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FÖRORD
Under 2020 sammanställde och redovisade Sveriges geologiska undersökning (SGU) omkring
45 ärenden av större betydelse som hade handlagts inom remissverksamheten. Ärendena gällde
bland annat områdena grundvatten, gruvor, infrastruktur och departementsfrågor.
Redovisning skedde till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) en gång varje kvartal,
i enlighet med regleringsbrevet för år 2020. Detta är en sammanställning av de fyra delrapporterna, vilka redovisas i sin helhet i respektive bilaga.
För att ett ärende ska bedömas vara av större betydelse ska det svara upp mot ett eller flera
av fyra uppsatta kriterier. Dessa kriterier är:
• 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.
Rapporteringen i varje ärende följer i huvudsak samma upplägg. Inledningsvis sammanfattas
den frågeställning SGU har haft att ta ställning till. Därefter sammanfattas relevanta delar av
ärendets beredning och SGUs eventuella ställningstagande. 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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Aterrapportering av lamnade viktigare yttranden fran SGU,
kva rta 11 a r 2020
Sveriges geologiska undersokning (SGU) ska enligt regleringsbrev for at 2020 sammanstalla och
redovisa arenden av stone betydelse som handlaggs inom remissverksamheten. Redovisning till
Regeringskansliet (Naringsdepartementet) ska ske en gang vatje kvartal.
SGU hat coed anledning av regetingens uppdrag faststallt fyra kriteriet mot vilka arenden ska stallas for
att bedoma om yttrandena kan anses vara av stotre betydelse. De arenden som SGU aterrapportetar
svatat upp mot ett eller fleta av dessa kriterier. Kriterietna ar de foljande:
•

principiella fragot ur geologisk eller juridisk synvinkel eller pa annat satt ptincipiella fragot for
SGUs vetksamhet,

•

lagstiftningsfragor som beror SGUs politikomraden,

•

arenden av nadonell betydelse, samt

•

arenden coed betydelse for den regionala utvecklingen.

Atertapporteringen i varje arende foljer i huvudsak foljande systematik. Inledningsvis sammanfattas den
fragestallning SGU hat haft att to stallning till. Dareftet sammanfattas relevanta delat av atendets
beredning och SGUs eventuella stallningstagande och sist atetges de effektet som SGU anser att svatet
kan forvantas ge i samhallet.
Remissvaren i fulltext kan begatas ut hos SGU.
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Grundvatten

SGUs &2r33-23612020— Oversyn av Sveriges atgardsprogram enHigt nitratdirektivet
Fragertdllning. Hat grundvatten och giundvattnets betydelse for spridning av nitrat beaktats i forslaget till
atgardsprogram.
Sammanfattning. Jordbruksverket hat upprattat ett forslag till revidetat atgardsprogram enligt
nitratdirektivet. SGU at positiv till de foreslagna indringarna, satskilt en ny skrivning om
behovsanpassad godshng sa att vikten av att to hansyn till markens kvavelevetans betonas. Det at viktigt
att marken inte tillfors met kvave an atgangen i grodorna, dels for att minska risken for forlustet via
ytavrinning, dels for att nitratmangden som kan transporteras net till grundvattnet minskar. Vid
berakning av behovsanpassad godsling box en bedomning av risk for paverkan pi grundvattnet
inkluderas. Resultat frin kontroll av nitrathalter i grundvattnet kan anvandas och det at darfor lamphgt
om overvakning av nitrathalter i grundvatten ingat i jordbrukarens egenkontroll av verksamheten.
Mangden nitradackage fran jordbtuksmark till grundvatten at starkt betoende av jotdart. Vid berakning
av nitratpaverkan pa grundvattnet bot all tillganglig information ow jotdarter anvandas. SGU bedomer
att det i manga omraden finns tillrackligt bra jordartsunderlag for att berakning for nitratpavetkan pa
grundvatten ska kunna ske enskilt for vatje fait. SGU konstaterat vidare att nitratdirektivets koppling till
tamdirektivet for vatten (2000/60/EG) bot fotstarkas.
Samhdlls ffekter. En behovsanpassad g6dsling dir hansyn till grundvattentransport av nitrat kommet att
innebata en minskad belastning pa vart grundvatten; att miljokvalitetsnormer foljs och att vi kommer
ett steg natliiate miljokvalitetsmalet grundvatten av god kvalitet.

SGUs dnr 33-406/2020 — Rapportering enligt nitrat&rektivets arttke110
Fragestdllning. Hut set nittatpaverkan i grundvatten i Sverige ut och ar Jordbtuksverkets och SGUs bild
av detta samstammig.
Sammanfattning. Jordbruksverket hat stallt samman en ambitios genomgang av utvecklingen av svenskt
jotdbtuk och insatser for att minska lackaget av vaxtnaringsimnen samt sammanfattat och utvardetat
den overvakning av nitrathalter i gnmdvatten och andra system som fines. SGU hat vid tidigare
6versyn av de nitratkanshga omradena, till exempel 2014 (SGU Dnt 33-530-2014) pipekat att
miljoovervakningen av nitrathalten i grundvatten sannolikt ar av for liten omfattning fox att uppfylla
kraven i nitratdirektivet och att det kan ses som problematiskt att uppfoljningen till stor del bygger pa
kommunala vattentakter dat vattenskyddsomraden medfor att halterna sannolikt at lagre an i
omgivande omraden och i miljoovervakningsstationer som framst speglat bakgrundsfothallanden.
Detta innebit att nitrathalterna i grundvattnet i Sverige i tapporten generellt bedoms vata mycket ]Aga.
SGUs sammanstallning av analysdata ftan enskilda brunnar i jordlager fran Skane och Halland, dvs i
huvudsak inom det nitratkansliga omtadet, visat att ca 10 % hat nitrathalter ovet 40 mg/l och fot cirka
6 % overskrids gransvardet 50 mg/1. Detta visar att nitratfototening fortfarande utgot ett patagligt
grundvattenproblem i jordbruksomraden i Sverige. Nitratdirektivet ar ett av de viktigaste verktygen for
att skydda grundvatten mot jordbrukspiverkan. Det at darfor viktigt att atgatdsprogrammet ocksa
beaktar spridning av nitrat till grundvatten och att atgarderna battre foljs upp genom att mata
nitrathalterna i grundvattnet i jordbruksomraden. Vid de flesta jotdbruksforetag ar egenkontrollen
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ytterst begransad. Paverkan pa grundvatten at ofta lokal och SGU anset att det darfor at lamphgt att
6vervakning av nitrathaltet i grundvatten infots i jordbrukatens egenkontroll av verksamheten.

Samlidlls ffekter. Behovet av ytterligare overvakning/egenkontroll av nitrat i grundvatten tydligg6ts vilket
at en forutsktaing for att relevanta atgarder ska kunna sittas in for att skydda grundvattnet och
grundvattentakter i jordbrukstata omriden.

Departernent

SGUs dnr 33-211712019 - Remiss promemorian Genomforande av reviderade EU-direktiv pa
avfallsomradet
Frdgestdllning. SGU hat tillsammans coed Hera andra myndigheter fatt fragan att yttra sig om de i
promemorian lamnade forslag till but andringat i sex EU-direktiv pa avfallsomradet ska genomf6ras i
lag och fototdning.
Sammanfattning. SGU hat identifietat att av de lamnade forslagen Hr att bestammelser om nar avfall
upphot att vara avfall inf6rs i miljobalken at mest relevant. I bestammelset tydliggots vem sour hat
ansvaret for att uppfylla tillampliga forfattningskrav fot material och produktet nar avfall upphor att
vara avfall. SGU anser att massor sour uppstar i saraband coed byggande kan vara en viktig ballasttesurs
sour bot tas tillvara. Hantering och deponering av sadana externa massor, framfor allt schaktmassor
fran urban milj6 sour manga ganger innehiller foroteningar, kan innebara en risk fot negativ paverkan
pa grundvattnet och behovet hanteras vatsamt coed utarbetade kontrollplanet sour sakerstaller att
massorna Hr rena.
Samhdlls ffekter. Det ar viktigt att i planeringsptocessen inkludeta platser dar externa massor kan
hanteras pa ett miljoriktigt satt och SGU anset att fragotna coed fordel kan lyftas i en regional
materialfors orj ningsplan.
SGUs dnr 33-33212020 - Ansokan om dndring av tillstand enligt lagers (1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon till uppforande och drift avgruppstation fdr vindkraft m.m. vld Kriegers Flak.
Frdge.rtdllning. Remissen fran tegetingen (Miljodepattementet) ayser inhamta SGUs eventuella
synpunktet pa Vattenfall Vindkraft AB:s komplettering till ansokan om andrat tillstand for att inom ett
omrade vid Kriegets flak i sodra Ostersjon uppfora och driva en gruppstation fot vindkraft.
Sammanfattning: Regetingen beviljade den 29 juni 2006 (M2004/4159/F/M) davarande Sweden
Offshore Wind AB tillstand enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon att inom ett omrade
vid Ktiegers flak i sodra Ostersjon uppfora och driva en gruppstation fot vndkraft coed hogst 128
vindkraftverk coed en totalhojd om maxitnalt 170 m. Tillstandet fotenades coed ett antal villkor.
Efter ansokan ftan Vattenfall Vindkraft AB beslutade tegeringen den 18 decembet 2014
(M2012/2276/Me) att bland annat fotlanga tiden inom vilken byggnations- och anlaggningsarbetena
skulle vara genomf6rda till den 1 oktober 2018.
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Vattenfall Vindkraft AB hat hos regeringen ans6kt om andrat tillstand fox vetksamheten
(M2018/02437/Me). Ans6kan ayset dels en 6kning av tillaten maximal h6jd pa verken, dels en
f tlangning av genomf6randetiden. Bolaget hat ocksa ytkat om f6rlangning av tillstandets giltighetstid
samt andting av fleta villkor i det tidigare dUstandet.
SGU hat besvarat en tidigare remiss fran Milj6departementet i kendet coed att SGU inte fann skal att i
maringeologiskt hanseende ifragasatta Vattenfall VinAraft AB:s ans6kan.
SGU hat besvarat nu aktuell remiss coed att det Hr 6nskvart att en 6vervakning av f6randringar i
bottenmorfologi och ytsedimentf6rdeh- ing i vindkraftsomtadet utfots genom matning med muldstraleekolod, eftetsom r6rhga sediment, av till exempel silt och sand, kan orsaka instabilitet hos
vindkraftsfundament och aven f6tandringar i bottensubstrat. En sMan 6vervakning kan faststillas till
exempel genom villkor om kontrollptogram (jfr 5 5 lagen om Sveriges ekonomiska zon). SGU anf6rde
aven att myndigheten f6rutsattet att sMd inhamtning av seismisk data som geoteknisk unders6kning
kommet att ske till ber6rt djup i haysbottnen.

