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1.0 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 
Företagsnamn Tasman Metals AB 

Adress 
Kyrkgatan 41 
961 25 Boden 

Organisationsnummer 556745-0977 

Ombud och kontaktperson 

Tomas Underskog 
Advokatfirman Åberg & Co 
Box 16295 
103 25 Stockholm 

Telefonnummer 08-6969578 

E-post adress tomas.underskog@adv-aberg.se 

 

2.0 INLEDNING OCH BAKGRUND 

2.1 Inledning 
Tasman Metals AB (”bolaget”), dotterbolag till Leading Edge Materials Corp, har för avsikt att ansöka om tillstånd 

enligt 7 kap 28a§ miljöbalken för att avleda länshållningsvatten från en framtida gruva (dagbrott) i Norra Kärr 

på ett sådant sätt att Natura 2000-områdena Vättern, Holkaberg (SE0230331) och Narbäck (SE0230184) kan 

komma att påverkas. I princip hela Vätterns vattenyta, cirka 1900 km2, ingår i Natura 2000-området som 

egentligen består av fyra olika delområden: södra, östra, norra och västra där Vättern södra (SE0310432) och 

Vättern östra (SE0230269) är de som ligger närmast Norra Kärr. 

Enligt 6 kap 20§ miljöbalken ska en specifik miljöbedömning göras i fråga om en verksamhet som ska prövas 

för ett tillstånd enligt ovan (”Natura 2000 tillstånd”) vilket bl.a. innebär att samråd skall genomföras och att en 

miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. 

Denna handling är sålunda upprättad i syfte att ge myndigheter och berörda möjlighet att lämna synpunkter på 

miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och innehåll. 

2.2 Bakgrund 
Bolaget ansökte om bearbetningskoncession (enligt minerallagen) hos Bergsstaten för en fyndighet av sällsynta 

jordartsmetaller i Norra Kärr, Jönköpings kommun, den 6 juli 2012. Den dåvarande ansökan och 

miljökonsekvensbeskrivningen har sedan kommit att kompletteras vid flera tillfällen fram till december 2018. I 

det senaste yttrandet från länsstyrelsen i Jönköpings län framhålls att det krävs Natura 2000-tillstånd för den 

planerade verksamheten vid Norra Kärr och att ett sådant tillstånd behövs innan ärendet om 

bearbetningskoncession kan avgöras. 

Bolagets beslut att nu planera för en ansökan om Natura 2000-tillstånd är alltså ett resultat av länsstyrelsens 

ståndpunkt vad gäller behov av nödvändiga tillstånd.  

3.0 OM PROJEKTET OCH PLANERAD AVLEDNING AV VATTEN 
Det planerade projektet består av olika anläggningsdelar vilka sammanfattas i det följande. Anläggningarna 

lägen redovisas i Figur 1. 

 Industri- och processområde som bland annat omfattar processutrymmen, verkstad, laboratorium, rum för 

förvaring av syror, kemikalieförvaring, krossanläggning, malningsanläggning, bränsleförvaring, 

reningsanläggningar och kontorsutrymmen. All kemikalieförvaring och alla bearbetningsprocesser kommer 

att ske inomhus. Ingen farlig verksamhet eller kemikalieförvaring planeras ske utomhus. Inom detta 

område kommer det även att finnas lastplatser, parkeringsytor m.m. Det dagvatten som uppkommer inom 
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industriområdet bedöms kvalitetsmässigt vara jämförbart med ett normalt urbant dagvatten. Detta eftersom 

all farlig verksamhet och kemikalieförvaring planeras äga rum inomhus. Detta dagvatten planeras 

omhändertas lokalt genom en LOD-anläggning1 och därefter infiltreras i mark. Ingen avledning av 

dagvatten från industriområdet till ytvattenrecipient planeras. 

 Sandmagasin med tillhörande klarningsdammar. Avfallssand från anrikningen kommer att pumpas till ett 

sandmagasin öster om Gyllingesjön. Magasinet kommer att omges av uppsamlingsdiken och allt vatten 

från magasinet planeras avledas söderut bort från Vätterns avrinningsområde. Totalt beräknas tre 

klarningsdammar behövas, men ej vid en och samma tidpunkt. Sandmagasinet har beräknats behöva 

rymma cirka 18 milj m3 sand och som mest uppta en area på 175 ha. Eftersom sandmagasinet sträcker 

sig över den naturliga vattendelaren mot Vättern innebär detta att en viss volym vatten tas från Vätterns 

avrinningsområde och leds mot Adelövån. För att möjliggöra avledning av allt vatten mot Adelövån görs 

sandmagasinets dammvall i den norra delen tät. Det planeras även anläggas uppsamlingsdiken runt 

(nedanför) dammvallen som leder vattnet söderut. 

