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Sammanfattning 

Utgångspunkten har varit att först belysa det komplicerade förhållandet som kan uppstå 

när olika intressen, främst riksintressen, kolliderar och hur dessa områden skyddas 

enligt lag. Riksintressen är områden som ansetts särskilt skyddsvärda och har blivit 

utsedda och fått denna status av olika myndigheter. I lagtexten framgår att dessa 

områden skall skyddas mot ingrepp och åtgärder som påtagligt kan skada. Efter att ha 

utrett vad som utmärker dessa områden har mitt syfte med studien varit att se på vilket 

sätt begreppet påtagligt har tolkats. I vilken utsträckning har formuleringen fått 

betydelse när domstolar och myndigheter gjort bedömningar i de fall där detta begrepp 

skall tillämpas? 

Jag har kommit fram till att de områden som omfattas av ett extra skydd innefattas av 

reglerna pga. att det ansetts finnas ett värde i att bevara och hushålla med vissa 

områdena och resurser. Frågeställningen kring begreppet påtaglig är min ”röda tråd” i 

uppsatsen och jag har dragit slutsatsen att det råder stora och svåra problem kring 

tolkningen av begreppet samt att domstolar och myndigheter, i många fall, inte tar 

begreppet i beaktning. 

Problematiken med tolkningen och tillämpningen av begreppet har gjort att jag valt att 

belysa det aktuella fallet på Gotland, angående kalkutvinning. I detta fall stod 

motstridiga intressen stod emot varandra, det handlade om intresset av bevarandet av 

naturmiljön kontra intresset att utvinna kalk. Jag har gjort detta ämnesval eftersom jag 

anser att det finns brister i miljöbalkens paragrafer angående hur lagen ska tolkas av den 

som vill utföra åtgärder och ingrepp på mark- och vattenområden. 

I arbetet har jag använt mig av en traditionell juridisk metod som inneburit att jag har 

läst i relevant lagtext, förarbeten, rättsfall, litteratur samt annat aktuellt material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förkortningar 

MB – Miljöbalken 

MKB – Miljökonsekvensbeskrivning 

MÖD – Miljööverdomstolen 

NRL – Naturresurslagen 

NV - Naturvårdsverket 

NK- Nordkalk AB 

RAÄ – Riksantikvarieämbetet 

SGU – Sveriges geologiska undersökning 

SMA – Svensk Mineral AB 

TR- Tingsrätten 
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1 Inledning 

Alltsedan miljöbalken infördes i svensk lagstiftning och miljön sattes i alltmer fokus har 

det uppstått frågor och tvister kring hur lagtexten ska tolkas. Det gäller bl.a. när det 

kommer till verksamheter som har för avsikt att exploatera, enligt lagen, skyddade 

områden. Dessa områden fick detta skydd i och med förordningen (1998:896) om 

hushållning med mark- och vattenområden m.m.  

Utgångspunkten i 3 kap, främst 6, 7 och 10 paragraferna, och 4 kap. i MB:s 

hushållningsbestämmelser, är att mark- och vatten områden skall användas till det 

ändamål som de är bäst lämpade för. Områden som anses vara av nationell betydelse ur 

olika samhällssektorers synsätt kan utpekas som områden av riksintresse för dessa 

ändamål. Ett område som fått benämningen riksintresse ska därför skyddas, så långt det 

är möjligt, mot åtgärder som påtagligt kan komma att skada deras värden eller 

möjligheten att använda dem för det avsedda ändamålet. Bedömningen av vilka 

områden som ska utpekas som riksintressen ansvarar vissa centrala myndigheter för, 

dessa områden regleras i 3 kap. i MB. Förutom dessa myndigheter har Riksdagen 

angivit ett antal områden i landet som i sin helhet är av riksintresse och dessa områden 

finns beskrivna i 4 kap. MB och ska särskilt beaktas vid bedömning av 

exploateringsföretag eller andra ingrepp.  

Jag avser att med denna uppsats att utreda huruvida begreppet påtagligt beaktas när 

syftet är att exploatera mark-och vattenområden. Jag avser att utreda i vilken 

utsträckning myndigheter och domstolar har bedömt detta rekvisit, som jag har ansett är 

av yttersta vikt, vid en bedömning huruvida tillstånd skall ges.  

En dagsaktuell tvist som belyser problemet, vad gäller exploatering av ett skyddat 

område, är tvisten som pågått på Gotland angående kalkutvinning. Detta fall har jag valt 

att studera närmare. 

1.1 Syfte 

Tanken har varit att klargöra varför ett område bedöms vara av riksintresse och varför 

det kan anses av vikt att dessa utpekanden sker. Ur lagtexten kan uttydas vissa rekvisit 

som måste beaktas innan dessa områden får utnyttjas. Begreppet påtaglig skada är ett av 

dessa rekvisit som måste tas hänsyn till vid bedömningar huruvida mark- och 

vattenområden skall få exploateras. Syftet med uppsatsen har varit att belysa begreppet 

påtagligt och hur begreppet tolkas av olika myndigheter och domstolar. Jag anser att det 

inte finns mycket skrivet kring begreppet påtagligt och har funnit en uppsats från 2007 

som behandlade samma frågeställning men ur ett något annat perspektiv, vilket har 

medfört att jag vill belysa ämnet än mer. 

