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sverigedemokraterna 

Karlsborg 

Motion till Karlsborgs kommunalfullmäktige den 24 juni 2019. 

Motionens namn: Utredning om etablering av miljözon i Havsmon 

Motionärens namn: Stefan Hallberg 

Företrädare i kommun: Stefan Hallberg (SD) 

Motionstext: Kommunfullmäktige har i full politisk enighet beslutat om att till regeringen 
skicka ett förslag om ändring av Miljöbalken som skulle ge kommunerna vetorätt när det gäller 
etablering av gruvor inom kommunens mark. 
Syftet med skrivelsen var att möjliggöra ett stopp av en eventuell gruva i Havsmon vid sjön 
Unden. Ytterligare åtgärder torde dock vara nödvändiga för att säkerställa att gruvverksamhet 
vid Unden stoppas. 
Att driva en gruva innebär stora ingrepp i naturen och föroreningarna orsakade av denna typ av 
verksamhet är avsevärda, inte minst vad gäller luftföroreningar i form av avgaser från tunga 
transporter, sprängningar och damm från anrikningsverk. 

Yrkande: Mot bakgrund av vad som redovisats ovan föreslår Sverigedemokraterna att 
Karlsborgs kommun utreder möjligheterna att deklarera området kring Havsmon som Miljözon 
1, i enlighet föreliggande lagstiftning. 
Syftet med miljözoner är i och för sig att främst förbättra luftkvaliteten i tätorter men 
skrivningar i SFS 2018:1562 indikerar att det finns möjligheter för kommuner att utanför 
tätbebyggt område fatta beslut om miljözoner för "vägar utanför tätbebyggt område för vilka 
kommunen är väghållare" och för "terräng". 

Om området kring Havsmon skulle deklareras som miljözon 1 innebär det att tung trafik i 
området inte blir tillåtet, vilket i realiteten skulle stoppa gruvdrift i området. Sannolikt skulle 
bestämmelsen behöva kompletteras med ett undantag för de som bedriver jordbruk i området, 
men sådana detaljer får klarläggas under utredningen. 

Sverigedemokraterna är medvetna om att lagen är ny och oprövad och att förändringar kommer 
till nästa år, men tycker med hänsyn till de stora värden som står på spel att detta kan vara en väg 
värd att pröva. 

Sänds till: karls borg.kommun@karls borg. se 
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