 Gråbergsupplag för deponering av uppkommet gråberg. Totalt beräknas cirka 3-4 milj m3 behöva 

deponeras på gråbergsupplaget. Avrinningen från upplaget planeras samlas upp i anlagda diken och 

avledas österut till en dagvattendamm som står i förbindelse med klarningsmagasinet vid sandmagasinet. 

Även detta vatten kommer då att avledas söderut mot Adelövån d.v.s. bort från Vätterns avrinningsområde. 

 Pumpanläggning för gruvvatten (länshållning). Det kommer att behövas en pumpanläggning i gruvan för 

bortledning av inläckande yt- och grundvatten. Läget för pumpanläggningen kommer inte att vara 

detsamma under driften utan pumpanläggningen kommer att flyttas runt beroende på var lågpunkten ligger 

vid olika tidpunkter. Det är inte möjligt i detta skede att redovisa ett läge för pumpanläggningen, men den 

kommer alltid att ligga inom det sökta koncessionsområdet. Länshållningsvattnet planeras ledas till 

Stavabäcken som mynnar i Vättern i Östergötlands län. 

  

                                                      
1 Anläggning för lokalt omhändertagande av dagvatten. 
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Figur 1: Översikt över anläggningarna samt Natura 2000-områdena Vättern (del av) Holkaberg och Narbäck. 

 
 

4.0 BESKRIVNING AV BERÖRDA NATURA 2000-OMRÅDEN 
Vättern 

I princip hela Vätterns vattenyta, cirka 1900 km2, ingår i Natura 2000-området som egentligen består av fyra 

olika delområden: södra, östra, norra och västra där Vättern södra (SE0310432) och Vättern östra (SE0230269) 

är de som ligger närmast Norra Kärr. Det finns en gemensam bevarandeplan upprättad för Vättern som 

innehåller beskrivningar av det naturtyper och arter som bevarandet avser. Till naturtyperna hör (3130) Oligo-

mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation på exponerade stränder samt (3140) 

kalkrika oligo-mesotrofa vatten med bentiska kransalger. Typiska växtarter är kransalger, klotgräs, braxengräs, 

styvnate, borstnate, trådnate, notblomster, strandpryl, sylört, strandranunkel och slamkrypa. De fåglar som 

omfattas av bevarandeplanen är fisktärna, vitkindad gås, svarthakedopping, silvertärna, storlom, fiskljuse och 

drillsnäppa. De fiskar som omfattas av bevarandeplanen är nissöga, stensimpa, storröding, hornsimpa, 

sikfiskar, siklöja, harr och öring.  
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Målsättningen för naturtyperna är lika för hela Vättern. Samtliga mål innebär på något sätt ett kallt, klart, 

näringsfattigt och välbuffrat vatten. Siktdjupet bör vara >15 meter som årsmedel, näringsämnena fosfor och 

kväve bör ej överstiga 6 µg/L respektive 500 µg/L. Kransalgbeståndet får ej minska vad gäller arter och 

utbredning. I bevarandeplanen finns mål uppsatta för antalet fåglar per art samt reproducerande bestånd av 

ovan nämnda fiskarter. För röding, sikfiskar, harr och öring är målet därtill ett fiskbart bestånd. 

Holkaberg SE0230331 

Området uppgår till 53,9 ha där ingående naturtyper enligt art- och habitatdirektivet är (6270) silikatgräsmarker, 

(9010) taiga/barrskog, (9070) trädklädd betesmark och (9020) nordlig ädellövskog. Helt dominerande naturtyp 

är nordlig ädellövskog, cirka 23 ha. Utöver naturtyperna ovan finns två registrerade arter enligt artdirektivet: 

Större vattensalamander samt smalgrynsnäcka. Bevarandemålen anger bl.a. att de ingående naturtypernas 

areal inte skall minska och att förekomstområden för större vattensalamander och smalgrynsnäcka ska 

bibehållas och bevaras. För större vattensalamander anges även att populationsutvecklingen skall vara stabil 

och inte visa tecken på bestående nedgång. 

