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Utpekande och detaljavgransning av fyndigheten Buttle som
riksintresse
Beslut

Med st6d av f6rordningen (1998:896) om hushallning med mark- och vattenomraden m.m. och efter
samrad med Boverket och Lansstyrelsen i Gotlands lan beslutar Sveriges geologiska unders6kning
(SGU) att fyndigheten Buttle beskriven i beslutsbilaga 1 samt inlagd och detaljavgransad pa bifogad
karta i beslutsbilaga 2, utg6r ett sadant omrade i Region Gotland, som ar av riksintresse ayseende
vardefulla amnen eller material enligt 3 kap. 7 § andra stycket milj6balken.
SGU upplyser om att Lansstyrelsen i Gotlands lan och Region Gotland har att, tillsammans med andra
intressen, bevaka ovanstaende omrade i den kommunala planeringen.

Bakgrund
SGU har beslutat utreda om kalkstensfyndigheten i Buttle pa mellersta Gotland, Gotlands lan utg6r en
fyndighet som ar av sadan nationell betydelse f6r Sverige att den b6r klassas som riksintresse enligt 3
kap. 7 § andra stycket milj6balken. Efter utredning har SGU kommit fram till att fyndigheten utg6r en
sadan fyndighet.
SGU ar enligt 2 § 5. f6rordningen (1998:896) om hushallning med mark- och vattenomraden ansvarig
myndighet for att peka ut sadana omraden som ayses i 3 kap. 7 § andra stycket milj6balken, dvs. omraden
som innehaller fyndigheter av vardefulla amnen eller material som ar av riksintresse och darfdr ska
skyddas mot atgarder som patagligt kan f6rsvara utvinningen av dessa.
De kriterier, pa vilka SGU grundar sina beslut att utpeka och detaljavgransa ett omrade med en fyndighet
av ett amne eller material som riksintresse, ar:
1. A=& eller materialet har stor betydelse f6r samhallets behov.
2. Amnet eller materialet har sarskilt vardefulla egenskaper.
3. Omradet innehallande fyndigheten av amnet eller materialet ar val avgransat,
unders6kt och dokumenterat.
Alla ovanstaende kriterier ska vara uppfyllda f6r att utpeka och detaljavgransa en fyndighet som
riksintresse enligt 3 kap. 7 § andra stycket milj6balken.
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Arendets beredning
Utredningen om utpekande och detaljavgransning av fyndigheten Buttle som riksintresse for kalksten
pabdrjades 2016. Vid utpekande och detaljavgransning av en fyndighet som riksintresse f6r vardefulla
amnen eller material krays omfattande undersokningar och dokumentation av fyndigheten for att SGU
ska kunna gora bedomningen om fyndigheten ar av riksintresse. Efter utredningen 2016 gjordes har det
geologiska och geofysiska kunskapsunderlaget okat och aysevart f6rbattrats. Det aktuella omradet var
2013 aktuellt f6r grundvattenundersokningar med hjalp av s.k. TEM-matningar. Efter 2016 har ny
programvara funnits tillganglig som har m6jliggjort tolkning av berggrunden i tre dimensioner.
Informationen om geologi, produktion och materialegenskaper m.m. har darmed f6rbattrats aysevart.
Information har ocksa inhamtats fran SGU:s publikationer och databaser samt fran verksamhetsutbvaren
(Nordkalk AB). Forslaget pa utpekande och detaljavgransning av fyndigheten Buttle remitterades f6rsta
gangen till Boverket, Lansstyrelsen i Gotlands lan, Naturvardsverket, Riksantikvarieambetet, region
Gotland samt Nordkalk under 2016. Efter omtolkning av anvandning av ny programvara f6r att tolka
geologin i tre dimensioner gjordes 2018 en ny detaljavgransning. Den vastra delen av omradet har
minskats samtidigt som omradet har utokats nagot i dster. FSrandringama i omradets utbredning
f6ranledde att arendet aterremitterades till samtliga remissinstanser. Efter synpunkter vid den nya
remissrundan under 2018-2019 justerades omradet aterigen nagot varefter arendet aterremitterades en
tredje gang. Riksintresseomradet var ursprungligen ca 3 600 ha och utgor nu ett omrade om ca 2 700 ha.
SGU ar medveten om att det inom den f6reslagna detaljavgransningen av fyndigheten Buttle finns flera
omraden med skyddad natur men vill i detta sammanhang papeka att var bedomning av avgransningen
av riksintresset f6r vardefulla amnen eller material endast baseras pa information om den geologiska
formationen (revkalkstenen) som omfattas av riksintresset samt SGU:s bedomning av samhallets
framtida behov av kalksten. Riksintresseverktyget ar ett planeringsinstrument som ar tankt att underlatta
vid kommunal och regional planering. Fragan om ett omrade ar riksintressant och om vilken tyngd
intresset i sa fall har, t.ex. i f6rhallande till andra riksintressen, avgors ytterst av domstol.
Remissinstonsers synpunkter

