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Återrapportering av lämnade viktigare yttranden från SGU, 
kvartal 2, verksamhetsår 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. 

1. Grundvatten 

SGU:s dnr: 33-928/2022 – SGU yttrande angående översyn av känsliga områden enligt 
nitratdirektivet 

Frågeställning 

Jordbruksverket är ansvariga för att vart fjärde år göra en översyn av nitratkänsliga områden i enlighet 

med EU:s nitratdirektiv 91/676/EEG. SGU har deltagit i arbetet och har slutgiltigt gett sina synpunkter i 

ett yttrande i maj 2022.  

Sammanfattning 

SGU anser att grundvattenfrågorna får för lite uppmärksamhet vid avgränsningen av nitratkänsliga 

områden. SGU lämnar underlag från övervakning av nitrat i enskilda brunnar, där resultat visar på ett 

mer omfattande problem med nitratpåverkan än vad Jordbruksverket baserar avgränsningen på. Utifrån 

SGU:s analys skulle framför allt stora delar av Kronobergs län, men även delar av Jönköpings län och 

Kalmar län, kunna läggas till i avgränsningen av nitratkänsliga områden. SGU efterfrågar också mer 
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sammanhållna områden för avgränsningen i stället för de lokala ”öar” i landskapet som presenteras av 

Jordbruksverket. Olämplig hantering av gödsling, inklusive stallgödselhantering, kan ge negativa 

effekter på grundvattnet i anslutning till den enskilda gården och i närliggande fastigheters brunnar, men 

dessa kväveföroreningar kan sedan också spridas över större områden och under lång tid läcka till 

ytvatten. Med ”öar” missas lätt den enskilda gårdens påverkan.  

SGU är också kritisk till att avgränsningen baseras på församlingsindelningen år 1999. SGU förespråkar 

en avgränsning utifrån en sammanslagning av ytvattenförekomster till större avrinningsområden 

(storleksordningen 200–300 för hela landet), där SMHI kan vara behjälplig med indelning. Det är 

mycket viktigt att beakta vattnets rörelser i landskapet eftersom lokala nitratkällor på gårdsnivå kan 

resultera i en vattenburen nitratspridning med påverkan på stora områden över lång tid. 

Samhällseffekter 

Om SGU:s förslag godkänns kommer stora delar av södra Sverige utgöra nitratkänsligt område, baserat 

på vattnets flödesvägar. Detta ger en mer relevant och miljömässigt motiverad hantering av 

övergödningsproblematiken i Sverige. 

2. Departement  

SGU:s dnr 33-720/2022 – Utkast till förordningen om halvledarakten 

Frågeställning 
Spridningen av sjukdomen covid-19 har slagit hårt mot prospekteringsbolagen i Sverige och riskerar att 
även i fortsättningen påverka dessa bolag negativt. Därför föreslås i propositionen att giltighetstiden för 
undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 och som fortfarande är giltiga den 9 juni 2022 ska 
förlängas med ett år. 

Sammanfattning 
SGU ser att det är positivt att kommissionen ökat ansträngningarna för att trygga EU:s förmåga att 
producera halvledarkomponenter. SGU efterlyser dock en konsekvensanalys som omfattar hela 
försörjningskedjan, dvs. även säkrande av primära råvaror.  

Samhällseffekter 
EU har geologisk potential att på egen hand producera de ämnen som idag används i de vanligaste 
halvledarkomponenterna. 

3. Gruvor  

3.1 Samråd 

SGU:s dnr 33-541/2022 – Samråd enligt miljöbalken – återstart av verksamheten i 
Dannemora gruva, Östhammars kommun (2022-04-04) 

Frågeställning 

Dannemora Iron AB, som är ett dotterbolag till Grängesberg Exploration Holding AB, planerar att 
återuppta gruvdriften i Dannemora. SGU har getts möjlighet att yttra oss över samrådshandlingen. 
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Sammanfattning 

SGU anser att kommande ansökan och miljökonsekvensbeskrivning behöver redovisa den planerade 
verksamhetens påverkan på närliggande grundvattenförekomster och då särskilt förekomsternas 
miljökvalitetsnormer. 

Samhällseffekter 

Säkrare hantering av grundvatten vid den planerade verksamheten. 