Dessa frågeställningar kommer att behandlas: 

• Vad utmärker ett riksintresseområde och varför är det viktigt med att dessa områden 

har fått denna status? 

• Den stora frågeställningen är huruvida begreppet påtagligt tas i beaktande, vid 

exploatering eller utnyttjanden av mark- och vattenområden, samt hur stor betydelse 

begreppet får när domstolar eller myndigheter gör sina bedömningar och tar beslut.  
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1.2 Avgränsning 

Jag har valt att studera 3 och 4 kap. i miljöbalken och dessa kapitel behandlar områden i 

naturen som är särskilt skyddsvärda. Även 7 kap. har berörts eftersom Natura 2000 

områden omfattas av regler enligt detta kapitel. Fokus har legat på den nationella rätten 

men jag har ett kapitel som berör EU-rätten, detta eftersom fågel- och habitatdirektiven 

har anknytning till Natura 2000-områdena. Begreppet påtagligt är det rekvisit som 

måste tas hänsyn till vid exploatering eller ingrepp i områden som enligt lag skall 

skyddas. Jag har ansett att detta begrepp är av största betydelse och har därför inte 

behandlat övriga begrepp eller kriterier som framställs i paragraferna. 

1.3 Metod 

Jag har använt mig av en traditionell juridisk metod. Detta har inneburit att relevant 

lagstiftning, förarbeten, rättsfall, litteratur samt övrigt aktuellt material har granskats. 

Det finns även med bilagor för att bättre kunna förstå vad som innefattas av begreppet 

riksintresse samt att få en överblick över områdena som berörs av kalkutvinningen på 

Gotland. 
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2 Lagens skydd av mark och vatten områden 

2.1 3 kapitlet, miljöbalken 

Hushållningsbestämmelserna är av två slag, bestämmelserna är för vissa områden och 

verksamheter tydliga och begränsar även utrymmet för prövningsmyndigheten när det 

kommer till att tillåta exploatering. Däremot kan förbehållen vara otydliga för andra 

områden, vilket medför att det är lättare att ge tillstånd till verksamheter eller 

anläggningar som kan komma att skada naturmiljön.
1
 

Detta kapitel inrymmer mycket olika intressen och dessa går att dela in i två kategorier. 

Det är bevarandevärden som vid tillåten exploatering kan leda till att dessa värden 

skadas. Sen finns vissa utnyttjanden som kan komma att kompliceras vid tillåtelse av 

andra utnyttjanden, det gäller även när myndigheter meddelar inskränkningar om ett 

förbud mot utnyttjande av området som står i enlighet med regelns syfte.
2
 

2.1.1 Grundläggande bestämmelser 

I 3 kap. anges de intressen, med fokus på riksintressen, som måste skyddas men i detta 

kapitel anges inte vilka geografiska områden som kan beröras.
3
  

Miljöskyddet kommer främst till uttryck 3 kap. 2, 3 och 6 paragraferna som anger ett 

skydd av mark- och vattenområden mot ingrepp eller exploatering som kan påtagligt 

påverka områdets karaktär. Det rör sig om områden som är särskilt känsliga från 

ekologisk synpunkt och områden som är av betydelse för natur- och kulturvärden samt 

friluftslivet.  Dessutom finns det i 3 kap. 6 § ett uttalat skydd för områden av 

riksintresse. Dessa områden ”skall” skyddas vilket ger dem ett ännu starkare skydd.
4
 

Denna komplettering som ger riksintressen ett starkare skydd togs först upp genom lag 

19985/06:3 med förslag till lag om hushållning med naturresurser, i propositionen 

ansågs att dessa områden skulle ha: ”en särskild regel som anger att områden som är av 

riksintresse för de angivna intressena skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 

skada natur och kulturmiljön.” 
5
 

Värdefulla ämnen eller material ges ett skydd i 3 kap. 7 § och även denna paragraf 

innefattas av ett skydd för områden av riksintresse: 

 ”det finns vissa fyndigheter av ämnen eller material som det finns anledning att särskilt 

slå vakt om från nationella utgångspunkter och som således får anses vara av 

riksintresse. Områden som innehåller sådana fyndigheter bör ges ett särskilt starkt 

skydd genom NRL”.
6
  

 

  

                                                 