Boverket yttrade sig i remissomgangen 2016 men aystod fran att lamna synpunkter i samband med att
arendet aterremitterats 2018 och 2019. Boverket onskade i sitt f6rsta svar en nationell overblick av
f6rekomsten av hogkvalitativ kalksten f6r samhallets behov.
SGU.•s kommentar: Enligt SGU aterfinns den typ av hogkvalitativ revkalksten som anvands till jarnoch stalindustrin, i Sverige endast pa Gotland. Alternativet till brytning pa Gotland ar import av
kalkstenen vilket bl.a. okar We den totala miljopaverkan och kostnaderna for jarn- och
stalframstallning. Idag firms inget alternativ som kan ersatta kalkstenen vid jarn- och stalframstallning.

Lansstyrelsen i Gotlands ldn onskar vid remissomgangen 2018 en tydligare precisering av fyndighetens
anvandningsomrade samt exemplifiering av vad som kan utgSra pataglig skada pa riksintresset.
Vidare bedomer 1ansstyrelsen att det ar rimligt att avgransningen f61jer utbredningen av fyndigheten och
noterar att avgransningen gjorts f6r en maktighet om 50-70 meters maktighet samtidigt som att brytvard
kalksten med mindre maktighet finns utanf6r det f6reslagna omradet. Lansstyrelsen konstaterar att det
fortfarande finns flera allmanna intressen samt skyddade omraden inom detaljavgransningen och anser
att Natura 2000-omraden och skyddade omraden ska undantas fran riksintresset. De papekar ocksa att
flera riksintressen Sverlappar varandra i omradet samt att i gallande oversiktsplan ar omradet
betydelsefullt f6r utbyggnad av vindkraft.
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Vid aterremittering av arendet 2019 och justering av omradet aystyrker Lansstyrelsen justeringen med
hanvisning till att omradet kommer att ligga f6r nara bostadshus. Lansstyrelsen anser att man vid
detaljavgransning av ett omrade ska to hansyn till skyddsaystandet 500 meter till bostadshus da
riksintresset f6r mineral ska tillgodose ett intresse som medf6r olagenhet f6r boende. Boverket anger
500 meter som ett aystand som rekommenderas av vid taktverksamhet. Lansstyrelsen papekar ocksa att
detaljavgransningen overlappar omraden riksintressanta f6r kulturmiljo Oft 3 kap. 6 § miljobalken) och
f6r totalf6rsvaret Oft 9 § samma kapitel).
SGU.•s kommentar: SGU vill framf6ra att vid en eventuell brytning av kalkstenen i Buttle kommer
produkten i huvudsak att anvandas inom jarn- och stalindustrin. Revkalksten av den hogkvalitativa typ
som finns pa Gotland ar n6dvandig f6r jarn- och stalindustrin. Kalksten ar ett naturmaterial som
upptrader i lagrade enheter med naturliga variationer i lagring och maktighet. I anslutning till
revkalkstenen f6rekommer t.ex. alltid aven fragmentkalksten och margelsten. Dessa och andra
f6rekommande produkter kan inte anvandas som styckekalk men har andra anvandningsomraden och
kan darf6r tas tillvara inom andra industriprocesser eller som byggnadsmaterial. De skilda
anvandningsomradena f6r kalkstenen minskar darf6r svinnet eller mangden skrotsten betydligt.

