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Yttrande over ansokan om tillstand till fortsatt och utokad 
taktverksamhet samt vattenverksamhet vid Slite, Gotlands 
kommun 
Sveriges geologiska unders6kning (SGU) har den 27 maj 2019 tagit emot ovanstaende arende for 
yttrande. Med anledning av detta vill SGU framfora foljande. 

Paverkan pa miljokvalitetsnorm 
SGU vidhaller det som myndigheten tidigare framfort i yttrande daterat den 15 maj 2019, att den 
planerade verksamheten innebar en sadan otillaten forsamring och ett aventyrande av m6jligheten att na 
milj6kvalitetsnormen god kvantitativ status ar 2021, att verksamheten inte ar tillatlig. Vad bolaget nu 
har anfort foranleder inte SGU att andra sin bed6mning. 

Nar det galler fragan ayseende vattenbalansen menar bolaget att det inte kommer att ske nagon 
forsamring av miljbkvalitetsnormen for kvantitativ status jamfort med nuvarande forhallanden och att 
den ansbkta verksamheten darfor inte aventyrar en klassificering av Roma till god status senast 2021. 
SGU konstaterar att forekomsten Roma idag har otillfredsstallande kvantitativ status, den lagsta av de 
tva statusklasserna. For att miljbkvalitetsnormen ska nas krays saledes en forbattring av den aktuella 
statusen och det under en kort tidsperiod. SGU anser att den ans6kta verksamheten inte innebar en 
forbattring for forekomstens status utan en forsamring. En fortsatt och ut6kad verksamhet bed6ms 
darfor aventyra uppnaendet av god kvantitativ status ar 2021. 

For att minska risken for begreppsforvirring vill SGU aven fortydliga att det for grundvatten saknas 
direkta kvalitetsfaktorer Ofr bolagets yttrande sid 2), detta ar nagot som bara forekommer inom 
vattenforvaltningen for ytvatten. 

M6jligheten till undantag 
SGU delar bolagets uppfattning att 4 kap. 11 § vattenforvaltningsforordningen (2004:660), VFF, ar 
tillamplig. SGU befarar dock att bolaget har missuppfattat vad SGU framfort angaende allmanintresset. 
SA som SGU skriver i yttrandet av den 27 maj 2019 ar verksamheten samhallsekonomiskt mycket 
viktig. Detta innebar dock inte per automatik att det ar fraga om ett sadant allmanintresse av st6rre vikt 
som ayses i 4 kap. 12 § 1 a VFF. 

Sa vitt SGU erfar har fragan om vad som kan anses vara ett allmanintresse av stbrre vikt inte pr6vats nar 
det galler paverkan pa en grundvattenforekomst och fragan har endast provats ett fatal ganger i relation 
till paverkan pa ytvatten. St6d for vad som kan anses utg6ra ett allmanintresse av stone vikt far darfor 
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inhamtas fran Hays- och vattenmyndighetens vagledning' i fragan saint fran EU-gemensam vagledning, 
i detta fall vagledningsdokumenten nr 20 (CIS 20)2  och nr 36 (CIS 36)3. Sa som bolaget konstaterat har 
medlemsstaterna fatt ett visst utrymme att sjalva avgora vad som ar ett sadant allmanintresse av storre 
vikt. 

Av Hays- och vattenmyndighetens vagledning (vagledningen) framgar att det ar nodvandigt att skilja pa 
vad som ar ett "allmanintresse" och vad som ar ett "allmanintresse av storre vikt". Att nagot utgor ett 
allmanintresse av storre vikt innebar saldes att detta intresse ar storre an intresset av att uppfylla malen i 
vattendirektivet. (Detsamma framgar av CIS 36.) Det Jigger saledes i sakens natur att det endast kan 
vara ett begransat antal verksamheter eller atgarder som kan anses vara allmanintressen av storre vikt, 
annars skulle maluppfyllelsen i vattendirektivet riskera att urholkas. 

I CIS 204  har begreppet allmanintresse av storre vikt tolkats som f6randringar av utomordentligt stor 
betydelse fran allman synpunkt. Det ar saledes fraga om planer och projekt som visar sig vara 
nodvandiga inom ramen f6r: 

Atgarder eller politik som syftar till att skydda grundlaggande varden i medborgarnas liv (halsa, 
sakerhet, miljo) 

Grundlaggande principer f6r staten och samhallet, saint 

Ekonomisk eller social verksamhet som f61jer av sarskilda offentliga skyldigheter.5  

Det ar darf6r mycket som tyder pa att begreppet allmanintresse av storre vikt ar f6rbehallet andra typer 
av verksamheter an den nu aktuella. SGU anser darf6r att bolagets verksamhet, trots att den odiskutabelt 
ar mycket viktig f6r den svenska produktionen av cement, inte utgor ett sadant allmanintresse av storre 
vikt som ayses i 4 kap. 12 § 1 a VFF. 

