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Inledning
Kalkstenen i Nordkalks nuvarande täkt, Klinthagen vid Kappelhamnsviken, håller på 
att ta slut och bolaget är beredda att investera ca 600 miljoner kronor i Bungetäkten 
på norra Gottland (Figur 1). Den juridika processen inleddes 2005 och tillåtligheten 
avgjordes 2009 och har vunnit laga kraft. Det anmärkningsvärda i detta fall, är att 
den lägre juridiska instansen inte fullgjorde sitt uppdrag 2011 – att ge tillstånd och 
formulera villkor för verksamheten. De villkor som den högre instansen gav 2012 är 
hårda, men några villkor som säger att verk samheten inte får bedrivas finns inte. 
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Figur 1. Karta över norra Gotland som visar kalkstenbrott i drift (ljusa områden med gula textrutor),
Natura 2000 områden (rastrerade områden med vita textrutor) samt Bungetäkten (röd ram; blå
textruta). Bungetäkten är beläget i ett hällmarktallområde mellan två Natura 2000 områden.

Flera parter
Motsättningen mellan de juridiska instanserna förekommer även på verksnivå. Naturvårdsverket
(NV) och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) hävdar båda med emfas att området där
Bungetäkten är bekägen är av riksintresse, men motstående sådana – naturvärden kontra mineral.
Länsstyrelsen, som har i uppdrag att verka för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart
samhälle, ställer sig i detta fall helt på NV:s sida, dvs. naturvärdena går före den samhällsutveckling
som en kalkstenstäkt innebär. Region Gotland (kommunen) har skilda uppfattningar i olika nämnder.
Viktigast för kommunen som helhet är dock att yt- och grundvattnet som avrinner från täktområdet
inte skadas, eftersom det avrinner mot Gotlands största vattentäkt, Bästeträsk. 
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Figur 1. Karta över norra Gotland som visar kalkstenbrott i drift (ljusa områden med gula text-
rutor), Natura 2000 områden (rastrerade områden med vita textrutor) samt Bungetäkten (röd 
ram; blå textruta). Bungetäkten är beläget i ett hällmarktallområde mellan två Natura 2000 
 områden.
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Flera parter
Motsättningen mellan de juridiska instanserna förekommer även på verksnivå. 
Naturvårds verket (NV) och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) hävdar båda 
med emfas att området där Bungetäkten är bekägen är av riksintresse, men mot-
stående sådana – naturvärden kontra mineral. Länsstyrelsen, som har i uppdrag att 
verka för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle, ställer sig i detta 
fall helt på NV:s sida, dvs. naturvärdena går före den samhällsutveckling som en 
kalkstenstäkt innebär. Region Gotland (kommunen) har skilda uppfattningar i olika 
nämnder. Viktigast för kommunen som helhet är dock att yt- och grundvattnet som 
avrinner från täktområdet inte skadas, eftersom det avrinner mot Gotlands största 
vattentäkt, Bäste träsk.

Till bilden hör att Bungetäkten gränsar delvis mot två naturreservat tillika Natura 
2000 områden, Bräntings haid och Bästeträsk, medan fastigheten där Bungetäkten 
är belägen inte omfattas av Natura 2000 skydd eller annat områdesskydd. Vidare 
kan nämnas att Svenska Mineral (SMA) bryter kalksten i Stucks, ca1,5 km norr om 
Bungetäkten, sedan slutet av nittiotalet. SMA ansökte 2010 om att få utvidga sin 
täkt i riktning mot Bungetäkten. Regeringen arbetar f n med att ta fram en strategi 
för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av Sveriges mineralresurser. Arbetet leds av 
Näringsdeparte mentet. I ett Regeringsbeslut, 2006-05-04 (M2005/6486/Na), skriver 
dåvarande regeringen (S): 

”Det är viktigt att särskilt uppmärksamma den kalk- och cementindustri som 
finns på norra Gotland. Dessa företag är av mycket stor betydelse för sys-
selsättning på ön samt för råvaruförsörjning till bland annat stålindustrn. Det 
är därför nödvändigt för företagen att kunna få tillgång till mark för brytning av 
kalk.”

Vattnet
Vid sidan av riksintressekonfliken och tolkningen av Natura 2000 lagstiftningen står 
hanteringen av yt- och grundvatten i fokus. Nordkalk har för ändamålet låtit en kon-
sultgrupp bestående av tre parter – IVL Svenska Miljöinstitutet, SF GeoLogic och 
Bergab – arbeta vetenskapligt i området med syftet att ta fram erforderligt dataun-
derlag och handlingar (MKB) för att i domstol pröva förväntad påverkan på ekologi, 
yt- och grundvatten, förslag till vatten hantering inkl. skydds åtgärder, kontrollpro-
gram, samt utkast till efterbehandling (Figur 2). För den geologiska beskrivningen 
av kalkstenslagren har SGU anlitats. 

