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103 33 STOCKHOLM 

Aterrapportering av viktigare yttranden fran SGU, kvartal 4 2016 

Sveriges geologiska undersokning (SGU) ska enligt regleringsbrev for 2016 sammanstalla 
och redovisa myndighetens yttranden over arenden av storre betydelse. Redovisning till 
Regeringskansliet (Naringsdepartementet) ska ske en gang varje kvartal. 

SGU har med anledning av Regeringens uppdrag faststallt fyra kriterier mot vilka arenden 
ska stallas f6r att bedoma om yttrandena kan anses vara av stSrre betydelse. De arenden 
sour SGU aterrapporterar svarar upp mot ett eller flera av dessa kriterier. Kriterierna ar de 
f61j ande: 

• principiella fragor ur geologisk eller juridisk synvinkel eller pa annat satt principiella 
fragor for SGUs verksamhet, 

• lagstiftningsfragor sour berSr SGUs politikomraden, 
• arenden av nationell betydelse, samt 
• Arenden med betydelse for den regionala utvecklingen. 

Aterrapporteringen i varje arende foljer i huvudsak foljande systematik. Inledningsvis 
sammanfattas den fragestallning SGU har haft att to stallning till. Darefter sammanfattas 
relevanta delar av arendets beredning och SGUs eventuella stallningstagande och sist 
aterges de effekter sour SGU anser att svaret kan forvantas ge i samhallet. 

Remissvaren i fulltext kan begaras ut hos SGU. 

Grundvatten 

SGU dnr 33-1814/2016 
Hantering och publicering av information om vattenskyddsomrdden 

Fragestdllning: Naturvardsverket har paborjat ett utvecklingsarbete i syfte att f6rbattra 
tillgangligheten till information om vattenskyddsomraden. Med anledning av arbetet har 
Naturvardsverket remitterat ett antal fragestallningar om vilken information ayseende 
vattentaktsomradena, av betydelse ur miljosynpunkt, sour kan publiceras i 
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databasen/visningstjansten VIC-natur utan att sakerhetskanslig information sprids. 

Sammanfattning: SGU har framfort att zonindelning, da den tillhandahalls samlat, ar 
kanslig ur ett civilforsvarsperspektiv. Informationen kan latt anvandas tillsammans med 
annan lattillganglig landskapsinformation och darmed ge detaljerad information om 
landets vattenf6rs6rjning och infrastrukturen kring denna. SGU tar inte stallning i 
sekretessfragan men anser att den samlade informationsmangden gor det olampligt att 
publicera den visningstjanst som Naturvardsverket foreslar. 

Samhallseffekter: Det har under aret blivit alltmer tydligt att det inte finns en samsyn kring 
sekretessfragan rorande var vattenf6rsorjning. Tillgangen till information f6r att oka 
forstaelsen for skyddsvarda resurser och anlaggningar samt regelefterlevnad stalls emot 
civilforsvarsintressen och vattenproducenternas intressen av att skydda sina anlaggningar 
mot sabotage. SGUs remissvar tydliggor var installning i fragan som baseras pa det arbete 
vi lagt ner kring Vattentaktsarkivet och de kontakter vi darmed haft med SAPO och 
MUST. 

Departement 

SGU dnr 33-1448/2016 
Nya finansieringsformer fdr efterbehandling av fdrorenad mark 

Frdgestdllning: Miljodepartementet onskar synpunkter pa Naturvaxdsverkets 
redovisning av ett regeringsuppdrag i rubricerat arende (ISBN 978-91-620-6704-5). I 
rapporten patalar Naturvardsverket att det saknas eller riskerar att saknas finansiering for 
efterbehandling av ett antal fororenade omraden i framtiden. 

Sammanfattning: Naturvardsverket har i sin rapport utrett flera altemativa forslag och 
f6reslagit f6ljande tva atgarder. 
1. Synliggorande av miljoskuld 

SGU konstaterar att syftet med forslaget ar att identifiera verksamhetsutovarens 
efterbehandlingskostnader som kan avhjalpas under drift och att detta redovisas i 
arsredovisningen. Det ar viktigt att detta arbete kan goras med tillracklig kvalitet pa ett 
rationellt salt av We verksamhetsutovare och tillsynsmyndighet. SGU bedomer f6rslaget 
som nastan genomforbart i sin nuvarande utformning. Det som saknas ar en f6r 
verksamhetsutovare och tillsynsmyndighet tydlig beskrivning av nar en konstaterad 
f6roreningsskada ska anses f6religga, vad som krays som bevis f6r att en skada inte 
foreligger samt hur kostnaden ska uppskattas i forhallande till nar fororeningsskadan kan 
atgardas. 
2. Upprattande av saneringsfond. 