Sambdlls ffekter. SGUs temissvar innebat i f6tsta hand ett saketstillande av att statka allmanna intressen
(matingeologiska) som got sig gallande vid haysbasetad vindkraft tillvaratas i regeringens
(Mdj6departementet) aktuella tillstindsprocess. Remissvatet innebar aven att vissa ytterligare krav
f6reslas stallas pa Vattenfall Vindkraft AB, krav som it f6renade med bland annat vissa merkostnader.

Gruvor

SGUs dnr 33-299312019 - Remiss fran Mark- och miljodomstolen vid Umea hovratt angaende
Natumdrdsverkets begamn om aterkallande av tillstand — Gransalvskommissionens beslut den
20 augusti 2010 — for jarnmahnsvetksamheten i Kaunisvaam (2020-02-12)

Fragestdllning. Naturvardsverket (NV) gays m6jhghet att bem6ta Kaunis Iton AB:s och 6vr1ga
remissinstansets synpunktet liksom bolagets komplettetingar. NV:s tidigare installning (om att
tillstandet b6t aterkallas) stat fast

Sammanfattning. SGU vill endast g6ra ett f6rtydligande ayseende de synpunkter som NV ftamf6tt om
paverkan pa Kokkovuoma och grundvattenf6rekomsten SE749567-181699. Den aktuella f6tekomsten
at lokaliserad Oster om verksamhetsomtadet. Mellan f6rekomsten och vetksamhetsomradet ligget
Kokkovuoma. SGU anser datfor att det at mer sannolikt att paverkan pa my-ten skett genom en direkt
paverkan genom avvattning fran mytomradet in i takten, an att paverkan skett genom att
vattenbalansen i f6rekomsten f6thindtats pa ett sadant satt att f6rs6tjningen till my-ten minskat.

Sambdlls ffekter. Fottsatt mojlighet till att bryta maim i fyndigheten.
SGUs dnr 33-145/2020 - Remiss ftan Mark- och miljodomstolen vid Umea hovtatt angaende
Blotkdalsgruvan AB.s ansokan om tillstand enhgtmiljobalken (andnngstd&tand) for
Bjotkdalsgruvan i Skelleftea kommun (2020-02-13)

Fragestdllning. Bolaget hat ansokt om att utvidga utbredningen av underjordsgruvan. Bolaget hat
samtidigt ansokt om nytt tillstand f6t vattenvetksamhet ayseende att Leda bort tillkommande inlackande
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grundvatten i gruvan, att forlinga damm K1 norrut och indra dammens funktion, att leda om
MottJiminytbacken och bredda avbordningstroskeln vid klarningsmagasinet K2 saint att anlagga en
fotbindelse for vattenfloden mellan befintligt magasin (K2) och det nya klarningsmagasinet i Lilltrasket
(K3).

Sammanfattning. SGU anset att underjordsgruvans paverkan pa sandmagasinet ar nagot knapphindigt
behandlad. Det k inte heller helt sakerstallt hur gruvans influensomtade kommer att utbredas. Det
behovs alltsa fottydliganden av grundvattenmodellen. SGU anser ocksa antalet prov for karaktarisering
av gribetg och anrikningssand ar for lagt, det k alltsi inte tillrickligt representativt.

Sambdllsffekter. Sakrare hantering av grundvatten och gruvavfall vid gruvan.
SGUs dar 33-36312020 - Remiss fran Dragon Mining Sweden AB (bolaget) om samrad enhgt 6
kap. 23-25 55 mdjobalken, angdende and6ngstillstand for att annka extern malm i beftntligt
anrikningsverki Svartliden med meta, Lycksele och Storumans kommuner (2020-02-26)

Fragestdllning. Bolaget bedtiver maltnforadling vid Svardidengruvan och ayser att ansoka om andring av
sitt nuvatande miljotillstand med syftet att anrika malm fran bolagets verksamhet i Faboliden i en
omfattning om maximalt 500 000 ton per ar dar aven malm fran bolagets vetksamhet i Finland kan
utgota en mindre del. Andringen ayser endast vat malmen komtner ifran och ritten att fa deponera
anrikningssand eftet anril ingsprocessen.
Sammanfattning. Miljokonsekvensbeskrivningen (MKB) bot innehalla en tedovisning av risken att
undetjordsgruvan drar pa sig vatten fran dagbrottet. Det ar inte heller tydligt hur hydrauliken kring
dagbrottet kommet att se ut. MKBm bot tydliggora fragor om hydrauliken kring dagbrottet och
kontrollen av omgivande grundvattentnagasin. Den bot aven innehalla en mer en ingaende
karaktarisering av anrikningssand fran Fabodliden (fillningsforsok med Fe-hydroxider och sedermera
test av arsenikens stabilitet). An ikningssanden fran Fibodliden innehallet en hogre halt arsenik an
antikningssand fran Svattliden.

Samhallseekter. Sakrare hantering av grundvatten och gruvavfall vid gruvan.
SGUs dnr 33-498/2020 - Remiss fran LKAB om samrad med anledning av planerade andringar
kopplade till ansokan om nytt tdIstand for LKAB:s verksamhetinom Kiitunavaara
industriomrade, Kiruna kommun, samt for atgardetna som planetas for sandmagasinet. (202003-20)
Frdgestallning. LKAB har under 20181amnat in en ansokan till Mark- och miljodomstolen om nytt
tillstand enligt tniljobalken till verksarnheten inom Kiirunavaara gruvindustriomtade (M 1888-18).
Ansokan syftat dels till att erhilla ett nytt grundtillstind enligt miljobalken for bade gruv- och
foradlingsverksamheten med dartill horande vetksamhet inom industriomradet, saint dels mojhghet att
framover fullt ut nyttja den faktiska produktionskapacitet som bolaget hat investerat i eller planerar att
uppna genom effektiviseringat och ytterligare investetingar. Sedan ansokan lamnades in hat indringar
ayseende den planerade deponeringsverksamheten uppkommit. Andtingatna galler ett utokat otnrade
for deponeringen av sidoberg och atgardet kopplade till sandmagasinet.
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Sammanfattning. Framtida produktionstakt (och dinned sidobergsproduktion) b6r redovisas 6versiktligt.
En sadan tedovisning underlattar att bed6ma sannolikheten och storleken pa framtida aysteg fran den
f6reslagna produktionstakten och sidobergsproduktionen. Det f6teslagna deponiomtadet S6dra
deponin bed6ins tymma omkring 200 miljoner ton sidoberg enligt nuvatande produkdonsplan. SGU
papekar vikten av att i framtiden redovisa en indamalsenhg vattenbalans f6r dimensionering av
ayskarande- och uppsamlande liken, f6r dimensioneting av eventuella bioreaktorer, f6r dimensionering
av uppsamlingsdammar och klarningsmagasin. En vattenbalans blit avg6rande f6r att ocksa bed6ma
hur stor del av lakvatten som samlas in och hur stor del av lakvatten som gar till grundvatten eller
6vergar till det som ibland kallas diffus spridning. SGU anser att grundvatten6vervakning i omtadet blit
an viktigare an tidigare da utath6jning kommet att to met och ny mark i ansprik an vad som ddigare vat
planerat. Det at 6nskvirt att komma igang med grundvatten6vervakning sa tidigt som m6jligt.
Sambdllseffekter. Sikrare hanteting av grund- och ytvatten och gruvavfall/sidoberg vid gruvan.

Naturskydd

SGUs dnr 33-28912020 - Remiss $an lansstyrelsen i Nombottens lan om forslag pa bildande av
naturreservatet Vathaanvaara i Kiruna kommun (2020-02-28)
Fragestdllning. Inom reservatsomradet firms gallande undets6kningstillstand enligt minerallagen.
Omradet it ocksa prospekteringsintressant vilka ett flertal f6rfallna undets6kningstillstand visas. I
natheten av reservatsomradet (drygt 1 km ifran) (inns ocksa ett av SGU utpekat riksintresse
(Kiskaxnavaara) f6t vardefulla amnen eller matetial enligt 3 kap. 7 § andra stycket milj6balken.
Sammanfattning. Allmant kan sagas att unders6kningsarbeten (prospektering) get f6rsumbar inverkan pi
vaxtlighet och naturmilj6. I inledningsskedet utf6rs i regel geologisk kardaggning, blockletning och
geofysiska mark- ellet flygmatningar saint geokemiska provtagningar. Dessa metodet get obefintlig ellet
mycket liten skada pa mark och omgivning. Det at i regel f6rst i ett senate skede da met ingripande
unders6kningar som till exempel jordborrning, ytbetgsprovtagning och karnbortning g6ts som
paverkan pa mark och omgivning kan bli st6tre. Prospektetingsarbetens inverkan pa mark och milj6
kan aldrig jimstallas med gruvdrift. Guuvdrift at en kommersiell utvinning av mineral enligt sarskild
pt6vning, som bade bet6r minerallagen (bearbetningskoncession) och mi1j6balken (milj6tillstand). SGU
anser darf6t att prospekteringsatbeten enhgt minetallagen b6r kunna tillatas inom teservatet och
undantas ftin reservatsf6resk:diterna
Samhdllseffekter: Battre mojligheter att hitta bryMirda f6rekomster i den ber6rda regionen.
Takter

SGUs dnr 33-31412020 - Remiss Ansokan fran Eriksdals Grus AB om trllstand till tikt av
naturgrus pa fastigheterna Haresta 2:4 och Stigtomta Eneby2.•18i Nykopings kommun
Frdgestdllning. SGU har fatt Ragan om vi anser att ans6kan och m0j6konsekvensbesktivning f6r s6kt
verksamhet beh6ver kompletteras
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Sammanfattning. Grustakt hat bedrivits pa platsen under ling dd, samtidigt at den avlagting dar takten
Egger en viktig vattentakt. En del av avlagringen hat datfot pekats ut som tiksintresse fot
dricksvattenfotsorjning (Hogasen). SGUs uppfattning at att ansokan och miljokonsekvensbeskrivning
inte tat hansyn till det faktum att takten ligget i tillrinningsomradet till vattentakten och det utpekade
tiksintresset for vattenfotsotjning. Ansokan behovet darfor beakta riksintresset for
dricksvattenforsorjning och visa att man inte aventytat riksintressets Ungsiktiga vatden. Det hat visar
bland annat pa problematiken med utpekandet av riksintressen for dricksvattenfotsotjning utan att to
hansyn till tilbinningsomradet.

Samhdlls ffekter. Verksamhetsutovaren behover gora en bedomning av pavetkan pa riksintresset fot
dricksvattenforsotjning. SGUs fotslag pi komplettetingar pa ansokan kan sakra riksintressets vatde
langsiktigt och darmed gora att den vatdefulla dricksvattenforsorjningen at sakrad. Ravarufotsotjningen
till ballastberoende industrier kan pavetkas negativt.