Bestammelsen i 4 kap. 12 § 1 VFF ar dock alternativ pa sa satt att det antingen ska vara fraga om ett 
allmanintresse av storre vikt (a) eller att f6rdelarna f6r hallbar utveckling uppvager nackdelarna som 
ayses i 11 § (b). Av HaV:s vagledning6  framgar att bedomningen enligt denna paragraf handlar om att 
prova om verksamheten ar f6renlig med, alternativt bidrar till, en langsiktigt hallbar utveckling enligt 
miljobalkens portalparagraf (1 kap. I § miljobalken). Av denna bestammelse framgar bl.a. att vatten ska 
anvandas sa att en langsiktigt god hushallning tryggas fran ekologisk, social, kulturell och 
samhallsekonomisk synpunkt. Bolagets verksamhet bidrar i mycket stor omfattning till den svenska 
cementindustrin och produktema anvands f6r bl.a. infrastruktur och bostadsprojekt, nodvandiga 
verksamheter som skulle krava cementravara aven om den nu aktuella verksamheten inte skulle komma 
till stand. Alternativet skulle da sannolikt vara att importera motsvarande mangder vilket inte skulle vara 

' Vagledning om undantag for ny eller andrad verksamhet, 4 kap 11-12 §§ VFF, Hays- och vattenmyndigheten. 
https://www.havochvatten.se/download/18.1  e418088169a2290786dbcc2/1554730780261/vagledning-undantag-ny-
andrad-verksamhet.pdf 
2  Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), Guidance Document No.20, 
Guidance document om exemptions to the environmental objectives. 
3  Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive and the Floods Directive, Guidance Document 
No. 36, Exemptions to the Environmental Objectives according to Article 4(7). 
4  Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), Guidance Document No.20, 
Guidance document om exemptions to the environmental objectives. 
5  Se aven HaVs vagledning sid 9. 
6  A.a.s. 11. 
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gynnsamt for den ekonomiska eller sociala hallbarheten. Stod for vad som utgor en hallbar utveckling 
kan fas av de av regeringen faststallda miljomalen, dar generationsmalet ar det overgripande malet som 
visar inriktningen for svensk miljopolitik. SGU kan harvid konstatera att verksamheten kommer att ha 
en positiv inverkan pa vissa miljomal (Begransad klimatpaverkan och God bebyggd miljo) men kommer 
samtidig att ha en negativ inverkan pa andra miljomal (Grundvatten av god kvalitet, Myllrande 
vatmarker och Ett rikt vaxt- och djurliv). 

Uppfylla syftet pa annat sdtt och mildra negativa konsekvenser 
Nar det galler fragorna huruvida det av tekniska skal eller pa grund av orimliga kostnader inte ar mojligt 
att uppfylla syftet med verksamheten eller om alla genomfdrbara atgarder vidtagits for att mildra de 
negativa konsekvensema for vattenfdrekomsten (4 kap. 12 § 2 och 3 VFF), will SGU framfdra fdljande. 

Myndigheten delar bolagets uppfattning att det fdr denna typ av verksamhet, som innebar utvinning av 
material, i manga fall saknas alternativa lokaliseringar da verksamheten endast kan komma till stand dar 
de geologiska fdrutsattningarna Ur de ratta. SGU delar darfdr uppfattningen att det saknas alternativa 
lokaliseringar fdr verksamheten. SGU menar darfdr att det kan vara svart att uppfylla syftet med 
verksamheten pa nagot annat salt som ar vasentligt battre fdr miljon. SGU ar aven generellt av den 
uppfattningen att det i de allra flesta fall ar lampligt att en pagaende verksamhet tillats fortsatta i stallet 
for att lokalisera verksamheter till nya och oexploaterade omraden. 

Nar det galler fragan huruvida alla atgarder vidtagits fdr att mildra de negativa konsekvenserna fdr 
vattenfdrekomstens status anser SGU att detta inte hr utrett i malet. Mildrande atgarder syftar till att 
minimera eller till och med upphava de negativa konsekvenserna pa vattenfdrekomstens status. Att sa 
som bolaget gor hanvisa till ett eventuellt minskat uttag da kommunen kan komma att anvanda vatten 
fran spillningsmagasinet, kan inte anses vara tillrackligt utrett eller preciserat i detta ayseende. 

SGU vill har ocksa erinra om bestammelsen i 4 kap. 7 § VFF av vilken det framgar att om en 
vattenfdrekomst i ett visst ayseende omfattas av olika stranga kvalitetskrav ska det strangaste kravet 
galla. Det innebar att det inte ar mojligt att meddela undantag om det inte ar mojligt att sakerstalla 
samma skyddsniva som ovrig befintlig EU-lagstiftning, vilket kan bli aktuellt i relation till den paverkan 
som kan uppkomma pa Natura 2000 omraden. 

Beslut i detta arende har fattats av avdelningschefen Helena Kjellson. 

I den slutliga handlaggningen av arendet har aven avdelningschefen Kaj Lax, statsgeologen Stina 
Adielsson samt utredaren Peter Akerhammar deltagit. Juristen Sara Nordstrom har varit fdredragande. 

Helena Kjel son 

Sara Nordstrom 
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