
Bunge: Kalken, 
våtmarkerna och 
dricksvattnet 
 - så har SGU 
agerat 



Två bolag, Nordkalk och SMA 

• Nordkalk vill 
öppna en ny täkt 
i Bunge Ducker 
(1:64) och SMA 
vill utöka sin 
befintliga täkt 
på Bunge Stucks 
1:364 

 



Riksintressen för mineral (Kalksten) 



Ducker och befintliga N2000-områden 



Kontrollprogram 
grundvattenpåverkan 
för befintlig 
täktverksamhet 
 

Geofysiska mätningar  
 

Hydrogeologisk 
konceptmodell  
 
Bedömning av Kalkens 
unikhet 
 

SGUs uppdrag åt Nordkalk fram till 2009  





Historik, Nordkalk 

Rättsprocessen 

• 2006: Nordkalk får tillstånd 
till provbrytning  

• 2008: Miljödomstolen avslår 
ansökan 

• 2009:Miljööverdomstolen ger 
tillstånd (men skickar tillbaka 
frågor rörande villkor till MD) 

• 2009-10:MÖD:s dom 
överklagas till HD, men HD 
ger ej prövningstillstånd 

 

SGUs agerande 

• 2007:SGU väntar in 
grundvattenutredning, påpekar 
att SMA påbörjat ansökan, när gv-
utr kommer anser SGU att 
kloridhalter bör utredas mer 

• 2008: SGU OK till tillstånd 

 

• 2009: SGUs generaliserade 
yttrande som kritiserats i 
efterföljande process. 

 



Historik, Nordkalk 

• 2010: Nordkalk ansöker igen 
hos MMD 

• 2011: MMD avslår åter 
ansökan 

• 2012: MMÖD ger tillstånd 
(vilket överklagas till HD) 

• 2012: HD beslutar om 
partiellt prövningtillstånd, 
HD inhiberar MMÖDs dom 

• 2013: HD undanröjer 
tillståndet och återförvisar 
ärendet till MMD 

 

• SGU påpekar vikten av 
samsyn mellan 
SMA/Nordkalk avseende 
påverkan/kontrollprogram. 

• SGU tillstyrker inte Nordkalks 
villkorsförslag på 300 mg/l Cl 
som begränsning 

• SGU ”finner inte anledning 
att ändra uppfattning” 



Historik,Nordkalk 

• 2013-14: Nordkalk ansöker igen 
hos MMD 

• 2014: MMD ger tillstånd (vilket 
överklagas) 

• 2014: MMÖD ger 
prövningstillstånd 

• 2015: Förhandling skulle skett i 
april (vilandeförklarat pga 
utpekande av N2000) 

• 2016: Inväntan av prövning i 
Högsta förvaltningsdomstolen 
av N2000 

• SGU påpekar att de åtgärder 
som kan sättas in vid 
påverkan måste vara 
långsiktigt hållbara. 

 

 

• SGU hänvisar åter igen till 
tidigare yttranden 



Varför överklagningar? 

• Orörd, (dessutom unik) 
naturmiljö 

• Brist på samprövning 
(Nordkalk/SMA) 

• Risk för påverkan på 
Bästeträsk (vattentäkt) 

• Risk för påverkan på 
närbelägna N2000 

• Krav på utlåtande av EU-
domstolen 

 



 



  





Föreslaget vattenskyddsområde Bäste träsk 
Ärendet tas upp i Tekniska nämnden den 23 mars 2016 







 





  





  




