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Yttrande over Cementa AB:s ansokan om tillstand till fortsatt 
och utokad taktverksamhet samt vattenverksamhet vid Slite, 
Gotlands kommun 
Sveriges geologiska undersokning (SGU) har den 19 mars 2019 tagit emot ovanstaende arende for 
yttrande. Med anledning av detta vill SGU framfdra fdljande. 

SGU har tidigare yttrat sig over ansokan (SGU dnr 33-1979/2018 daterat den 8 oktober 2018). Cementa 
(bolaget) har nu bemott de inkomna yttrandena. SGU vidhaller sin tidigare installning att den 
hydrologiska grundvattenmodellen visar trovardiga resultat i form av influensomrade och fdrvantad 
paverkan pa grundvattennivaerna. SGU har tidigare framfdrt att A ar positiva till de diskussioner som 
forts om att kunna anvanda det grundvatten som Tacker in till kalkstenstakten som en vattenresurs. SGU 
vidhaller denna generella standpunkt, men Ur medvetna om att det inte paverkar den aktuella 
provningen. 

Sammanfattning 
Av VISS kan man konstatera att vattenfdrekomsten Roma idag har otillfredsstallande status vilket ar 
den lagre av de tva klasser som ar mojliga for kvantitativ status (god respektive otillfredsstallande). 
Forekomsten ar saledes redan klassificerad i den lagsta mojliga klassen. I enlighet med 
fdrsamringsfdrbudet gor detta att mojligheten att tillata ytterligare fdrsamring ar mycket begransad. 
SGU konstaterar att den ansokta verksamheten leder till ett fortsatt, och utokat, uttag av grundvatten 
inom den aktuella fdrekomsten. Meddelas bolaget tillstand enligt ansokan kommer sannolikt 
fdrhallandena i grundvattenfdrekomsten fdrsamras ytterligare bl.a. ayseende vattenbalans, 
saltintrangning och paverkan pa grundvattenberoende terrestra ekosystem. 

For vattenfdrekomsten Roma ar malet att den ska uppna god kvantitativ status med tidsundantag till hr 
2021. En fortsatt verksamhet i enlighet med nu aktuell ansokan aventyrar mojlighetema att na detta mal. 

SGU har 1994 pekat ut Slite som ett omrade av riksintresse fdr vardefulla amnen eller material enligt 
davarande 2 kap. 7 § naturresurslagen. Ar 2004 gjordes en detaljavgransning av omradet med stod av 
hushallningsbestammelserna i miljobalken. 

De kriterier, pa vilka SGU grundar ett beslut att utpeka och detaljavgransa ett omrade med en fyndighet 
av ett amne eller material som riksintresse enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljobalken, ar: 

1. amnet eller materialet har stor betydelse fdr samhallets behov, 
2. amnet eller materialet har sarskilt vardefulla egenskaper, och 
3. omradet innehallande fyndigheten av Amnet eller materialet ar val avgransat, undersokt och 

dokumenterat. 
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SGU menar att for kalkstensfyndigheten i Slite ar alla ovanstaende kriterier uppfyllda. SGU anser 
saledes att fyndigheten ar av riksintresse enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljobalken. 

Ett av de huvudsakliga anvandningsomradena for cement ar idag betong. Sverige har inom en 
overskadlig framtid ett mycket stort behov av byggmaterial for bostader och infrastruktur. Betong och 
darmed cement, ar en nodvandighet for att delta ska vara genomfdrbart. Att ersatta cementbaserade 
produkter med andra material till betong ar idag inte realistiskt. For att mota efterfragan ar det inom 
overskadlig framtid nSdvandigt att producera kalciumbaserade bindemedel till betong. 

Cementas fabrik i Slite ar idag den storsta producenten av cement i Sverige och inga storre kanda 
fyndigheter av kalksten inom Sveriges granser kan idag ersatta produktionen i Slite. Ur ett nationellt 
perspektiv ar det mest hallbart att om mojligt utnyttja befintligt paverkade omraden dar det aven finns 
en uppbyggd infrastruktur kring en verksamhet, istallet for att soka efter nya potentiella fyndigheter. 
Alternativet ar darfor import av cement vilket medfor bade okade kostnader och okad miljopaverkan 
samtidigt som det Skar Sveriges beroende av andra Lander. 