SGUs dnr 33-29512020 - Remiss1Kung6.relse Ansokan ftan Sand & Gtus AB Jehander om
dUstand till takt avnaturgrus pa fastigheterna Habo Vi 6.•1 och 11:1, Habo kommun
Frdgestdllning. Mark- och miljodomstolen i Nacka om SGUs syn pa ansokt verksamhet. AB Jehander
ayser fortsatta uttag av naturgrus under grundvattenytan inom berorda fastigheter.
Sammanfattning. Naturgrustakt hat pagatt pa platsen under ling tid och naturgrus bryts idag under
grundvattenytan i en taktsjo. Taken at lokaliserad till en i vattenforvaltningen avgransad
grundvattenforekomst. Generellt anset SGU att takt av naturgrus, sarskilt under grundvattenytan, inte
at lamphgt i en grundvattenforekomst. I det hat fallet anser SGU daremot att takt kan vat mojlig under
forutsittning att verksamheten bedrivs med ett hogt sakethetstankande. SGU anset aven att brytningen
inte fotsvatat ett frarntida anvandande av grundvattenforekomsten for dricksvattenforsotjning. De
omraden som at intressant fot grundvattenuttag finns i andra delar av forekomsten, norr om
takten. Detta omrade stat inte i kontakt med grundvattnet i taktens verksamhetsomrade.
Samhdlls ffekter. Fotsorjningen av naturgrus till det expansiva Stockhohnsomradet kan ske med korta
transportays6nd vilket get lag miljopavetkan av transporter. Naturgrus fasas idag ut frin flertalet
omraden men det (inns fortfarande vissa anvandningsomraden dar det behovs. Taktvetksamheten at
lokahserad till en plats vilken inte at intressant for vattenfotsotjni.ng eller hat andta vatden.

SGUs dnr 33-268912019 - Remiss frgn Mark- och miljMverdomstolen vid Svea hovratt
anggende NordkalkAB:s ansokan om befintlig och utdkad taktverksamhet inom fastigheten
Larbro Stora Vikers 1:4 (I nthagentakten), Godands kommun (2020-02-07)
Frdgestdllning. om tiktverksamhetens sammantagna pavetkan pa Natura 2000-omradet Hoburgsmyr ska
beaktas eller inte.
Sammanfattning. SGU ansag att de nu planerade btytomrMena inte paverkar myrens avrinning och att
pavetkan pa tillriiiningen till myren hat redan skett i tidigare brytningsfaser och fotandras inte av den
aktuella ansokan.

Sambdllseekter. Fortsatt brytning av kalk i namnda omraden.

SGU

Sveriges
geologiska
undersokning
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Beslut i detta arende hat fattats av genetaldirektoten Anneli Wirten
I den slutliga handEggningen av atendet har avers statsgeologen Kristian Schoning, uttedaten Peter
Akerhammar, juristen Jespet Blomberg saint avdelningscheferna Helena Kjellson och Goran Risbetg
deltagit. Enhetschefen Elin Jansson hat varit foredtagande.

Enhgt SGUs Beslut

Elin Jansson
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YTTRANDE
Vårt datum: 2020-07-15

Ert datum: 2019-12-19

Vårt diarienummer: 21–
2815/2019

Er beteckning: N2019/03211/BI

Näringsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Handläggare
Åse Wästberg

Återrapportering av lämnade viktigare yttranden från SGU,
kvartal 2 år 2020
Sveriges geologiska undersökning (SGU) ska enligt regleringsbrev för år 2020 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.

Sveriges geologiska undersökning
Box 670
751 28 Uppsala
Besök: Villavägen 18

Tel: 018-17 90 00
Webb: sgu.se
E-post: sgu@sgu.se

Organisationsnr 202100-2528
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Grundvatten
SGUs dnr 33-281/2020, En utvecklad vattenförvaltning - Betänkande av
vattenförvaltningsutredningen (SOU 2019:66)
Frågeställning: Vattenförvaltningsutredningen har haft i uppdrag att utreda och utvärdera
ansvarsfördelningen, beslutanderätten och organiseringen av myndigheterna inom vattenförvaltningen
och att lämna förslag på hur organisationen bör vara utformad för att underlätta en effektiv,
samordnad, förankrad och ändamålsenlig förvaltning. SGU har haft att ta ställning till utredningens
förslag och har fokuserat på grundvattenfrågan och SGUs roll.
Sammanfattning: SGU delar utredningens uppfattning att det finns delar av vattenförvaltningen som
inte fungerar fullt ut idag. Det handlar till exempel om frågor som länsstyrelsen saknar mandat att
besluta om, särskilt kopplat till finansiering av nödvändiga åtgärder. Organisationsförändringarna som
föreslås lösa problemen är dock mycket omfattande och SGU befarar att vattenförvaltningen på kort
sikt skulle tappa i effektivitet med risk för förseningar av rapporteringen till EU-kommissionen. Om
regeringen avser genomföra utredningens förslag bedömer SGU att flera frågor måste utredas närmare
för att det ska vara praktiskt genomförbart. I en sådan genomförandeutredning bör SGU och de andra
närmast berörda myndigheterna delta aktivt.
SGU delar uppfattningen att vattenmyndigheterna bör avvecklas som egna myndigheter inom (de fem)
länsstyrelserna. SGU anser dock att de fem berörda länsstyrelserna bör ta över en större del av
uppgifterna än vad som framgår av utredningens förslag. SGU förespråkar att ansvar för regional
samordning och samråd bör ligga hos de länsstyrelser som idag är vattenmyndigheter.
Utredningen föreslår att SGU ska ges ett kraftigt utökat ansvar för vattenförvaltningens genomförande
i Sverige. SGU tillstyrker detta och framför även att ytterligare ett skäl som talar för att SGU bör få ett
utökat ansvar för vattenförvaltningens genomförande är möjligheten att upprätthålla en långsiktigt
kritisk massa i kompetens i grundvattenfrågor, något som de fem vattenmyndigheterna historiskt haft
mycket svårt att uppnå. Emellertid är en av de största riskerna med utredningens förslag
underfinansiering. En effektiv förvaltning av våra vattenresurser kräver dels en helhetssyn där vattnets
kvalitet och kvantitet hänger ihop och där grundvattnets och ytvattnets beroenden av varandra beaktas,
dels en robust finansiering av förvaltningen, både vad gäller yt- och grundvatten. Det är en
förutsättning och ett absolut krav att SGU tillförs tillräckligt med resurser för att vi ska kunna ta på oss
de arbetsuppgifter som utredningen föreslår.
Samhällseffekter: SGUs svar bidrar till möjligheterna att skapa en effektiv och ändamålsenlig
förvaltning av våra grundvattenresurser inom ramen för genomförandet av vattendirektivet och därmed
främja en långsiktigt hållbar vattenanvändning, en god miljö för växter och djur i sjöar, vattendrag och
grundvattenberoende terrestra ekosystem.

SGUs dnr 33-864/2020, Ansökan om upphävande av vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för grundvattentäkter Näsum, Axeltorp och Råby i Bromölla kommun
Frågeställning: Länsstyrelsen i Skåne län har remitterat frågan om upphävande av tre utpekade
vattenskyddsområden i Bromölla kommun.
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Sammanfattning: SGU anser generellt att det är en fördel om dricksvattenförsörjningen kan
samordnas mellan flera aktörer. En lokal och delvis regional utbyggnad och sammankoppling av
dricksvattennät ger större flexibilitet och möjlighet till kommunala samordningar, både vid normaldrift
och krissituationer. Dock blir systemet också mer sårbart och det är av stor vikt att möjligheterna till
alternativa reservlösningar är väl genomtänkta. Behovet av reservvatten förväntas bli större på grund av
kommande klimatförändringar med en ökad frekvens av torrperioder där det kan uppstå behov av
vattenuttag även från mindre grundvattenområden, trots att vattenkvaliteten inte fullt ut lever upp till
kraven på dricksvatten. För att skydda och bevara dessa områden för framtida vattenuttag kan det
därför vara motiverat att bibehålla ett visst skydd kring de dricksvattentäkter som läggs ned i egenskap
av ordinarie vattentäkter. Skyddets utformning kan i dessa fall behöva ändras, jämfört med nuvarande
vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter, men SGU förespråkar att befintligt skydd inte
upphävs innan det finns beslut om eventuellt framtida skydd.
Samhällseffekter: Ärendet rör tre specifika vattenskyddsområden knutna till tre vattentäkter i
Bromölla kommun. Frågan aktualiserar dock vikten av att skydda även vattentäkter som inte används
just nu och behovet av reservvattentäkter. I samband med detta ärende har SGU förtydligat
myndighetens inställning i denna fråga och kompletterar vår information på webben i dessa delar. Se
https://www.sgu.se/grundvatten/vattenskyddsomraden/remisser-till-sgu-om-vattenskyddsomraden/.

SGUs dnr 33-1079/2019, överklagande i mål angående tillstånd till fortsatt och utökad
täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Slite, Gotlands kommun
Frågeställning: Naturvårdsverket och Länsstyrelsen på Gotland har överklagat mark- och
miljödomstolen vid Nacka tingsrätts dom av den 17 januari 2020 om tillstånd till fortsatt och utökad
täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Slite i Gotlands kommun. Mark- och miljööverdomstolen
har bett SGU att yttra sig över överklagandena. Ärendet aktualiserar frågan om tillämpning av
miljökvalitetsnormer för grundvatten och möjligheterna till undantag.
Sammanfattning: SGUs uppfattning är att verksamheten kommer leda till en otillåten försämring av
statusen hos en grundvattenförekomst. SGUs bedömning avser en otillåten försämring av den
kvantitativa statusen för kvalitetsfaktorerna vattenbalans, påverkan på grundvattenberoende terrestra
ekosystem och saltvatteninträngning för grundvattenförekomsten Mellersta Gotland – Roma. Statusen
hos en grundvattenförekomst ska inte bedömas på samma sätt som för en ytvattenförekomst, utan
kräver bedömningar på lokal nivå. Att så är fallet framgår tydligt av reglerna för statusklassificeringen av
grundvattenförekomster samt av EU-domstolens dom av den 28 maj 2020 i mål C-535/181. SGU
bedömer att verksamheten eventuellt kan tillåtas med stöd av tillämpliga undantagsbestämmelser i 4
kap. 11 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660) om Cementa AB (bolaget) kompletterar sin
ansökan. Bolagets verksamhet är av stor vikt för samhället och bör därför prövas mot
undantagsbestämmelserna. Om bolaget inte kompletterar ansökan och kan visa att man uppfyller kravet
i 4 kap. 12 § 3 VFF anser SGU att ansökan bör avslås.
Samhällseffekter: SGUs yttrande tydliggör hur myndigheten anser att miljökvalitetsnormer för
grundvatten ska tillämpas. Då verksamheten har stor samhällsbetydelse aktualiseras också behovet av
undantag. I den delen finns ännu ingen tydlig praxis. SGUs yttrande bidrar till att lyfta frågan om
behovet av undantag för denna typ av verksamhet, men också behovet av att verksamhetsutövare
tillhandahåller tillräckliga underlag för att göra bedömningar kring undantag.
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Departement
SGUs dnr 33-741/2020, Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelser ”Förslag till
författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall”
och ”Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall”.
Frågeställning: Naturvårdsverket har fått i uppdrag att säkerställa den svenska implementeringen av
avfallsdirektivet. Naturvårdsverket föreslår i två promemorior att det införs en möjlighet att hantera
vissa avfallsslag i enlighet med allmänna regler.
Sammanfattning: SGU har inga synpunkter på promemorian ”Förslag till författningsändringar med
allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall”. Promemorian ”Förslag till allmänna
regler för vissa verksamheter som hanterar avfall” behandlar dels sortering, mekanisk bearbetning och
lagring av asfalt som är avfall och dels återvinning av vissa avfallsslag för anläggningsändamål. SGU har
framförallt synpunkter gällande de allmänna reglerna för återvinning av avfallsslag för
anläggningsändamål där SGU anser att det finns en risk för negativ påverkan på grundvatten då massor
kan klassas fel, PFAS finns inte med som en parameter för riskvärdering och det anges att massor får
hanteras om en meter omättad zon kvarlämnas över högsta grundvattenytan vilket SGU anser är för
lite. SGU för dessutom fram möjligheten att även inkludera vissa massor från utvinningsindustrin
borde utretts mer utförligt.
Samhällseffekter: De aktuella lagförslagen förväntas innebära en tydligare implementering av
avfallsdirektivet. SGUs synpunkter gällande vissa tillkommande försiktighetsmått gör att risken för
påverkan på grundvatten minskar.

