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INLEDNING 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) ska enligt regleringsbrev för år 2021 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 SGUs verksamhet, 

• lagstiftningsfrågor som berör SGUs 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 SGUs 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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TÄKTER 

SGUs dnr: 33-2448/2021 – Samråd inför ansökan om tillstånd till fortsatt och 
utökad täkt- och vattenverksamhet vid Slite, Gotlands kommun 
Sammanfattning: 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 pågå under fyra år. SGU har här yttrat sig i samrådsskedet, och lyft frågeställningar 
rörande grundvattenpåverkan som bedöms som viktiga att beskriva i kommande underlag. 

SGUs dnr: 33-2334/2021 – Yttrande över komplettering av ansökan om tillstånd 
enligt miljöbalken till täktverksamhet i Slite, Gotlands kommun 
Frågeställning: Cementa AB har ansökt hos regeringen om tillstånd till kalkstenstäkt och tillhörande 
grundvattenbortledning enligt den tillfälliga lagstiftning som riksdagen antog den 29 september i 
år. Ansökan gäller verksamhet i tre år och omfattar brytning av kalk- och märgelsten, både i File 
Hajdar och Västra Brottet. Regeringen vill ha SGUs synpunkter på ansökan. SGU yttrande sig 
den 14 oktober över ansökan (dnr 33-2132/2021). Sedan dess har Cementa inkommit med 
kompletterande underlag om möjliga mildringsåtgärder. 

Sammanfattning: SGU bedömer att den föreslagna åtgärden ridåinjektering kan vara en rimlig 
åtgärd. SGU tillstyrker att Cementa meddelas tillstånd till fortsatt täktverksamhet enligt 
undantagsbestämmelsen (i 4 kap. 11-12 §§ vattenförvaltningsförordningen) under förutsättning 
att tillståndet villkoras så att kravet på åtgärder för att mildra effekterna på 
grundvattenförekomstens status uppfylls. 

Samhällseffekter: Kalkstenen som bolaget vill bryta ska användas för cementtillverkning vid 
Cementas anläggning i Slite. Cementtillverkningen i Slite är står för ca 75 procent av den cement 
som används i Sverige. Cement används i många verksamheter så som exempelvis infrastruktur, 
husbyggen och gruvbrytning. Samtidigt innebär täktverksamheten omfattande 
grundvattenbortledning som ger negativ påverkan på vattenbalansen och saltvatteninträngning i 
en grundvattenförekomst. Grundvattnet är också viktigt för den kommunala 
dricksvattenförsörjningen och för Natura 2000-områden med grundvattenberoende ekosystem. 

SGUs dnr: 33-2132/2021 Yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken 
till täktverksamhet i Slite, Gotlands kommun 
Frågeställning: Cementa AB har ansökt hos regeringen om tillstånd till kalkstenstäkt och tillhörande 
grundvattenbortledning enligt den tillfälliga lagstiftning som riksdagen antog den 29 september i 
år. Ansökan gäller verksamhet i tre år och omfattar brytning av kalksten, både i File Hajdar och 
Västra Brottet. Regeringen vill ha SGUs synpunkter på ansökan. 

Sammanfattning: SGU tillstyrker att Cementa meddelas tillstånd till fortsatt täktverksamhet enligt 
undantagsbestämmelsen (i 4 kap. 11-12 §§ vattenförvaltningsförordningen) under förutsättning 
att tillståndet villkoras så att kravet på åtgärder för att mildra effekterna på 
grundvattenförekomstens status uppfylls. 

Samhällseffekter: Kalkstenen som bolaget vill bryta ska användas för cementtillverkning vid 
Cementas anläggning i Slite. Cementtillverkningen i Slite står för cirka 75 procent av den cement 
som används i Sverige. Cement används i många verksamheter såsom infrastruktur, husbyggen 
och gruvbrytning. Samtidigt innebär täktverksamheten omfattande grundvattenbortledning som 



6         

 

ger negativ påverkan på vattenbalansen och saltvatteninträngning i en grundvattenförekomst. 
Grundvattnet är också viktigt för den kommunala dricksvattenförsörjningen och för Natura 
2000-områden med grundvattenberoende ekosystem. 

DEPARTEMENT 

SGUs dnr 33-1592/2021 – Artskyddsutredningens betänkande SOU 2021:51 
Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar 
Frågeställning: Miljödepartementet har skickat betänkandet på remiss för synpunkter.  

Sammanfattning: SGUs bedömning är att förslaget om stärkt artskydd kan medföra allvarliga 
konsekvenser för såväl gruvnäringen som täktindustrin i Sverige. SGU ställer sig dock positiv till 
att fågeldirektivets och livsmiljödirektivets olika förbudsregler föreslås implementeras i separata 
bestämmelser. Det ger förutsättningar för att direktiven kan tillämpas som EU avsett. 

Samhällseffekter: Hänsyn till gruv- och mineralnäringens förutsättningar i förhållande till ett 
förstärkt artskydd behöver utredas. En sådan konsekvensanalys är nödvändig att göra och 
resultaten från en sådan behöver beaktas, innan en lagförändring kan genomföras. 

GRUVOR 

SGUs dnr 33-2447/2021 – Boliden Mineral AB:s redovisning av slutlig 
efterbehandlingsplan för gruva i Maurliden, Norsjö kommun 
Frågeställning: Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har skickat rubricerat ärende på 
remiss. 