SGU bedomer att ett tillstand enligt ansokan sannolikt skulle paverka fdrhallandena i 
grundvattenforekomsten negativt ayseende vattenbalans, saltintrangning och paverkan pa 
grundvattenberoende terrestra ekosystem. Detta skulle innebara en otillaten fdrsamring av fdrekomstens 
kvantitativa status saint aventyra mojligheten att na malet om god kvantitativ status ar 2021. SGU anser 
samtidigt att verksamheten i Slite ar samhallsekonomiskt mycket viktig och att domstolen darfor bor 
utreda mojligheterna till undantag enligt 4 kap. 11 § vattenfdrvaltningsforordningen. 

Inledande hydrogeologisk beskrivning 
SGU vill inledningsvis beskriva var bild av hydrogeologin och hydrauliken kring kalkstenstakten. 

Jordtacket i omradet runt kalkbrottet utgors generellt sett av tata jordarter med ringa maktighet. Det 
medfor att infiltrationen till underliggande berggrund blir begransad och i huvudsak sker via sprickor i 
den ytliga berggrunden. Under intensiva regntillfallen kan jordtacket i markytan bli vattenmattat och da 
rinner nederborden av som ytavrinning Det djupa grundvattenflodet ar till storre delen koncentrerat till 
sub-horisontala lager i berggrunden. Det fdrekommer aven strandvallar och strangar av svallsediment i 
markytan. Dessa ar viktiga eftersom nederbord och ytvatten kan infiltrera i dessa och da bilda ett 
kalkrikt ytligt grundvatten. Detta ytliga kalkrika grundvatten lacker sedan ut till omgivningen under 
langre tid, vilket ger fdrutsattning for vardefulla naturmiljoer i narheten. 

Bade bolagets bortledning av grundvatten och kommunens uttag av grundvatten for 
dricksvattenproduktion till Slite har bidragit till sankta grundvattennivaer i berget. Vid aysankt 
grundvattenyta i berg kan inlackaget fran det ytliga grundvattensystemet ner i berget Ska, men kontakten 
mellan det ytliga och djupa grundvattensystemen ar ofta begransad. SGUs bedomning ar att trots 
aysankta grundvattennivaer i berg finns det fortfarande ytliga grundvattenmagasin som kan fortsatta 
fyllas pa vid hoga ytvattenfloden och vid nederbordstillfdllen, dvs de aysankta grundvattennivaema i 
berget leder inte till att de ytliga grundvattenmagasinen draneras mer an till en mindre del. 

Om tillstand till fortsatt och utokad kalkstenstakt beviljas kommer det, enligt SGUs bedomning, leda till 
ytterligare sankningar av grundvattennivaerna i berg och ett okat inlackage av grundvatten fran 
berggrunden till kalkstenstakten. Den begransade kontakten mellan det ytliga och djupa 
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grundvattensystemen leder till att det ar en relativt liten del av ytavrinningen och det ytliga grundvattnet 
som bidrar till den 6kade tillrinningen av grundvatten till kalkstenstakten. 

Bolagets grundvattenmodellering har redovisat en del av den f6randrade vattenbalansen, som en fortsatt 
och utokad kalkbrytning skulle innebara, som en minskning av ytvattenfl6den. SGU tolkar det som att 
denna andel av vattenbalansen ar direkt relaterad till de ytliga grundvattenmagasinen. En minskning av 
ytvattenfl6den leder till samre f6rutsattningar for pafyllnad i de viktiga ytliga grundvattenmagasinen, 
vilket i sin tur kan leda till ett minskat utfl6de av ytligt grundvatten i grundvattenberoende ekosystem. 

Grundvatten model lens tillf6rlitlighet 
SGU vidhaller sin tidigare installning att den hydrologiska grundvattenmodellen visar trovardiga resultat 
i form av influensomrade och f6rvantad paverkan pa grundvattennivaer och vattenbalansen. Modellens 
transienta (tidsberoende) kalibrering och berakning kan hantera perioder nar grundvattenytan star h6gt. 
Modellen hanterar bade yt- och grundvattenfl6de. Modellen beraknar grundvattenbildningen och kan 
hantera perioder nar grundvattennivan star sa hogt att ytterligare grundvattenbildningen begransas. 