SGUs dnr 33-477/2020, SOU 2020:4 Vägen till en klimatpositiv framtid.
Frågeställning: Regeringen vill ha synpunkter på förslagen och materialet i betänkandet.
Sammanfattning: SGU ställer sig positiv till betänkandet i stort. För att till 2045 nå ett netto-noll
utsläpp av koldioxid och därefter negativa utsläpp, krävs extraordinära åtgärder i form av olika sätt att
binda, lagra och återföra kol till en balans som är mer lik pre-industrialiserad tid. Betänkandet och de
åtgärder som föreslås är ett signifikant bidrag till att uppnå de fastställda målen. SGU ser fram emot att
ta del av och bidra till att dessa mål också uppnås.
SGU har särskilt tittat på de områden som har störst relevans för myndigheten; återvätning av
torv/våtmarker, inlagring av kol och bio-CCS. För återvätning av torv/våtmarker anser SGU att
utredningen dragit rimliga slutsatser om effekterna av de föreslagna åtgärderna. SGU bör ha en roll
inom det arbete som krävs för att ta fram kriterier och identifiera objekt vilka är lämpliga att restaurera
för att uppnå en positiv klimateffekt. Myndigheten tillhandahåller data och kunskap om de geologiska
och hydrologiska förhållandena i och runt både dikade och opåverkade våtmarker. För biogent kol
delar SGU utredningens uppfattning att det finns stor potential att utveckla användningen av biogent
kol. Här bedömer SGU att det även är möjligt att använda torv för att producera biogent kol. Genom
att skörda den nybildade torven och göra biogent kol av den kan man tillgodogöra sig större delen av
det kol som går förlorad vid torvbildningsprocessen. Dessa markers klimatnytta kan på så vis bli större
än vad den är idag. För bio-CCS menar SGU att om tekniken ska nå önskad effekt måste Sverige titta
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på samtliga alternativ för lagring, dvs båda inhemsk lagring och möjligheter för lagring utomlands.
Främst behöver man se över och föreslå åtgärder för de legala hinder som nu finns mot lagring på
svensk kontinentalsockel. Det föreslagna uppdraget till SGU; att identifiera vad ett beslutsunderlag om
en svensk lagringsplats för koldioxidlagring behöver innehålla och hur ett sådant skulle kunna tas fram;
är ett omfattande och resurskrävande uppdrag, och kräver ytterligare medel utöver det som ryms inom
ordinarie anslag.
Samhällseffekter: SGUs svar med kompletterande förslag innebär en ökad möjlighet för att nå
klimatmålet netto-noll utsläpp av koldioxid. Det innebär också bättre och mer hållbara vägar för
åtgärderna då fler möjligheter finns för biogen lagring och CCS. För återvätningen ges en historisk
aspekt till underlag för beslut, då SGU har information om torvmarker och dikning drygt 100 år bakåt i
tid.

SGUs dnr 33-1283/2020, Utkast till lagrådsremiss Förlängd giltighetstid för
undersökningstillstånd
Frågeställning: Generell förlängning av undersökningstillstånd (i sista skedet) med ett år pga Coronapandemin.
Svar: SGU tillstyrker förslagen om ändring i minerallagen (1991:45). SGU anser att de föreslagna
ändringarna är behövliga med anledning av den påverkan som rådande virusspridning har på
möjligheterna att fullt ut nyttja gällande undersökningstillstånd. Förslaget omfattar endast
undersökningstillstånd som befinner sig på sista steget på förlängningstrappan. Resonemanget kring att
utesluta de tidigare tillståndsstegen är väldigt kortfattat och bedömningen som görs i underlaget är att
det finns goda möjligheter att söka och få ytterligare förlängning (enligt redan gällande förfarande). Det
vore lämpligt om även de tillstånd som befinner sig på de tidigare stegen omfattas av reglerna eftersom
även dessa prospektörer drabbas på liknande sätt av det rådande läget och förlorar tid från sitt gällande
undersökningstillstånd.
Samhällseffekter: Ökade möjligheter till bibehållen prospekteringsvolym i Sverige, och därför ökade
chanser till en bättre nationell råvaruförsörjning i framtiden

Bergsstatens dnr 0618-2020, Utkast till lagrådsremiss Förlängd giltighetstid för
undersökningstillstånd
Frågeställning: Näringsdepartementet har bett Bergsstaten yttra sig över departementets lagrådsremiss
avseende ändring i minerallagstiftningen. Ändringen föranleds av corona-epidemins negativa inverkan
på prospekteringsverksamheten. Den innebär att de innehavare av undersökningstillstånd som är inne
på förlängningsår 10-15 med automatik får ett års extra förlängning av giltighetstiden.
Sammanfattning: Bergsstaten framför en handfull lagtekniska synpunkter som är av betydelse vid
tillämpningen av lagändringen.
Samhällseffekter: Lagändringen är nu beslutad och trädde i kraft den 1 juli. Samhällseffekterna
bedöms bestå i att de negativa ekonomiska effekter som orsakas av corona-epidemin, mildras för
prospektörer som är i slutfasen av sitt prospekteringsarbete. I förlängningen gynnar det den för Sverige
så betydelsefulla gruvbranschen och dess fortlevnad.
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Gruvor - Domstolsförfrågningar
SGU dnr 33-879/2020, Remiss från mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt,
angående Dragon Mining (Sweden) AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för
gruvbrytning i dagbrott och underjord vid Fäbolidsgruvan, Lycksele kommun (2020-06-02)
Frågeställning: Mark- och miljödomstolen skickade den 18 september 2018 ut en
kompletteringsförfrågan till SGU. Nu har domstolen sänt över kungörelse av ansökan, sökandens
kompletteringar samt övriga erforderliga handlingar i ärendet för yttrande.
Svar: SGU anser att våra tidigare synpunkter till stor del har beaktats, dock har vi några kvarstående
frågeställningar gällande fuktkammarförsöken. SGU noterar att kompletteringarna på ett bra sätt lyft
frågor om vattenbalans och grundvattenrelaterad påverkan. Som Dragon Mining (Sweden) AB anför så
är fuktkammarförsök en standardiserad metod som använts i mer än 40 år för att prediktera framtida
lakvattenkvalitéer från gruvavfall. Enligt senare forskning så är lakvattenprediktioner svåra att utföra
utan fältförsök med förekommande material. Bolaget nämner att de iordningsställt ett större testupplag
i Fäboliden med ca 1 000 ton upplagt bergmaterial från det undersökningsarbete som genomfördes i
Lappland Goldminers regi. Lakvattenkvalitén från testupplaget kan därför med fördel användas för att
jämföras med tolkningar från fuktkammarförsöken för validering av utförda predikterande modeller.
Samhällseffekter: Säkrare hantering av grundvatten och gruvavfall vid gruvan.