SGU:s dnr 33-1283/2022 – Samråd enligt miljöbalken – utvinning av apatit ur 
sandmagasinet JanMatts, Grängesberg (2022-06-21) 

Frågeställning 

Grängesberg Exploration AB (bolaget) avser att gräva ur den gamla anrikningssanden i sandmagasinet 
JanMattsdammen och omanrika sanden i en ny processanläggning i syfte att återvinna fosfor (apatit) 
och järn (magnetit) men även sällsynta jordartsmetaller. Bolaget har sänt handlingarna för samråd. 

Sammanfattning 

Samrådsunderlaget redovisar den planerade verksamheten på ett tydligt sätt.  

Samhällseffekter 

Säkrare hantering av grundvatten och avfallshantering vid den planerade verksamheten. 

3.2 Domstolsförfrågningar 

SGU:s dnr 33-299/2022 – Ansökan från Kaunis Iron AB om tillstånd enligt miljöbalken till 
fortsatt och utökad gruvverksamhet vid Tapuli, Palotieva och Sahavaara gruvor med 
tillhörande verksamhet vid Kaunisvaara anrikningsverk, Pajala kommun (2022-06-29) 

Frågeställning 

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har skickat rubricerat ärende på remiss. 

Sammanfattning 

SGU har tidigare yttrat oss i ärendet. SGU anser att det fortsatt är otydligt hur flotationssanden 
kommer att hållas vattenmättad. SGU konstaterar nu att grundvattenförekomsten Kaunisvaara 
(WA36229143) är beslutad i nuvarande förvaltningscykel. Förekomsten är utpekad att vara i risk för 
sänkt kvantitativ status. SGU framför därmed vikten av att sammanställa en vattenbalans-beräkning 
över grundvattenförekomsten och vattentäkternas tillrinningsområden. Grundvatten-försörjningen 
behöver också ha en tydlig roll i egenkontrollen. 

Samhällseffekter 

Säkrare hantering av grundvatten och avfallshantering vid den planerade verksamheten. 
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SGU:s dnr 33-941/2022 – Ansökan från Talga AB om tillstånd enligt miljöbalken till 
gruvverksamhet m.m. vid Nunasvaara Södra i Kiruna kommun (2022-06-22) 

Frågeställning 

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har skickat rubricerat ärende på remiss. 

Sammanfattning 

SGU:s tidigare synpunkter har i huvudsak beaktats och redogjorts på ett bra sätt. Inför 
anläggningsarbeten och närmare planering av området bör dock en översiktlig verifiering av jordarter 
och jorddjup genomföras för att utesluta förekomst av olämpliga jordlager. 

Samhällseffekter 

Säkrare hantering av grundvatten och avfallshantering samt anläggningsarbeten vid den planerade 
verksamheten. 

SGU:s dnr 33-1141/2022 – Ansökan från Copperstone Viscaria AB om tillstånd enligt 
miljöbalken till gruvverksamhet m.m. vid Viscaria i Kiruna kommun (2022-06-20) 

Frågeställning 

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har skickat rubricerat ärende på remiss. 

Sammanfattning 

Inledningsvis anser SGU att det är ett gott initiativ att Copperstone Viscaria AB (bolaget) planerar för 
en omanrikning av det tidigare uppkomna gruvavfallet. SGU anser dock att vissa frågeställningar om 
grundvattenpåverkan och avfallshantering behöver förtydligas och utvecklas i 
miljökonsekvensbeskrivningen 

Samhällseffekter 

Säkrare hantering av grundvatten och avfallshantering vid den planerade verksamheten. 

SGU:s dnr 33-1120/2022 – Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till viss ändrad 
verksamhet vid Zinkgruvan i Askersunds kommun, Örebro län (2022-06-02) 

Frågeställning 

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har efterfrågat SGU:s yttrande om den ansökta 
verksamheten kan anses medföra en otillåten påverkan på grundvattenförekomsten Forsaåsen, och om 
så skulle vara fallet myndighetens syn på förutsättningarna att tillåta verksamheten med tillämpning av 4 
kap. 11–12 §§ vattenförvaltningsförordningen (2004:660) 