1
 Ebbesson, J. s. 77 

2
 Michanek G. s. 142-143 

3
 Ebbesson, J. s 77 

4
 Ebbesson, J s. 77 

5
 Prop. 1985/86:3 s. 64 

6
 Prop. 1985/86:3, s. 70 
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2.2 4 kapitlet, miljöbalken 

I detta kapitel anges vissa geografiska områden som är av riksintresse och osäkerheten 

av det rättsliga slaget som går att finna i 3 kap. när en specialmyndighet utser ett område 

som riksintresse finns inte när tillämpningen sker via 4 kap. Områdena i detta kapitel rör 

aldrig mineralbrytning eller andra exploateringsföretag och trots att områdena är av 

geografisk karaktär regleras inte gränserna tydligt.
7
 

2.2.1 Vissa krav och undantag 

I 4 kap. 2-8 paragraferna råder det särskilda krav beroende på områdesslagen och dessa 

ska ses i enlighet med ett allmänt krav samt flera allmänna krav i 1 §. Det generella 

kravet i portalparagrafens första stycke kompletterar de krav som finns i 4 kap. 2-8 

paragraferna. Det som är lika oklart som i 3 kap. är begreppet påtagligt. Dock återfinns 

en brist i skyddet. Vid bedömning av skadan ska, enligt motiven, utgångspunkten vara 

den samlade natur- och kulturvärdena som återfinns i hela området som bedöms vara av 

riksintresse. De allmänna undantagen säger bl.a. att det inte får finnas ett hinder för 

”utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet” eller ” utförandet av 

anläggningar som behövs för totalförsvaret” och inte heller hindras exploatering i ett 

område som faller under 4 kap. om det finns ”särskilda skäl”.
8
  

2.3 Förslag till ändringar i 3 och 4 kapitlet, miljöbalken 

I ett slutbetänkande, gällande bl.a. bestämmelserna om områden av riksintresse i kap. 3 

MB, har ansetts att rubriken till 3 kap. MB samt 1, 4, 5, 7 och 10 paragraferna ska få 

nya lydelser. I rubriken vill utredningen tillföra ordet skydds, innan ordet bestämmelser 

och i ovannämnda paragrafer föreslås att ordet skall ändras till ska.
9
 

Utredningens syfte har varit att analysera gällande system som hanterar och utser 

områden av riksintresse enligt 3 kap. samt att se om de ändamål som uppställs i kapitlet 

kan vara grundande vid ett utpekande av ett riksintresse. Dessutom har de utrett om 

ändamålen reflekterar de gällande samhällsbehoven. Med detta ville kommittén se om 

det eventuellt kan finnas andra värden eller resurser som kan ligga till grund för ett 

utpekande, för att upprätta kriterier rörande detta. Utredningen ska även särskilt 

överväga om 3 kap.10 § har en ändamålsenlig utformning.
10

 

Utredningen menade att ett krav för att tillämpa 3 kap. 6 § 2 st. borde vara att området 

eller miljön som berörs ska ha få motsvarigheter i landet. Natur- och kultur områden 

som har betydelse, ur allmän synpunkt, och som riskerar att inte kunna ersättas eller 

återskapas om den en gång förstörts, ska så långt som det är möjligt skyddas från 

åtgärder som påtagligt skulle skada värden i området. Vilken värdering som görs av 

dessa områden beror på storleken av området samt hur pass ostört det är. Det skall även 

beaktas huruvida natur- och kulturföreteelserna är särskilt attraktiva ur en nationell 

synpunkt.
11

 

Det har föreslagits att det ska bli en tydligare koppling mellan bestämmelserna i MB 3 

och 4 kap. och de regler som är uppställda i 2 kap. angående lokaliseringsplats. Denna 

                                                 

7
  Michanek, G. s. 150-151 

8
  Michanek, G. s. 151-154  

9
  SOU 2009:45. s 23-25 

10
 SOU 2009:45. s 85 

11
 SOU 2009:45. s  95 
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tydligare koppling har efterfrågats av en Miljöbalkskommitté, som tillsatts för att utreda 

frågeställningar rörande miljöbalkens sanktionssystem m.m. De har vidare ansett att det 

råder en motsägelse i 3 och 4 kap. vad gäller regeln om tillämpning. Kommittén har 

menat på att hushållningsreglerna är inskränkta. Motsägelsen har de ansett ligga i att 

lydelsen i 2 kap. 4 § tyder på att platsen skall väljas med beaktning av 3 och 4 kap. när 

verksamheter och åtgärder tar i anspråk mark- och vattenområden.
12

  

Med detta sagt, har kommittén ansett att inskränkningen i 1 kap. 2 § (vilket innebar att 

det i § stod uppräknat speciallagar där 3 och 4 kap. var tillämpliga) skall tas bort och att 

det istället sker en utökning av hushållningsreglerna i 3 och 4 kap. Omfattningen av 

hushållningsreglerna bör utsträckas till att även innefatta anmälningsärenden samt 

anmälningar för samråd, då det kommer till verksamheter eller åtgärder som väsentligt 

kan komma att ändra naturmiljön. När det kommer till pågående markanvändning har 

Luleå tekniska universitet föreslagit att hushållningsreglerna även ska gälla i dessa 

fall.
13

 

Ändring av 1 kap. 2 § har förslagits och har med denna ändring fått en ny lydelse som 

träder i kraft i januari 2013.
14

 