Paverkan pa grundvattenf6rekomster och milj6kvalitetsnormer 
SGU konstaterar att den s6kta verksamheten, som bland annat omfattar en fortsatt och utokad 
grundvattenbortledning, ligger inom grundvattenf6rekomsten Mellersta Gotland—Roma (SE638285-
166696), harefter kallad Roma, och att det beraknade influensomradet aven paverkar grundvatten-
f6rekomsterna Norra Gotland—Stenkyrka (SE640915-166638) samt i liten utstrackning aven Norra 
Gotland—Kappelshamn (SE641632-167611). Av handlingarna framkommer att 80% av det grundvatten 
som kommer ledas bort har sift ursprung fran grundvattenf6rekomsten Roma. SGUs yttrande avgransas 
saledes till paverkan pa derma grundvattenf6rekomst. 

Det ar SGUs bestamda uppfattning att anvandningen av SGUs bedomningsgrunder f6r grundvatten 
(SGU-rapport 2013:01) pa det salt som bolaget g6r ar felaktig. Bedomningsgrundema ar framtagna f6r 
att g6ra 6versiktliga uppskattningar av den totala vattenbalansen i grundvattenmagasin i jord, 
f6retradelsevis isalvsavlagringar, och alla uttag som paverkar magasinet ska inga i 
vattenbalansberakningen. Det gar saledes inte att dra slutsatsen som bolaget gor, att det inte uppstar 
nagon risk f6r paverkan pa det kvantitativa tillstandet eftersom det beraknade uttaget endast uppgar till 
1,18% av den totala grundvattenbildningen f6r f6rekomsten. Bed6mningen av paverkan pa 
grundvattenf6rekomstens kvantitativa status och miljokvalitetsnorm ska g6ras i relation till den 
tillgangliga mangden grundvatten. 

De hydrogeologiska f6rhallandena i grundvattenf6rekomsten Roma gor att den tillgangliga mangden 
grundvatten vid kalkstenstakten inte utg6rs av hela grundvattenf6rekomsten. Eftersom det ar fragan om 
en ny tillstandsans6kan (bolagets nuvarande tillstand loper ut 2021) ska hela den grundvattenbortledning 
som ans6kan ayser vagas in och inte bara 6kningen jamf6rt med dagens uttagsmangd. SGU noterar att 
s6kanden redovisar en paverkansbed6mning som utgar fran lokal tillrinning och beraknade effekter, 
men att enbart relatera paverkan pa miljokvalitetsnormema till att jamf6ra kalkstenstaktens vattenbalans 
till den som galler f6r hela grundvattenf6rekomsten anser SGU vara felaktigt. 
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Kvantitativ status 
Grundvattenf6rekomsten Roma har idag otillfredsstallande kvantitativ status. Definitionen av kvantitativ 
status f6r grundvattenf6rekomster aterfinns i 13 § i SGUs f6reskrift om miljokvalitetsnormer och 
statusklassificering f6r grundvatten (SGU-FS 2013:2). 

"En grundvattenf6rekomst eller grupp av grundvattenf6rekomster har god kvantitativ status nar 
grundvattennivaerna ar sadana att de visar att det rader balans mellan den langsiktiga uttagsnivan och 
grundvattenbildningen. Vattennivaerna ska darmed vara sadana att de 

1. inte till Njd av mansklig paverkan visar pa sadana langsiktiga f6randringar i 
flodesriktningen som orsaker intrangning av salt grundvatten eller f6rorening, och 

2. inte genom mansklig paverkan leder till, eller kan Leda till, att god ekologisk status 
inte nas i ytvatten som ar f6rbundna med grundvattenf6rekomsten eller gruppen av 
grundvattenf6rekomster eller till skada pa grundvattenberoende terrestra ekosystem. 

Om dessa kriterier inte uppfylls ar den kvantitativa statusen otillfredsstallande." 

