
1/2
2005-11-14

Latorps byalag Telefon: 019-29 65 27 E-post: info@latorpsbyalag.se
c/o Ewa Overmeer Postgiro: 61 88 49-4 http://www.latorpsbyalag.se
Ingelstavägen 17
719 94 VINTROSA

Länsrätten i Dalarnas län
c/o Bergsstaten
Falukontoret
Slaggatan 13
791 71 Falun

Överklagande
Bergstatens beslut 2005 09 14
Dnr 200-372-2005 ang. undersökningstillstånd för området Latorp
nr 1 i Örebro kommun, Örebro län (tillstånd nr 183 år 2005)

Latorps byalag överklagar beslutet att bevilja Svenska Skifferoljeaktiebolaget
undersökningstillstånd med följande:

Yrkanden
Latorps byalag yrkar att Länsrätten upphäver Bergsstatens beslut om
undersökningstillstånd.

Grund för överklagande
Tillståndet avser undersökningsverksamhet där redan prospekteringsarbetet är förenat med
stora risker för skada på såväl allmänna som enskilda intressen.

Undersökningstillståndet avser ett område med komplicerade geologiska och hydrogeologiska
förhållanden. Området har stor betydelse för vattenförsörjningen. De lager av alunskiffer som
prospekteringen avser fungerar som en hydraulisk spärr mellan olika vattenförande lager
samtidigt som alunskiffern sannolikt utgör en del av grundvattenmagasinet.

Enligt ansökan skall utvinningen ske med sk. in-situ-lakning varvid främmande, sura, ämnen
pumpas ner i berggrunden för att där laka ur metaller varefter blandningen pumpas upp och
behandlas ovan mark. Tillvägagångssättet innebär en uppenbar risk för att lösnings-
kemikalier med utlösta metaller och andra ämnen sprider sig till grundvattenmagasinet.
Samtidigt finns det risk för skada genom ändrade grundvattenflöden till följd av perforering
av de olika geologiska lagren. Metoden in-situ-lakning innebär således en uppenbar risk för
skada på grundvattnet och är inte lämpligt med hänsyn till de förhållanden som råder på
platsen.

In-situ-lakning har inte tidigare använts i Norden. Man kan inte utgå från att metoden
genomförd under andra geologiska, hydrogeologiska eller klimatiska förhållanden även skall
fungera i Latorp. (Det misstaget har med all önskvärd tydlighet visats i Hallandsåsen med
tätningsmedlet Rhoca Gil).

Det är dessutom märkligt att sökanden inte ger några svar på hur man tänker förfara med det
uran som kommer med som restprodukt. En misstanke är att uranet inte kommer att bli en
restprodukt utan en inte oväsentlig del av mineralbrytningen. Tillvägagångssättet är oförenligt
med såväl miljöbalken som EU:s ramdirektiv för vatten.
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Det framstår som högst anmärkningsvärt att sökanden överhuvudtaget inte har berört frågan
om grundvattenpåverkan i sin ansökan.

Med hänsyn till de skaderisker som projekteringen i sig medför samt då möjligheterna att få
en bearbetningskoncession är i det närmaste obefintliga (jfr. Länsstyrelsens i Örebro län
yttrande dnr 200-371--375-05 och Örebro kommuns yttranden Dnr 138-04 och Dnr 70-05)
ifrågasätter vi att det är möjligt att åstadkomma en ändamålsenlig undersökning. Mot denna
bakgrund finns det anledning att ifrågasätta om undersökningsverksamhet överhuvudtaget bör
få bedrivas.

Mot denna bakgrund ifrågasätter vi vidare att den aktuella projekteringen är att anse som ett
angeläget allmänt intresse och gör gällande att ett undersökningstillstånd strider mot såväl 2
kap 18 § Regeringsformen som Europakonventionen.

För det fall att undersökningsverksamhet ändå skulle få bedrivas är det nödvändigt att
undersökningstillståndet förenas med villkor som säkerställer att undersökningsarbetena
kommer att genomföras på ett sätt som inte medför skada på allmänna och enskilda intressen
på kort och lång sikt. Därvid bör i undersökningstillståndet föreskrivas att tillstånd krävs för
varje enskild provborrning samt att miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap miljöbalken
skall upprättas för varje provborrning med tanke på områdets stora areal.

Latorp den 1/11 2005

på uppdrag från Framtidscafét den 23/10-05
för Latorps byalag
genom

…………………………………………

Ewa Overmeer
Ordförande
Ingelstavägen 17
719 94 VINTROSA
tel 019 29 65 27
     019 21 83 39 (arb)