När det gäller 3 kap. 6 § finns det flera rättsfall av betydelse, i ett fall rörde det sig om 

uppförande av vindkraftverk på ett område som anslöt till ett annat område som 

utpekats av Riksämbetesantikvariatet som riksintresse för kulturmiljön. RAÄ avstyrkte 

etableringen men Miljööverdomstolen ansåg att det inte förelåg hinder till etableringen, 

trots bestämmelserna angående riksintressen i 3 och 4 kap.
15

 Om det skett någon 

intresseavvägning vad gäller den kommunala översiktsplaneringen, visar sig sällan utan 

det är främst i ärenden rörande vindkraft som denna planering finns representerad.
16

 

I förarbeten till NRL har angetts att verksamheter, som bör undvikas i områden som 

inrymmer viktiga råvarutillgångar, är de verksamheter som längre fram kan komma att 

förhindra eller försvåra ett utnyttjande av dessa resurser. God hushållning bör därför 

innebära att verksamheter av känslig karaktär inte ska förläggas i direkt anslutning till 

områden där det förekommer dessa råvarutillgångar, eftersom det mest troligt kommer 

att ske brytning i framtiden.
17

 Däremot anges det senare i propositionen att ämnen och 

material som det finns i stora mängder och som är vanligt förekommande inte ska 

skyddas enligt hushållningsbestämmelserna. Syftet är att på så sätt möjliggöra för 

framtida utvinning av de ämnen som anses värdefulla ur samhällsekonomiska 

aspekter.
18

      

  

                                                 

12
 Prop. 2005/06:182 s.124 

13
 Prop. 2005/06:182 s.125 

14
 SFS 2012:430 

15
 MÖD 2007:47 s. 1 

16
 SOU 2009:45 s. 96 

17
 Prop. 1985/86:3 s. 69 f 

18
 Prop. 1985/86:3 s. 165 
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Liksom i 3 kap.6 § 2 st. finns ett skydd i 3 kap.7 § 2 st. för fyndigheter som anses vara 

ett riksintresse och för fyndigheterna som omfattas av detta skydd, det kan vara ämnen 

eller material som anses ha betydelse ur en försörjningsberedskapspunkt. Detta innebär 

att kommunerna samt statliga myndigheter är hindrade att lämna tillstånd eller planera 

för verksamheter som ett sätt påtagligt kan hindra ett utnyttjande av dessa fyndigheter.
19

 

SGU har i en skrivelse till utredningen föreslagit en ändring till 3 kap. 7 §. De har 

tillämpat en återhållsam tolkning när det gäller begreppet fyndighet med anspråk på 

företräde, vid avgränsning av riksintresseområden och de kraven som de har ställt på 

fyndigheterna är att de ska vara väldokumenterade. Även värdena måste ha en 

dokumentation och områdena vara så pass avgränsade att omfattningen bara blir 

värdena som dokumenterats. Mineral och metaller kommer, i framtiden, att ha en större 

inflytande både strategiskt men även politiskt, brist på dessa ämnen kan i framtiden 

innebära oro i världen.
20

  

De har vidare menat att förklaringen till vad en fyndighet är bör bestämmas av ett 

område som är geografiskt avgränsat och dessutom att området är känt för att inrymma 

mineraliseringar. Förarbetena tolkar inte begreppet fyndighet på detta sätt, menar SGU. 

De krav som bör vara av vikt när det gäller utpekande samt avgränsande av områden är 

vilket värde ämnet eller materialet har för samhällsutveckligen i Sverige och Europa 

samt ur försörjnings synpunkt för industri- och byggbranschen. SGU vill ändra lydelsen 

i 3 kap.7 § 2 stycket: ”Områden som innehåller ämnen eller material som är av 

riksintrese” 
21

 

Förslaget som har lagts har inte ändrat något gällande vilka ämnen eller material som 

ska inrymmas i skyddet men det är ofta nödvändigt att ta i anspråk större områden vid 

utvinning än platsen för fyndigheten. När minerallagen tillämpas är syftet med 

ändringen i 2 st. är att tillgodose detta behov.
22

 

3 kap.10 § skulle även ändras så att ordet främjar ändras till ordet säkerställer och detta 

för att få en gemensam terminologi för hela kapitlet, och lydelsen borde ändras eftersom 

det skulle passa ihop bättre ordet skyddar.
23

 

2.4 Prövningsförfarandet i miljöbalken 

Vid prövningsförfarandet ska främst 1 och 2 kap. i MB beaktas. Den mest relevanta 

bestämmelsen vad gäller valet av platsen är den s.k. lokaliseringsprincipen som regleras 

i 2 kap. 7 §. Den ska tillämpas på verksamheter och åtgärder som har för avsikt att 

utnyttja mark eller vattenområden, permanent, och anger att platsen ska väljas med 

beaktande av 1 kap. 1 § samt 3 och 4 kap. Platsen ska även väljas utifrån att ändamålet 

kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön, det 

medför kontroll av platsen, att den överensstämmer med reglerna i 3 och 4 kap. 