Narbäck SE0230184 (nordväst om verksamhetsområdet) 

Området uppgår till 19 ha där ingående naturtyp enligt art- och habitatdirektivet är (9020) Boreonemorala, äldre 

naturliga ädellövskogar av fennoskandisk typ med rik epifytflora. Narbäck ingår tillsammans med Holkaberg i 

ett Naturreservat som är större än Natura 2000-området, detta för att arealen naturlig ädellövskog ska kunna 

öka i både areal och kvalitet. Kvalitetsökningen ska främst ligga i att antalet gamla träd ska öka så mycket som 

möjligt och mängden död ved likaså. På längre sikt innebär det att virkesförrådet till 20-40% ska bestå av död 

ved inom reservatet. De allra högst belägna delarna ska hållas lite glesare för att bibehålla viss hävdgynnad 

flora och till den knutna insekter. 

5.0 PÅVERKAN 

5.1 Hur kan Natura 2000-områdena påverkas? 
Inget Natura 2000-område berörs fysiskt av det sökta koncessionsområdet eller någon driftsanläggning. Den 

påverkan som kan ske på Natura 2000-områden är av indirekt karaktär d.v.s. att åtgärder inom 

verksamhetsområdet skulle påverka nedströms liggande Natura 2000-områden genom t.ex. utsläpp av något 

slag eller om gruvans influensområde (område för grundvattensänkning) skulle sträcka sig in i något Natura 

2000-område. Den senare frågan beskrivs under avsnitt 5.2 nedan. 

Stavabäcken som rinner från verksamhetsområdet mot Vättern passerar på en kort sträcka igenom den östra 

kanten av Holkaberg Natura 2000-område. Sträckan uppgår till cirka 150 meter. Eftersom länshållningsvattnet 

från dagbrottet planeras ledas till Stavabäcken uppkommer en påverkan på detta Natura 2000-område. Även 

en viss flödespåverkan kommer att ske, se avsnitt 5.2 nedan. 

Eftersom Stavabäcken mynnar i Vättern som utgör Natura 2000-område (Vättern östra (SE0230269) kommer 

Stavabäckens potentiellt ökade innehåll av föroreningar att påverka Vättern. Påverkan på Vätterns olika Natura 

2000-områden är mindre intressant, utan det är påverkan på Vättern som helhet som bedöms ha störst 

betydelse. 

Narbäcken som rinner väster om det sökta området för bearbetningskoncession mot Vättern, tangerar eller 

gränsar till Natura 2000-områdets södra gräns. Ingen potentiellt förorenat vatten såsom länshållningsvatten från 

gruvan, avrinning från gråbergsupplag eller vatten från sandmagasinet planeras ledas mot Narbäcken. Dock 

uppkommer en viss flödespåverkan, se avsnitt 5.2 nedan. 
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5.2 Flödesförändringar 
I Figur 2 nedan är området för sökt bearbetningskoncession markerat tillsammans med gränserna för respektive 

avrinningsområde.  

Figur 2: Sökt område för bearbetningskoncession, avrinningsområden och Natura 2000-områden 

 
 

Av figuren framgår att det sökta området berör tre mindre delavrinningsområden som alla ingår i Vätterns 

tillrinningsområde. Narbäcken utgör sydlig gräns för Narbäck Natura 2000-område. Stavabäcken tangerar östra 

gränsen av Holkaberg Natura 2000-område. Området mellan Narbäckens och Stavabäckens avrinningsområde 
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har inget tydligt utlopp i Vättern utan avrinningen sker mer diffust. I brist på namn kallas detta avrinningsområde 

i det följande ”Porsarps” avrinningsområde. I tabell 1 nedan är sammanställt vissa basdata avseende 

delavrinningsområdena hämtade från SMHI. 

