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Yttrande över remiss av promemorian Regeringsprövning av 
kalkstenstäkter i undantagsfall 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 30 augusti 2021 tagit emot ovanstående ärende för 
yttrande. I promemorian lämnas lagförslag som syftar till att införa en tillfällig möjlighet att få till stånd 
en regeringsprövning av en ansökan om tidsbegränsat tillstånd att bedriva en verksamhet som avser täkt 
av kalksten och drift av sammanhängande anläggningar och anordningar, om verksamheten behövs för 
att tillgodose väsentliga allmänna intressen och behovet av kalksten inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt annat tillfredsställande sätt. Med anledning av detta vill SGU framföra följande. 

SGU ställer sig bakom lagförslaget. SGU har dock några ytterligare kommentarer som följer nedan. 

I konsekvensutredningen (avsnitt 13.2) återfinns en beskrivning av miljöpåverkan. I enlighet med vad 
som anges på s. 30 i promemorian åligger det regeringen att i den prövning som blir aktuell om 
lagändringen genomförs och en ansökan från Cementa inkommer, ta ställning till om den miljö-
påverkan som den ansökta verksamheten medför är förenlig med gällande lagstiftning, t.ex. 5 kap. 4 § 
miljöbalken.  

SGU erinrar om att frågan om ett nytt tillstånd för utbrytning av återstående kalksten sannolikt inte kan 
vara slutligt behandlad före utgången av 2022 då ändringen i bestämmelsen i förordningen (1998:1388) 
om vattenverksamheter upphör att gälla (jfr Miljödepartementet dnr M2021/01463). Den nu föreslagna 
regleringen ger därför endast förutsättningar för en tillfällig lösning vad gäller tillgång till kalksten. 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Anneli Wirtén. 

I den slutliga handläggningen av ärendet har även avdelningscheferna Göran Risberg och Helena 
Kjellson, t.f. avdelningschefen Ildiko Antal Lundin, juristen Cecilia Hartman samt statsgeologen Mattias 
Gustafsson deltagit. Utredaren Peter Åkerhammar har varit föredragande. 
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Detta yttrande har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 


