
Tomeima den 8 mars 2019 Dnr KS 2018/176

.- Tomelilla kommun
1/1 Kommunledning,
:o Samhällsbyggnad, Kultur-

och fritid
< Besöksadress: Gustafs torg 16
a. 273 80 Tomelilla

< Växel 0417-18000
Fax 0417-14400

-' Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla. se

Handläggare:

S Per-Martin Svensson
Kommunstyrelsens ordförande
Direkt AnsvarigTlfn

.- Mobil AnsvarigMobil
Per-martin.svensson@tomelilla. se

Kammarrätten i Sundsvall
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Överklagan av förvaltningsrättens dom, mål nr
2016-18, avseende undersökningstillstånd enligt
minerallagen avseende Killeröd nr 1
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TomeUUa kommun
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kommun@tomelilla. se
Organisationsnummer 212000-0886

Yrkande

TomeUUa kommun yrkar att Kammarrätten i Sundsvall ska bevilja
prövningstillstånd avseende överklagan av Förvaltningsrätten i Luleås
dom, mål nr 2016-18.

Tomelilla kornmun yrkar att Kammarrätten i Sundsvall ska ändra
Bergmästarens beslut att bevilja Scandivanadium Ltd
undersökningstillstånd enligt mineraUagen för området benämnt KUleröd
nr l på så sätt att ansökan om undersökningstiUstånd avslås.

Grund för yrkandet
TomeUUa kommun menar att det är av vikt för ledning av
rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. Tomelilla
kommiin menar också att det finns anledning att betvivla riktigheten av
det slut som förvaltningsrätten kommit till eftersom Förvaltningsrätten i
Luleå inte har prövat TomeUUa kommun med fleras invändningar om att
området för undersökningstillståndet ät störte än att tiUståndshavaren kan
antas ha möjlighet att undersöka det på ett ändamålsenligt sätt (2 kap. l §
minerallagen).
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Kammarrätten i Sundsvall har sedan ddigare (dom den 9 oktober 2008 i
mål nr 3676-07) kommit fram dll att undersökningsområdets
beskaffenhet, pågående eller förväntade intrång m.m. är omständigheter
som inte omfattas av prövningen i 2 kap. 2 § minerallagen. Däremot
saknas tydlig rättspraxis gällande 2 kap. l § minerallagen:

"Undersökningstillstånd skall avse ett bestämt område, som inte får vara
större än att tillståndshavaren kan antas ha möjlighet att undersöka
det på ett ändamålsenligt sätt och som i övrigt skall ha en för
ändamålet lämplig form."

Tomelilla kommun menar att samdiga Scandivanadium Ltd:s ansökningar
om undersökningstillstånd enligt minerallagen ska räknas satnman när
bedömning ska göras huruvida området är större än att företaget kan antas
ha möjlighet att undersöka det på ett ändamålsenligt sätt enligt 2 kap. l §
minerallagen. Gällande denna fråga finns ingen tydlig ledning av
rättstiUämpningen och därför bör Kammarrätten bevilja
prövningstillstånd.

TomeUUa kornmun menar också att hänsyn måste tas till områdets
karaktär när bedömning av huruvida området ät för stort enligt 2 kap. l §
minerallagen. Även gäUande denna fråga finns ingen tydlig ledning av
rättstillämpningen och därför bör Kammarrätten bevilja
prövningstillstånd. Det är förvånansvärt att Förvalti-dngsrätten i Luleå helt
valde att bortse från dessa frågor. Därför finns det också anledning att
betvivla riktigheten av det avgörande som föryaltningsrätten kom fram till.

Tomelilla kommun menar att Kammarrätten i SundsvaU ska ändra

Bergmästarens beslut att bevilja Scandivanadium Ltd
undersökningsällstånd enligt mineraUagen för området benämnt Killeröd
nr l på så sätt att ansökan om undersökningstillstånd avslås. Detta
eftersom Scandivanadium Ltd inte kan upprätthålla möjligheten att på ett
ändamålsenligt sätt undersöka området enligt 2 kap. l § minerallagen
eftersom området är för stort och komplicerat.

2 kap. l § mineraUagen stadgar att ett "undersökningstillstånd skall avse ett
bestämt område som inte får vara större än att tillståndshavaren kan antas

ha inöjUghet att undersöka det på ett ändamålsenligt sätt".

Killeröd nr l är 3524, 98 hektar stort. Detta är i och för sig inte större än
många andra områden med undersökningstillstånd i andra delar av landet,
men granskar man noga vad området omfattar så är det allt för stort för
att det ska kunna undersökas på ett ändamålsenligt sätt.
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TomeUUa kommun menar att områdets karaktär med stora miljövärden
såsom naturreserverat och Natura 2000-område samt med kulturmiljöer
såsom kyrkor och kyrkogårdar, med vattenskyddsområde tiU skydd för
kommunal gtundvattentäkt, med jordbniksmark, skogsmark, områden i
övrigt med höga nator- och kulturvärden och många enskUda
fastighetsägare måste beaktas när bedömning ska göras huruvida
tillståndshavaren kan antas ha möjlighet att undersöka området på ett
ändamålsenligt sätt.

Tomelilla kommun menar att kammarrätten ska ta hänsyn till områdets
karaktär när bedömning enligt minerallagen 2:1 ska göras.

Scandivanadium Ltd har förutom Killeröd nr l lämnat in ansökningar om
undersökningstillstånd för ytterligare sex områden inom TomeUUa
kominun, varav samtUga har beviljats. Dessa utgör totalt över 15 000
hektar. Vid bedömningen huruvida området är större än Scandivanadium
Ltd kan antas ha möjlighet att undersöka på ett ändamålsenUgt sätt bör
sanitUga ansökningars markareal räknas samman.

Ansökningarna berör till stor del jordbruksmark av nationellt intresse samt
mark- och vattenområde som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt.
Att för aU framtid förstöra jordbruksmark som är viktig för landets
Uvsmedelsfötsötjning kan inte försvaras. Områdena har också stor
betydelse för naturvärden, kulturvärden och friluftslivet med kopplat till
en av de största basnäringarna i området, besöksnäringen.

Tomelilla kommun menar också att Kammarrätten i Sundsvall ska ta

hänsyn dll lokala förhållanden där undersökningstiUstånd söks.

Gruvindustrin har i århundraden varit viktig fot Sverige och minerallagen
har stiftats med detta i åtanke. Men gruvindustrin är inte och kommer
aldrig att vara viktig för Österlen. Det är istället vacker natur, produktivt
jordbnik, turism och äppelodlingar som är vikdga för Österlen. När
kammarrätten ska tolka intentionen i minerallagen måste hänsyn till lokala
förhållanden kunna tas.

TomeUllä ko un

Per-Mardn Svensson

Kommunstyrelsens ordförande

3(3)