Foreskriften ar den svenska implementeringen av bestammelserna i Bilaga V, 2.1.2 i Ramdirektivet for 
vatten (2000/60/EG). Bestammelsen ska tolkas som att det finns fyra kriterier for att god kvantitativ 
status ska uppnas. Detta stods mycket tydligt av gemensam europeisk vagledning f6r hur ramdirektivet 
for vatten ska tillampas. Alla fyra kriterier ska vara uppfyllda for att statusen ska bedomas som god'. 
Det forsta kriteriet fdr god kvantitativ status ar att det rader balans mellan den langsiktiga 
uttagsnivan och grundvattenbildningen. Enligt Vattenmyndighetens statusklassning ar det idag inte 
balans mellan uttagsnivan och grundvattenbildningen. Orsaken ar allt f6r stora uttag, vilket alltsa ar 
anledningen till att grundvattenf6rekomsten har otillfredsstallande status. Enligt bilaga V 2.1.2 till 
ramvattendirektivet ar det nivan i den tillgdngliga grundvattenresursen som inte far Sverskridas av 
uttaget. Det ar saledes inte alltid mojligt att tillgodorakna sig vattenresursen i hela f6rekomsten. Enligt 
den aktuella ansokan kommer en fullt utbyggd takt att innebara en grundvattenbortledning pa 488 000 
m3/ar fran File Hajdar-takten (68% av 718 000 m3/ar) nar den ar fullt utbyggd. For Vastra och Ostra 
brottet hittar SGU ingen uppgift om hur stor del av det inlackande vattnet som utgors av grundvatten. 
Med antagande att f6rhallandet mellan grundvatten och nederbSrdsvatten ar detsamma i Vastra och 
Ostra brottet som f6r File Hajdar-takten blir grundvattenbortledningen fran Vastra och Ostra brottet 
1 118 000 m3/ar (68% av 1 645 000 m3/ar) nar verksamheten ar fullt utbyggd. Totalt ror det sig alltsa om 
1 600 000 m3/ar. Bolaget anger att 80% av det grundvatten som pumpas bort kommer fran 
grundvattenf6rekomsten Roma. Det innebar alltsa att 1 285 000 m3/ar tas ut fran Roma. Jamf6rt med 
situationen ar 2021 ar det en okning av grundvattenuttaget fran Roma med 104 000 m3/ar. 
Det andra kriteriet for god kvantitativ status ar att det inte far ske langsiktiga f6randringar i 
flodesriktningen som orsaker intrangning av saltvatten eller andra f6roreningar. 
Grundvattenf6rekomsten Roma har problem med f6rh6jda kloridhalter till f6ljd av intrangande 
saltvatten enligt Vattenmyndighetens bedomning av betydande paverkan (som syns i VISS). Bolaget har 
i sin MKB (aysnitt 6.2.2, sidan 65) angivit att salthalten vid den kommunala grundvattentakten i Slite 
kommer oka till Njd av den ansSkta grundvattenbortledningen. Det ar darOr sannolikt att delta 

' Se exempelvis sid. 41 i Common implementation strategy for the water framework directive, Guidance Document No 
18, Guidance on groundwater status and trend assessment, harefter kallad CIS Guidance 18. 
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kriterium inte uppfylls om tillstand beviljas. Bolaget har uppgett att den f6rvantade &kningen av 
kloridhalterna med stor marginal understiger 100 mg/l. SGU ser ingen anledning att ifragasatta denna 
beralcning i sak. Den niva som bolaget refererar till ar den som utgor det generella riktvardet for 
grundvattnets kemiska status. For att bedbma paverkan pa den kvantitativa statusen, dar 
saltvattenintrangning alltsa utgor en del i bedomningen, bedoms f6rekomsten som paverkad aven om 
halten inte uppgar till 100 mg/l. 
Det tredje kriteriet for god kvantitativ status ar att mansklig paverkan pa grundvattenf6rekomsten 
inte far leda till att god ekologisk status inte kan uppnas i f6rbundna ytvattenf6rekomster. Bolaget har i 
f6rsta hand bedomt paverkan pa ytvattenf6rekomster utifran den paverkan som den direkta tillf6rseln av 
lanshallningsvatten f6rvantas ge. SGU instammer i att det verkar rimligt att denna paverkan ar storre an 
den paverkan som kan uppsta till f61jd av en sankt grundvattenniva i grundvattenf6rekomsten, men har 
inte narmare granskat underlaget utifran denna aspekt. 
Det fjarde kriteriet for god kvantitativ status ar att mansklig paverkan pa grundvattenf6rekomsten 
inte far leda till skada pa grundvattenberoende terrestra ekosystem. I SGUs vagledning for 
vattenf6rvaltning av grundvatten (inns angivet vilka naturtyper som ska prioriteras hogst2. Prioriteringen 
ar gjord utifran hur kanslig naturtypen ar for f6randringar i grundvattenniva och grundvattenkvalitet 
samt hur hotade naturtyperna ar i Sverige. Naturvardsverket refererar i sitt yttrande (Aktbilaga 108 sid 
9) till den rapport som utgor underlag for prioriteringen av grundvattenberoende naturtyper. Aven 
bolaget har i bilaga 11 (PM Natura 2000 — indirekt paverkan pa naturvarden) utgatt fran den prioritering 
av grundvattenberoende naturtyper som firms i vagledningen f6r vattenf6rvaltning av grundvatten. 
Agkarr, kalktuffkallor och rikkarr ar exempel pa naturtyper som har hogsta prioritering i det omrade 
som ansokan ayser. Om en naturtyp paverkas sa att den overgar i en annan naturtyp utgor detta en 
skada. Grundvattnets roll f6r dessa ekosystem ar odiskutabelt viktig, We kvantitativt och kvalitativt. 