SGUs dnr 33-1002/2020, Remiss från mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt
angående Kaunis Iron AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad
gruvverksamhet vid Tapuli, Palotieva och Sahavaara gruvor med tillhörande verksamhet
vid Kaunisvaara anrikningsverk, Pajala kommun (2020-05-14)
Frågeställning: Mark- och miljödomstolen har förelagt SGU att yttra sig över sökandens
kompletteringar (aktbilagorna 59–64 samt 64–67).
Svar: SGU har tidigare yttrat sig i ärendet (2019-11-07, SGU dnr 33-1817/2019). Vi anser att våra
tidigare synpunkter endast i vissa delar har beaktats. Det finns alltså vissa kvarstående frågeställningar
som ytterligare behöver förtydligas och/eller förklaras.
Det saknas information om tillrinningsområden för analys av in- och utströmningsområden till/från
grundvattenförekomsterna. Underlaget avseende den preliminära grundvattenförekomsten SE749058856596 (Kaunisvaara) är bristfälligt. SGU påminner igen om att tillstånd till verksamheten endast kan
meddelas om verksamhetsutövaren visat att verksamheten inte leder till försämring eller äventyrande av
miljökvalitetsnormerna. Negativ påverkan på möjligheten till dricksvattenuttag är en sådan faktor som
kan göra att en grundvattenförekomst bedöms få en försämrad status. Påverkansområdet redovisas
som resultat utifrån grundvatten-modelleringen som grundvattenavsänkningen på 0,1 m och 0,3 m i
jord, vilket är relevant för både ekosystemen och grävda brunnar. Den preliminära
grundvattenförekomsten i Kaunisvaara ligger i stort sett helt inom det redovisade påverkansområdet på
0,3 m grundvattenavsänkning i jordlagren. Det saknas en bedömning och redovisning av hur stor
avsänkning som kan förväntas för grundvatten i berg på platsen. Det finns heller inte beskrivet hur man
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tänker sig att säkerställa grundvattenförsörjning om de allmänna eller enskilda brunnarna i området
skulle påverkas. Det saknas också närmre analys av tillrinningsområde till den allmänna brunnen.
Brunnen är överhuvudtaget inte beskriven och det saknas därmed möjligheter att avgöra om eller hur
brunnen kommer att påverkas av framtida grundvattenavsänkning i berg.
Planerade kontroller av lakvatten, gråberg och anrikningssand bör gestaltas i en karta där
provtagningsrutiner (analysmetoder och provtagningsfrekvens), resultat från karaktärisering samt
vattenflöden inom området (avskärmande diken, uppsamlingspunkter samt antagna vattenflödesriktningar) presenteras. Resultat från karakterisering bör sedan på ett tydligt sätt jämföras med analyser
av lakvatten, detta för att kunna validera/förkasta utförda predikterande modeller.
Kaunis Iron AB gör återkommande prediktioner om när i tid ett surt lakvatten kommer att genereras –
detta utifrån utförda fuktkammarförsök samt mineralogisk undersökning. Enligt senare forskning så är
dessa antaganden svåra att utföra utan fältförsök med förekommande material. SGU anser fortsatt att
dessa antaganden och beräkningar som står till grund för prediktionerna bör förtydligas.
Buffrande och syragenererande gråberg från Tapuli-dagbrottet blandas för att få till stånd ett s.k.
nettobuffrande avfall. Kaunis Iron avser dock inte att anlägga diken för att uppsamling av lakvattnet
från upplaget. Enligt sökanden så kommer detta vatten att på naturlig väg att uppsamlas i
processvattenmagasinet eftersom detta utgör lågpunkten i delavrinningsområdet dit yt- och grundvatten
på naturlig väg strömmar. Därav så kommer inte vattnet från upplaget direkt att samlas upp, vilket gör
att effekten av en samdeponering syragenererande-buffrande gråberg ej synliggörs. SGU anser därför
fortfarande att sökanden bör anlägga ett uppsamlande dike i anslutning till gråbergsupplaget, eller
genom undersökningar visa att detta behov inte finns.
Kvaliteten på lakvatten från gråberg i Sahavaara dagbrott kan komma att vara avgörande för
vattenkvalitet i området och nedströms. Det är mycket viktigt att ett funktionskontrollprogram, tidigt
och regelbundet, visar och rapporterar hur gråberget från Sahavaara vittrar och vilken vattenkvalitet
lakvatten från gråberget har och vilken avvikelse från försök och tidigare klassificering som uppstår.
Noggrann funktionskontroll bör göras i Sahavaara gråbergsupplag, av bergmaterialet och i både yt- och
grundvatten, för att kunna förutse och åtgärda framtida förändringar av vattenkvalitet i recipient.
Då det finns risker att delar av gråberget i Palotieva är potentiellt syragenererande anser SGU att detta
bör undersökas ytterligare och förklaras för att säkerställa att rätt information och åtgärder tas fram för
att förebygga oxidation av materialet.
Syragenererande flotationssand kommer enligt sökanden att deponeras i en anlagd cell inom befintligt
anrikningssandmagasin, och där överlagras med ett över 2 m tjockt lager buffrande anrikningssand.
Detta ska säkerställa att flotationssanden hålls vattenmättad och således förhindra fortsatt
sulfidoxidation. Detta förfarande har endast motiverats med hjälp av modelleringar. Därför anser SGU
att den s.k. flotationscellen bör innefatta instrumenteringar där vattenmättnadsgraden mäts eller i annat
fall, så bör sökanden presentera rutiner för att långsiktigt kontrollera vattenmättnadsgraden i
flotationssanden.
Provurvalet är tydligare redovisat så att provernas läge och urval kan bedömas. SGU anser dock att det
ännu inte är tydligt hur stor mängd prover som uttagits per ton gråberg eller anrikningssand, vilket bör
förtydligas. Det är inte heller tydligt redovisat vilka tonnage av varje gråbergstyp som kommer att finnas
i de olika gråbergsupplagen.
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Samhällseffekter: Säkrare hantering av grundvatten och gruvavfall vid gruvan.

SGUs dnr 33-1220/2020, Remiss från mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt
angående Björkdalsgruvan AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till viss ändrad
verksamhet vid Björkdalsgruvan i Skellefteå kommun (2020-06-17)
Frågeställning: Mark- och miljödomstolen har bl.a. sänt över bolagets bemötande av tidigare
yttranden från myndigheter och sakägare.
Svar: SGU har tidigare yttrat sig över ansökan om ändrad verksamhet vid Björkdalsgruvan (SGU dnr
33-145/2020). Vi hade då bl.a. synpunkter på säkerheten vid bedömningen av influensområdets
utbredning mot grundvattenförekomsten Sandfors och hur ansökan redovisat underjordsgruvans
påverkan på sandmagasinet. Våra synpunkter förankrades i hur den upprättade grundvattenmodellen
redovisats. SGU noterar nu att sökanden uppdaterat ansökan med en förtydligad redovisning av
modellen och dess känslighetsanalys. SGU har därmed inget att erinra över hur sökanden bedömt
påverkan på omgivande grundvatten. Vi anser att påverkan på sandmagasinet och grundvattenförekomsten är trovärdig och tydligt redovisad.
Bolaget har bemött SGUs tidigare kommentarer rörande frågan om representativ provtagning: ”Bolaget
har baserat sin karaktärisering på vad som bedömts som lämpliga prover från fallande produktion och
har grundat uttaget på den erfarenhet som erhållits under många år av brytning”.
Mot bakgrund av detta så anser SGU att bolaget bör visa att provurvalet säkerställer att en tillräcklig
representativitet erhålls. SGU anser att det tekniska underlaget för avfallskarakterisering och
efterbehandling bör kompletteras med tydliga kartor som visar gråbergstyper, malm, dagbrottens och
underjordsgruvans läge, borrning samt alla provers läge (de prover som hänvisas till i
avfallskarakteriseringen). Provernas namn och läge ska vara tydligt och redovisas i förhållande till
resultat från avfallskaraktärisering. Provmängden i standardiserade tester som används vid
karaktärisering av gruvavfall är mycket liten (1-1000 gram) i förhållande till avfallsmängden som
kommer att genereras. Provurval och provernas läge är viktigt för den fortsatta bedömningen. Detta
ställer höga krav på att provet som används i testerna är representativt för det avfall som genereras.
Samhällseffekter: Säkrare hantering av grundvatten och gruvavfall vid gruvan.

Infrastruktur
SGUs dnr 33-848/2020, Yttrande angående samråd för Norrbottniabanan Dåva-Gryssjön,
Umeå kommun, Västerbottens län
samt

SGUs dnr 33-369/2020, Samrådsremiss för Ostlänken delen Linköpings tätort i Linköpings
kommun, Östergötlands län
samt
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SGUs dnr 33-1267/2020, Samråd för anläggning av ny stambana mellan Hässleholm och
Lund i Skåne län
Frågeställning: SGU har tillsammans med flera andra myndigheter fått frågan att yttra sig om
delssträckningar och anläggning av Norrbottniabanan, Ostlänken och stambanan.
Sammanfattning: SGU informerar om och hänvisar till handledning och tillgång till översiktlig,
relevant information om jordarter, berggrund, grundvatten samt georisker som skred, ras,
översvämning, föroreningsspridningar och erosion samt eventuell påverkan på grundvattenförhållanden
i områdena för planerade sträckningar.
En mer platsspecifik beskrivning av jordarters förekomst, georisker, jorddjup och geomorfologi samt
berggrundens ur en bergmekanisk-, bergkvalité- och miljö- synpunkt för de olika områdena ges.
Dessutom ges en mer platsspecifik beskrivning av grundvattenförhållandena i och i närheten av de
planerade anläggningarna samt bedömd kvantitativ och kvalitativ påverkan på grundvattnet under såväl
byggskede som driftsskede. Här hänvisas också till den checklista över vilken information SGU anser
bör redovisas i en MKB, gällande påverkan på grundvattenförekomst.
Samhällseffekter: Om verksamhetsutövaren tar hänsyn till SGUs information och yttrande kan de
minimera georisker, minska kostnader och användning av naturresurser samt minska eventuell
påverkan på grundvattenförhållanden i områdena för planerade sträckningar under såväl byggskede
som driftsskede.

Planer – tillägg till översiktsplan
SGUs dnr:33-773-2020, Masshushållningsplan – tematiskt tillägg till översiktsplan för
Karlstads kommun
Frågeställning: SGU har fått förfrågan från Länsstyrelsen Värmland om att yttra sig om Karlstad
kommuns masshushållningsplan som tillägg till översiktsplan för Karlstad kommun.
Sammanfattning: SGU är positiv till att Karlstad kommun har tagit fram en masshushållningsplan.
Utvinning av och god tillgång till byggnadsmaterial är grunden för ett hållbart byggande. En del i att få
till stånd en hållbar ballastförsörjning är att arbeta med masshushållningsplaner. SGU ser därför
Karlstads kommuns tematiska tillägg som ett viktigt steg för kommunens hållbarhetsarbete. Eftersom
ballastförsörjning är en typisk mellankommunal och regional fråga anser SGU det lämpligt att
Länsstyrelsen i Värmlands län bygger vidare på Karlstads kommuns initiativ och arbetar fram en plan
för ballastförsörjningen i regionen. SGU anser att ett planeringsunderlag i form av en regional
materialförsörjningsplan skulle vara användbart för kommunerna i deras planering för en hållbar markoch vattenanvändning och vid tillståndsgivningsprocessen för täkter och platser för masshantering.
Samhällseffekter: Framtagandet av en Masshushållningsplan är bra för att kunna planera för en hållbar
materialförsörjning. De framtida täktplatser som redovisats är möjligen alltför få och bör rimligen
kompletteras i samband med den reguljära revideringen.
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Täkter - Bergtäkt
SGUs Dnr 33-887-2020, ansökan från AB Sydsten om tillstånd enligt miljöbalken till
täktverksamhet m.m. och vattenverksamhet inom fastigheterna Önneslöv 38:3 m.fl. i Lunds
kommun
Frågeställning: Remissen har koppling till remissen (SGU dnr 33-1654/2019) från Mark- och
miljööverdomstolen Växjö Tingsrätt angående AB Sydstens fortsättningsansökan om
bergtäktverksamhet inom fastigheten Önneslöv 38:3 (Dalbytäkten), Lunds kommun och gäller om
befintlig täktverksamhet kunde fortsätta trots att den angränsar till riksintresseområden för naturvård
och friluftsliv. Täktområdet har sedan tidigare innefattats i ett område som utpekats och
detaljavgränsats som riksintresse enligt 3 kap. 7 § miljöbalken för värdefulla ämnen och mineral.
Sammanfattning: SGU har sedan tidigare pekat ut och detaljavgränsat bergtäkten som riksintressant.
Täkten är en av Skånes största täkter och största bergtäkt för betongballast. Den utgör ett mycket
viktigt alternativ till naturgrustäkter. SGU har ingen erinran mot att AB Sydsten genom skyddsåtgärder
förhindrar påverkan på bevarandevärda naturtyper och arter på grund av verksamhetens förväntade
påverkan på grundvattennivåerna i området
Samhällseffekter: Bergmaterial för byggande är en bristvara i Skåne. De befintliga täkterna, med sina
nuvarande täkttillstånd, kan inte försörja regionen med den mängd material som behövs.

