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Yttrande över ansökan om undersökningstillstånd en-
ligt minerallagen för område Havsmon nr 1 i Karls-
borgs kommun 

Bergsstatens diarienummer: BS 200-425-2017 

Bergsstaten har den 29 maj 2017 gett Länsstyrelsen tillfälle att yttra sig av-
seende ansökan om undersökningstillstånd för området Havsmon nr 1 i 
Karlsborgs kommun. 

Nordöstra delen av det aktuella området omfattas av riksintresse för natur-
vård (Unden-Velenområdet) enligt 3 kap 6 § miljöbalken och för friluftsli-
vet (Tiveden) enligt samma paragraf samt hela det ansökta området omfattas 
av särskilda bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden 
enligt 4 kap. 2 § miljöbalken (Tiveden). I den sydöstra delen finns ett vat-
tenskyddsområde. Inom området finns sju kända fornlämningar, 5 punkt-
objekt och 2 ytobjekt. Strandskydd råder vid flera vatten inom området. Se 
bilaga 1 och 2.   

Det finns även en nyckelbiotop, två områden med skogliga naturvärden, sex 
områden som är upptagna i ängs- och betesmarksinventeringen, två områ-
den som är upptagna i våtmarksinventeringen, åtta områden upptagna i 
lövskogsinventeringen, två områden med regionalt värdefullt odlingsland-
skap samt två områden med värdefull kulturmiljö inom det ansökta området. 
Se bilaga 3. 

Fornlämningar får bland annat inte skadas, flyttas eller täckas över (2 kap 
kulturmiljölagen). Om metallsökare ska användas i undersökningsarbetet 
krävs tillstånd från Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot att undersökningstillstånd ges, men 
förutsätter att undersökningsarbeten i fält som medför mer än ringa påver-
kan på de naturvärden som nämnts ovan, föregås av samråd med Länsstyrel-
sen enligt 12 kap 6 § miljöbalken. 
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Detta yttrande är inget ställningstagande i fråga om eventuell framtida ansö-
kan om tillstånd till utvinning. 
 
 
 
 
John Dagobert 
 
 
Bilaga:  
1. Karta över områden av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. 
2. Karta över skyddade områden. 
3. Karta över värdefulla natur- och kulturmiljöer. 
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Bilaga 3. Andra dokumenterade naturvärden 
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