Sammanfattning: Efterbehandlingsplanen är enligt vad SGU erfar ej att betrakta som slutgiltig. 
Boliden Mineral AB har gett förslag på ett antal efterbehandlingsmetoder som kan komma att 
användas, men samtidigt uttalat att dessa metoder behöver utredas ytterligare. Det är av största 
vikt att dessa lösningar utreds mycket nogsamt, särskilt då gråberget i Maurliden ställvis har 
väldigt höga halter av sulfider (över 30 viktsprocent). Vid en eventuell flytt av gråbergsupplaget så 
bör metoder för att minska sulfidinnehållet utredas. Efterbehandlingsplanen bör också inkludera 
en analys kring risken att föroreningar i Maurbäcken skulle påverka vattenkvaliteten i 
grundvattenförekomsten Skellefteälvens dalgång, Vargforsområdet. 

Samhällseffekter: Säkrare avfalls- och vattenhantering vid efterbehandlingen av gruvan. 

SGUs dnr 33-2616/2021 – Svenska Vanadin AB:s ansökan om tillstånd till 
brytning av vanadinhaltig magnetitmalm i dagbrott, samt anläggande av ett 
anrikningsverk med tillhörande sandmagasin, vid Brickagruvan i Hudiksvalls 
kommun 
Frågeställning: Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt har skickat rubricerat ärende på 
remiss.  

Sammanfattning: Det förs ett resonemang kring strukturgeologi och geofysik. SGU har inget att 
invända mot den metodik som Svenska Vanadin har använt. SGU instämmer med slutsatsen att 
grundvatten-förekomsten Svåganåsen/Friggesund inte bedöms påverkas, både utifrån bedömd 
grundvattenbildning och tillrinning till förekomsten samt utifrån samma resonemang som gäller 
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för tillrinningen till källorna i Våtmor (Våtmors vattentäkt) – att en bergförlagd vattendelare utgör 
en barriär för påtaglig påverkan. Svenska Vanadin bör dock redovisa att sammanslagningsprovet 
för gråberget är representativt för det gråberg som är tänkt att uppfordras under driftstiden, detta 
för att öka validiteten i utförda prediktioner av den framtida lakvattenkvalitén i dagbrottet. 

Samhällseffekter: Säkrare avfalls- och vattenhantering vid den planerade verksamheten. 

INFRASTRUKTUR 

SGUs dnr. 33-2640-2021 - Samrådsremiss för Ostlänken, bibana Nyköping 
Frågeställning: Trafikverket planerar för en bibana till Ostlänken genom Nyköping och bjuder in 
till samråd. 

Sammanfattning: Den vattenbortledning som krävs för anläggandet av bibanan till Ostlänken 
genom Nyköping kommer att påverka grundvattennivåer i området. Det är viktigt att i 
miljökonsekvensbeskrivningen tydligt beskriva var grundvattenbortledning sker, hur mycket 
grundvatten som kommer att bortledas både i varje punkt men också totalt, vart vattnet kommer 
att ledas, eventuella behov av rening av vattnet innan återutsläpp, influensområde och 
påverkansområde, beräknad påverkan på grundvattennivåer och vilka konsekvenser som kan 
uppstå på både miljön och samhället. Beräkningar behöver finnas både för anläggningsskedet och 
för driftskedet av banan och utifrån olika scenarion, till exempel ändrade klimat, nederbörd/torka 
och i relation till andra uttag inom området.  

Samhällseffekter: SGUs yttrande har betydelse för planering av hur grundvattenbortledning sker i 
samband med anläggning av bibanan, så att detta sker med minsta möjliga miljöpåverkan och 
skydd av vattenförsörjningen i området. 
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BESLUT 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Anneli Wirtén. 

I den slutliga handläggningen av ärendet har även Göran Risberg, avdelningschef Lednings- och 
verksamhetsstöd, Kaj Lax, avdelningschef Mineralresurser och Helena Kjellson, avdelningschef 
Mark- och grundvatten deltagit. Handläggare Erika Cassman har varit föredragande. 

 

 

 

Anneli Wirtén 

 


	Inledning
	Täkter
	SGUs dnr: 33-2448/2021 – Samråd inför ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täkt- och vattenverksamhet vid Slite, Gotlands kommun
	SGUs dnr: 33-2334/2021 – Yttrande över komplettering av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till täktverksamhet i Slite, Gotlands kommun
	SGUs dnr: 33-2132/2021 Yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till täktverksamhet i Slite, Gotlands kommun

	Departement
	SGUs dnr 33-1592/2021 – Artskyddsutredningens betänkande SOU 2021:51 Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar

	Gruvor
	SGUs dnr 33-2447/2021 – Boliden Mineral AB:s redovisning av slutlig efterbehandlingsplan för gruva i Maurliden, Norsjö kommun
	SGUs dnr 33-2616/2021 – Svenska Vanadin AB:s ansökan om tillstånd till brytning av vanadinhaltig magnetitmalm i dagbrott, samt anläggande av ett anrikningsverk med tillhörande sandmagasin, vid Brickagruvan i Hudiksvalls kommun

	Infrastruktur
	SGUs dnr. 33-2640-2021 - Samrådsremiss för Ostlänken, bibana Nyköping
	Frågeställning: Trafikverket planerar för en bibana till Ostlänken genom Nyköping och bjuder in till samråd.
	Sammanfattning: Den vattenbortledning som krävs för anläggandet av bibanan till Ostlänken genom Nyköping kommer att påverka grundvattennivåer i området. Det är viktigt att i miljökonsekvensbeskrivningen tydligt beskriva var grundvattenbortledning sker...
	Samhällseffekter: SGUs yttrande har betydelse för planering av hur grundvattenbortledning sker i samband med anläggning av bibanan, så att detta sker med minsta möjliga miljöpåverkan och skydd av vattenförsörjningen i området.


	Beslut