Tabell 1: Basdata avrinningsområden (ARO) 

ARO Areal (km2) MQ1990-2011 (L/s) MQmax (L/s) MQmin (L/s) 

Stavabäcken 7,96 65,3 95,5 38,5 

Narbäcken 11,4 95,1 138 54,2 

Porsarps 2,06 16,8 25,0 9,8 

MQ1990-2011 = Medelvattenföringen under perioden 1990 – 2011 

MQmax = Den högsta medelvattenföringen för ett enskilt år mellan 1990 – 2011 

MQmin = Den lägsta medelvattenföringen för ett enskilt år mellan 1990 - 2011 

Om man för det fortsatta resonemanget antar att hela området för sökt bearbetningskoncession blir ett dagbrott 

från vilket vatten pumpas bort (avleds) kan detta dagbrott sägas ta en del nederbördsvatten från de tre 

delavrinningsområdena. Baserat på de arealer av avrinningsområdena som berörs kommer i medeltal ett flöde 

på 0,5 L/s att flyttas från Narbäcken till Stavabäcken och 0,07 L/s från Porsarps till Stavabäcken. Men det är 

inte hela sanningen. På grund av bortledningen av inläckande grundvatten till dagbrottet kommer även 

ytterligare förändringar att uppkomma. I Figur 3 nedan visas beräknade influensområden (områden där 

avsänkning av grundvattennivåer kommer att ske vid olika brytningsdjup). Länshållningen i dagbrottet leder 

alltså till att ytterligare vatten förflyttas mellan avrinningsområdena. Den beräknade totala 

grundvattenbortledningen uppgår till 25 L/s och av denna kan uppskattas att 6,3 L/s flyttas från Narbäckens 

avrinningsområde till Stavabäckens avrinningsområde och 4,2 L/s från Porsarps avrinningsområde till 

Stavabäckens avrinningsområde. Sammantaget minskar därför flödet i Narbäcken med cirka 6,8 L/s och i 

Porsarps med 4,2 L/s samtidigt som flödet i Stavabäcken ökar med cirka 11 L/s. 

Samtidigt kommer vatten p.g.a. vattendelarna (se Figur 1) att flyttas från Stavabäckens avrinningsområde till 

Adelövåns avrinningsområde på grund av att vatten från gråbergsupplag, utjämningsdamm och delar av 

sandmagasinet leds mot Adelövån. Denna flödesförändring kan utifrån berörda arealer beräknas till 6 L/s. 

Totalt sett bedöms därför flödesförändringarna uppgå till följande: 

 Stavabäcken: En ökning av flödet från 65,3 till 71,3 L/s i medeltal. 

 Narbäcken: En minskning från 95,1 till 88,4 L/s i medeltal. 

 Porsarps: En minskning från 16,8 till 12,6 L/s i medeltal. 

Eftersom det är fråga om brytning i dagbrott bedöms flödesförändringarna i en låg- respektive högvattensituation 

procentuellt sett vara tämligen lika de vid en medelsituation i och med att bortledningsbehovet beror av 

grundvattennivåer och nederbörd. 

Det kan tilläggas att det största influensområdet vid brytning till 120 meters djup inte sträcker sig in i något 

Natura 2000-område, d.v.s. ingen grundvattensänkning kommer att ske inom Natura 2000-områdena. 
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Figur 3: Influensområden vid olika brytningsdjup. 

 
 

5.3 Vattenkemiska förändringar 
Utförda lakförsök och fuktkammarförsök på olika bergmaterial från Norra Kärr har genomförts som syftar till att 

kvantifiera utlakningen av metaller och därefter beräkna vilken utlakning som kan förväntas från framtida 

avfallsupplag (gråbergsupplag och sandmagasin). Resultaten visar att utlakningen av de flesta metaller är 

relativt låg. Utförda försök på olika bergarter, som bedöms vara representativa för det gråberg som kommer att 

produceras, har visat på en utlakning enligt tabell 2 nedan. Enheten är mg/kg*år d.v.s. mg metall per kilo material 

och år. 

Tabell 2: Resultat från lakförsök på gråbergsprover. Ett urval av metaller redovisas. Värden i enheten mg/kg*år. 

As Cd Cu Cr Hg Ni Pb Th U Zn 

0,0051 0,000044 0,00021 0,00049 0,0000041 0,00013 0,00084 0,00009 0,004 0,036 

 

Vid ett antagande om att en viss del av metallerna lakar redan i dagbrottet kan belastningen på recipienterna 

från avlett vatten beräknas. Uppskattningen i det följande baseras på följande antaganden: 

 1,5 miljoner ton bergmaterial bryts per år. 

 5% av de lakbara metallmängderna hamnar i dagbrottet och följer med länshållningsvattnet ut till recipient. 



2019-08-22 1772553

 

  8

 

Med värdena i tabell 2, antagandena ovan och medelvattenföringen i Stavabäcken och vid Vätterns utlopp kan 

metallhalterna (haltökningen) beräknas. I tabell 3 visas resultaten för Stavabäcken. I tabellen visas även 

uppmätta halter i Stavabäcken nära mynningen i Vättern (3 prover tagna under 2017).  