Sammanfattning 

Sett till den totala belastningen av föroreningar till Forsaåsen medför den ändrade verksamheten ingen 
otillåten försämring. Det är däremot juridiskt oklart om avsaknaden av den ytterligare förbättring vad 
avser sulfatföroreningen, som skulle inträffa med nollalternativet, är att betrakta som en otillåten 
försämring för kemisk grundvattenstatus. Gruvområdet är utpekat som riksintresse för värdefulla 
ämnen eller material enligt 3 kap. 7 § miljöbalken och kan enligt vattenmyndigheternas utredning om 



 
 Sid 5(7) 

 

 

undantag anses utgöra en samhällsviktig verksamhet. Vidare kan SGU konstatera att den brytvärda 
fyndigheten ligger där den ligger och det får därför antas att det saknas alternativa lokaliseringar för 
verksamheten. SGU instämmer vidare i Zinkgruvan Mining AB:s resonemang om verksamhetens 
samhällsnytta. 

Samhällseffekter 

Att tillstånd till den ändrade gruvverksamheten kan ges. 

SGU:s dnr 33-675/2022 – Överklagande av Länsstyrelsen i Norrbotten läns beslut 2022-01-
26, förbud enligt 12 kap. 6 § miljöbalken gällande diamantborrning inom del av 
undersökningsområde Tjappsåive 1003, Arvidsjaurs kommun (2022-04-06) 

Frågeställning 

Boliden Mineral AB (bolaget) lämnade i november 2021 in en anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § 
miljöbalken rörande mineralprospektering inom del av undersökningsområde Tjappsåive 1003 i 
Arvidsjaurs kommun till Länsstyrelsen i Norrbottens län (länsstyrelsen). Länsstyrelsen förelade genom 
beslut den 26 januari 2022 bolaget att vidta vissa försiktighetsåtgärder till skydd för naturmiljön. 
Länsstyrelsen meddelade också den 26 januari 2022 beslut om förbud med stöd av 12 kap. 6 § 
miljöbalken, på så sätt att bolaget förbjöds att utföra undersökningsarbeten inom viss del av 
arbetsområdet. Bolaget har överklagat länsstyrelsens beslut att förbjuda undersökningsarbeten inom 
visst delområde till mark- och miljödomstolen. Domstolen har önskat att SGU yttrar sig i ärendet. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis anser SGU att länsstyrelsen inte har lagstöd att förbjuda undersökningsarbeten 
inom visst delområde inom undersökningstillståndet. Detta kan regleras med de skyddsåtgärder 
(försiktighetsmått) som länsstyrelsen har föreskrivit utanför förbudsområdet. SGU anser således att 
bolagets överklagande ska bifallas. 

Samhällseffekter 

Möjliggöra fortsatt undersökningsarbete inom hela det prospekteringsintressanta området. 

4. Marina frågor  

SGU:s dnr 33-659/2022 – Yttrande över Promemorian Ny beslutsordning för tillstånd att 
utforska kontinentalsockeln 

Frågeställning 
Vilka synpunkter ska framföras avseende förslaget om att SGU som huvudregel ska pröva ansökningar 
om tillstånd till utforskning av kontinentalsockeln? 

Sammanfattning 
Den föreslagna ändringen av kontinentalsockelförordningen (1966:315) innebär bl.a. att SGU ska 
överta regeringens prövning av ansökningar om tillstånd att utforska kontinentalsockeln under vissa 
förutsättningar.  
I yttrandet framfördes att en ändrad beslutsordning för ansökningar om tillstånd att utforska 
kontinentalsockeln medför en påtagligt ökad arbetsbelastning för SGU, vilket förutsätter en ökning av 
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anslaget. Vidare framfördes bl.a. att äldre bestämmelser fortfarande bör gälla för ansökningar som har 
gjorts innan ändringarna träder i kraft och att tidsfristen för anmälan om undersökning av 
kontinentalsockeln behöver förlängas.  

Samhällseffekter 

För att prövningar av ansökningar om tillstånd till utforskning av kontinentalsockeln ska kunna ske 

effektivt och rättssäkert är det viktigt att det ekonomiska anslaget utökas. 

5. Täkter  

SGU:s dnr. 33-896/2022 – Materialförsörjningsplan Skåne 2022 

Frågeställning  

Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram ett utkast till en materialförsörjningsplan, och efterfrågar 
synpunkter på denna. Syftet med planen är att säkerställa en långsiktig och hållbar tillgång till 
ballastmaterial för infrastruktur och bostadsbyggande i länet i framtiden.  