Som exempel på information och fakta som presenterats vid huvudförhandling-
arna kan nämnas: förekomst av värdefulla  biotoper, samt skyddade och rödlistade 
arter; kalkstenes uppbyggnad, strukturer och hydrauliska egenskaper; avrinnings-
områden och vattendelare (Figur 3); förekomst av relikt salthaltigt vatten (Figur 4);  
utformning av skyddsåtgärder (skärmdiken, sil- och sedimentations dammar och 
infiltrationsanläggningar); m m. Sverges för närvarande störtsa miljömål innehåller 
närmare 60 utredningar. 
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Figur 2. Insamlade data och aktuellt kunskapsläge har prövats av fyra domsolar – två gånger på 
tingsrättsnivå (MD och MMD) och två gånger på hovrättsnivå (MÖD och MMÖD). Närmast för-
väntas den högsta instansen (HD) besluta om prövnings tillstånd ska ges kring villkorsfrågorna.
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Till bilden hör att Bungetäkten gränsar delvis mot två naturreservat tillika Natura 2000 områden,
Bräntings haid och Bästeträsk, medan fastigheten där Bungetäkten är belägen inte omfattas av
Natura 2000 skydd eller annat områdesskydd. Vidare kan nämnas att Svenska Mineral (SMA) bryter
kalksten i Stucks, ca1,5 km norr om Bungetäkten, sedan slutet av nittiotalet. SMA ansökte 2010 om
att få utvidga sin täkt i riktning mot Bungetäkten. Regeringen arbetar f n med att ta fram en strategi
för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av Sveriges mineralresurser. Arbetet leds av Näringsdeparte-
mentet. I ett Regeringsbeslut, 2006-05-04 (M2005/6486/Na), skriver dåvarande regeringen (S):

”Det är viktigt att särskilt uppmärksamma den kalk- och cementindustri som finns på norra Gotland.
Dessa företag är av mycket stor betydelse för sysselsättning på ön samt för råvaruförsörjning till
bland annat stålindustrn. Det är därför nödvändigt för företagen att kunna få tillgång till mark för
brytning av kalk.”

Vattnet
Vid sidan av riksintressekonfliken och tolkningen av Natura 2000 lagstiftningen står hanteringen av
yt- och grundvatten i fokus. Nordkalk har för ändamålet låtit en konsultgrupp bestående av tre parter
– IVL Svenska Miljöinstitutet, SF GeoLogic och Bergab – arbeta vetenskapligt i området med syftet att 
ta fram erforderligt dataunderlag och handlingar (MKB) för att i domstol pröva förväntad påverkan
på ekologi, yt- och grundvatten, förslag till vattenhantering inkl. skyddsåtgärder, kontrollprogram,
samt utkast till efterbehandling (Figur 2). För den geologiska beskrivningen av kalkstenslagren har
SGU anlitats.

Som exempel på information och fakta som presenterats vid huvudförhandlingarna kan nämnas:
förekomst av värdefulla biotoper, samt skyddade och rödlistade arter; kalkstenes uppbyggnad,
strukturer och hydrauliska egenskaper; avrinningsområden och vattendelare (Figur 3); förekomst av
relikt salthaltigt vatten (Figur 4); utformning av skyddsåtgärder (skärmdiken, sil- och sedimentations-
dammar och infiltrationsanläggningar); m m. Sverges för närvarande störtsa miljömål innehåller
närmare 60 utredningar.

Figur 2. Insamlade data och aktuellt kunskapsläge har prövats av fyra domsolar – två gånger på
tingsrättsnivå (MD och MMD) och två gånger på hovrättsnivå (MÖD och MMÖD). Närmast förväntas
den högsta instansen (HD) besluta om prövningstillstånd ska ges kring villkorsfrågorna.
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Figur 3. Årsmedelavrinningen från Bästeträsk till Östersjön är ca 228 L/s. Ungefär en 1/3 kommer
från Tvärlingsmyrs avrinningsområde där Bungetäkten är belägen. Ungefär 5% kommer från
Bungetäkten. Bilden visar Natura 2000 områdena Bräntings haid och Bästeträsk samt Bungetäktens
och Stucksbrottets utbredning vid full utbyggnad.

