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• Grundvattentillgång 

• Grundvattennivåer 

• Kemiska förändringar 

 

Grundvattenhot 

Hoten är ofta kopplade 



• Sand och grus (t.ex. 
Sävstaholm Vingåker, Nolby 
Sundsvall, Gråbo och Östad 
Lerum, Igersdela Kalmar, 
Bondestorp Tidaholm, Rådaås 
Lidköping) 

 

• Kalksten brott på Gotland 
(t.ex. File Hajdar, Bunge 
Ducker, Stucks) 

 

• Malmmineral (t.ex. 
Norra Kärr Gränna, Mertainen) 

 

• Energi utvinning (t.ex torv 
vid Hanveden) 

Konflikter mellan vatten och mineral/energiutvinning 



• Tunnlar (t.ex. 
Hallandsås, Ormen,  
Bolmentunneln,  
Citybanan, Förbifart 
Stockholm) 

 

• Vägar (t.ex. Avesta, 
Upplands Väsby, 
Kalmar….)  

Konflikter mellan vatten och infrastruktur 



Dalkarlsåsen, en del av 
Enköpingsåsen norr om Heby 



Konflikter mellan vattenutvinning och spec.objekt 

• Källor (t.ex Ultuna källa i Uppsala) 
• Våtmarker och hydrologiskt känslig flora 



Huvudproblem 

• Den legala processen för vattenmål i Sverige är 
komplex  

• Den legala processen tar mycket lång tid (ofta 
många år) och är kostsam 

• Domslut i vattenmiljömål verkar ofta 
inkonsekventa 

• Hydrologiska frågor idag utspridda på många 
myndigheter (SGU, HaV, SMHI, NV, Lst, 
Kommuner) 

• Hydrologiska experter och deras roller är oklar  



Mark- och miljödomstolar består i regel av: 

• 2 legala experter 

• 1 teknisk expert 



Vilka lagar reglerar vatten? 

• Livsmedelslagen, LL 

• Miljöbalken MB 

• Plan-och bygglagen PBL 

• Fastighetsbildningslagen FBL 



Mineralresurser 
(ofta fastigheter, inte 

mineralresursen) 

(SGU 2014) 

Riksintressen 



Vad avgör vad som blir riksintresse och hur avgränsas detta? 



Vattenskyddsområden 
och naturskyddad 
mark 

(VISS 2014) 



Miljöbalken fastslår: 

• När olika riksintressen intressen är i konflikt 
inom samma område ska prioritet ges till den 
som ger den bästa långsiktiga hushållningen 
med naturresurser 

Dricksvatten, mineralexploatering  eller naturskydd???? 



Mertainen, dagbrott SO Kiruna 

Exempel 1: Järnmalmsgruva 



Källkärr 

Befintligt dagbrott 

Till Kiruna (E10) 



Sprickzon 

Upplag 

Verksamhetsområde 



Vertikala borrhål 

Karterade sprickzoner LKAB 



Resultat från Mertainen 

• Bedömningsunderlaget godkändes i MD och 
MÖD 

• Tillstånd gavs 

• MÖDs bedömning avseende 
underlagsmaterialet sammanföll inte med de 
akademiska bedömningar som gjorts 
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Bästeträsk N2000 

Ojnaremyr 

Tvärlingsmyr 

Brutmyr 

Bräntings haid 

N2000 

 

©  Gunnar 

Britse 

Gilders hage 

N2000 

 Tre riksintressen inom 
samma område 
•Natur 
•Vatten 
•Mineral 

Gotland 

Kalmar 

Exempel 2: Kalkstensbrytning 
på Gotland 



Gildars Hage Natura2000 

Bästeträsk Natura2000 

Bräntings haid Natura2000 

Rutemyr Natura2000 

Ojnare myr naturareservat dagbrott 

• Tagit 8 år (!) 

• 6 domstols-
förhandlingar 

• Höga kostnader 



Resultat från kalkbrytningsprocessen 

• Olika slutsatser 

• Domstolens tekniska råd har kommit till olika 
slutsatser  

• Bedömningarna sammanfaller oftast inte med 
de akademiska experter som deltagit 

• Framtida vattenförsörjning har ej prioriterats 



Exempel 3: Grusutvinning, Nybroåsen 

Gotland 

Kalmar 

KALMAR 

NYBRO 

Igersdela 



Geologiska formationer av nationell betydelse för 
grundvattenförsörjningen  (SGU) 

Klass 1                       
Klass 2                        
Sedimentärt berg 



Resultat från grustäktsfallet 

• Länsstyrelsen sade nej till grusutvinning 

• Miljödomstolen sade också nej trots en 
rapport som visade att området inte var 
lämpligt för grundvattenutvinning 

• Miljööverdomstolen sade nej och fastställde 
att  ”Grundvatten har företräde över 
grusutvinning” 



St
u

d
er

ad
e 

ko
n

fl
ik

te
r 

Name Place Type 

Bunge Ducker Gotland Kalksten 

Stucks Gotland Kalksten 

Sävstaholm Vingåker Sand och grus 

Nolby Sundsvall Sand och grus 

Gråbo and Östad Lerum Sand och grus 

Igersdela Kalmar Sand och grus 

Bondestorp Tidaholm Sand och grus 

Rådaås Lidköping Sand och grus 

Hanveden Haninge Torv 

E22 Kalmar Väg 

City link Stockholm Järnväg 

Mertainen Kiruna Järnmalm 



Flora 
källor 

Sand 

Betydelsen av vattenresursen är inte 
konsekvent 

• Malm och mineralutvinning >> Vattenresurser 

Vatten 

Infra 

Malm 
och 

mineral 

• Infrastrukturprojekt >> Vattenresurser 

• Vattenresurser > Sand och  
grusutvinning 

Slutsatser 1 

• Vattenresurser > källor 
och värdefull flora 



• Projekt med högt ekonomiskt värde får oftast 
tillstånd 

Slutsats 2 



Akademiska experter har inte högre 
trovärdighet i domstol än konsulter 

Slutsats 3 



Tiden och kostnaden för vattenmål är 
ofta mycket hög och resultatet är 

oförutsägbart 

Slutsats 4 



Vi föreslår därför… 

• En tydligare prioritering, dvs ett tydliggörande när 
vattenresurser ska ges ett högre värde än 
mineralexploatering 

 
• Ett råd bestående av opartiska juridiska och 

akademiska experter som på ett tidigt stadium 
kan ge rekommendationer vid komplexa 
vattenmål 