Pataglig skada f6r riksintresset ar all f6randring av verksamhet eller skydd som f6rhindrar en eventuell
framtida utvinning av kalkstenen. Det handlar om atgarder som har en mer bestaende negativ paverkan
pa m6jligheterna att utvinna de aktuella fyndigheterna, varvid utesluts mer bagatellartad paverkan utan
langtgaende konsekvenser. Det kan t.ex. vara nya skydd av omraden, omdragning av vag, etablering av
nya verksamheter eller liknande. SGU anser att utpekat riksintresse och andra alhnanna och
skyddsvarda intressen som t.ex. Natura 2000-omraden eller naturreservat kan dverlappa varandra och
samexistera inom samma omrade. Det ar i princip f6rst vid f6randrad markanvandning som aktualiserar
en tillampning av hushallningsbestammelserna i miljobalken, som ett riksintresse far betydelse. Vid
of6renliga riksintressen ska dock en avvagning goras om vilket riksintresse som ska ges f6retrade.
Bestammelsen om detta fmns i 3 kap. 10 § miljobalken. Det bdr framhallas att en avvagning enligt 3
kap. 10 § miljobalken endast ska goras om en atgard befaras medf6ra pataglig skada pa riksintresset.
Det ar f6rst nar inverkan av en atgard nar upp till denna niva som atgarden kan sagas vara of6renlig med
riksintresset Ofr vidare Milj66verdomstolens avgorande MOD 2006:48). SGU respekterar att det
f6religger motstaende intressen inom omradet som ar aktuellt f6r detaljavgransning. Samma sak galler
andra utpekade riksintressen eller vad galler aystand till bostader. En bed6mning och avvagning av olika
intressen samt hansyn till aystand f6r boenden m.m. gors vid en eventuell kommande provning enligt
miljobalken, ytterst av domstol.
SGU vill ocksa framhalla att myndigheten endast kan g6ra en bed6mning av var den kalksten som
omfattas av riksintresse f6rekommer. Detaljavgransningen baseras endast pa geologiska betingelser.
Den avgorande skillnaden i den del av den geologiska formation som ar aktuell f6r justering av
detaljavgransningen ar endast maktigheten. Det ar samma revkalksten med samma tekniska egenskaper.
I det tillkomna omradet finns tillganglig geologisk information i form av dokumenterade borrhalsdata.
En eventuell brytning av revkalksten kan saledes aven komma att vara aktuell utanf6r det
detaljavgransade omradet.
NordkalkAB (bolaget) framf6r att det ar nojt med att avgransningen f6r riksintresset ar baserad pa
geologiska betingelser. De invander dock mot att detaljavgransningen ar begransad till en maktighet av
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revkalkstenen pa 50-70 meter och menar att aven en nagot mindre malctighet ar av intresse for brytning.
Bolaget menar att den malctighet och den kvalitet sour finns utanfor det f6rsta forslaget till avgransning
pa bolagets fastighet i vastea delen av omradet, val motiverar att omradet inkluderas i
rilcsintresseomradet. Bolaget hanvisar till genomforda borrningar i omradet.
SGU.•s Iconnnentar: SGU instammer att kalkstenen i vaster ar av samma kvalitet om an med en nagot

mindre malctighet. SGU framhaller att det inte finns nagra hinder att bedriva verksamhet utanfor ett
omrade klassat sour riksintresse men valjer ands att justera detaljavgransningen baserat pa tillganglig
geologisk information fran omradet. Arean pa det detaljavgransade omradet 6kas darmed med ca 150 ha
till totalt ca 2 700 ha, vilket ar betydligt mindre jamf6rt med ursprungsforslaget pa 3600 ha.
Naturvardsverket, Rilcsantikvarieambetet, Forsvarsmakten och Region Gotland har aystatt fran att yttra
Sig.

SI<al f6r beslutet
SGU anser att alla tre lcriterier ar uppfyllda for utpekande och detaljavgransning av fyndigheten Buttle
som riksintresse.