I den aktuella ansokan finns flera grundvattenberoende terrestra ekosystem, som aven ar utpekade som 
Natura 2000-omraden, inom influensomradet f6r grundvattenbortledningen. Bolaget har konstaterat att 
den ansokaa grundvattenbortledningen visserligen far begransade konsekvenser for de ytliga 
grundvattensystemen, men anda kommer att leda till att 0,73 ha rikkarr i Hejnum Kallgate och 0,6 ha 
rikkarr i Bcjsvatar f6rsvinner. Bolaget har korrelerat den minskande ytvattenbalansen i modelleringen 
direkt till paverkan och areamassigt bortfall hos de kansliga ekosystemen. SGU instammer i att det gar 
att korrelera en f6randrad vattenbalans mot paverkan pa ekosystemen aven om det firms osakerheter i 
om minskningen i vattenbalansen ar direkt korrelerad mot areabortfallet. Som framgar av ansokan sa 
visar modelleringen att denna f6randring i vattenbalansen ar sasongsmassig och vilken effekt detta ger 
pa korrelationen mot bortfallen area ar osaker. 

Sammanfattande beddmning ayseende kvantitativ status 
Av VISS kan man konstatera att vattenf6rekomsten Roma idag har otillfredsstallande status vilket ar 
den lagre av de tva klasser som ar mojliga f6r kvantitativ status (god respektive otillfredsstallande). 
Forekomsten ar saledes redan klassificerad i den lagsta mojliga klassen. I enlighet med 
f6rsamringsf6rbudet gSr delta att mojligheten att tillata ytterligare f6rsamring ar mycket begransad. 
SGU konstaterar att den ansokta verksamheten leder till ett fortsatt, och utokat, uttag av grundvatten 
inom den aktuella f6rekomsten. Meddelas bolaget tillstand enligt ansokan kommer sannolikt 

z  https://www.sgu.se/vagledningar/vattenforvaltning-av-grundvatten/fordjupning-grundvattenberoende-
ekosystem/grundvattenberoende-terrestra-ekosystem/   
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fdrhallandena i grundvattenfdrekomsten fdrsamras ytterligare bl.a. ayseende vattenbalans, 
saltintrangning och paverkan pa grundvattenberoende terrestra ekosystem. 

For vattenfdrekomsten Roma ar malet att den ska uppna god kvantitativ status med tidsundantag till ar 
2021. En fortsatt verksamhet i enlighet med nu aktuell ansokan aventyrar mojligheterna att na detta mal. 
SGU bedomer darfor att verksamheten inte ar tillatlig. 

Berggrund 
Berggrunden pa Gotland bestar av sedimentara bergarter, huvudsakligen kalksten. Sedimenten aysattes i 
ett tropiskt hav vilka sedan omvandlats till bergarter. Kalkstenen i Slite ar av silurisk alder (415-440 
miljoner ar gamla). Forutom kalkstenar (inns aven margelsten (lerblandad kalksten) i omradet runt Slite. 
Sten med en kalciumkarbonathalt over 80% benamns kalksten och den sour innehaller mindre an 80% 
benamns margelsten. I Vastra brottet ligger margelstenen frilagd. Vid File Hajdar-brottet overlagras 
margelstenen av kalksten med en maktighet pa mer an 20 meter. 

I ansokan framhalles att det ar osannolikt att karstbildning skulle inverka pa vilken hydrogeologisk 
paverkan en utvidgning av takten i File Hajdar skulle fa. SGU delay den uppfattningen da 
karstbildningen vanligen ar lokaliserad till kalksten med hog karbonathalt och att bildningen i 
margelsten arlag. 