Prövning ska även göras för att se till att verksamheten inte står i strid mot detaljplaner 

eller områdesbestämmelser.
24

 

 

                                                 

19
 SOU 2009:45 s. 98 

20
 SOU 2009:45 s. 162 

21
 SOU 2009:45 s. 163 

22
 SOU 2009:45 s. 233 

23
 SOU 2009:45 s. 233 

24
 Naturvårdsverket, 2005:5 s. 40 
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3 Begreppet ”påtagligt” 

Generellt är det endast påtagliga skador på bevarandevärden samt på försvåranden av 

utnyttjanden som har en begränsning i kap.3 och därmed kan hindras av dessa regler 

som finns uppställda i kapitlet. Utrycket påtagligt är oklart, menar Michanek.
25

 

3.1 Uttalanden rörande begreppet ”påtagligt” 

I betänkande, SOU 2009:45, om områden av riksintresse och 

miljökonsekvensbeskrivningar, har det konstaterats att trots att det finns ett starkare 

skydd, vissa områden, kan det medföra: 

”att olika avvägningar kan leda till att åtgärder kan tillåtas, även om de skulle medföra 

påtaglig skada på intresset.”
26

 

NV har ansett att regeln i 3 kap. 6 § är svår att tillämpa och att det inte är begreppet i 

naturmiljön som medför denna svårighet utan att svårigheten ligger, framför allt, i 

innebörden av begreppet påtaglig skada. Detta har blivit tydligt i och med att 

myndigheter och domstolar sällan gör uttalanden angående begreppets innebörd eller 

uttalanden som gör att det går att dra några generella slutsatser av, när det kommer till i 

vilken omfattning en skada ska ha för att anses vara påtaglig. Enligt andra stycket i 3 

kap. 6 § ska områden skyddas, som är av riksintresse, mot åtgärder som påtagligt 

komma att skada dem. Förarbetena ger inte mer vägledning kring detta än vad lagtexten 

gör. Den enda vägledning som kan utläsas, förutom påtaglig skada, är att det måste vara 

värden som inte kan ersättas eller återskapas. Naturvårdsverket har ansett att det som 

eventuellt går att tolka, vad gäller påtagligheten ,är att en skada av detta mått är att 

anses som begånget när skadan inte går att ersättas eller återskapas. Denna tolkning 

stämmer inte överens med att förarbetena har hänvisat till kommentarerna till 3 kap. 2 §, 

angående påtaglig skada. NV har konstaterat att varken lagtexten, förarbetena till MB 

och NRL ger någon direkt vägledning i frågan.
27

 

I propositionen till NRL har uttryckts: ” Med detta uttryckssätt utesluts bagatellartad 

påverkan. Endast sådana åtgärder åsyftas som kan ha en bestående negativ inverkan på 

det aktuella intresset eller som tillfälligt kan ha mycket stor negativ inverkan på detta.”
28

 

Denna otydliga formulering har inneburit att det är upplagt för svårigheter vid tolkning 

vilket skulle innebära att det i praktiken kan vara svårt att förutse.
29

 

 

 

 

 

 

                                                 

25
 Michanek, G. s.143 

26
 SOU 2009:45 s. 89 

27
 Naturvårdsverket, 2005:5, s. 47-48 

28
 Prop. 1985/86:3, s. 155 

29
 Michanek, G. s. 157 
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3.2 Allmänna råd 

NV har utkommit, efter samråd med RAÄ, med allmänna råd till 3 kap. 6 § MB: 

Påtaglig skada på natur- eller kulturmiljön kan uppstå om en åtgärd kan mer än 

obetydligt 

skada något eller några av de natur-, kultur- eller friluftsvärden som utgör grunden 

för riksintresset. 

 

Även om den negativa inverkan endast förväntas pågå under en kortare tid bör den 

anses utgöra påtaglig skada på natur- eller kulturmiljön om den negativa inverkan  

kan bli så stor att området i något avseende förlorar sitt värde som riksintresseområde. 

En negativ inverkan som är irreversibel med avseende på något värde som utgör 

grunden för riksintresset bör som regel anses utgöra påtaglig skada på natur- eller 

kulturmiljön. 

 

Vid bedömningen av om en åtgärd kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön i ett 

område av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet bör det 

analyseras hur mycket, på vilka sätt och för hur lång tid åtgärden kan inverka negativt 

på de värden som utgör grund för att området har bedömts vara av riksintresse.  

 

Vid bedömningen av om en skada skall anses påtaglig bör det vidare beaktas att olika 

områden är olika känsliga för påverkan och, vad avser naturmiljön, även kan ha olika 

återhämtningsförmåga. Vid bedömningen bör även tidigare ingrepp och/eller skador 

beaktas. 