Täkter – domstolsförfrågningar
SGUs dnr 33-1079/2020, remiss från Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt
angående överklagan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet samt
vattenverksamhet vid Slite i Gotlands kommun
Frågeställning: Mark- och miljööverdomstolen önskar SGUs synpunkter på överklaganden av markoch miljödomstolen vid Nacka tingsrätts dom av den 17 januari 2020 i mål M 7575-17.
Sammanfattning: Genom mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts dom, den 17 januari 2020 i
mål M 7575-17, fick Cementa AB tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet vid Slite. Domen
överklagades av bland annat Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Gotlands län. SGU vidhåller den
inställning som myndigheten framförde till mark- och miljödomstolen, nämligen att verksamheten
innebär en sådan påverkan på en grundvattenförekomst att den inte kan tillåtas i enlighet med 5 kap. 4
§ miljöbalken. SGU anser dock att mark- och miljödomstolen ska pröva möjligheten att meddela
undantag i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. 11-12 §§ vattenförvaltningsförordningen (2004:660).
Samhällseffekter: Cementa ABs verksamhet är viktig för svensk cementproduktion. Mark- och
miljööverdomstolens avgörande kommer innebära att det skapas praxis gällande tillämpningen av
miljökvalitetsnormer för grundvatten vilket idag helt saknas.

Vindkraft
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Frågeställning: Just nu i slutet av juni har vi ca 15 aktiva ärenden om samråd angående byggnation av
vindkraftparker. Sedan mars har vi svarat på ca fem ärenden. Totalt ca 20 inkomna ärenden från mars
till juni. Parkerna är främst lokaliserade i Norrland men några planeras även i Småland, Västergötland,
Bohus Län, Närke och Södermanland. Därtill har ca 10 ärenden kommit på samråd om
kraftledningsdragningar till planerade vindkraftparker under samma tid.
Samhällseffekter: Studier visar att användning av geologisk och geografisk information kan spara in 95
gånger den kostnad som det är att ta fram informationen (Noring et al., 2019), samt halvera kostnaden
för anläggning av fundament till vindkraftverk genom att en mer gynnsam plats väljs (Erikson, 2017).
Markens geologiska och morfologiska egenskaper är grundläggande för olika områdens
miljöförhållanden, geotekniska egenskaper, grundvattenförhållanden och associerade risker. Det i sin
tur är parametrar som ger information om potentiella markanvändningskonflikter, byggbarhet, tillgång
till material, georisker som skred, ras, översvämning, föroreningsspridningar och erosion samt eventuell
påverkan på grundvattenförhållanden. Exempelvis så krävs bergmaterial i mängd för etablering av
vindkraftsanläggningar genom utbyggnad av servicevägar och betongfundament. Detta bör vara en till
stor del lokal råvara, och är därmed också en strategisk och kritisk resurs för en effektiv utbyggnad.
Ökat uttag av material lokalt eller regionalt ger olika effekter på naturvärden, klimat och kulturmiljön.
Allt detta är faktorer som är av betydelse för att bestämma resurseffektivitet och kostnader för
infrastruktur till vindkraftsetableringar samt underlag för optimal sträckning av vägar och ledningar.

Sid 12(12)

Beslut i detta ärende har fattats av tf generaldirektör Göran Risberg.
I den slutliga handläggningen av ärendet har utredare Peter Åkerhammar, jurist Sara Nordström,
avdelningscheferna Helena Kjellson, Göran Risberg, Lars-Inge Larsson, Kaj Lax samt Bergmästare Åsa
Persson deltagit. Enhetschef Åse Wästberg har varit föredragande.

Göran Risberg
Tf generaldirektör
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Vart datum: 2020-10-26

Ert datum: 2019-12-19

Vart diarienummer: 21-2815/2019 Er beteckning: N2019/03211/13I

Handlaggare

Naringsdepartementet

Elin Jansson

103 33 STOCKHOLM

Aterrapportering av lamnade viktigare yttranden fran SGU,
kva rta 13 5r 2020
Sveriges geologiska unders6kning (SGU) ska enhgt regletingsbtev for at 2020 sammanstalla och
redovisa arenden av st6rre betydelse sour handliggs inom remissverksamheten. Redovisning till
Regeringskanshet (Naringsdepartementet) ska ske en gang voe kvartal.
SGU hat coed anledning av Regeringens uppdrag faststi llt fyra kriterier mot vilka arenden ska stillas for
att bed6ma om yttrandena kan anses vara av st6tre betydelse. De arenden som SGU aterrapportetar
svarar upp mot ett ellet fleta av dessa kriteriet. Kriterietna at de f6ljande:
•

ptincipiella fiagot ur geologisk eller juridisk synvinkel eller pa annat sitt ptincipiella fragor fox
SGUs verksarnhet,

•

lagstiftningsfragot som berk SGUs politikomraden,

•

arenden av nationell betydelse, samt

•

arenden coed betydelse f6t den regionala utveck]ingen.

Aterrapporteringen i varje atende f61jer i huvudsak foljande systematik. Inledningsvis sammanfattas den
fragestallning SGU hat haft att to stallning till. Direftet sammanfattas relevanta delay av arendets
beredning och SGUs eventuella stflningstagande
f
och sist aterges de effekter som SGU anser att svaret
kan fkvantas ge i samhallet.
Remissvaten i fulltext kan begaras ut hos SGU.

Sveriges geologiska unders6kning
Box 670
75128 Uppsala
Bes6k: Villavagen 18

Tel: 018-17 90 00
Webb: sgu.se
E-post: sgu@sgu.se

Organisationsnr 202100-2528
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Grundvatten
SGUs dnr 33-1005/2020 — Stdrkt lokalt atgardsarbete for overgodning — att na malet Ingen
overgodning, SOU 2020:10. (Overgodningsutredningen (M 2018:02)).
Fragestallning: Regetingen beslutade den 22 februari 2018 att ge Generaldirektoren Hakan Wahlstedt
i uppdrag att fOreSla hur overgodningen effektivt kan minskas genom starkt lokalt atgardsarbete. SGU
hat irate deltagit i utredningsatbetet, men nu beretts mojlighet att yttra sig over utredningen Stdrkt lokalt
atgdrd arbetefor overgodning -att na malet In overgodning, SOU 2020:10.
Sammanfattning: Utredningen ar omfattande och presenterar Hera bra forslag pa but det lokala
atgatdsatbetet kan fotstatkas utifran lag- och regelandringar, finansiering, samverkansformer och
godselanvandning. Utredningen hat dock fokuserat pa ylvatten. Da ovetgodning it ett stort problem
aven for gr andvatten, samt att naringsberikat grundvatten bidrar till overgodningen aven i ytvatten at
detta en brist. SGU patalar darfor att utredningen bot kompletteras med grundvattenpetspektivet i alla
relevanta delay. SGU get forslag pa tillagg pa lampliga stMen. SGU kan ocksa bidta med kunskap om
kvavetransportet och teduceringsprocesser i mark och grundvatten.
SGU anser ocksa att den Rga atgardstakten och sma positiva miljoeffekter visar att det inte ar tillrackligt
att basera majoriteten av atgardsarbetet pa ftivilliga insatser. Med huvudsakligen frivilliga insatset vidtas
dessutom mycket R atgarder for fotbatttad giundvattenkvalitet. Det kan darfor finnas omraden dar det
Hr lamphgt att kraystalla atgardet aven pa lokal viva. Aven okade krav pa relevant egenkontroll for
vetksamheter sour bidrat till overgodning at onskvart, satskilt for grundvatten dar egenkontrollen ar
mycket eftersatt.
Sarnhallseffekter: Eftersom uttedningen fokusetar pa ytvatten och inte belyser grundvattenaspekten
riskerar forslagen att inte na optimal effekt. Da lackage av naringsamnen till och ftan grundvattnet
utgor en betydande del av overgodningsfragan behover flera av fotslagen som anges som lokala
atgardet for problem med overgodning utvidgas till att omfatta samtliga vattenptoblem for att ett
effektivt atgardsarbete for battre sanunanlagd vattenkvahtet ska uppnas.

Departement
SGUs dnr 33-1605/2020 — Promemorian Kompletterande bestdmmelser till EU:s
konfliktmineralforordning.
Fragestallning: I ptomemorian, som hat tagits ftam inom Utrikesdepattementet, foteslas en ny
forotdning som kompletterar EU:s konfliktminetalforotdning.
Sammanfatming: Enligt 4 5 i den foreslagna fotordningen ska Tullverket rapporteta till
Regeringskansliet ayseende arliga impottvolymer enligt artikel 18 i EU:s konfliktminetalforordning.
Denna ordning innebar att SGU inte kommet to del av uppgifterna om impottvolymet innan dess de
skickas till Regeringskansliet. Med anledning av detta forslag saknar SGU ett resonemang kring but
SGU ska kunna to del av uppgiftet om vilka foretag som omfattas av fototdningen da uppgifter om
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importvolymer omfattas av sektetess. For att kunna utfora kontroller i efterhand behover SGU to del
av uppgifterna. SGU staller sig posidva till den foreslagna andringen i forordningen (2008:1233) med
instruktion for Sveriges geologiska undersokning.
Samhallseffekter: I och med att SGU ba- den behoriga myndigheten i Sverige ayseende EU:s
konfliktmineralforordning tas SGUs kompetens tillvara for att b-tyta lanken mellan konflikter och
b-tytning av vissa utpekade mineral i syfte att satta stopp for inissforhallanden som utnyttjande av
lokalbefolkivng och brott mot manskliga rattigheter.

Gruvor
SGUs dnr 33-1418/2020
M 1828-18: ansdkan om aterkallande av tillstand vad ayser Grdnsdlvskommissionens
beslut den 20 augusti 2010
M 2090-19: tillstand enligt miljdbalken till fortsatt och utdkad gruvverksamhet vid Tapuli,
Palotieva och Sahavaara gruvor med tillhdrande verksamhet vid Kaunisvaara
anrikningsverk, Pajala kommun.
Fragestdllning: SGU har getts tillfalle att yttra sig over protokollet fran den muntliga forberedelsen
25-29 ma) 2020 samt over inkomna aktbilagor.
Sammanfattning: SGU har tidigare yttrat sig i arendena och anser att vissa fottydliganden/forklaringat
om grundvattenpaverkan pa Ahvenvuoma och Kokkovuoma behover goras. SGU anser vidare att bade
en gemensam syn och handlaggning av bada malen at att foredra.
Samhallseffekter: Saktare hantering av grundvatten vid gruvan.