Tabell 3: Beräknad haltökning (µg/L) av metaller i Stavabäcken vid avledning av länshållningsvatten från 

dagbrottet samt rådande halter. Analyserna avser ofiltrerade prover. 

Element Mängd (kg/år) Haltökning (µg/L) Uppmätt halt (µg/L) Resulterande halt 
(µg/L) 

Riktvärde CCME 
(µg/L) 

Arsenik, As 0,383 0,170 0,49 0,660 5 

Kadmium, Cd 0,0033 0,001 0,02 0,021 0,09 

Krom, Cr 0,00368 0,002 0,11 0,112 8,9 

Koppar, Cu 0,0158 0,007 1,48 1,487 2,36* 

Kvicksilver, Hg 0,00031 0,0001 0,002 0,0021 0,026 

Nickel, Ni 0,0098 0,004 0,79 0,794 95,58* 

Bly, Pb 0,063 0,028 0,23 0,258 3,18* 

Torium, Th 0,00675 0,003 0,04 0,043 - 

Uran, U 0,30 0,133 1,43 1,563 15 

Zink, Zn 0,270 0,120 3,33 3,45 30 

* Vid 100 mg CaCO3/L 

Stavabäcken utgör inte en ytvattenförekomst enligt 5 kap miljöbalken och omfattas därför ej av 

miljökvalitetsnormer för ytvatten. För att bedöma om negativ påverkan kan uppkomma i Stavabäcken jämförs i 

tabell 3 beräknade halter med de riktvärden för skydd av akvatiskt liv som tagits fram av Canadian Council of 

Ministers of the Environment (CCME). Dessa riktvärden är framtagna för att skydda den känsligaste arten i det 

akvatiska ekosystemet, och omfattar således såväl fisk som växter och ryggradslösa djur. De är därmed 

avsedda att motsvara ett PNEC-värde (Predicted No Effect Concentration) för hela ekosystemet. Redovisade 

riktvärden avser långsiktiga effekter (long term). Riktvärdena för kortsiktiga effekter (short term) är generellt sett 

högre. 

Av data i tabell 3 framgår att en viss haltökning av metaller kan förväntas i Stavabäcken och att denna haltökning 

är förhållandevis liten förutom avseende arsenik och uran. De resulterande halterna understiger riktvärdena för 

skydd av akvatiskt liv. De resulterade halterna kan även jämföras med Naturvårdsverkets tidigare 

bedömningsgrunder för miljökvalitet (rapport 4913) och en sådan jämförelse ger följande tillståndsklassning: 

Arsenik (låga halter), kadmium (låga halter), krom (mycket låga halter), koppar (låga halter), nickel (låga halter), 

bly (låga halter) och zink (mycket låga halter). 

I tabell 4 visas resultaten för Vättern. I tabellen visas även uppmätta halter i Vättern strax norr om Narbäckens 

mynning (4 prover tagna under 2017). Vättern utgör en ytvattenförekomst enligt 5 kap miljöbalken och omfattas 

därför av miljökvalitetsnormer för ytvatten.  
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Tabell 4: Beräknad haltökning (µg/L) av metaller i Vättern vid avledning av länshållningsvatten från dagbrottet 

samt rådande halter. Medelvattenföring vid Vätterns utlopp 48 m3/s. Analyserna avser ofiltrerade prover. BG 

avser bedömningsgrund för SFÄ och GV-norm avser gränsvärde för kemisk status (miljökvalitetsnormer). 

Element Mängd (kg/år) Haltökning 
(µg/L) 

Uppmätt halt 
(µg/L) 

Resulterande 
halt (µg/L) 

BG GV-norm 

Arsenik, As 0,383 0,00025 0,19 0,1903 0,5 (n)  

Kadmium, Cd 0,0033 0,0000022 0,007 0,0070  0,08* 

Krom, Cr 0,00368 0,0000024 0,07 0,0700 3,4  

Koppar, Cu 0,0158 0,000010 0,86 0,8600 0,5 (b)  

Kvicksilver, Hg 0,00031 0,0000002 0,002 0,0020   

Nickel, Ni 0,0098 0,0000064 0,53 0,5300  4 (b) 

Bly, Pb 0,063 0,000042 0,08 0,0800  1,2 (b) 