Figur 4. För ca fem tusen år sedan låg strandlinjen 25 m över Östersjöns nuvarande nivå. Salthalten i
det dåvarande Littorinahavet var ca 1,2-1,4 %, dvs. dubbelt så salt som nuvarande Östersjön vid
Fårösund. Bilden visar en geologisk karta från 1933 i vilket den s k Littorinavallen är inritad
tillsammans med Bungetäktens och Stucksbrottets utbredning vid full utbyggnad. Grundvattenprover
tagna nedanför Littorinavallen, dvs. lägre än nivån +25, uppvisar ofta förhöjda salthalter.
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Figur 3.  Årsmedelavrinningen från Bästeträsk till Östersjön är ca 228 L/s. 
Ungefär en 1/3 kommer från Tvärlingsmyrs avrinningsområde där Bungetäkten är belägen. 
Ungefär 5% kommer från Bungetäkten. Bilden visar Natura 2000 områdena Bräntings haid och 
Bästeträsk samt Bungetäktens och Stucksbrottets utbredning vid full utbyggnad.
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Tillåtlighet, tillstånd och villkor
I domslutet 2009 skriver MÖD i sin sammanfattande bedömning att: 

”Miljööverdomstolen bedömer att det av utredningen i målet får anses framgå 
att den skada som verksamheten kommer att orsaka kan, med i huvudsak de 
villkor för verksamheten som ansökan innehåller, motverkas genom skyddsåt-
gärder och andra försiktighetsmått så att endast begränsade skador på natur- 
och kulturmiljö uppkommer /... / Verksamheten är därmed tillåtlig. Tillstånd till 
verksamheten kan därför meddelas. Med hänsyn till instansordningen /.../”

MÖD bedömer Bungetäkten som tillåtlig med följande villkor:
• ”Vatten som pumpas ut från brottet till angränsande marker inom Bästeträsks av-

rinningsområde, får i kvalitetshänseende inte på något påtagligt sätt avvika från re-
ferensprov av yt- och grundvatten tagna i närheten av täkten. Vid avvikelser tas
beslut om lämplig hantering av vattnet i samråd med tillsynsmyndigheten, t.ex. att
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Figur 4. För ca fem tusen år sedan låg strandlinjen 25 m över Östersjöns nuvarande nivå. Salt-
halten i det dåvarande Littorinahavet var ca 1,2-1,4 %, dvs. dubbelt så salt som nuvarande 
Östersjön vid Fårösund. Bilden visar en geologisk karta från 1933 i vilket den s k Littorina vallen 
är inritad tillsammans med Bungetäktens och Stucksbrottets utbredning vid full utbyggnad. 
Grundvattenprover tagna nedanför Littorinavallen, dvs. lägre än nivån +25, uppvisar ofta förhöjda 
salthalter.
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behandla vattnet på plats, pumpa bort det via ett förberett slangsystem, eller till 
tankbil för vidare transport.”

• ”Kväve prövotid.”

Angående Natura 2000 skriver MÖD:

”Vid en samlad bedömning av det som framkommit i målet finner Miljööver-
domstolen att tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken kan ges.”

MMÖD ger 2012 Nordkalk tillstånd att driva Bungetäkten med följande villkor:
• ”Det vatten som förs ut från täkten till marker inom Bästeträsks tillrinningsområde

får som begränsningsvärden inte överskrida nedanstående halter som flödesviktade
månadsmedelvärden” (Tabell 1)

• ”Villkoret ska anses uppfyllt om minst tio av månadsmedelvärdena under året un-
derskrider det föreskrivna begränsningsvärdet så länge som halterna ändå innehålls
som ett årsmedelvärde.”

Tabell 1. Meddelade begränsningsvärden för några parametrar i utgående vatten från 
Bunge täkten (siffror i fetstil).  Som jämförelse visas även exempel på medelvärden 
och/eller uppmätt variationvidd från olika vattenprovtagningar i Bunge och Klinthagen.

Parameter Enhet 
MMÖD 2012 
villkor #16 

Bunge

Djupt 
grund
vatten  
Bunge

Ytligt 
grund
vatten 
Bunge 

Ytvatten 
Bunge

Täktvatten 
Klinthagen

Kondukti-
vitet 

mS/m 75w 50 (44-62) 58 37 (65–93)

Cl mg/l 20 15 (5-45) 37 5,7 (12–58)

SO4 mg/l 20 15 (8-35) 26 6,8 (180–270)

N-tot mg/l 1 <2 3,6 0,52 (1,6–4,2)

Turbiditet FNU 1 32 (0,2-170) 12 0,47 (1,4–7,7)

