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ÅTERRAPPORTERING AV LÄMNADE VIKTIGARE YTTRANDEN FRÅN 
SGU, KVARTAL 4, ÅR 2022 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) ska enligt regleringsbrev för år 2022 sammanställa och 
redovisa ärenden av större betydelse som handläggs inom remissverksamheten. Redovisning till 
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ska ske en gång varje kvartal.  

SGU har med anledning av Regeringens uppdrag fastställt fyra kriterier mot vilka ärenden ska 
ställas för att bedöma om yttrandena kan anses vara av större betydelse. De ärenden som SGU 
återrapporterar svarar upp mot ett eller flera av dessa kriterier. Kriterierna är de följande: 

• principiella frågor ur geologisk eller juridisk synvinkel eller på annat sätt principiella frågor för 
SGU:s verksamhet, 

• lagstiftningsfrågor som berör SGU:s politikområden, 
• ärenden av nationell betydelse, samt 
• ärenden med betydelse för den regionala utvecklingen. 

Återrapporteringen i varje ärende följer i huvudsak följande systematik. Inledningsvis 
sammanfattas den frågeställning SGU har haft att ta ställning till. Därefter sammanfattas 
relevanta delar av ärendets beredning och SGU:s eventuella ställningstagande och sist återges de 
effekter som SGU anser att svaret kan förväntas ge i samhället. 

Remissvaren i fulltext kan begäras ut hos SGU. 
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1. Grundvatten  

1.1. 33-1654/2022 - Samråd inför ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täkt- 
och vattenverksamhet vid Slite, Gotlands kommun. 
Frågeställning  
Cementa avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad täktverksamhet i 
de två befintliga kalkstenstäkterna Västra brottet och File hajdar, samt fortsatt länshållning av 
dessa två täkter och den äldre täkten Östra brottet. Brytningen och länshållningen planeras att 
omfatta cirka 30 års brytning i File hajdartäkten, verksamheten i Västra brottet kommer att 
avvecklas och täkten att vattenfyllas. 

Sammanfattning  
SGU har här yttrat sig i samrådsskedet, och lyft frågeställningar rörande grundvattenpåverkan 
som bedöms som viktiga att beskriva i kommande underlag. SGU lyfter även vikten av det finns 
en nationell råvaruproduktion av cement ur ett försörjningsperspektiv. 

Samhällseffekter  
SGU lyfter vikten av att det finns en långsiktig nationell råvaruproduktion av cement ur ett 
försörjningsperspektiv. 

1.2. SGU:s dnr 33-2533/2022 - Yttrande avseende Cementa AB:s ansökan om tillstånd 
enligt miljöbalken vid Slite i Gotlands kommun. 
Frågeställning  
SGU har yttrat sig till Mark- och miljödomstolen över två kompletterande villkor som Cementa 
framförde under huvudförhandlingen 25–27 okt för ansökan om tillstånd enligt miljöbalken vid 
Slite för fyra års fortsatt brytning av kalksten och bortledning av grundvatten. 

Sammanfattning  
SGU tillstyrker att den av Cementa föreslagna åtgärden ridåinjektering längs delar av Västra 
brottets norra kant är att betrakta som en så kallad genomförbar åtgärd enligt 4 kap 12 § 
vattenförvaltningsförordningen, och att förutsättningar för undantag därmed är uppfyllda för 
aktuellt tillstånd. 

SGU vill att ett eventuellt tillstånd förenas med villkor om att ridåinjekteringen på den västra 
sidan i Västra brottet (villkor i Regeringsbeslut M2021/01774) ska vara avslutad innan nytt 
tillstånd kan tas i anspråk, och att uppföljning av miljöeffekter av ridåinjekteringen i Västra 
brottet ska genomföras och redovisas inom tillståndstiden för den nu ansökta verksamheten. 

SGU ställer sig positiva till att Cementa ska utreda de tekniska, ekonomiska och miljömässiga 
förutsättningarna att förbättra vattenförekomsten Mellersta Gotland – Romas status genom så 
kallad djupinfiltration.  