Torium, Th 0,00675 0,0000045 0,04 0,0400   

Uran, U 0,30 0,00020 0,15 0,1502 0,17 (n)  

Zink, Zn 0,270 0,00018 2,66 2,6602 5,5 (n, b)  

* Hårdhetsklass 2, (n) hänsyn skall tas till naturlig bakgrundshalt, (b) avser biotillgänglig koncentration 

Av data i tabell 4 framgår att haltökningen i Vättern vid avledning av länshållningsvatten blir ytterst begränsad 

och sannolikt kan inte dessa haltökningar detekteras alls vid analys. Det kan konstateras att 

bedömningsgrunden för koppar redan i nuläget överskrids, men för koppar gäller biotillgänglig koncentration 

samt analys på filtrerade prover (gäller alla metaller). Beräkningar av biotillgänglig koncentration för koppar i 

inlandsytvatten brukar generellt visa på att den biotillgängliga andelen koppar är mindre än 10% av uppmätt 

halt i filtrerat prov vilket då skulle betyda att koppar klarar god status. Enligt uppgifter i 

VatteninformationssystemSverige (VISS) är statusen avseende koppar god i Vättern. 

Lokalt i Vättern nära Stavabäckens mynning kan självfallet haltökningen bli högre än redovisat i tabell 4 på 

grund av att omblandning inte hunnit bli fullständig. En bedömning av den lokala haltökningen kommer att göras 

i kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

5.4 Påverkan på akvatiskt liv 
Baserat på redovisade haltökningar i Stavabäcken och Vättern i avsnitt 5.3 är det inte sannolikt att någon 

påverkan på det akvatiska livet kommer att uppkomma. De flödesförändringar som redovisas i avsnitt 5.2 är 

inte heller av den storlek att förutsättningarna för det akvatiska livet kommer att försämras. Den nedre delen av 

Narbäcken och Stavabäcken omfattades av en naturvärdesinventering 2011 då bl.a. bottenfauna och 

påväxtalger undersöktes. Det finns således ett visst underlag för att göra ytterligare bedömningar. 

5.5 Samlad bedömning vad gäller påverkan på Natura 2000-områden 
Stavabäcken som rinner från verksamhetsområdet mot Vättern passerar på en kort sträcka igenom den östra 

kanten av Holkaberg Natura 2000-område. Sträckan uppgår till cirka 150 meter. Platsen där Stavabäcken 

passerar igenom Natura 2000-området utgörs inte av en Natura 2000-naturtyp utan är angiven som ”övriga 

naturtyper” i bevarandeplanen, se Figur 4. När det gäller de två angivna arter som skall skyddas och bevaras 

kan följande konstateras. 

Livsmiljön för smalgrynsnäcka förekommer inom naturtypen Nordlig ädellövskog och den återfinns i små öppna 

luckor i blockrika skogsbranter inom området. Smalgrynsnäckan lever inte i Stavabäcken. 
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Livsmiljöerna för större vattensalamander finns i områdets grunda småvatten med permanent vattenyta. Arten 

förekommer i dessa småvatten i anslutning till odlingslandskapet. Den större vattensalamandern saknar habitat 

i Stavabäcken. 

Baserat på ovanstående information bedöms att bevarandestatusen inte kommer att påverkas för någon 

naturtyp eller utpekad art i bevarandeplanen. Detta trots att länshållningsvattnet leds till Stavabäcken med en 

viss ökning av metallhalter som resultat. 

Figur 4: Naturtyper inom Holkaberg Natura 2000-område. Röd oval cirkel markerar platsen där Stavabäcken 

rinner genom området. 

 
 

Narbäcken som rinner väster om det sökta området för bearbetningskoncession mot Vättern, tangerar eller 

gränsar till Natura 2000-området Narbäcks södra gräns. Ingen potentiellt förorenat vatten såsom 

länshållningsvatten från gruvan, avrinning från gråbergsupplag eller vatten från sandmagasinet planeras ledas 

mot Narbäcken. Den påverkan som kan uppkomma är en viss flödesminskning i bäcken. För detta Natura 2000-

område finns inga Natura 2000 arter angivna i bevarandeplanen. Även om en viss flödesminskning sker i 
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Narbäcken bedöms detta inte att påverka bevarandestatusen för naturtypen Boreonemorala äldre naturliga 

ädellövskogar av fennoskandisk typ med rik epifytflora. 