SGUs dnr 33-1479/2020 — Angaende Talga AB:s ansdkan om tillstand enligt miljdbalken till
gruvverksamhet m.m. vid Nunosvaara Sddra, Kiruna kommun
Fragestallning: Mark- och miljodomstolen onskar besked om SGU anser att ansokningshandlingarna
behover kompletteras i nagot ayseende finnan dornstolen utfirdar kungorelse.
Sammanfattning: SGU anser att handlingarna bot kompletteras med fortydliganden/undersokningat
ayseende deponeringen av anrikningssand och grabetg samt efterbehandlingsplanen.
Samhallseffekter: SA-tare hantering av gtundvatten och avfall vid den planerade gruvan.
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Beslut 1 delta atende hat fattats av genetaldirektoten Anneli Wirten
I den slutliga handlaggningen av arendet hat aven enhetschefen Jakob Leven, uttedaten Petet
Akethammat satnt avdehiingschefen Gotan Risberg deltagit. Enhetschefen Elin Jansson hat vatit
fotedtagande.

Enligt SGUs beslut

Elfin Jansson
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YTTRANDE

Vart datum: 2021-02-01
Vart diarienummer: 21-

Ert datum: 2019-12-19
Er beteckning: N2019/03211/13I

2815/2019

Handlaggare
Elin Jansson

Naringsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Aterrapportering av Iamnade viktigare yttranden fran SGU,
kva rta 14 a r 2020
Sveriges geologiska undersokning (SGU) ska enligt regleringsbrev for ar 2020 sammanstalla och
redovisa arenden av storre betydelse sour handlaggs inom temissverksamheten. Redovisning till
Regeringskansliet (Naringsdepartementet) ska ske en gang voe kvartal.
SGU hat coed anledning av Regeringens uppdrag faststallt fyra kriterier mot vilka arenden ska stallas for
att bedoma om yttrandena kan anses vata av storre betydelse. De arenden sour SGU aterrapportetar
svarat upp mot ett ellet fleta av dessa kriterier. Kriterietna at de foljande:
•

principiella fragot ur geologisk ellet juridisk synvinkel eller pa annat satt principiella ftagor fot
SGUs vetksamhet,

•

lagstiftningsftagor sour betor SGUs politikomraden,

•

arenden av nationell betydelse, saint

•

arenden med betydelse for den regionala utveckhngen.

Aterrappotteringen i varje arende foljet i huvudsak foljande systematik. Inledningsvis sammanfattas den
fragestallning SGU hat haft att to stallning till. Dareftet sammanfattas relevanta delat av arendets
beredning och SGUs eventuella stallningstagande och sist aterges de effektet sour SGU anset att svaret
kan fotvantas ge i samhallet.
Remissvaren i fulltext kan begaras ut hos SGU.