 

Vid bedömningen bör också tas hänsyn till att ett ingrepp som endast berör en liten 

del av ett riksintresseområde kan ha en sådan grad av negativ inverkan på områdets 

värden att påtaglig skada uppstår. Detta gäller även sådana åtgärder utanför ett 

riksintresseområde som kan påverka värdena i området negativt så att en påtaglig skada 

uppstår. 
30

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

30
 Naturvårdsverket, 2005:5 s. 50 
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4 Områden som omfattas av särskilda skydd 

4.1 Riksintressen 

Vilka områden som innefattas av att vara ett riksintresse är inte något som kan uttydas 

av lagtexten. Olika myndigheter, centrala verk samt länsstyrelser har delegerats att utse 

dessa intressen, och när NV gör bedömningen att ett område ska anses vara av 

riksintresse, är det en stark indikation på att så är fallet men det är ändå upp till 

tillståndsmyndigheten att göra den slutliga bedömningen (länsstyrelsen, Miljödomstolen 

m fl.)
31

 

När det kommer till riksintressen, innebär det att områdena ska vara av intresse för hela 

landet och ska skyddas så långt det är möjligt mot åtgärder som kan försvåra de 

uppställda ändamålen. Formuleringen ”så långt möjligt” inryms av att hänsyn ska tas till 

både praktiska samt ekonomiska konsekvenser som paragrafens skydd ger, vid en 

avvägning mellan det skyddade- och motstående intresset. 
32

 

4.1.1 Förändrad markanvändning 

Att ett område är av riksintresse får betydelse endast då det ska ske en förändring av 

markanvändningen, det påverkar inte pågående markanvändning. Beaktande av 

riksintresseområden tas bara vad gäller en sådan ändring av markanvändningen som kan 

komma att innebära att det behövs ett myndighetsbeslut. Huvudregeln vid förändrad 

markanvändning är att om ändringen kommer innebära en påtaglig skada på 

riksintresset ska inte tillstånd beviljas. Avsikten med bestämmelserna om riksintressen 

är att när ett beslut har fattats ska det inte ha någon betydelse av vilken lag som 

tillämpats för beslutet. När beslut fattas angående ändrad markanvändning ska 

hänsynstagande till riksintressena vara likadan, oavsett vilken lag som tillämpas.
33

  

4.2 Natura 2000 områden 

Särskilda skyddsområden eller särskilda bevarandeområden, enligt 7 kap. 28 § MB, har 

fått utnämningen genom regeringen. Dessa områden ska tas upp i en förteckning över 

naturområden som avses i 7 kap. 27 § MB och det är NV som har till uppgift att föra 

denna förteckning (förordning, 1998:1252, om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) 

Förteckning tydliggör vad som förorsakat att området tagits upp och förklarar vilka arter 

och naturtyper som finns i området samt vilket i direktiv som detta förtecknande har 

skett.
34

 

När ett Natura 2000-område bedöms föreligga vid en myndighetsbedömning, bör 

arbetet läggas upp samt genomföras enligt NVs riktlinjer. Vad beträffar skyddet av 

växt- och djurskyddsområden, reglerar skyddet enbart jakt, fiske och allmänhetens rätt 

att vistas på området. Åtgärden garanterar inte bevarande av en arts habitat.
35

 

                                                 

31
 Ebbesson, J. s. 78 

32
 SOU 2009:45 s. 89 

33
 Boverket.se 

34
 Naturvårdsverket 2003:9, s. 14 

35
 Naturvårdsverket 2003:9, s. 32 
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4.2.1 Lagstiftningen rörande Natura 2000-områden 

Genom nationell lagstiftning genomförs EG-direktiv och 2001 trädde vissa lagändringar 

ikraft som förtydligar kraven på tillståndprövning gällande habitat- och fågeldirektiven, 

det innebar en tillståndsplikt enligt 7 kap. 28 § MB. Tillståndet måste sökas av 

verksamheter eller för åtgärder som på ett betydande sätt kan komma att påverka de 

områden som faller under 7 kap. 27 § MB. Natura 2000 områden har fr. om 2001 fått 

statusen av riksintressen.
36

 

4.2.2 Processen för Natura 2000-områden 

När det första stadiet av förberedelser är gjorda, det vill säga en sammanställning av 

existerande kunskap, görs en grov analys av värdena i området, dess hotbild samt vilket 

behov av bevarandeåtgärder som finns. Flera olika alternativa lösningar bör läggas 

fram. Därefter behövs inhämtande av kompletterande underlag och detta görs genom att 

kontakta markägare och övriga intressenter. Dessa informeras om avsikten med 

bevarandet samt värdet av området, för det är viktigt att detta klargörande är tydligt och 

att samtliga är överens om bilden. Detta ska slutligen utmynna i en diskussion som förs 

med samtliga inblandade och i diskussionen ska framkomma vilka bevarandefrågor som 

anses nödvändiga för att nå ändamålet med Natura 2000.
37

 

4.2.3 Gynnsam bevarandestatus 

Detta begrepp är det viktigaste inom Natura 2000.  

Det finns en skyldighet hos EU:s medlemsländer att denna status bibehålls och för att 

åstadkomma det blir staterna tvungna att vidta de bevarandeåtgärder som anses 

behövliga. Ambitionen att bevara denna status sammanförs till ambitionen om att 

upprätthålla den biologiska mångfalden inom staterna, vilket kan komma att bidra till 

det övergripande målet inom EU angående hela samhällsutveckligen, att åstadkomma 

en hållbar utveckling.
38

  

Områdesskyddet beskrivs i förordningens 16 §: 

”Med bevarandestatus för en livsmiljö avses summan av de faktorer som påverkar en 

livsmiljö och dess typiska arter och som på lång sikt kan påverka dess naturliga 

utbredning, struktur och funktion samt de typiska arternas överlevnad på lång sikt. En 

livsmiljös bevarandestatus anses gynnsam när 

1. dess naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde och de ytor den täcker inom 

detta område är stabila eller ökande, 

2. den särskilda struktur och de särskilda funktioner som är nödvändiga för att den skall 

kunna bibehållas på lång sikt finns och sannolikt kommer att finnas under en 

överskådlig framtid, och 

3. bevarandestatusen hos dess typiska arter är gynnsam. 

