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ÅTERRAPPORTERING AV LÄMNADE VIKTIGARE YTTRANDEN FRÅN 
SGU, KVARTAL 3, 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. 33-2027/2022 - Yttrande avseende Cementa AB:s ansökan om tillstånd enligt 
miljöbalken vid Slite i Gotlands kommun 

Frågeställning  
Har Cementa tillhandahållit tillräckligt med information för att en bedömning av möjligheterna 
att meddela ett undantag från försämringsförbudet enligt vattenförvaltningens regler?  

Sammanfattning 
Cementas tillfälliga tillstånd för kalkproduktion i Slite, Gotland, löper ut vid årsskiftet. Processen 
för ett nytt fyraårigt tillstånd pågår och SGU har av den anledningen yttrat sig i ärendet, 
framförallt vad gäller verksamhetens påverkan på grundvattnet. 

Vad gäller den hydrogeologiska utredningen har SGU efterfrågat förtydliganden och 
kompletteringar på några punkter. SGU bedömer att Cementa, förutom avseende några mindre 
synpunkter, svarat på de frågor som ställts. 

Cementa har bedömt att den ansökta verksamheten kommer medföra dels en försämring av 
grundvattenförekomsten Romas kvantitativa status med avseende på vattenbalans, dels ett 
äventyrande av möjligheten för grundvattenförekomsten Roma att uppnå god kvantitativ status 
med avseende på saltvatteninträngning och god kemisk status. SGU instämmer i denna slutsats. 
Den ansökta verksamheten är därmed inte tillåtlig enligt 5 kap. 4 § miljöbalken och för att kunna 
få tillstånd till verksamheten krävs därför att mark- och miljödomstolen meddelar undantag med 
stöd av 4 kap. 11 § vattenförvaltnings¬förordningen (2004:660). 

För att kunna meddela ett sådant undantag anser SGU att den så kallade ridåinjekteringen som 
villkorats i det tillfälliga tillståndet, ska vara utförd innan ett eventuellt tillstånd tas i anspråk. 
Cementa har även utrett om det finns andra alternativa åtgärder för att mildra de negativa 
konsekvenserna för vattenförekomstens status. De förslag som Cementa redovisar bedöms av 
Cementa som dyra och svåra att hinna med under den korta tidsperiod som den nuvarande 
ansökan omfattar. SGU anser dock att det är skäligt att Cementa närmare utreder om det är 
möjligt att gå vidare med att infiltrera vatten på File hajdar eller om det finns andra alternativa 
åtgärder än de som nu föreslås. SGU anser att en komplettering av underlaget är en förutsättning 
för att kunna bedöma om ett undantag kan meddelas. 

Samhällseffekter  
Verksamheten är betydelsefull för den svenska cementförsörjningen. Samtidigt är det viktigt att 
Gotlands vattenresurser hanteras på ett hållbart sätt. SGU:s remissvar medverkar till att skapa 
största möjliga samhällsnytta såväl regionalt som nationellt. 

1.2. SGU:s dnr 33-1066/2022 – Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för 
täktverksamhet i Slite, Gotlands kommun.  

Frågeställning 
Är den hydrogeologiska utredningen adekvat? Har sökanden tillhandahållit tillräckligt med 
information för att en bedömning av möjligheterna att meddela ett undantag från 
försäkringsförbudet enligt vattenförvaltningens regler?   

Sammanfattning 
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Cementas tillfälliga tillstånd för kalkproduktion i Slite, Gotland, löper ut vid årsskiftet. Processen 
för ett nytt tillstånd pågår, och SGU har av den anledningen yttrat sig i ärendet, framförallt vad 
gäller verksamhetens påverkan på grundvattnet. 

SGU menar konstaterar att Cementas egna utredning om alternativa platser för kalkstensbrytning 
stämmer väl med de slutsatser som SGU tidigare kommit fram till:  bland annat att få andra 
kalkstensförekomster motsvararar Slites storlek, kvalitet, tillgänglighet och förutsättning för 
långvarig produktion. 

Vad gäller den hydrogeologiska utredningen har SGU har efterfrågat förtydliganden och 
kompletteringar på några punkter. SGU bedömer att den i och med kompletteringarna bör vara 
godtagbar. 

Cementa har bedömt att den ansökta verksamheten kommer medföra dels en försämring av 
grundvattenförekomsten Romas kvantitativa status med avseende på vattenbalans, dels ett 
äventyrande av möjligheten för grundvattenförekomsten Roma att uppnå god kvantitativ status 
med avseende på saltvatteninträngning och god kemisk status. SGU instämmer i denna slutsats. 
Den ansökta verksamheten är därmed inte tillåtlig enligt 5 kap. 4 § miljöbalken och för att kunna 
få tillstånd till verksamheten krävs därför att mark- och miljödomstolen meddelar undantag med 
stöd av 4 kap. 11 § vattenförvaltnings¬förordningen (2004:660).  