SGU delax slutsatserna att ytterligare utredningar ar nodvandiga. SGU ser fordelar for 
Staten att f6rsakra Sig om tillgangliga medel i en fond for att tacka kostnader for 
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milj6skador i verksamheter som hamnar pa obestand. Men innan fonden skapas beh6ver 
det visas att det idag genom konkurser uppstar stora behov av fonden for att finansiera 
atgarder vid f6rorenade omraden. 

Om malet ar att battre na milj6kvalitetsmalet Giftfri milj6 anser SGU att flera av f6rslagen 
som f6rkastats ar lika viktiga som de som presenterats. Det galler framf6rallt 
skattelattnader vid exploatering av f6rorenad mark samt andra 16sningar for finansiering 
av verksamhetsutbvamas ansvar. 

SamhOseffekter: SGU delar Naturvardsverkets uppfattning att det saknas eller riskerar att 
saknas finansiering for efterbehandling av ett antal fororenade omraden. SGUs yttrande, 
liksom f6rslagen i remissen, leder till 6kad kunskap om f6roreningar i mark och 
grundvatten och skapar f6rutsattningar for finansiering av atgarder vid objekt aven om 
verksamhetsut6varen skulle sakna resurser. 

SGU dnr 33-1460/2016 
En trygg dricksvattenforsdrjning (SOU2016:32) 

Fragestallning: Naringsdepartementet bnskar SGUs synpunkter pa Dricksvatten-
utredningens betankande "En trygg dricksvattenf6rs6rjning". Betankandet innehaller bl.a. 
f6rslag som r6r planering och skydd av vattenresurser, unders6kning av ravatten, 
krisberedskapsfragor samt samverkan, samordning och styrning. 

Sammanfattning: SGU tillstyrker i sitt yttrande f6rslagen att Lansstyrelsen upprattar 
vattenf6rs6rjningsplaner och att vattenskyddsomraden ska inrattas for alla st6rre allmanna 
vattentakter men 6nskar samtidigt klarg6randen ayseende SGUs roll. SGU framf6r ocksa 
att utredningens forslag vad galler okad samordning av ravattenkontroll inte nar 
tillrackligt langt. SGU anser att kontroll av ravatten b6r vara obligatoriskt liksom 
inrapportering av analysresultat. SGU patalar ocksa vikten av ett forum for dialog 
gallande dricksvattenf6rsbrjningen da det inom omradet ibland kan finnas stora skillnader 
i synsatt och bevekelsegrunder ber6rda myndigheter emellan. 

Samhallseffekter: Dricksvattenf6rs6rjningen ar ett av landets mest kritiska 
f6rs6rjningssystem, en f6rutsattning for manniskors halsa, for ett fangerande samhallsliv 
och ett livskraftigt foretagande. SGU bevakar i sitt yttrande grundvattenaspekterna som 
annars mycket latt 6verr6stas av ytvattenfr6gor. SGUs yttrande bidrar till att sakna var 
dricksvattenforsorjning, men ocksa till att pa ett kostnadseffektivt salt tillf6rsakra ett 
fortsatt gott vatten genom att peka pa vikten av samordning mellan myndigheter med olika 
uppdrag och vikten av att varsebli vattnets kretslopp och hur sammanlankade 
livsmedelsfragor ar med milj6fragor. 
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SGU dnr 33-1541/2016 
Miljomdlsheredningens fdrslag till klimat- och luftvdrdsstrategi fdr Sverige 

Frdgestdllning: I Miljomalsberedningens tidigare betankande f6reslogs bland annat att 
Sverige ska inf6ra en klimatlag samt ett langsiktigt nationellt mal f6r utslappen av 
vaxthusgaser till 2045. I detta betankande f6reslar beredningen en strategi for en samlad 
och langsiktig klimatpolitik med etappmal, atgarder och uppf6ljningssystem. SGU ser 
positivt pa framlagd strategi, mal, atgarder och uppfoljning. De fragestallningar som ar 
mest relevanta for SGU ar omstallningen inom basindustrin, CO2-lagring (CCS och Bio-
CCS), geoenergi, markanvandning och torvbruk samt satsningarna pa okat 
bostadsbyggande. 

Sammanfattning: Inom industrisektorn, cirkular ekonomi och CCS/Bio-CCS framf6r SGU 
att det ar angelaget att en f6rstudie och handlingsplan ayseende CO2-lagring tas fram 
snarast moiligt. SGU bor fa i uppdrag att medverka direkt och aktivt i framtagandet av 
dessa samt i koordineringen av FoU-insatserna. Att utforska samarbete med andra larder 
ar av stor vikt, sarskilt Norge. CCS och Bio-CCS ar viktiga delar i att na klimatmalen 
2045 och Sverige kan ga fore ayseende Bio-CCS vilket aven ger konkurrensf6rdelar. SGU 
lyfter ocksa att A kan bidra med kompetens om cirkular ekonomi, sarskilt nar det galler 
gruvavfallsfragor. 