1. Fyndigheten Buttle innehaller revkalksten som haller en kvalitet som ar nodvandig for
jarn- och stalindustrin. Svensk revkalksten av denna kvalitet ar endast kand fran
Gotland. Potentialen i omradet ar stor och samhallet kommer inom en overskadlig
framtid att vara beroende av denna produlct.
2. Anvandningsomradet for kalksten med revkalkstenens termiska och fysikaliska
egenskaper ar idag huvudsalcligen som brannkalk till jars- och stalindustrin.
3. Fyndigheten ar kand och val undersolct i omgangar, bade av SGU, andra alctorer och
forskare. Moderna unders6kningsmetoder och m6jligheter till 3-dimensionell tolkning
av data har pa senare hr 6kat den geologiska kunslcapen betydligt. Genom detta ar de
geologiska betingelserna i omradet kanda sa langt rimligt kan la•avas.
Detaljavgransningen av riksintresset Buttle baseras pa geologiska betingelser och de
unders6kningar av geologin som finns idag.
Lansstyrelsen i Gotlands lan och Region Gotland har, i enlighet med bestammelser i plan-och bygglagen
(2010:900) att, tillsammans med andra intressen, bevaka ovanstaende omrade i den kommunala
planeringen.
Beslut i detta arende har fattats av genera I direlct6 ren Lena Soderberg
I den slutliga handlaggningen av arendet har aven avdelningschefen Helena Kjellson, juristen Jesper
Blomberg, statsgeologen Mikael Erlstrom, statsgeofysiker Lena Persson och utredaren Peter
Akerbg nmar & Itagit. Statsgeologen Lena Lundqvist har varit foredragande.
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Bilagor

Bilaga 1 — Underlag for bedomning av Buttle som riksintresse.
Bilaga 2 — Karta och koordinatfdrteckning, Buttle.
Kopia till:

Ndringsdepartementet
Boverket
Forsvarsmakten
Naturvdrdsverket
Riksantikvariedmbetet
Region Gotland
Nordkalk
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Beslutsunderlag for bed6mning av utpekande och detaljavgransning av
fyndigheten Buttle
Bedomning
Sveriges geologiska unders6kning (SGU) bed6mer att fyndigheten Buttle i Gotlands kommun,
Gotlands Ian, utgbr ett sadant omrade som ar av riksintresse enligt 3 kap. 7 § andra stycket
milj6balken. Omradet ska darf6r skyddas fran sadana verksamheter och atgarder som patagligt kan
f6rsvara utvinning.

Utvardering
Enligt 3 kap. 7 § andra stycket milj6balken ska mark- och vattenomraden som innehaller fyndigheter av
amnen eller material som ar av riksintresse skyddas mot atgarder som kan patagligt f6rsvara
utvinningen av dessa.
SGU ansvarar for att utpeka och detaljavgransa sadana omraden av riksintresse med stbd av 2 § 5.
hushallningsf6rordningen.
De kriterier, pa vilka SGU grundar ett beslut att utpeka och detaljavgransa ett omrade med en fyndighet
av ett amne eller material som riksintresse, ar:
1. Amnet eller materialet har stor betydelse for samhi lets behov.
2. Amnet eller materialet har sarskilt vardefulla egenskaper.
3. Omradet innehallande fyndigheten av amnet eller materialet ar val avgransat, unders6kt och
dokumenterat.
Alla ovanstaende kriterier ska vara uppfyllda for att utpeka och detaljavgransa en fyndighet som
riksintresse enligt 3 kap. 7 § andra stycket milj6balken.
Kriteriernas uppfyllande