För att kunna meddela ett sådant undantag anser SGU att den så kallade ridåinjekteringen bör 
vara utförd innan ett eventuellt tillstånd tas i anspråk. Det bör även utredas huruvida det finns 
andra alternativa åtgärder för att mildra de negativa konsekvenserna för vattenförekomstens 
status.  

Samhällseffekter 
Verksamheten är betydelsefull för svenska cementförsörjningen. Samtidigt är det viktigt att 
Gotlands vattenresurser hanteras på ett hållbart sätt. SGU:s remissvar medverkar till att skapa 
största möjliga samhällsnytta såväl regionalt som nationellt. 

2. Samhällsplanering 

2.1 SGU:s dnr 33-1842/2022 - Mål och åtgärder avseende masshantering för 
Göteborgs Stad 

Frågeställning  
Mål och åtgärder avseende masshantering för Göteborgs Stad  

Sammanfattning  
Utvinning av bergmaterial i storstadsregioner i samband med byggande är nödvändigt men kan 
skapa stora utmaningar avseende trafikflöden och temporär lagerhållning av massorna i området. 
Samtidigt är de utvunna massorna vanligen ett bra ballastmaterial som kan användas som 
råmaterial för själva byggandet. Företaget Massbalans har remitterat sin utredning om 
masshantering för Göteborgs stad vilken ska underlätta att det cirkulära användandet av material 
som uppstår i samband med byggandet – entreprenadberg och schaktmassor – ökar i regionen. 

Samhällseffekter 
Årligen utvinns upp emot 30 till 60 miljoner ton berg- och jordmassor från olika 
byggverksamheter i Sverige. Masshanteringsplanen för Göteborgs stad är ett viktigt steg för att 
hantera de berg- och jordmassor som uppkommer från byggande. Kunskapen om 
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berggrundsgeologin är särskilt viktig då detta är de massor som utgör den större materialråvaran 
för återanvändning. Med bra geologiska underlag över Göteborgs stad ökar möjligheterna att 
åstadkomma en hållbar materialförsörjning i landets andra storstadsregion. Slutligen kan detta 
bidra till att öka cirkuleringen av berg- och jordmassor. 

Rapporten tar upp många av de centrala och viktiga begreppen inom materialförsörjning, inte 
minst vikten av att relevanta geologiska underlag finns tillgängliga när man ska planera för var 
framtida täkter ska lokaliseras. Man sätter även upp mål avseende tex. materialförsörjning och 
den framtida återvinningen, vilket är bra då strategiska mål öppnar upp för analysarbete. Man 
lyfter även fram att det är viktigt med en samverkan mellan olika parter om 
materialförsörjningsfrågorna för att man bättre ska kunna nå de strategiska målen. Detta håller 
SGU med om. Det är ett bra initiativ att bilda en kommitté för de mellankommunala frågorna om 
materialförsörjning – var material kommer att utvinnas, var ska det lagras, hur ska det 
återanvändas. Den cirkulära hanteringen av uppkomna bergmaterial är mycket betydelsefull för 
det regionala näringslivet, samtidigt är det viktigt att prövningen av verksamheten görs med 
största möjliga miljöhänsyn. SGU:s geologiska underlag och remissvar medverkar till att öka 
kunskapen om vilka underlag som är viktiga att utgå från för det framtida byggandet i Göteborg. 

 

3. Departement 

3.1. SGU:s dnr 33-1184/2022 – Remiss av Miljömålsberedningens delbetänkande 
Sveriges globala klimatavtryck.  

Frågeställning  
Regeringen önskar svar på synpunkter på överväganden och förslag i betänkandet, särskilt med 
fokus på förslag på nya mål och behov av styrmedel och åtgärder för att nå dessa föreslagna mål 

Sammanfattning  
SGU anser att betänkandet generellt är bra och vill här också instämma i de konstateranden som 
tidigare gjorts av bland annat det Klimatpolitiska rådet och Riksrevisionen angående integrering 
och genomförande av klimatpolitiken. SGU konstaterar att det inte saknas förslag på mål och 
styrmedel för klimatpolitiken, varav många är relevanta även för att minska de 
konsumtionsrelaterade utsläppen. Det största behovet är dock, som ett flertal aktörer, bland 
annat Riksrevisionen och det Klimatpolitiska rådet, har framhållit, att verkningsfullt styra mot 
målen ”med tillräcklig kraft och hastighet”. 

