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Komplettering av tidigare insänt överklagande av Länsstyrelsen i
Skåne läns beslut angående tillståndsprövning på fastigheten
Hedeberga 9:3 i Tomelilla kommun. Lst Dnr 505-76355-09
Beslut
Direktionen för Ystad- Österlenregionens miljöförbund yrkar att miljödomstolen, med ändring av
länsstyrelsens beslut (Dnr 505-76355-09, daterat 2010-01-18), ska fastställa direktionens beslut
innebärande att den anmälda verksamheten ska tillståndsprövas.
Vidare yrkas att länsstyrelsens beslut tillsvidare inte ska gälla.
Om miljödomstolen avslår förbundets överklagan gällande tillståndsprövning hemställer
Direktionen för Ystad- Österlenregionens miljöförbund att miljödomstolen fastställer villkor med
erforderliga försiktighetsmått enligt bilaga 1, gällande provborrningen på fastigheten Hedeberga
9:3, Tomelilla kommun.
Bakgrund
Direktionen för Ystad- Österlenregionens miljöförbund beslutade 2010-01-28 att överklaga
Länsstyrelsens beslut om överklagande gällande tillståndsprövning för provborrning på fastigheten
Hedeberga 9:3 i Tomelilla kommun, diarienummer 505-76355-09, daterat 2010-01-18.
Utöver allt vad Direktionen tidigare har anfört och beslutat i detta ärende, kompletteras
överklagandet med nedanstående motivering.
Bedömning och motivering
Länsstyrelsen har upphävt Direktionens beslut gällande att den anmälda verksamheten om uttag av
borrkärnor (enligt kod 13.70 i FMH-bilagan) ska tillståndsprövas och visade ärendet åter till
miljöförbundet för fortsatt handläggning och utarbetande av erforderliga försiktighetsmått.
Länsstyrelsen hävdar att provborrningen är en del av utvinningsindustrin och att det vid
tillämpning av punkten 13.70 finns ett syfte med att den anmälda verksamheten som går att hänföra
till framtida utvinningsindustri. Länsstyrelsen påtalar att en eventuell framtida utvinning innebär en
helt ny process med separata tillstånd från Bergsstaten avseende minerallagen och Länsstyrelsen
avseende miljöbalken. Miljöförbundet upplever dock att de kringboende uppfattar sambandet
starkare och att det redan i provborrningsskedet är fråga om utvinning. Provborrningen syftar till
att klarlägga om det finns förutsättningar för en kommande utvinning av naturgas. Den anmälda
verksamhetens påverkan på omgivningen måste bedömas mot denna bakgrund, dvs. att den kan
utgöra första steget mot en mera kontinuerlig utvinning. Miljöförbundet vidhåller fortfarande att
det finns en koppling mellan provborrningen och framtida utvinning av naturgas.
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Miljöförbundet vidhåller med anledning av ovanstående att tillståndsprövning kvarstår enligt kod
11.20 i FMH-bilagan enligt tidigare anförande och beslut.
Länsstyrelsen hävdar att verksamheten vid normal drift inte medför risk för betydande olägenheter
för människors hälsa. Miljöförbundet står fast vid att den omfattande oro hos kringboende sakägare
som framkommit bl.a. under samrådet, vad gäller främst risken för påverkan av grundvattnet utgör
en sådan olägenhet i form av psykisk påverkan som enligt fast praxis omfattas av ”annat liknande”
i 9 kap. 1 § tredje punkten miljöbalken. Den stora oro som sakägarna gett uttryck för i dessa
avseenden är i sig en omständighet som innebär att risk för betydande olägenheter skall anses
föreligga. Föreläggandet att söka tillstånd till provborrningen har därför stöd i 9 kap.6 § 2 st.
miljöbalken.
Länsstyrelsen finner att verksamheten vid normal drift inte medför risk för betydande förorening
eller andra betydande olägenheter för miljön. Miljöförbundet vidhåller att verksamheten vid
normal drift medför risk för betydande förorening eller andra betydande olägenheter för miljön.
Den 25 januari 2010 inkom Shell med ett förtydligande och tillägg till anmälan om miljöfarlig
verksamhet angående uttag av borrkärnor i alunskiffer på fastigheten Hedeberga 9:3. Tillägget
avser justeringar av produkter för borrningen, förändringar i antalet transporter, arbetstid och
arbetsyta samt miljöpåverkan jämfört med inlämnad anmälan och tillägg daterat den 27 augusti
2009. Förutsättningarna under projektets gång har förändrats och i dagsläget innebär Shells
justeringar förlängd projekttid, förändringar i kemikalier, betydligt fler transporter än beräknat,
förstorad arbetsyta, ökad vattenförbrukning, ökad drivmedelsförbrukning och större mängd
avfall/farligt avfall jämfört med ursprungliga planer. Följden av förändringarna blir ändrad
miljöpåverkan t ex i form av ökad mängd trafik, buller och ökning av utsläpp till luft.
Miljöförbundet instämmer inte i att verksamheten ej kan komma att innebära betydande
miljöpåverkan. Länsstyrelsen utgår från normal drift, miljöförbundets bedömning utgår från
normal och onormal drift, dvs. risk för haveri eller olyckor och den miljöpåverkan den kan
medföra.
Vid haveri, olycka eller onormal drift anser vi att det finns en icke försumbar risk att människor
och miljö kan skadas i Hedeberga; risk för förorening av grundvatten, dricksvatten i brunnar samt
även Tomelilla och Ystads vattentäkt om Trydeån förorenas, förorening av mark m m. Erfarenhet
från provborrningar i Ry, Sjöbo kommun, visar att onormal drift eller haveri i högsta grad inte är
onormalt.
Länsstyrelsen beskriver bolagets kontroll av diabasgångar där undersökningsresultatet visar att det
inte finns några ”indikationer” på sådana. Miljöförbundet anser att några av de mest betydande
aspekterna är risken för påverkan och förorening av mark, grundvattnet och brunnar. Det skulle
kunna innebära stora konsekvenser vid påträffande av akvifär eller diabasgång vid provborrningen.
Miljöförbundet hävdar att bolagets undersökning med magnetometer endast är översiktlig och
riskerna inte är tillräckligt utredda. En tillståndsprövning skulle säkerställa att viktiga aspekter,
som belyses i en fullständig miljökonsekvensbeskrivning samt omfattande riskanalys, beaktas och
bedöms.
Information
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutade 2010-01-28, utöver
överklagandet, att den anmälda provborrningen i Hedeberga får påbörjas tidigast sex veckor efter
det att lagakraftvunnen dom föreligger eller, om annat förordnas tidigast sex veckor efter det att
domstol beslutat att Ystad-Österlenregionens miljöförbunds särskilda förordnande inte längre skall
gälla. Miljöförbundet vill poängtera att denna del i beslutet har tidigare skickats och ställts till Shell
Exploration and Production AB separat.
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Ystad-Österlenregionens miljöförbund
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Kent Mårtensson
Ordförande direktionen

Rickard Sandberg
Miljöchef

Bilagor:

- Bilaga 1 Villkorspunkter gällande försiktighetsmått
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