Samhällseffekter  
Syftet med en utökad ridåinjektering vid Västra Brottet är att begränsa inflödet av sötvatten till 
täkten för att mer grundvatten ska finnas tillgängligt på uppströms sidan ridån. En väl utförd 
ridåinjektering kan komma att medföra att vattenbalansen för grundvattenförekomsten Mellersta 
Gotland-Roma gynnas positivt. 
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2. Departement 

2.1. SGU:s dnr 33–1666/2022 - Remiss av EU-kommissionens förslag till förordningen 
om restaurering av natur.  
Frågeställning  
SGU har fått EU kommissionens förslag om restaurering av natur på remiss. Därför åtog sig 
kommissionen att föreslå rättsligt bindande mål om att återställa skadade ekosystem i EU, 
framför allt de som har störst potential för att fånga in och lagra koldioxid och förebygga och 
minska effekterna av naturkatastrofer. SGU har granskat förslaget ur marinmiljö, jordarts-, 
grundvatten- och mineralfrågornas synpunkt.  

Sammanfattning  
SGU anser att det är viktigt att arbeta med kontinuerlig, långsiktig och uthållig återhämtning av 
biologisk mångfald och motståndskraftig natur genom restaurering av ekosystem, livsmiljöer och 
arter. Det är mot den bakgrunden bra med ambitiösa, men realistiska, mål avseende restaurering. 
Den föreslagna förordningen innebär en mycket stor inskränkning i Sveriges möjligheter att själv 
besluta om markanvändning och kommer att påverka möjligheterna att trygga försörjningen av 
såväl kritiska metaller och mineral som de basmetaller som vårt samhälle är helt beroende av. För 
det fall man önskar fastställa EU-gemensamma mål bör dessa dels beakta behoven av 
råvaruförsörjning, dels regleras på direktivsnivå så att anpassningar till medlemsstaternas 
förutsättningar kan göras. Vidare tycker SGU att varje beslut om restaurering av europeiska 
naturområden behöver föregås av en noggrann utredning inte bara avseende naturvärden, 
naturmiljö och biologisk mångfald, utan även avseende vilken påverkan och konsekvenser som 
det kan medföra avseende utvinning av naturresurser. Ett ensidigt fokus på europeiska 
naturvärden riskerar att påverka globala naturvärden negativt och som en följd av detta även 
påskynda pågående klimatförändringar.  

När det gäller marin miljö tycker SGU att både aktiv och passiv restaurering/åtgärder behövs. 

När det gäller grundvattenfrågor anser SGU att det är mycket angeläget att grundvattenfrågan får 
en naturlig plats i det svenska restaureringsarbetet. 

Samhällseffekter  
Förslaget att delar av förslaget fortsättningsvis regleras på direktivnivå kommer att ha positiva 
samhällseffekter ur mineralnäringsperspektiv. 

2.2 SGU dnr: 33-2136/2022- Remissvar över Tillväxtanalys rapport Näringslivets 
klimatomställning. 
Frågeställning  
Tillväxtanalys har fått i uppdrag att göra en hinderanalys för uppfyllandet av de nationella och 
globala klimatmålen med tonvikt på jordbruks-, skogsbruks-, industri-, bygg-, fastighets-, avfalls- 
och energisektor, samt lämna förslag på nya eller förändrade styrmedel, åtgärder och eventuella 
kompensationsåtgärder för att på ett mer effektivt sätt bidra till att utsläppen minskar i linje med 
de nationella och globala klimatmålen. 

Sammanfattning 
SGU delar uppfattningen med rapportens analys kring hinder och utmaningar, och har framfört att 
det finns behov av justeringar och kompletteringar i vissa förslag.  

När det gäller mineralnäringen tycker SGU att satsningen på bara sekundära mineralresurser är inte 
tillräckliga för att uppnå mål inom energi och klimatomställning, alla materialflöden kommer behövas 
för att klara energi och klimatomställningen.  
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SGU lyfte även frågan kopplad till materialförsörjning. De geologiska underlag som SGU tar fram är 
nödvändiga för framtagande av materialförsörjningsplaner. Materialförsörjningsplanen ska genom att 
belysa regionens förutsättningar för att ta fram bergmaterial bidra till en god mark- och 
vattenanvändning och minska klimatpåverkan.  

I rapporten lyfts upp vikten av satsning på Bio CCS, vilket SGU delar uppfattning om. SGU ville 
också påpeka att all lagring av koldioxid är betydelsefull, oavsett ursprung.  

Ur ett grundvattenperspektiv ser SGU att grundvattenfrågor borde kunna få störst utrymme vid 
förslag som utgår från fokusområdena kring markanvändning inkluderade jordbruk, industri och 
kompetensförsörjning.  

