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Yttrande: Remiss angående ny prövning
av bearbetningskoncession för området
Norra Kärr K nr 1, Jönköpings kommun
Synpunkter
Vätternvårdsförbundet konstaterar att:
1. Avvattning från hela verksamhetsområdet (dvs all vattenhantering)
föreslås ske österut via Adelövssån vidare till Svartåns avrinningsområde. Den del av redovisat verksamhetsområde som ligger inom
Vätterns avrinningsområde (både fyndighet och driftsanläggningar)
beräknas medföra marginell hydrologisk påverkan på de vattensystem
som avvattnas till Vättern (främst Narbäcken och Stavabäcken).
Svartån är utanför Vätternvårdsförbundets verksamhetsområde
(Vätterns avrinningsområde) och därmed inte en fråga för Vätternvårdsförbundet.
2. Insänt material är ur Vätternsynpunkt otydligt angående avvattning
av gråbergsupplag (kap 8.4): ”Det finns dock en möjlighet att avleda detta
vatten med självfall mot Stavabäcken varvid Vättern blir slutrecipient”. Om
avledning mot Vättern, t ex via Stavabäcken, skulle vara aktuell att
pröva kan Vätternvårdsförbundet inte bedöma påverkan på Vättern
då underlag saknas. Detsamma gäller om och hur Vättern kan riskera
påverkas vid eventuella driftstörningar, olycka eller vid gruvans
avveckling. För att bedöma eventuell påverkan behöver (minst)
följande punkter klargöras:
a. Utpekade värden, hot och mål angivna i bevarandeplanen
för Natura 2000 i Vättern samt påverkan på riksintresse för
naturvård.
b. Påverkan på influensområde för riksintresse för dricksvattenanläggningar (kan lämpligen utgöras av vattenskyddsområde för Vättern).
c. Påverkan på riksintresse för yrkesfisket (gränsvärden i förhållande till saluföring av fisk) eller annan livsmedelsproduktion med stort vattenbehov av god kvalitet.
d. Miljökvalitetsnormer och andra gränsvärden i vattenförvaltning.
e. Relevanta miljömål i såväl nationellt, regionalt som lokalt
perspektiv däribland Vattenvårdsplan för Vättern.
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Vätternvårdsförbundet förutsätter att vi ges möjlighet att yttra oss igen om
avvattning till Vättern (via Stavabäcken) ämnas ske eller eventuella direkta
eller indirekta risker med driftsanläggningarna med konsekvens på Vättern är
föremål för prövning i föreliggande bearbetningskoncession.
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