Mineralresurser 
Cementa soker tillstand for att bryta maximalt 3,8 miljoner ton rasten per ar, vilket ar samma mangd 
som idag ar tillstandsgiven. Ansokan omfattar nya brytomraden samt uttag av kvarvarande sten i sodra 
delen av den befintliga File Hajdar-takten. 

For att fa en bra cementravara krays en kalksten som inte ar alltfor ren. En kalksten eller margelsten 
med visst innehall av kisel och lermineral medfor bra sintrande egenskaper vid branning till 
cementklinker. Man kan ocksa blanda produkter med olika karbonathalt for att uppna en onskad 
sammansattning. 

SGU har 1994 pekat ut Slite som ett omrdde av riksintresse for vardefulla amnen eller material enligt 
davarande 2 kap. 7 § naturresurslagen. Ar 2004 gjordes en detaljavgransning av omradet med stud av 
hushallningsbestammelsema i miljobalken. 

De kriterier, pa vilka SGU grundar ett beslut att utpeka och detaljavgransa ett omrdde med en fyndighet 
av ett amne eller material som riksintresse enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljobalken, ar: 

1. amnet eller materialet har stor betydelse for samhallets behov, 
2. amnet eller materialet har sarskilt vardefulla egenskaper, och 
3. omradet innehallande fyndigheten av amnet eller materialet ar val avgransat, undersold och 

dokumenterat. 

SGU menar att for kalkstensfyndigheten i Slite ar alla ovanstaende kriterier uppfyllda. SGU anser 
saledes att fyndigheten ar av riksintresse enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljobalken. 
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Ett av de huvudsakliga anvandningsomradena for cement ar tillsammans med bergravara, i betong. 
Cementen utgor dar det bindemedel som haller samman betongen. Mangden cement som atgar ar 
beroende av vad betongen skall anvandas till. 
2015 uppgick Sveriges produktion av betong till ca 5,8 miljoner m3. Cementa har i dag en dominerande 
stallning pa den svenska cementmarknaden och Cementas fabrik i Slite stod 2015 f6r ca 60% av all 
cement som anvands i Sverige. 

Sverige har inom en overskadlig framtid ett stort behov av byggmaterial f6r bostader och infrastruktur. I 
politiskt uppsatta malsattningar ska ett stort antal bostader ska byggas och ett flertal storre 
infrastrukturprojekt genomf6ras. Betong och darmed cement, ar en nodvandighet f6r att delta ska vara 
genomf6rbart. Att ersatta cementbaserade produkter med andra material till betong ar idag teoretiskt 
mojligt men i praktiken ar det varken kvantitets- eller kvalitetsmassigt realistislct. For att mota 
efterfragan ar det darf6r inom overskadlig framtid nodvandigt att producera kalciumbaserade 
bindemedel till betong. 

Cementas fabrik i Slite idag ar den storsta producenten av cement i Sverige och inga stone kanda 
fyndigheter av kalksten inom Sveriges granser kan idag ersatta produktionen i Slite. Alternativet blir dd 
import av cement vilket medf6r bade okade kostnader och okad miljopaverkan samtidigt som det okar 
Sveriges beroende av andra hander. 

SGUs bedomning 
SGU bedomer att ett tillstand enligt ansokan sannolikt skulle paverka f6rhallandena i 
grundvattenf6rekomsten negativt ayseende vattenbalans, saltintrangning och paverkan pa 
grundvattenberoende terrestra ekosystem. Detta skulle innebara en otillaten f6rsamring av f6rekomstens 
kvantitativa status samt aventyra mojligheten att na malet om god kvantitativ status ar 2021. SGU anser 
samtidigt att verksamheten i Slite ar samhallsekonomiskt mycket viktig och att domstolen darfor bor 
utreda mojligheterna till undantag enligt 4 kap. 11 § vattenf6rvaltningsf6rordningen. 

Beslut i detta arende har fattats av generaldirektoren Lena Soderberg. 

I den slutliga handlaggningen av arendet har aven avdelningscheferna Helena Kjellson och Kaj Lax, 
juristen Sara Nordstrom samt statsgeologerna Stina Adielsson, Bjorn Holgersson och Lena Lundqvist 
deltagit. Utredaren Peter Akerhammar har varit f6redragande. 

 

Peter Akerhammar 
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