1. Fyndigheten Buttle innehaller h6gkvalitativ kalksten med ayseende pa karbonathalt
(>95%), farg, rennet och svavelhalt samt termiska egenskaper (lagt termiskt sonderfall TZ).
Kalksten av denna kvalitet aterfmns i Sverige endast pa Gotland. Alternativet ar import
vilket innebar 6kade kostnader och 6kad milj6belastning.
2. Anvandningsomraden f6r revkalksten av denna kvalitet ar idag ar inom jarn- och
stalindustrin. Stalindustrin kraver sk styckekalk som haller ihop da man branner den i
schakt och roterugnar. Det laga svavelhalterna i revkalkstenen (<0,06%) ar ocksa helt
avg6rande f6r jarn- och stalindustrin som bl.a. anvander kalkstenen som slaggbildare f6r
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att fa ut svavlet ur rdjdmet. Behovet av kalksten kommer att vara betydande f6r jarn- och
stdlindustrin inom en 6verskadlig framtid.
3. Fyndigheten av revkalksten i omrddet ar val kand fran ett flertal fran varandra
oberoende studier. Pa senare hr har omrddet undersdkts bade av SGU vid den reguljara
unders6kningsverksamheten, grundforskningssyfte, av akt6rer i prospekteringssyfte och
av SGU i anslutning till arbete med unders6kning av de hydrogeologiska f6rhallandena
Genom dessa unders6kningar ar de geologiska betingelsema i omrddet val kanda sd ldngt
rimligt kan kravas och detaljavgransningen baseras pa dessa unders6kningar.
SGU anser att alla tre kriterier som krays fdr ett utpekande av Buttle sour riksintresse ar val uppfyllda
och anser darfdr att en detaljavgransning av fyndigheten som riksintresse kan g6ras.
Riksintresseomradet framgar av kartan i bilaga 2. Omradets areal omfattar ca 2 700 ha.
Arendets beredning

Utredningen om utpekande och detaljavgransning av fyndigheten Buttle pab6rjades 2016. Information
om geologi, produktion och materialegenskaper m.m. har inhamtats fran SGU:s publikationer och
databaser samt fran forskning gjord i omrddet och verksamhetsut6vare inom omrddet. Omradet har
aven unders6kts med s.k. SkyTEM-matningar vilket ger en mycket god bild av omrddets geologi pa
djupet. Ny programvara har ocksd fdrbattrat m6jligheterna att utifrdn SkyTEM-matningama modellera
fyndigheten i 3 dimensioner. Efter kartritning och koordinatsattning med arealberakning har fdrslaget
remitterats till Boverket, Lansstyrelsen i Gotlands Ian, Naturvardsverket, Riksantikvarieambetet
(RAA), F6rsvarsmakten och Nordkalk AB. Efter inhamtande av remissvar har omrddet justerats nagot
och aterremitterats till samtliga remissinstanser.
Geologin i omrddet

Fyndigheten Buttle ar lokaliserad till centrala delen av Gotland. Avgransning av det riksintressanta
omrddet begransas till ett omrdde dar SGU:s SkyTEM-matningar visar att maktigheten av
revkalkstenen 6verstiger 50 meter.
Erlstr6m m.fl. (2009) beskriver rev- och stromatoporiddkalksten pd Gotland. Det finns tre st6rre
sammanhangande omraden, pa norra Gotland, mellersta Gotland och pa s6dra Gotland. Revkalkstenen
ar oregelbunden och kaotiskt lagrad. Den bestar under ideala f6rhallanden av en k5ma med in-situplacerade (pd platsen bildade) revbyggande organismer omgiven av grova sediment av 16srivet
material med stora block av revkalksten inlagrat i grov fragmentkalksten. I revkroppen finns aven
oregelbundna partier med margel som bildats genom att finmaterial avlagrats i ursprungliga hdlrum.
Reven har en varierande morfologi beroende pd bildningsfdrhdllanden.
Pd norra Gotland finns rikligt med stromatoporiddkalksten, dar tjockleken varierar mellan 10 och 50
meter. Stratigrafiskt tillh6r denna kalksten H6gklintformationen, Toftaformationen och Slitegruppen.
Pa mellersta Gotland finns ett strdk mellan Klinte, Hemse och Ostergarn. Rreliggande omrade, kallat
Buttle, ar en del av detta strak. Stratigrafiskt tillhor det Klintebergformationen och Hemsegruppen. De
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tekniska egenskaperna pa denna kalksten vantas vara likartade de i norr. Langst i s6der finns det tredje
straket av rev -och stromatoporidekalksten. Detta strak tillhor Hamra och Sundreformationerna.
Under revkalkstenen ligger lager av margelsten med lagre karbonathalt och h6gre kisel- och
svavelhalter. Denna margelkalksten har ett st6rre kiselinnehall an revkalkstenen.
Anvandning av kalksten