Sammanfattning 

SGU anser att Materialförsörjningsplan Skåne 2022 är ett viktigt steg mot en framtida hållbar 
materialförsörjning i Skåne. Planen belyser, med Skånes regionala förutsättningar som grund, vilka 
möjligheter och utmaningar som finns för en hållbar ballastförsörjning. Utifrån detta sätts mål upp för 
hur en hållbar ballastförsörjning kan uppnås. Den visar även på de stora utmaningar som länet står 
inför när det gäller framtida materialförsörjning.  

Samhällseffekter  

Materialförsörjningsplan Skåne 2021 bygger till stor del på geologiska underlag om bergkvalitet som tagits 
fram just för Skåne (tex. SGU, 2021). Denna typ av kunskapsunderlag är centrala vid 
materialförsörjningsplanering, men saknas i stora delar av landet.  SGU vill understryka vikten av att 
ytterligare län får tillgång till motsvarande geologiska kunskapsunderlag, för att möjliggöra en hållbar 
materialförsörjningsplanering även i andra delar av landet. Då materialförsörjning är en 
mellankommunal fråga, anser SGU att arbetet med materialförsörjningsplaneringen generellt i Sverige 
skulle gynnas av att en övergripande instans (Länsstyrelsen) styr och samordnar planeringen.  

Referenser: SGU (2021). Förutsättningar för hållbar ballastförsörjning i Skåne län. Rapport 2021:01. 
Sveriges geologiska undersökning. 

6. Övriga  

SGU:s dnr 33-592/2022 – Samråd enligt miljöbalken samt Sevesolagen avseende etablering 
av en batterifabrik i Torslanda, Göteborg (2022-04-19) 

Frågeställning 
Volvo Car Corporation och Northvolt AB har startat ett gemensamt bolag för att tillsammans etablera 
en anläggning för tillverkning av litiumjonbatterier till Volvos framtida fordonsflotta. Vid den framtida 
anläggningen kommer också defekta batterier att återvinnas för tillverkning av nya batterier. Efter en 
omfattande urvalsprocess med genomgång av lämpliga lokaliseringsalternativ i Sverige och utomlands 
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har området i Torslanda intill Volvos befintliga fabrik valts ut för denna satsning. SGU har getts 
möjlighet att yttra oss över samrådshandlingen. 

Sammanfattning 
SGU anser att en den kommande grundvattenutredningen på ett tydligt sätt redovisar för vad som är 
tillfällig och vad som är permanent påverkan på grundvattenförhållanden i närområdet. Vidare nämns 
hantering av olika typer av massor i samrådsunderlaget, men ett mer ingående resonemang om volymer 
och typer saknas. Att en masshanteringsplan ingår skulle vara lämpligt i ett projekt som detta. 

Samhällseffekter 
Säkrare hantering av grundvatten och masshantering vid den planerade verksamheten. 

SGU:s dnr 33-420/2022 – Centrala begrepp och definitioner inom grön infrastruktur.  

Frågeställning 
SGU ombads att komma med synpunkter på förslag på definitioner av begrepp inom grön infrastruktur 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Jönköpings län har till SGU remitterat ett förslag på centrala begrepp och hur dessa 
definieras i grön infrastruktur. SGU och andra instanser har fått möjlighet att inkomma med 
synpunkter på dessa definitioner.  
SGU anser att de flesta begrepp och deras definitioner är adekvata och bra ställda. Dock, lämnar SGU 
ett alternativt förslag till den definition som beskriver ”Naturvärde”. SGU anser inte att den föreslagna 
definitionen är tillräckligt heltäckande. I det förslag till revidering som lämnats tas en större hänsyn till 
att naturvärden innehåller både abiotiska och som biotiska delar. 

Samhällseffekter 
De förslag till definitioner av begrepp inom grön infrastruktur som remissen avser syftar till att ge 
aktörer och intressenter inom grön infrastruktur ett gemensamt begripbart språk. Den ändring av 
definitionen till begreppet naturvärde som SGU föreslår ger en bättre bild av hela naturens 
värdeområde, och inkluderar även den del av naturen som inte är biologisk (dvs mark, jord, vatten 
mm). Effekten av en sådan definition är att naturvärdeshänsyn blir heltäckande och då också mer 
korrekt. 
 
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    

 
 
Erika Cassman 