När det gäller påverkan på Vätterns Natura 2000-områden visar utförda beräkningar att haltökningarna av 

metaller i vattenmassan bli ytterst marginella, sannolikt försumbara. Någon negativ påverkan på de i 

bevarandeplanen angivna naturtyperna och arterna i Vättern är inte att förvänta och inte heller på det akvatiska 

livet generellt. En närmare bedömning av den lokala haltökningen i Vättern i närheten Stavabäckens mynning i 

sjön kommer dock att göras i kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

6.0 DAMMSÄKERHETSFRÅGOR 
En samlad reglering av frågor om dammsäkerhet infördes i miljöbalken den 1 juli 2014 enligt lag (2014:114) om 

ändring i miljöbalken samt i tre förordningar, bl.a. Förordning om dammsäkerhet (SFS 2014:214). Regleringen 

berör dammar där ett dammhaveri kan leda till konsekvenser med betydelse från samhällelig synpunkt (t.ex. 

miljöskada) eller riskera människoliv. I Förordningen om dammsäkerhet beskrivs kraven om 

konsekvensutredningar, säkerhetsledningssystem och rutiner för egenkontroll samt 

dammsäkerhetsrapportering. Själva syftet med dammsäkerhetsregleringen är att förebygga dammhaveri, bland 

annat genom att stödja utvecklingen av dammsäkerhetsarbetet hos dammägarna samt stärka tillsynen av 

dammsäkerheten. 

Sand- och klarningsmagasinen samt utjämningsdammen (avfallsanläggningarna) vid Norra Kärr är inte 

projekterade utan endast konceptuellt redovisade (konceptuell design). Avfallsanläggningarna kommer, om de 

blir verklighet, att utformas enligt kraftföretagens och gruvindustrins riktlinjer för dammsäkerhet (RIDAS och 

GruvRIDAS). Utgångspunkten kommer att vara att projektera, konstruera och kontrollera avfallsanläggningarna 

så att ett dammhaveri inte kan inträffa. 

Frågan om säkerhetsklassificering av dammar finns reglerad i 11 kap 24-26§ miljöbalken. Baserat på kraven i 

dessa bedöms de framtida avfallsanläggningarna bli klassade i dammsäkerhetsklass A eller B. Klass A innebär 

att ett dammhaveri kan leda till en kris som drabbar många människor och stora delar av samhället samt hotar 

grundläggande värden och funktioner. Klass B innebär att ett dammhaveri kan leda till stora regionala och lokala 

konsekvenser eller störningar. Om ett dammhaveri kan medföra förlust av människoliv och risken för detta inte 

är försumbar, ska dammen klassificeras i dammsäkerhetsklass A eller B. 

Eftersom det finns bebyggelse norr och nordväst om sandmagasinet och utjämningsdammen finns det en 

teoretisk risk att ett dammbrott i den norra delen skulle leda till stora skador, kanske även risk för förlust av 

människoliv. Ett dammbrott skulle även kunna leda till ett utflöde av vatten och/eller anrikningssand mot 

Stavabäcken och/eller den mindre bäck som rinner norrut från Öjan och mynnar i Vättern vid Lussebo. Hur långt 

anrikningssanden skulle nå vid ett dammbrott går inte att svara på i nuläget, men då sandmagasinet dräneras 

mot söder skulle sanden sannolikt inte nå särskilt långt norrut eller mot nordväst. Dock skulle säkerligen ett 

dammbrott i utjämningsdammen leda till att vattnet når Vättern och dess Natura 2000-område. Teoretiskt sett 

skulle alltså ett dammhaveri kunna leda till en ökad föroreningshalt i Stavabäcken och i Vättern och därmed 

innebära en påverkan (om än temporär) i Natura 2000-områden. Baserat på den avfallskarakterisering som har 

gjorts på anrikningssanden (samlingsprov från provanrikning) bedöms dock ingen miljöskada av betydelse 

uppkomma, sett till föroreningsinnehållet, då utförda laktester visat på låg lakbarhet av metaller och att halterna 

inte överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för mindre än ringa risk (MRR) vid en L/S kvot på 10 (Handbok 

2010:1 om återvinning av avfall i anläggningsarbeten). Och återigen, utgångspunkten kommer att vara att 

projektera, konstruera och kontrollera avfallsanläggningarna så att ett dammhaveri inte kan inträffa. 
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