Sveriges geologiska undersokning
Box 670
75128 Uppsala
BesSk: Villavagen 18

Tel: 018-17 90 00
Webb: sgu.se
E-post: sgu@sgu.se

Organisationsnr 202100-2528
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Grundvatten
SGUs dnr 33-2205/2020, 33-2445/2020 och 33-2704/2020 — Ansdkan om fortsatt och
utdkad tdktverksamhet vid Slite i Gotlands kommun.
Fragestallning: Pavetkar verksamheten grundvattenforekomstens status och but b6t tilladigheten
saint dHampningen av undantag bed6mas.
Sammanfattning: Naturvardsverket och Lansstyrelsen pa Gotland hat 6verklagat mark- och
milj6domstolen vid Nacka tingstatts dour av den 17 januari 2020 om tillstand till fortsatt och ut6kad
taktverksamhet saint vattenvetksamhet vid Slite i Gotlands kommun. SGU deltagit i huvudf6thandling i
atendet den 5-8 oktobet 2020 och hat darefter yttrat sig skriftligen vid yttetligare tre tillfallen undet
2020. SGUs huvudsakliga synpunktet hat framf6rts i tidigare yttranden (sour ocksa redovisats till
Naringsdepattementet). Vid huvudf6thandlingen sammanfattade SGU sina synpunkter och darefter hat
vissa komplettetingar kommenterats genom skriftliga yttranden. Framf6rallt presenterade s6kanden en
uppdatetad grundvattenmodell vid huvudforhandlingen som SGU darefter haft m6jlighet att
kommentera skriftligt.
SGU hat sammanfattningsvis vidhallit att den ans6kta verksamheten f6rvantas leda till en fksamring av
den kvantitativa statusen i en f6rekomst som idag hat otillfredssti lande status och darmed at
klassificerad i den lagsta klassen. Praxis ftan EU-domstolen ar tydhg och innebar att om en
vattenforekomst befinner sig i den lagsta klassen ar ingen yttetligare f6tsamring tillaten. SGU hat ocksa
framf6rt att verksamheten aventyrar m6jligheten att na milj6kvalitetsnormen God kemisk
grundvattenstatus. Det f6ljer da av 5 kap. 4 5 milj6bolken att verksamheten inte ar tillatlig. SGU hat
sainddigt vidhallit installningen att domstolen ska pr6va m6jhgheten att tillata verksamheten genom
dMmpning av bestammelserna om undantag i 4 kap. 11-12 55 vattenf6rvaltningsf6rordningen.
Samhallseffekter: SGUs yttranden tydligg6t but myndigheten anser att milj6kvalitetsnotmer for
grundvatten ska tillampas. Da verksamheten hat stor samhallsbetydelse aktualiseras ocksa behovet av
undantag. I den delen finns annu ingen tydlig ptaxis. SGUs yttrande bidrar till att lyfta fragan om
behovet av undantag f6t denna typ av vetksamhet, men ocksa behovet av att vetksamhetsut6vare
tillhandahallet tillrackliga underlag for att g6ta bed6mningar kring undantag.
Departement — SGU
SGUs dnr 33-1568/2020 Yttrande aver promemorian Tillsynsprogram och tillsynsbesdk for
yrkesmdssiga verksamheter som hanterar avfall samt nya skyldigheter vid tillsyn av
utvinningsavfallsanldggningar.
Fragestallning: Milj6departementet f6reslar i en kort promemotia andringar i
milj6tillsynsf6rordningen (2011:13) och utvinningsavfallsf6tordningen (2013:319). F6rslaget innebar
dels f6randringat i milj6tillsynsf6rordningen (2011:13), dels ett genomf6rande av kommissionens
genomf6randebeslut om tekniska riktlinjer f6t utvinningsavfallsanlaggningar.
Sammanfattning: Artikel 17 i utvinningsavfallsdirektivet (2006/21/EG) innehallet bestaminelset om
vilka inspektioner som ska g6ras av tillsynsmyndigheten. Kommissionen hat i genomf6randebeslut den
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21 februari 2020 (EL) 2020/248, faststallt tekniska riktlinjer for inspektioner i enlighet coed attikel 17 i
utvinningsavfallsdirektivet. Den remittetade promemorian innehMet an andring av 84 5
utvinningsavfallsforordningen sa att det framgar att tillsynsmyndigheten ska folja kommissionens
genomf6randebeslut. SGU tillstyrket forslagen i promemorian och anset att det Hr positivt att forslaget
innebar lattnadet for tillsynsmyndigheterna. SGU hat inga synpunkter pa forslaget om andtingar i
utvinningsavfallsfotordningen (2013:319).
Samhallseffekter: Resultatet av forandringarna fotvantas bli en met effektiv och andamalsenlig tillsyn
av verksamhetet sour hanterar avfall.
Departement— Bergsstaten
Bergsstatens dnr BNS69-966-2020 Remiss av Ndringsdepartementets utkast till
lagradsremiss Undersdkningstillstdnd.
Fragesti lining: I utkastet foteslas en lagandring i minetallagen innebarande att undersokningstillstand
sour inte omfattades av lagandringen sour tradde i kraft 1 juli 2020 ska kunna forlangas coed ytterligare
ett at utover otdinarie giltighetstid.
Sarnmanfattning: Bergsstaten redovisar endast nagra srakre lagtekniska synpunkter pa forslaget.
Sarnhi llseffekter: Om lagforslaget gat igenom kommer det att, coed automatik, ge
prospekteringsbolagen ytterligare tid fot prospektering och datraed lindra effekterna av cotonapandemin. I forlangningen kan detta leda till okade mojhgheter fot gruvvetksamhet gynnsamma fot
natingslivet i Sverige.
Gruvor
SGUs dnr 33-1965/2020 — Yttrande aver SMA AB:s tillstdnd till tdktverksamhet och
vattenverksamhet vid Klintebys och Sndgrinde stenbrott, Klintehamn, Gotland.
Fragestallning: Mark- och miljooverdomstolen vid Svea hovtatt hat gett SGU mojlighet att yttra oss
over handlingarna i arendet.
Sammanfattning: Den ansokta verksamheten ligger helt inom grundvattenforekomsten Mellersta
Gotland-Klintehamn. Enligt SGUs bedomning Hr handlingarna fottfarande for bristfalliga fot att kunna
bed6ma tisken fot negativ paverkan pa vattenbalansen och grundvattenberoende terrestra ekosystem
inom forekomsten. Nat det gMer behov av kalksten och lokalisering instammer SGU i SMA Mineral
AB:s redovisningar. Ovriga kanda kalkstensforekomster i Sverige innehaller inte den kvahtet eller
kvantitet sour krays av framfot allt stalindustrin ayseende renhet och termiska egenskaper.
Samhallseffekter: Sakrare hantering av grundvatten vid takten.
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SGUs dnr 33-2216/2020 — Yttrande aver Boliden Mineral AB:s ansokan om tillstand
(dndringstillstand) till brytning av malm och graberg i dagbrottet Liikavaara vid
Aitikgruvan, Gdllivare kommun.
Fragestallning: Boliden Mineral AB har inkommit coed yttrande coed svar pa fragor fran mark- och
milj6domstolen vid Umea tingstatt saint lansstytelsen i Norrbottens lan. Mark- och inilj6domstolen hat
gett SGU att yttra oss Ever handlingarna.
Sammanfattning: SGU instammer i den beskrivning sour Boliden Mineral AB gjort om riksintresset
for vardef Ala amnen eller material enligt 3 kap. 7 § andra stycket milj6balken. I tidigare yttrande har vi
framf6rt att vi inte har nagot att invanda mot verksamheten.
Samhallseffekter: Att m6jligg6ra gruvverksamhet. Tillgang till basmetaller sour koppat at central fox
samhallet. Koppat ar varldens tredje mest anvanda metall och anvands f6r att m6jligg6ra nyttjande av
f6rnyelsebara energikOor saint i bland annat mobiltelefoner, datoret, bilar, tag och varmeelement.
SGUs dnr 33-2320/2020 — Yttrande d ver Boliden Mineral AB:s ansokan om
dndringstillstand fdr utdkad brytning och anrikning av malm vid gruvan i Garpenberg,
Hedemora kommun.
Fragestallning: Mark- och milj6domstolen vid Nacka tingsratt har gett SGU m6jlighet att yttra oss
Ever ans6kan och miljokonsekvensbeskrivningen i arendet.
Sammanfattning: I ddigare yttrande hat SGU ansett att handlingarna i ans6kan visat att ingen
pavetkan sker pa de kommunala vattentaktetna (Nottland och Getbo). SGU set det som sannohkt att
den nu f6reslagna ut6kade brytningstakten kominet leda till en likartad bed6mning. SGU anset dock att
ans6kan ska redovisa detta saint att analysen aven ska omfatta vattentakten Gatpenbergs gard. SGU
anset det vara otydligt but val det karaktariserade grabetget representerar dagens och framtidens
produktion. Ht att g6ra en ini1j6bed6mning av atetfyllen sa anser SGU att man beh6ver utf6ta
fotd6pande analyser/tester av dess f6t nodade metallutlakning. Vid eftetbehandlingen av
Ryllshyttemagasinet ar det oklart om bolaget i kostnadsberakningen tagit h6jd f6t en inblandning av till
exempel bentonit i tatskiktet. SGUs erfarenhet fran tidigare efterbehandlingar g6r gallande att motan i
lamplig kvalitet och mangd kan vara mycket svar att uppfordra for dessa andarnal.
Samhallseffekter: Sakrate hantering av gnmdvatten och avfallshantering vid gruvan.
SGUs dnr 33-2382/2020 — Yttrande over Bjorkdalsgruvan AB:s ansokan om tillstand enligt
miljdbalken till viss dndrad verksamhet vid Bjorkdalsgruvan i Skelleftea kommun.
Fragestallning: Mark- och milj6domstolen vid Umea tingstatt har gett SGU m6jlighet att yttra oss
over Bjorkdalsgruvan AB:s bem6tande av remissinstansets inlainnade synpunkter i arendet.
Sammanfattning: De grundvattenrelatetade fiagestallningarna SGU tidigare hade hat beaktats. Dock
vidhallet vi vat tidigare installiiing vad gallet de avfallshanteringsrelatetade fragestallningama. En god
kontroll pa anrikningsprocessen och maim/graberg/anrikningssand som geneteras horde inbegripa en
katta Ever provtagningspunkter, eller att man presentetat en rutin f6t provtagningen av avfallet.
Samhallseffekter: Sakrate hanteting av grundvatten och avfallshantering vid gruvan.
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Ta kte r
SGUs dnr 33-1494/2019 — Ansdkan om fortsatt naturgrusverksamhet, Sollefte6 kommun,
Vdsternorrlands On — en dom i MD 2020-11-03.
Fragestallning: At de geologiska f6rutsattningarna lampliga f6r fortsatt naturgrusverkasamhet?
Sammanfattning: Lansstyrelsen i Vasternorrlands Ian remittetade till SGU 2019 en ans6kan om
fortsatt naturgrusverksamhet inom en fastighet i Solleftea kommun. SGU ansag att fortsatt tiEstand
kunde beviljas, under f6rutsattning att ansokan kompletterades coed en gmndvattenunders6kning.
Ansdkan gallde ett uttag om ca 5 000 ton/ar i 10 at i ett huvudsakligen sandigt, ca 97 %, material.
Ans6kan kompletterades innan milj6pr6vningsdelegationen (MPD) i Vasternorrlands lan tog beslut i
arendet. MPD ayslog ansokan coed hanvisning till att det f6relag hinder att meddela tillstand enligt 9
kap, 6 f §.1 milj6balken. Mark- och milj6domstolen (MD) vid Ostersunds tingsratt undant6jde 202011-03 MPD:s beslut och aterf6rvisade malet till MPD for fortsatt handliggning. MD:s domslut utgar
fran att det (inns ett behov av finkotnigt grusmaterial inom aysattningsomradet och att detta behov inte
kan tillgodoses genom befintliga taktet, att materialet ar lampligt f6t att tillgodose behoven och att
behoven inte anses kunna tillgodoses battte genom en alternativ lokalisering. Dessa slutsatser st6ds av
SGUs yttrande i malet.
Samhallseffekter: SGUs temissvat medverkar i detta fall till att skapa samhallsnytta regionalt.
SGUs dnr 33-1626/2020 — PM Kimsta 5:4, Vdgledning i pagdende remissdrende fdr en
hallbar materialutvinning.
Fragestallning: Arlandaregionen ar en viktig och byggintensiv region. Samtidigt ar de naturligt
f6tekommande halterna av arsenik i delar av berggrunden nagot f6rh6jda, vilket atetspeglas stallvis i
milj6- och halsofarliga halter i yt- och gtundvatten och ballast fran omradet. Detta hat fatt till f6ljd att
aktiva takter hat ayslutat sin brytvetksamhet och att utvinningsmassorna fran ett antal
byggvetksamhetet, sa kallat entreptenadbetg, hat deponetats till stora kostnader istallet f6t att anvandas
i byggentreprenaden. Samtidigt krays det fortsatt byggmatetial i regionen vatf6r nya betgtakter beh6vet
tillstandsgivning. Bade lansstyrelsen, Sigtuna kommun och s6kanden hat vatit i kontakt med SGU i
fragan och 6nskat vagledning. SGU hat i sin tur kontaktat amnesspecialister och forskare i
mi1j6medicin, milj6geoketni, och geologi vid svenska institut och larosaten f6t vidate information.
Sammanfattning: Nya betgtakter i Atlandaomradet b6t om m6jhgt lokalisetas pi platser utanf6t den
arsenikan ikade berggrunden, varf6t geokemisk provtagning av bergmaterialet pa plats och en
utvardering av resultatet beh6ver genomf6ras. Ett sadant tillvagagangssatt minimetar riskerna for en
paverkan pa bade manniska och milj6. SGU f6tordar att ytterligate analyser av de dory nanta
bergartsenheterna inom omradet genomf6rs. SGU saknar modern betggrundsinformation i omradet
som kartlades pa 60-talet. Darf6r saknas information om f6rekomst av milj6- och halsofarliga amnen i
berggrunden som kan kardiggas med dagens teknik och kunskapsniva.
Samhallseffekter: Bra kunskap om ravarorna i ett tidigt skede, exempelvis om berggrandens
minetalogi och geokemi, m6jligg6r for enttepren6rer, samhallsplanerare och tillsynsmyndigheter att
planera inftastruktut och byggmaterialproduktion pa ett hillbatt satt. Kunskap om f6tekomst av tndj6och halsofarliga amnen i byggmaterial at aven kritisk f6r att uppna cirkular ekonomi.
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Ovriga
SGUs dnr 33-1969/2020 — Yttrande over Igrene AB:s ansdkan om tillst6nd enligt 9 kap.
miljdbalken fdr utvinning och fdrvdtskning av naturgas i Mora kommun.
Fragestallning: Milj6pr6vningsdelegationen vid Lansstyrelsen i Dalatnas Ian hat begirt att fa yttrande,
utiftan SGUs expettomrade, om ans6kan tillsammans coed inlamnade kompletteringar utg6r ett
tillrackligt beslutsundetlag for att kunna bed6ma vetksamhetens tillatlighet.
Sammanfattning: SGU st6djer slutsatsen att det inte f6rekommer, eller bata mycket begransat finns,
ett utbyte mellan det h6gre liggande grundvattnet nit matkytan och det djupt liggande grundvattnet dat
gasuttaget sker. Vidare instammet SGU att vald vattentening irate kommer leda till halter som
6verskrider grundvattenf6rekomstens milj6kvalitetsnotmer.
Samhallseffekter: Sakrare hantering av grundvatten vid ev. gasutvinning.
SGUs dnr 33-2661/2020 — Remiss betrdffande framstdllan om instdngsling av rashal efter
dldre gruvverksamhet inom fastigheten Sala Aby 6:2 i Sala kommun.
Fragestallning: Lansstytelsen i Vastmanlands Ian hat tidigare stint remiss till Betgsstaten med fragan
om aktuellt rashal kan stamma fran aldre gravvetksamhet, dat det inte langre finns nagon ansvarig
koncessionshavare att utpeka. Betgsstaten hat meddelat att de saknar uppgiftet om detta, men hat
hanvisat vidate till SGU. Datf6r efterfragar lansstyrelsen om SGU besittet televanta uppgiftet.
Sammanfattning: Av SGUs minetalfyndighetsdatabas framgat att det r6r sig om aldte
gruvverksamhetet som vat verksamma under 1800-talet. Det gat alltsa inte att koppla nagon
koncessionshavare idag till platsen. SGU anset darf6t att lansstyrelsen b6r to beslut om instangsling av
gruvhalet.
Samhallseffekter: F6thindra att manniskot och djut kan komma till skada.
SGUs dnr 33-2252-2020 — Vdgledning for sulfidbdrande berggrund.
Fragestallning: Idag saknas en vagledning f6t prediktion och hantering av entreprenadbergsmassor
med f6rh6jda halter av svavel. Exploateringskontoret i Stockholm hat Utit en konsult to ftam en lokal
vagledning med syfte att sikra byggvetksamheten i Stockholmstegionen.
Sarnmanfattning: SGU anser att stora delar av den konsultrapport som hat tagits ftam at riktig,
upplysande och fungerat pa ett vagledande salt f6t entrepren6ret, konsultet, bestallare och
myndighetet. Avseende f6reslagna metodet anset dock SGU att fullstandig kemisk karaktiriseting av
betgmatetialet ktays och att till exempel ABA-metoden inte at tillf&ditlig att anvanda pa de fiesta
bergarter i Sverige. SGU framlagget vidare i sitt yttrande att man f6rutom svavel aven b6r tedovisa
6vtiga farliga och ofathga amnen, bland annat pi grand av att kortelationen mellan grundamnen at
relativt lag vatf6t en kannedom om svavelhalten inte get kunskap om de 6vriga amnena. SGU tat aven
upp en del brister och papekanden om vilket lamphgt undetlagsmatetial man ska anvanda sig av, om
but man skapat en representativ provtagning, om relevanta skyddsatgardet f6r de lokala
vattenf6thallandena och om betydelsen av lokalt f6rekommande pH-neutralisetande berggrund, till
exempel kalksten, som 6kar den naturliga bufftingskapaciteten.
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Samhallseffekter: Med en god kunskap om berggrundens sammansattning och en tydlig vagledning
om hur man ska hantera sulfidfotande berggrund vid entreptenadplatser kan negativ miljopaverkan
undvikas och samhallet kan fottsatta utvinna entreprenadbetget sour en naturresurs for byggandet.

Beslut i detta arende hat fattats av generaldirektoren Anneli Wirten.
I den slutliga handlaggningen av arendet hat aven avdelningschefen Goran Risbetg deltagit.
Enhetschefen Ehn Jansson hat varit fotedragande.

Enligt SGUs beslut