Det viktigaste anvandningsomradet f6r stromatoporidekalksten ar inom jarn- och stalindustrin. Revoch stromatoporidekalkstenen uppvisar kvaliteter ayseende karbonathalt (>95%), fdrg, renhet och
svavelhalt samt termiska egenskaper (lagt termiskt s6nderfall TZ), som g6r dessa kalkstenstyper
speciellt lampliga som ravara till jarn- och stalindustrin da de ger goda brannegenskaper. Stalindustrin
kraver s.k. styckekalk som haller ihop da man branner den i schakt- och roterugnar. De liga
svavelhalterna i revkalkstenen (<0,06%) ar ocksa helt avgorande f6r jarn- och stalindustrin som bl.a.
anvander kalkstenen som slaggbildare f6r att fa ut svavlet ur rijarnet. Den lagrade fragmentkalkstenen,
som alltid f6rekommer i anslutning till revkalkstenen, uppvisar samre brannegenskaper men battre
kemi. Den utgor darf6r en h6gkvalitativ ravara f6r anvandare med krav pa h6g reaktivitet och rennet.
Aven om kalksten ar en vanligt f6rekommande bergart i naturen ar det inte all kalksten som ar lamplig
f6r produktion av brand kalk i jarn- och stalindustrin. De viktigaste egenskaperna ar renhet och
hallfasthet. For att en kalksten ska vara av h6g kvalitet med ayseende pa metallurgiska applikationer
bor den ha vissa egenskaper, som t.ex. h6g hallfasthet, lag svavelhalt, hog reaktivitet (termiska
egenskaper) och lag fosforhalt. I Sverige aterfinns kalksten av denna typ endast pa Gotland. Den
aterfinns och bryts idag pa norra Gotland. Alternativa fyndigheter med raft kvalitet ar kanda fran
Norge och Polens inland. Bada dessa alternativ skulle betyda aysevart h6gre transportkostnader samt
darigenom aven en okad miljobelastning. I Norge ar dessutom kapaciteten pa brytningen inte
tillrackligt hog f6r att tacka behovet.
Inom stalindustrin ar SSAB den stora anvandaren av kalksten. Transporten ar en stor del av
kostnaderna f6r kalksten, den kan vara nastan 50% av den totala produktionskostnaden aven nar
kalkstenen tas fran Gotland.
Inom stalindustrin pagar ett arbete med att utveckla en teknik f6r att reducers jarnmalm med vate i
stallet f6r koks (Hybrit-projektet). Det ar en langsiktig utveckling och om det gar bra kommer
masugnarna att kunna ersattas med direktreduktion + ljusbigsugnar. Tidsplanen ar att fran 2035 kunna
k6ra full Skala och SSAB:s mil ar att kunna ersatta masugnarna till 2045. Det ar f6rstas stora
osakerheter kopplade till detta. Det kan eventuellt paverka kalkstenbehovet nagot men det beh6vs
kalksten aven i ljusbagsugnarna, aven om det ar oklart hur mycket. Behovet av h6gkvalitativ kalksten
f6r jarn- och stalindustrin bedoms darf6r vara fortsatt stort inom 6verskadlig tid.
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Geologiska unders6kningar och mineraltillgangar i omradet
Gotland ar unders6kt med ayseende pa geologi i flera omgangar. Redan under 1700-talet intresserade
sig Carl von Linne for omradet. Hela Gotland unders6ktes senast av SGU i samband med den
anslagsfmansierade regionala kartlaggningen av Gotland sour pab6rjades 2006. Ett flertal
vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter sour beskriver Gotlands berggrund och rev- och
stromatoporidekalkstenen har publicerats. Kalksten har brutits pa Gotland under Lang tid. Den har
anvants till saval byggnadssten, krossberg, cementindustrin och till den metallurgiska industrin. Det
innebar att det ocksa finns ett flertal borrhal och rapporter fran f6retag som har, eller har haft,
verksamhet i omradet. Dessutom finns information fran Gotlands kommun och ett flertal privata
brunnsborrningar. I anslutning till s.k. SkyTEM-matningar som genomf6rdes 2013 och som i f6rsta
hand syftade till att unders6ka m6jligheterna till st6rre grundvattenforekomster, unders6ktes
fyndigheten av revkalksten vid Buttle. Fyndigheten ar starkt ledande vilket g6r att den skiljer ut sig
och kan avgransas vid de magnetotelluriska SkyTEM-matningama.
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