
Mall för yttrande till Länsstyrelsen 

 

 

     Datum XXXX 

 

Länsstyrelsen i Jönköping län 

551 86 Jönköping 

 

Yttrande över kompletterad miljökonsekvensbeskrivning i anslutning till 

Tasman Metals AB:s ansökan om bearbetningskoncession för området Norra 

Kärr K nr 1 

 

Jag som yttrar mig 

Namn, postadress och adress, telefonnummer samt mobiltelefonnummer (med 

undantag för nummer som avser ett hemligt mobilabonnemang som behöver uppges 

endast om rätten begär det), e-postadress, och annat som har betydelse för att 

Länsstyrelsen eventuellt ska kunna nå dig. 

 

Jag anser att Länsstyrelsen i första hand ska avstyrka ansökan och i andra hand 

begära ytterligare kompletteringar av miljökonsekvensbeskrivningen  

 

Skäl  

(Bergsstaten ska besluta om bearbetningskoncession för Norra kärr nr 1. Det är 

Länsstyrelsens roll i detta läge att verka för att miljökonsekvenserna utreds tillräckligt 

för att det ska bli ett riktigt beslut (obs verka för, inte utreda – att utreda är Tasmans 

uppgift). Lst ska sedan komma med ett eget yttrande om hur de ställer sig till 

gruvbrytningen i detta skede.) 

 

• Beskriv först hur gruvbrytningen kan komma att påverka dig personligen.  

• Du kan sedan gå in på även allmänna intressen.  

Här kan du ta upp saker som påverkan på vatten, allt ifrån din egen brunn till 

påverkan på dricksvattentäkt, vattenlevande organismer, flöden etc (både kvalitet och 

kvantitet). Påverkan på jordbruk och skogsbruk. Påverkan på skyddade arter inom 

området. Påverkan på riksintresset naturvård och friluftsliv. Påverkan på 

nyckelbiotoper och andra skyddsvärda områden. Påverkan på fornminnen och 

kulturmiljö. Etc etc 



• Du behöver inte hänvisa till lagtext men gör det om du kan. 

 

Enligt den bestämmelse som gäller i detta fall ska miljökonsekvensbeskrivningen 

innehålla minst detta: 

• Beskrivning av verksamheten, uppgifter om lokalisering, utformning och 

omfattning 

• Planerade skyddsåtgärder, försiktighetsmått etc för att undvika, minska eller 

avhjälpa skadliga verkningar 

• Beskrivning av området och den inverkan, de konsekvenser, verksamheten 

kan medföra för miljö och människors hälsa – ex avstånd till bostäder, 

förekomst av sällsynta arter och skyddade områden och biotoper, generering 

av störande trafik, buller, påverkan på mark och vatten, utsläpp till luft, 

påverkan på riksintressen etc etc 

• Alternativa platser, alternativa sätt att bedriva verksamheten (olika tekniker 

etc). Valet ska motiveras. Nollalternativ, d v s konsekvenserna om 

verksamheten inte kommer till stånd 

• En icke-teknisk sammanfattning 

 

 

Skriv under ditt yttrande och in till Länsstyrelsen senast 15/5. Det går bra att maila in 

till jonkoping@lansstyrelsen.se 

Var noga med att yttrandet kommer in i tid.  

 

 

Lycka till! 

Gunilla Högberg Björck 

gbhmiljoratt@gmail.com 