SGU har främst gjort överväganden i kapitel 13 om klimatkrav i upphandlingen. Generellt är 
SGU positiv till förslagen om att stärka kravet på myndigheter gällande klimatkrav. Men för att 
kunna ställa högre krav så krävs det att det blir en uppgift i myndigheters instruktioner, samt att 
Upphandlingsmyndigheten ges i uppdrag att ta fram riktade utbildningar och stöd samt att 
Konkurrensverket får utökat tillsynsmandat. Myndigheterna behöver ges rätt resurser och stöd 
för att möjliggöra en ändamålsenlig inköpsorganisation som kan och bör ta ansvar över 
myndighetens efterlevnad av krav och mål. 

Samhällseffekter 
Förväntad samhällseffekt av att de föreslagna åtgärderna i utredningen genomförs är att 
effekterna av klimatförändringarna dämpas och att staten genom myndigheterna får bra 
möjligheter att kunna gå före i sitt klimatarbete. 
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3.2 SGU dnr: 33-1434/2022 – Remiss av Boverkets rapport (2021:27) Översikts- och 
regionplan i en digital miljö 

Frågeställning  
SGU har fått på remiss att yttra sig över del av Boverkets rapport (2021:27) Översikts och 
regionplan i en digitalmiljö. Yttrandet avser Boverkets föreslag till en ändring i 2 kap. 5 § PBF, samt 
utökning av Boverkets bemyndigande i 10 kap. plan- och byggförordningen att meddela föreskrifter 
för digitala översikts- och regionplaner. 

Sammanfattning 
SGU ställer sig positivt till Boverkets föreslag till en ändring i 2 kap. 5 § PBF. att motsvarande regler 
som gäller för detaljplan och planbeskrivning även omfattar översiktsplaner och regionplaner som 
påbörjas efter 31 december 2026.  

SGU ställer sig även positivt till förslag på att bemyndiga Boverket i 10 kap. plan- och 
byggförordningen att meddela föreskrifter för digitala översikts- och regionplaner och att 
bemyndigande utformas i enlighet med det bemyndigande Boverket fått gällande föreskrifter för 
detaljplan och planbeskrivning (10 kap. 29 § PBF). 

Samhällseffekter  
Möjlighet att översiktsplaner och regionplaner ska finnas samlade i en digital miljö. Gör det lättare att 
uppdatera, lättare att komma åt och därmed enklare för samhällsplanerare att få en överblick i 
mellankommunala frågor, som t ex materialförsörjning. 

Digitala planer ger möjligheter att standardisera struktur, att relevanta punkter och 
frågeställningar tas upp och att mall för digitala kartor som möjliggör en god analys av 
markanvändning kontra ev. naturliga eller antropogena risker, naturresurser/naturliga 
förutsättningar och förutsättningar som samhället ger.  

3.3. SGU:s dnr 33-2059/2022 – Förfrågan om samråd gällande regeringens roll som 
prövningsmyndighet i en modern och effektiv miljöprövning  

Frågeställning 
Vilka synpunkter bör SGU framföra som svar på regeringsprövningsutredningens förfrågan om 
samråd avseende de frågor som utredningen har att ta ställning till enligt kommittédirektiv 
2022:26? 

Sammanfattning 
Regeringsprövningsutredningen (M 2022:02) har tillsatts av regeringen för att utreda regeringens 
roll som överinstans på vissa delar av miljöområdet. Syftet är att åstadkomma en 
prövningsordning som innebär att regeringen endast är överinstans om frågan som ska prövas 
rymmer tydliga politiska avvägningar. Utredningen ska även, till viss del, se över processen för 
ärenden som får tillåtlighetsprövas av regeringen enligt 17 kap. miljöbalken i syfte att 
åstadkomma snabba prövningsprocesser.  

SGU har framfört att för det fall att överklagade beslut om områdesskydd inte längre ska prövas 
av regeringen så bör de prövas av mark- och miljödomstol och inte av förvaltningsmyndighet. 
Vidare har SGU framfört att en underrättelse enligt 17 kap. 5 § miljöbalken bör ske inom en viss 
tid efter det att miljökonsekvensbeskrivningen har kungjorts och i god tid innan prövande instans 
meddelat sitt avgörande. SGU har även framfört att regeringens rätt att förbehålla sig 
tillåtlighetsprövningen av en verksamhet bör begränsas till ett så tidigt skede som möjligt för att 



 

9 

 

tillgodose domstolarnas självständighet. Regeringen bör inte kunna förbehålla sig 
tillåtlighetsprövningen efter det att en mark- och miljödomstol har meddelat sitt avgörande.  

Samhällseffekter 
SGU:s svar medverkar till att åstadkomma en rättssäker och snabb prövningsprocess där 
regeringen endast är överinstans om frågan som ska prövas rymmer tydliga politiska avvägningar. 
Svaret medverkar även till att framhålla domstolarnas självständighet enligt regeringsformen.  

 

 

 

 

 

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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