När det gäller kompetensförsörjning tyckte SGU att för att kunna möta dagens och morgondagens 
kompetensbehov är nödvändigt att satsa på hela utbildningssystemet, från grundskola till universitet. 
Det behövs även ett ökat samarbete mellan näringslivet och forskningsinstitutioner. 

Samhällseffekter  
De förväntade samhällseffekterna blir ett bättre och lättare energi och klimatomställning.  

2.3. SGU:s dnr 33-1607/2022 – Hantering av schaktmassor och annat naturligt 
förekommande material som kan användas för anläggningsändamål. 

Frågeställning 
Naturvårdsverket har identifierat att det saknas användbara verktyg för masshanteringsplanering, 
samt att det finns svårigheter/otydligheter i bedömningen av om massor är att betrakta som 
avfall eller produkt. Detta i sin tur skapar osäkerheter/svårigheter för tillsynsmyndigheter och 
verksamhetsutövare som ska hantera uppkomna massor.  

Sammanfattning 
Naturvårdsverket har därav bl.a. föreslagit tydligare/förbättrad vägledning samt att SGU och 
Boverket får i uppdrag att skapa bättre verktyg för masshanteringsplanering. Förslagen bör sikta 
på att förbättra kunskapen om berggrunden i stort, och speciellt i exploateringstäta områden. 
Detta för att så långt som möjligt undvika uppkomsten av svårhanterbara massor, och därigenom 
minimera mängden som kan komma att betraktas som avfall. I vägledningen bör sedan 
förtydligas hur bergmassor ska uppfordras och sedermera omhändertas.  

SGU ställer sig positivt till förslaget att Boverket och SGU får i uppdrag att ta fram ett 
planeringsverktyg för masshantering. Vidare förde SGU fram att i förslaget bör tas hänsyn till 
grundvattenrelaterade risker vid val av masshanteringsplatser. 

För en mer effektiv och hållbar hantering av schaktmassor och naturligt förekommande material, 
anser SGU att materialförsörjningsplaner också utgör viktiga underlag. Masshanteringsplan och 
materialförsörjningsplan är mycket närliggande planer och de utgår ifrån samma geologiska 
material, jord och berg, som ska omsättas i det framtida byggandet.  

Samhällseffekter 
SGU:s arbete med materialförsörjning planer är viktig för samhällsutveckling, bättre 
resursutnyttjande och klimatpåverkan. Framtagande av ett verktyg för masshantering är 
nödvändigt för att materialhantering ska ske på ett hållbart sätt. 

2.4. SGU:s dnr 33-2147/2022 – Trafikanalys rapport. Förslag som leder till 
transportsektorns klimatomställning. 
Frågeställning  
Trafikanalys fick i uppdrag att ta fram underlag till kommande klimathandlingsplan. I uppdraget 
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ingick att:  analysera och föreslå hur befintliga styrmedel och kombinationer av dessa kan 
utvecklas så att den samlade styrningen bidrar till att nå etappmålet för inrikes transporter till 
2030 och i princip nollutsläpp från transporter 2045, samt identifiera möjliga utsläppsminskningar 
och utforma förslag på nya styrmedel och åtgärder för att uppnå målen. 

Sammanfattning  
Rapporten bedömer att elektrifiering av transportsektorn ska säkras genom exempelvis utveckling 
av batteriteknik, minimera antalet fordon och batterivikt och minskat beroende av vissa material 
såsom sällsynta jordartsmetaller och kobolt. Vidare framförs att det är centralt med ett aktivt 
arbete för ökad hållbarhet och återvinning kopplat till batteri- och fordonsproduktion. SGU 
tycker att det är viktigt med elektrifiering av fordon och återvinning av batterier, men samtidigt 
påpekar att det återvinningsgrad för olika metaller skiljer sig avsevärt och att det inte räcker med 
bara återvinning utan att en kombination av återvinning och ny brytning är nödvändig. 

Rapporten lägger ett stort fokus på förslag inom reduktionsplikt och inte tar upp en detaljerad 
analys av styrmedel med avseende på elektrifieringens behov av tillgången till hållbara batterier. 
SGU påpekade att flertalet värdefulla metaller eller mineral inte är svårutvunna i teknisk 
bemärkelse som antyds i rubriken ”svårutvunna metaller och mineral”. Ett centralt hinder idag 
för att utvinna värdefulla metaller eller mineral är långa och ibland oförutsägbara 
tillståndsprocesser. Enligt en analys på internationell nivå framgår det att det i medel tar 16,5 år 
att utveckla projekt från prospektering till brytning. 

