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Till 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
Gladanleden 2 
273 36 Tomelilla 

 

Miljöförbundets diarienummer: MIL 2019.306 

 

Yttrande över anmälan om djupborrning 

Som närboende till Scandivanadiums (”bolagets”) planerade provborrning framför vi följande 
synpunkter. 

Yrkande 

Vi yrkar att Ystad-Österlenregionens miljöförbund förbjuder bolaget att provborra. 

Sakskäl 

Det undersökningstillstånd som bolaget åberopar överklagades till Förvaltningsrätten i Luleå. 
Förvaltningsrätten biföll nyligen bolagets ansökan om undersökningstillstånd, men 
överklagandetiden till Kammarrätten har ännu inte löpt ut och beslutet om 
undersökningstillstånd har därmed ännu inte vunnit laga kraft. Enligt 35§ Förvaltningslagen 
(2017:900) får ett beslut verkställas när det vunnit laga kraft. Innan dess finns inget lagstöd 
för att verkställa beslutet. 

Det finns ingen gällande arbetsplan. Enligt 3 kap. 5§ Minerallagen (1991:45) måste det finnas 
en gällande arbetsplan för att få utföra undersökningsarbeten såsom en provborrning.  

Provborrningen riskerar att skada vårt grundvatten på kort sikt om borrvätskor kontaminerar 
vattnet eller på lång sikt om hälsofarliga ämnen frigörs från alunskiffern. Vi bifogar 
geologiskt utlåtande från Barbara Wohlfart, professor i geologi vid Stockholms universitet. I 
detta utlåtande framgår riskerna med en provborrning. 

Om en provborrning mot vår vilja godkänns av Miljöförbundet måste det finnas ett 
långtgående kontrollprogram för att säkra att grundvattnet inte skadas. När oljebolaget Shell 
genomförde provborrningar i Skåne 2009-2010 rådde det inget tvivel om att sådana 
provborrningar skall vara förenade med försiktighetsmått i form av kontrollprogram, se 
Miljödomstolen i Växjös dom i mål M 1862-11. 

Den aktuella marken är jordbruksmark och skyddas därmed av 3 kap 4§ Miljöbalken som 
fastslår att ”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse”. Detta skydd har företräde före 
bolagets intresse av att provborra. 

Den EU-rättsligt bindande Europeiska landskapskonventionen (”Landskapskonventionen”) 
fastslår i Artikel 5 och Artikel 6E att landskapet ska skyddas som en del av ett gemensamt 
natur- och kulturarv, samt att inflytandet över förvaltningen av landskapet ska ske på lokal 
och regional nivå. Tomelilla kommun har i bred politisk enighet motsatt sig all form av 
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prospekteringsverksamhet, gruvverksamhet och mineralutvinning inom kommunens gränser. I 
översiktsplanen har kommunen tydligt fastslagit att ”Tomelilla kommun motsätter sig all 
prospektering, provbrytning och brytning av mineraler och andra värdefulla ämnen.” 
(ställningstagande nr 71, s. 246). Därmed är den lokala förvaltningens inställning klarlagd. 
Kommunens tydliga ställningstagande mot prospektering och gruvdrift ska därför ligga till 
grund för tillämpning av Landskapskonventionen, som utgör EU-rätt och därmed har 
företräde före svensk lagstiftning. 

Med stöd av ovan anförda lagrum och med stöd av 9 kap. 6a§ Miljöbalken, samt ovan anförda 
sakskäl måste därför Scandivanadiums planerade provborrning förbjudas. 
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