Med bevarandestatus för en art avses summan av de faktorer som påverkar den berörda 

arten och som på lång sikt kan påverka den naturliga utbredningen och mängden hos 

dess 

populationer. En arts bevarandestatus anses gynnsam när 

1. uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt 

                                                 

36
 Naturvårdsverket 2003:9, s. 11 

37
 Naturvårdsverket 2003:9, s. 21 

38
 Naturvårdsverket 2003:9, s. 14-15 
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kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö, 

2. artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken minskar eller 

sannolikt kommer att minska inom en överskådlig framtid, och 

3. det finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas en tillräckligt stor livsmiljö för 

att artens populationer skall bibehållas på lång sikt. 

Det finns vissa kriterier som anses relevanta vad gäller naturtyper samt arter: 

På objektsnivå blir därför för naturtyperna följande kriterier relevanta: 

1. Arealen av naturtypen i området 

2. De särskilda strukturer eller funktioner som där är nödvändiga 

3. Bevarandestatusen hos de typiska arterna  

 

För arterna är följande kriterier aktuella på objektsnivå: 

1. Populationen i området 

2. Areal av artens livsmiljö” 
39

 

  

                                                 

39
 Naturvårdsverket 2003:9, s. 15 
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5 Myndigheternas roll i utpekande av riksintresseområden 

5.1 Centrala myndigheter 

Utpekande av ett riksintresse är ett styrmedel för MB när det gäller mark- och vatten 

områden. Hur det ska gå till och vem som utser vilket område samt vem som ansvarar 

för intresset finns beskrivet i förordning 1998:896 om hushållning med mark- och 

vattenområden m.m. Den anger i 2 § 3 och 5 p. att det är NV som bedömer vad som är 

av riksintresse för naturvård och friluftsliv samt att SGU avger utlåtande och bedömer 

områden som anses innehålla fyndigheter av ämnen eller material av riksintresse. I 8 § 

framgår att mark- och vattenområden som lämpar sig särskilt bra för kommunikation, 

anläggningar för industriell produktion och energiproduktion m.m. även skall skyddas 

mot åtgärder så långt möjligt.
40

 

Hur detta riksintresse uppstår enligt 3 kap. är inte direkt utpekande såsom i 4 kap. och 

det finns inte heller några allmänna krav på ett riksintresse. Enligt motiven sägs det att 

området skall vara unikt på ett eller annat sätt i landet men dessa uttalanden är inte så 

exakta. Det är NV som bedömer riksintressen av naturvård och RAÄ de av 

kulturmiljövård. Dessa bedömningar är aldrig rättsligt bindande, utan huruvida ett 

område är ett riksintresse enligt 3 kap. måste tas ställning till i varje enskilt fall.
41

 

Den allmänna tillsynen över mark- och vattenområden sköts av Boverket, vilket medför 

att det är denna myndighet som ska ha den allmänna helhetssynen över hur de uppsatta 

reglerna tillämpas. De har även som uppgift att se till koordineringen av underlagen, 

angående tillämpningen av bestämmelserna, från de olika statliga myndigheterna.
42

 

5.2 Vikten av ett riksintresseutpekande 

Det kan vara av betydelse att veta hur processen går till när ett område får benämningen 

riksintresse. Delaktiga i processen är centrala myndigheter, länsstyrelser samt 

kommuner. För områden som är av intresse för naturvården eller friluftslivet är det NV 

som utformat kriterier, bilaga 7 och bilaga 8 (värdefulla fyndigheter), för vad som anses 

vara av riksintresse. Vad är vikten av att en central myndighet har pekat ut ett område? 

Arbetesbördan för prövningsmyndigheten skulle bli alltför betungande om de skulle 

göra ett ställningstagande inför varje prövning av ett områdes värden, ur ett 

riksområdesperspektiv. Den centrala myndigheten har, genom utpekandet, tagit 

ställning till områden som den anser ha värden som är av riksintresse. Betyder detta att 

den myndighet som gör prövningen kan lita blint på att värdena finns där eller har 

myndigheten någon skyldighet att själva ta reda på om dessa värden existerar i området 

som utpekats av riksintresse. Det har visat sig svårt att hitta någon lösning i praxis.
43

 

Trafikverket har uttalat sig angående utpekande av riksintressen och anser följande: 

”att fler områden pekas ut som riksintresse kan även medföra att riksintresseutpekanden 

tappar sin betydelse, att det går inflation i utpekanden, vilket i sin tur kan medföra att 

riksintresseinstrumentet tappar sin kraft.” Denna kritik har gjort att Trafikverket har 

                                                 

40
 Förordning (1998:896) s. 2 

41
 Michanek, G. s.158 

42
 Boverket.se 

43
 Naturvårdsverket 2005:5, s. 24-25 
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efterlyst, i ett remissvar till Miljöprocessutredningen översyn av lagstiftning för 

riksintressen, en ändring i lagtexten angående detta.
44

 

Ett fall från 2004 (M 9120-03) tydliggör till viss del frågeställningar kring riksintressen. 