Vidare har SGU fört fram att framtagande av hållbara materialförsörjningsplaner är centrala 
frågor i transportsektorns klimatomställning eftersom tunga lastbilstransporter med ballast ger 
upphov till betydande utsläpp av koldioxid. 

Samhällseffekter  
Frågan om behov av kortare tillståndsprocesser är inte en ny fråga men är viktigt i sammanhanget 
och kommer att ha stor samhällseffekt genom att möjliggöra tillgång till nödvändiga metaller och 
mineral för batteriproduktion. Även framtagande av materialförsörjningsplaner kommer att ha 
betydande samhällseffekt genom minskade transporter. 

2.5. SGU:s dnr 33-2666/2022 Europeiska kommissionens förslag till förordning om 
förbud mot produkter som producerats under tvångsarbete. 
Frågeställning  
Yttrande avseende kommissionens förslag till förordning om förbud mot produkter som 
producerats under tvångsarbete. 

Sammanfattning  
SGU har inga synpunkter på kommissionens förslag. Liksom regeringen ser SGU att 
förordningen kan innebära ökad administration och högre kostnader för såväl myndigheter som 
företag. Detta bör beaktas vid arbetet med att förändra svensk lagstiftning för att uppfylla 
förordningens krav. 

Samhällseffekter  
SGU lyfter att förordningens krav kan innebära ökad administration och högre kostnader för 
såväl myndigheter som företag, vilket bör beaktas vid arbetet med att förändra svensk lagstiftning 
för att uppfylla förordningens krav.  

2.6. SGU:s dnr 33-2153/2022 – Remissvar över Lokal och regional klimatomställning: 
Underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023.  
Frågeställning  
För att ta fram underlag till nästa klimatpolitiska handlingsplan gav regeringen i mars 2021 tre 
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parallella uppdrag, ett till Länsstyrelsen i Uppsala län om lokal och regional klimatomställning, ett 
till Trafikanalys om transporternas klimatomställning samt ett till Tillväxtanalys om näringslivets 
klimatomställning.  

Det aktuella yttrandet till Miljödepartementet berör uppdraget till Länsstyrelsen i Uppsala som 
var att med stöd från Naturvårdsverket och Energimyndigheten ta fram analyser och förslag till 
styrmedel och andra åtgärder som bidrar till en lokal och regional klimatomställning i hela landet. 

Sammanfattning  
SGU har i stort inget att invända mot utredningens förslag på styrmedel och andra åtgärder som 
kan bidra till en lokal och regional klimatomställning i hela landet.  

Gällande förslag om olika typer av stöd-, kunskaps- och rådgivningsfunktioner vill SGU dock 
framhålla vikten av att bygga upp rätt kompetens inom klimat- och energiomställningens 
sakområden. SGU erfar att teknisk kompetens saknas idag på flera länsstyrelser. Teknisk 
kompetens inkluderar även kompetens inom det geologiska området.  Den pågående 
klimatförändringen medför att exempelvis geologisk och hydrogeologisk information kommer 
spela en ännu större roll i beslutsunderlag för kommuner och regionala myndigheter. SGU ställer 
sig bakom förslaget till fortsatta satsningar på återvätning där SGU:s kunskap och underlag spelar 
en stor roll för att skapa mervärden utöver koldioxidlagring, däribland en stärkt 
grundvattentillgång. Förslaget fokuserar på bio-CCS men SGU påpekar att CCS är viktigt oavsett 
källan till CO2. Ett för snävt fokus på bio-CCS kan göra att vi missar möjligheten att ta bort mer 
CO2. Goda möjligheter finns i Sverige för att fånga in och lagra koldioxid, från både fossila och 
biogena källor. 

Samhällseffekter  
SGU lyfter vikten av geologisk kompetens för att bidra till klimatomställningen. 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Anneli Wirtén. 

I den slutliga handläggningen av ärendet har även enhetschef Charlotte Nilsson Kylesten deltagit. 
Kommunikatör Erika Cassman har varit föredragande. 

 

 

 

Anneli Wirtén 

Generaldirektör    

 

 

Erika Cassman 

Kommunikatör 
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