Nar det galler geoenergi ser SGU ett behov av att battre utnyttja geoenergins potential och 
foreslar att geoenergibranschens strategiska innovationsagenda kan vara en del i bidraget 
till beredningens forslag om ett nationellt kunskapscenter f6r energieffektivt byggande for 
att uppna klimatmalen f6r Bostader och Byggande. SGU kan tillfora kunskap till ett 
nationellt kunskapscentrum f6r f6mybar energi, bland annat ayseende hallbart nyttjande 
av geoenergi. Pa grund av de oklarheter som rader foreslar SGU att myndigheten ges i 
uppdrag att i samarbete med relevanta myndigheter to fram en vagledning for provning 
och tillsyn av geoenergianlaggningar som kan anvandas av bade foretag och myndigheter. 

Betraffande markanvdndning och torvbruk ser SGU mojligheter f6r myndigheten att 
samverka med bland annat Jordbruksverket och Skogsstyrelsen ayseende okat kolupptag i 
skog och jordbruk, dar SGU kan to fram geologiska underlag ayseende jordtyper som 
lampar Sig for sadana atgarder. 

I fraga om bostcider, lokaler och byggandepdtalar SGU att uttagen av ballastmaterial 
(krossat berg och naturgrus) skulle behova oka med 50% till 120 Mton/ar f6r att klara 
bostadsbyggnadsmalen - samtidigt som malet ar att kraftigt minska anvandningen av 
naturgrus. Metoder och modeller for att fortata och vaxa utan att f6rst6ra viktiga 
naturresurser behover utvecklas och materialforsorjningsplanering ar en nyckelfraga. Det 
finns darfor ett okande behov for SGU att kunna stotta Sveriges tillvaxtregioner med delta. 
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Samhallseffekter: Sveriges genomf6rande av Parisavtalet (eller franvaro av 
genomf6rande) har mycket stora samhallseffekter. Om SGUs forslag enligt ovan far 
genomslag sa kommer omstallningen av samhallet att underlattas. Omradena CO2-lagring 
(CCS/Bio-CCS) och materialforsorjningsplanering ar sarskilt viktiga, men aven ett okat 
nyttjande av geoenergi. 

SGU dnr 33-1871/2016 
Torvutvinningens och torvanvdndningens klimat- och miljopaverkan. 

Naturvardsverkets redovisning av regeringsuppdrag M201 S/03518/Nm 

Fragestallning: Naturvardsverket har pa regeringens uppdrag analyserat den svenska 
torvutvinningens klimat- och miljopaverkan. SGU har deltagit i projektets referensgrupp 
och har i samband med det yttra Sig om innehallet i analysen. Darutover firms ytterligare 
synpunkter som redovisats i yttrandet till Miljo och energi departementet. 

Sammanfattning: SGU delar Naturvardsverkets slutsatsats att torvanvandning har en 
negativ inverkan pa miljomalet Begransad klimatpaverkan. For att minska denna paverkan 
bor tovtakter i framtiden endast tillatas i omraden som ar paverkade av tidigare dikning 
och som darfor kan forvantas utgora kallor av vaxthusgaser. SGU bedomer dock att det 
finns en risk att de riktlinjer som laggs fram av Naturvardsverket kan leda till att det i 
framtiden blir mycket svart for torvbranschen att hitta lampliga lokaliseringar for takter. 
Det ar darfor viktigt att definiera tydliga kriterier som beskriver vilka omraden som ar 
lampliga for taktverksamhet. SGU anser att dessa kriterier maste utformas sa att det aven i 
framtiden blir praktiskt moiligt att hitta lampliga platser samt att det pa ett enkelt och 
standardiserat salt blir moiligt att undersoka och utvardera om ett omrade ar lampligt for 
takt. 

SGU saknar en analys som redovisar vilka konsekvenser en tillampning, som innebar att 
takter endast far etableras pa dikade torvmarker, kommer fa for torvbranschen och 
anvandare av torvprodukter. 

SGU ser det som speciellt angelaget att utreda vilka konsekvenserna kan bli for utvinning 
av odlingstorv. Detta eftersom SGU bedomer att det ar svfi t att identifiera dikade 
torvmarker med laghumifierad vitmosstorv, d v s tory med mycket lag nedbrytningsgrad, 
som till stor del efterfragas for produktion av odlingstorv. Likasa saknas en 
konsekvensanalys om torvtakters paverkan pa miljomalet Grundvatten av god kvalitet. 