De villkor som MMÖD fastställde 2012 är mycket långtgående; vad gäller total-kvä-
ve (N-tot) ska vattnet som återförs till omgivningen ha en halt som är lika eller lägre 
än vad som är naturligt förekommande i grundvattnet. Villkoren innebär således 
stora krav på att utformning av skärm diken, sil- och sedimentations dammar och 
infiltrationsanläggningar verkligen fungerar. Sannolikt måste bolaget även planera 
för kväverening. Inte minst med tanke på den kväve som frigörs vid avverkning och 
avbaning av 170 ha hällmarktall skog.
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Sammanfattning
Nordkalk har låtit en konsultgrupp bestående av tre parter – IVL Svenska Miljöin-
stitutet, SF GeoLogic och Bergab – arbeta vetenskapligt i området med syftet att 
ta fram erforderligt dataunderlag och handlingar (t ex MKB) för att i domstol pröva 
förväntad påverkan på ekologi, yt- och grundvatten, förslag till vatten hantering inkl. 
skydds åtgärder, kontrollprogram, samt utkast till efterbehandling (Figur 2). För den 
geologiska beskrivningen av kalkstenslagren har Nordkalk anlitat SGU. På SGU:s 
hemsida (http://www.sgu.se/sgu/sv/samhalle/malm-mineral/index.html  respektive 
http://www.sgu.se/sgu/sv/samhalle/grundvatten/index.html) kan man läsa att SGU 
är regeringens expertmyndighet i frågor som rör geologi, mineral hantering och 
grundvatten, både nationellt och inom EU-arbetet. Vad gäller grundvattnet skriver 
SGU: 

”Samhällsplanering är ett av de viktigaste strategiska redskapen för att trygga 
dagens och framtidens vattenförsörjning. En plan för vattenförsörjning utgör 
bland annat underlag för tillståndsgivning, tillsyn m.m. men också för att styra 
etablering av verksamheter och markanvändning. SGU:s information utgör ett 
viktigt underlag för sådana planer...”

För Nordkalk har det vara följaktligen varit naturligt att rådfråga SGU i övergripande 
frågor som rör geologi och/eller grundvatten på norra Gotland. SGU har svarat, 
dels med utredningar utförda på uppdrag av Nordkalk, dels i egenskap av statlig 
remissinstans.

NV har vid huvudförhandlingarna i starka ordalag kritiserat SGU:s dubbla roll 
och remissvar, samt ifrågasatt SGU:s kompetens som expertmyndighet beträffande 
grundvattnet på norra Gotland. Eftersom NV saknar egna experter i grundvatten-
frågor har NV för ändamålet konsulterat egna experter. Dessa har dock inte utfört 
några mätningar i området, utan NV:s ord står mot SGU:s ord. 

Bolagets tillståndansökan har (hittills) prövats fyra gånger; två gånger på lägre 
instansnivå (2008, 2011) och två gånger på högre (2009, 2012). Högsta Domstolen 
förväntas under 2013 besluta om prövningstillstånd ska ges kring villkorsfrågorna, 
men i dagsläget (2013-01) prövar HD närmast handläggningen i MMÖD 2012. Even-
tuell prövning i övriga delar är vilande. Frågan om målet tas upp i vilandeförklarade 
delar är helt avhängig av hur prejudikatfrågan bedöms, dvs betydelsen av 2009 års 
dom vid tillståndspröv ningen i MMÖD 2012.

Under tiden som Nordkalks tillståndsansökan vandrar runt hos de juridiska in-
stanserna har tonläget i samhället i övrigt höjts markant, vilket man kunnat följa i 
media, t ex i form av debattartiklar, radio och teve. TV4 (Kalla Fakta) sände 2011 ett 
vinklat repotage om Nordkalk och SGU och 2012 gav WWF priset ”Årets Miljöhjälte” 
till ordföranden i Fältbilogerna. Fältbilogerna deltar aktivt i den civila olydnad som 
pågår i området för Bungetäken (Ojnareskogen) sedan sommaren 2012. Runt om 
i landet förekommer det sedan en tid organiserade demonstrationer mot gruvnä-
ringen.
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Svensk gruvproduktion har förutsättningar att tredubblas till 2025 med tiotusentals 
nya arbets tillfällen som följd. Det finns dock faktorer som kan hämma tillväxten, 
främst osäkerheten kring miljötillstånd, brist på rätt kompetens hos myndigheterna 
och civil olydnad. Det är oförutsägbart och långsamt. Handläggning av Sveriges f n 
största miljömål skapar många frågor:
• Vad medför den långa tidsutdräkten för Nordkalk och för industrin i Norden?
• Varför respekteras inte demokratiskt fattade beslut av de lägre juridiska instan-

serna, dvs varför åsidosätts instansordningen?
• Hur kommer HD bedöma prejudikatfrågan och vad händer sedan? Ny huvudför-

handling om villkoren? Akademisk pajkastning? Fortsatt civil olydnad?
• Vad innebär ett kvävevillkor som satts lika med eller lägre än naturliga bak-

grundsvärden?
• Vem har för rätt kompetens för att bedöma grundvattnets roll i komplicerade

miljöfrågor – SGU, NV, länsstyrelserna, domstolsväsendet, universitet och hög-
skolor, enskilda konsulter?

• Vilka förändringar måste till för att säkerställa att rätt kompetens finns i framti-
den?
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