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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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GRUNDVATTEN  

2021-08-12, SGUs dnr: 33-1771/2021 – Remiss av promemorian 
”Anmälningsplikt för att leda bort grundvatten från kalkstenstäkter” 
Frågeställning: Förordningen om vattenverksamheter föreslås ändras i syfte att förenkla 
länshållning grundvatten i befintliga täkter. Detta förslag har skickats till SGU av 
Miljödepartementet i en promemoria där SGU yttrar sig om förslaget och dess utformning. 

Sammanfattning: Enligt förslaget bör en vattenverksamhet som består av att leda bort grundvatten i 
en täkt för kalksten med tillstånd enligt miljöbalken omfattas av anmälningsplikt i stället för 
tillståndsplikt. Detta förutsatt att vissa villkor vad gäller mängden grundvatten som avleds och 
hur länge avledningen pågår. 

Syftet med förslaget är att göra det möjligt att hålla en täkt fri från inträngande grundvatten så att 
utrustning och infrastruktur inte skadas i väntan på att prövningen av ett förnyat täkttillstånd 
slutligen avgjorts. Bakgrunden till förslaget är den situation som uppstår när Cementas nuvarande 
tillstånd till täkt- och vattenverksamhet i Slite löper ut. 

SGU tillstyrker förslaget, men påpekar att den förslagna volymen grundvatten som föreslås 
utgöra gränsen för anmälningsplikt bara motsvarar drygt hälften av den mängd vatten som leds 
bort inom ramen för nuvarande tillstånd. SGU efterfrågar här de beräkningar som ligger bakom 
den föreslagna begränsningen. 

GRUVOR 

2021-09-03, dnr: 33-1908/2021 Yttrande över remiss av promemorian 
Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall 
Sammanfattning: SGU ställer sig bakom ett lagförslag som syftar till att införa en tillfällig 
möjlighet för regeringen att pröva tillstånd för täktverksamhet av kalksten under vissa 
omständigheter. Lagförslaget avser verksamheter som behövs för att tillgodose 
väsentliga allmänna intressen och behovet av kalksten inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt annat tillfredsställande sätt. 
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BESLUT 
Beslut i detta ärende har fattats av tillförordnad generaldirektör Kaj Lax. 

I den slutliga handläggningen av ärendet har även Åse Wästberg, tillförordnad avdelningschef 
Lednings- och verksamhetsstöd, Kaj Lax, avdelningschef Mineralresurser, Lovisa Zillén 
Snowball, tillförordnad avdelningschef Samhällsplanering och Helena Kjellson, avdelningschef 
Mark- och grundvatten deltagit. Handläggare Erika Cassman har varit föredragande. 

 

 

 

Anneli Wirtén 
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