Samhdllseffekter: Med beaktande av de f6rslag som SGU lamnat i sitt yttrande moiliggors 
att det aven i framtiden kan bedrivas torvbruk pa ett for miljon gynnsamt salt. 
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SGU dnr 33-202212016 
Yttrande angaende underlagsrapporter fran arbetet med att to fram Sveriges fdrsta 
nationella skogsprogram. 

Fragestdllning: Naringsdepartementet 6nskar SGUs synpunkter pa det nationella 
skogsprogrammet. Remissen bestar av fyra underlagsrapporter som tillsammans beskriver 
ett nationellt skogsprogram. 

Sammanfattning: Ett geologiskt perspektiv pa Nationellt skogsprogram fir Sverige ar av 
betydelse f6r en hallbar tillvaxt in om skogsnaringen. Vi anser att underlagsrapporterna 
generellt saknar ett geologiskt perspektiv. Geologisk information ar grundlaggande for 
manga fragor som r6r skogsvard. T.ex. kan avverkning i skred- och erosionskansliga 
omraden f6rvarra risken och i varsta fall utl6sa nya skred eller erosion. Olyckligt platsval 
for lagring av timmer kan paverka grundvatten. Vagar till och fran avverkningsomradet 
b6r planeras utifran geologisk information om markf5rhallanden. 

SamhOseffekter: SGU anser att anvandandet av geologisk information om 
markf6rhallanden kan bidra till att 6ka skogens tillvaxt samt for att planera f6r ett hallbart 
nyttjande av skogsmarker. 

SGU dnr 33-228812016 
Yttrande angaende Skogsstyrelsens rapport "Skogliga skattningar fran laserdata' 

Fragestdllning: Skogsstyrelsen har tillsammans med Sveriges luntbruksuniversitet 
genomfdrt ett projekt om skogliga laserdata. Naringsdepartementet 6nskar 
myndighetemas synpunkter pa projektets resultat. 

Sammanfattning: SGU anser att det b6r framga att kansliga och vardefulla geologiska 
terrangformer i skogsomraden b6r skyddas mot kbrskador. Markfuktighetskartan i 
Skogsstyrelsens "Skogliga grunddata" b6r baseras pa jordartemas egenskaper. 
Delar av "Skogliga grunddata" beskrivs ge vasentlig information om riskerna for ras och 
skred. Vi anser att denna information b6r kopplas till karttjanster eller produkter baserad 
pa geologisk information. 

SamhOseffekter: Genom att komplettera "skogliga grunddata" med geologisk information 
kommer nyttan for skogsnaringen att 6ka. 
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SGU dnr 33-2387/2016 
For- remiss av ansokan om tillstand enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln 

Fragestallning: Nord Stream 2 ansoker om tillstand att lagga ut tva rorledningar i 
Ostersjon for transport av naturgas. Rorledningarna kommer att dras pa 
kontinentalsockeln utanfor Sveriges territorialgrans och planeras att lopa i stort sett 
parallellt med den befintliga Nord Stream ledningen, men Oster om densamma. 
Naringsdepartementet har begart SGUs synpunkter pa ansokan. 

Sammanfattning: SGU anser att ansokan bor kompletteras med mer ingaende information 
om hur materialfdrsorjningen ska ga till fdr stenlaggningen vid ledningen. Ansokan bor 
aven kompletteras med strackningens forekomst och frekvens av mangan- och jarnnoduler 
som, forutom jarn och mangan, aven kan innehalla sallsynta jordartsmetaller. Resultat fran 
modelleringen av sedimentspridningen bor mer detaljerat redovisas vid SGUs 
provtagningstationer for nationell miljoovervakning i sediment. SGU onskar ocksa to del 
av eventuella observerade fysiska fdrandringar for den befintliga ledningen och 
omkringliggande botten. 

Samhallseffekter: Genomfdrs fdreslagna kompletteringar erhalls en storre kunskap om 
Ostersjons botten hangs gasledningen och hur gasledningar paverkar och paverkas av 
omkringliggande botten saint hur eventuella forekomster av naturtillgangar hangs 
ledningen ser ut. 

Beslut i detta arende har fattats av generaldirektoren Lena Soderberg. 

I den slutliga handlaggningen av arendet har aven Helena Kjellson, Anna Aberg, Gustav 
Sohlenius, Johan Nyberg och Lena Ekelund, den senare fdredragande, deltagit. 

e-e--e ez—

Lena Ekelund 

 

 

3terrapportering av viktigare yttranden fr$n sgu kvartal 4 2016 1.2.docx 
17-01-23 
	

Organisationsnr. 202100-2528 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

