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Angående remiss om undersökningstillstånd avseende gas
i två områden i Skåne län
Länsstyrelsen i Skåne län har fått tillfälle att avge yttrande enligt 3 § mineralförordningen i frågan om ansökan om undersökningstillstånd avseende naturgas
inom s. k. Colonussänkan och Höllvikengraven.
Skåne län är både tättbefolkat och har en mångfald olika natur- och kulturmiljöer,
en rik biologisk mångfald och många skyddsområden som bör bevaras och
skyddas.
Om undersökningstillstånd meddelas ska sökanden inför eventuell borrning
kontakta länsstyrelsen för att få närmare upplysning om vilka restriktioner det kan
finnas inom varje aktuellt område.
Länsstyrelsen vill dessutom uppmärksamma sökanden på:
-

Miljöbalken gäller parallellt med minerallagen (jfr 1 kap 3§ miljöbalken
och 1 kap 7§ minerallagen), varför bl a de allmänna hänsynsreglerna i 2
kap, hushållningsbestämmelserna i 3-4 kap och anmälningsskyldigheten i
12 kap 6 § miljöbalken (MB) liksom bestämmelserna om miljöfarlig
verksamhet i 9 kap MB är tillämpliga efter det att någon erhållit
undersökningstillstånd enligt minerallagen.

-

Enligt 2 kap 6 och 10 §§ lagen om kulturminnen m m (SFS 1988:950) är
det förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller
genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast
fornlämning. Påträffas under mark dolda fasta fornlämningar ska arbetena
omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
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Vid hantering och förvaring av avfall skall avfallsförordningen
(2001:1063) beaktas. Den som lämnar över farligt avfall för transport är
bl. a. skyldig att kontrollera att transportören och mottagaren av avfallet
har erforderliga tillstånd för verksamheten.

-

Det bör också uppmärksammas att borrning i alunskiffer kan leda till
krav på tillstånd enligt strålskyddslagen (1988:220) och strålskyddsförordningen (1988:293) när uran i det material som hanteras överstiger
1 kBq/kg (80 ppm U). Borrkax från uranrik alunskiffer bör i så fall
hanteras som farligt avfall.

Länsstyrelsen är medveten om att det som Bergsstaten nu främst prövar är
sökandens kompetens och ekonomiska förutsättningar. Länsstyrelsen vill ändå
redan nu lyfta fram den konfliktrisk som kan bli följden gentemot de stora naturoch kulturmiljövärden som finns inom de avgränsade områdena. Länsstyrelsen
vill poängtera att vi på regeringens uppdrag arbetar för att minska klimatförändringarna, främja energiomställningen, öka andelen förnybar energi samt
främja energieffektivisering. Att utvinna fossilt bränsle ligger inte i linje med
nämnda uppdrag.
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