Här menade MÖD att det faktum att bedömningen gjorts av Naturvårdverket och att de 

bedömde att området inrymde dessa höga värden, i det fall domstolen anser, medför det 

att antagande bör göras att området ska bedömas i enlighet med 3 kap. 6 §.  Detta 

innebär att området ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön. 

Detta har medfört att utpekandet, gentemot prövningsmyndigheten, har fått den effekten 

att antagande ska göras att värdena ska anses finnas på platsen som utpekats.
45

 

5.2.1 Avgränsning av riksintresseområden 

Hur avgränsas ett riksintresseområde? Beskrivningen av 4 kap. gällande 

riksintresseområdena är väldigt otydliga, det har dock angetts i förarbetena till NRL 

(prop. 1985/86:3 s. 115) att det är kommunernas ansvar att ange gränserna vid deras 

arbete med planläggning. Angående 3 kap. framkommer det inte heller hur ett  utan i 

förarbetena har det angetts, explicit, att åtgärder som kan skada det berörda området har 

ett förbud vilket medför att det inte behöver finnas skyddszoner.
46

 

5.3 Ansvaret hos myndigheterna 

Hur pass verkningsfulla riksintressena är som styrmedel beror på olika faktorer, 

väsentligt i frågan är hur väl underbyggt själva utpekandet är. En förutsättning för att 

processen ska fungera är att det finns ett gott samarbete mellan länsstyrelserna samt de 

centrala myndigheterna. De sistnämnda ska var och en ha uppsikt över hushållningen 

med mark- och vattenområden som hör till dessverksamhet. Boverket sköter uppsikten 

inom de områden som faller under 4 kap. samt att de har ansvar att sammanställa arbetet 

som de statliga myndigheterna gör i form av underlag angående tillämpningen av 3 kap. 

och 4 samt delar av 6 kap.
47

 

Uppsikten över hushållningen av mark- och vattenområden i länen sköts av 

länsstyrelsen och de har ansvar att se till att MBs bestämmelser i 3 och 4 kap. ses över 

när det kommer till MKB samt skeden som är tidiga i beslutsprocessen. Den ska även 

sammanställa utredningar, planeringsunderlag och program som är av vikt för 

hushållningen. De områden som ansetts vara av riksintresse ska, i den kommunala 

översiktsplanen, redovisas och bedömning som gäller ändrad markanvändning har, 

genom införandet av hushållningsbestämmelserna i MB, fått en större betydelse än när 

frågorna reglerades i NRL.
48

  

Riksintresse antas falla under 5-9 paragraferna och lagtexten är tydlig när det kommer 

till områden som är av riksintresse, som är för ett visst ändamål, och som hotas av en 

åtgärd, avvägning ska inte göras. Här är lagtexten än tydligare, området skall skyddas. 
49

 

                                                 

44
 Trafikverket, PM, s. 5 

45
 Naturvårdsverket 2005:5, s. 25-26 

46
 Naturvårdsverket 2005:5, s. 26 
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 Naturvårdsverket 2005:5, s. 27 
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 Naturvårdsverket 2005:5, s. 27-29 

49
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5.4 Hantering av intressekonflikt  

När det uppstår två motstridiga intressen finns det två förhållningssätt som 

prövningsmyndigheten kan ta ställning till och som ger prövningsmyndigheten olika 

bedömningsmöjligheter. Det mest självklara är att utgå från 3 kap. 1 § men den ger 

knappast någon tydlig vägledning hur en konflikt mellan olika intressen ska lösas. 

Däremot ges en lite tydligare vägledning vad gäller områden som klassats som 

riksintressen för oförenliga ändamål. Då anges att företräde ska ges till det ändamål som 

” på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken”, enligt 3 kap. 10 §. 
50

 

Skillnaden, fallen emellan, kan uppställas enligt nedan: 

• 3 kap.1 § fallen 

3 kap. 1 § anger hur konflikter av olika intressen ska bedömas. Vid bedömning går att 

utläsa vissa grunder av lagtexten men en kombinerad användning måste alltid beaktas 

samt att de allmänna intressena har företräde före de enskilda om de är oförenliga. 

Avvägningen måste alltid göras med beaktande av 1 kap. 1 §. 

• 3 kap. 2-9 paragraf fallen, utan beröring av riksintressen 

När en konflikt uppstår ska avvägning mellan dessa ske, detta förstås av uttrycket ”så 

långt möjligt”, det finns dock ingen tydlig vägledning om hur avvägningen ska ske 

mellan intressena. Det går dock att läsa i NRL (Prop. 1985/86:3 s. 61, 161, 49 f, 156, 64 

och 163) att hänsyn till andra valmöjligheter ska tas. 

• Fall där bara ett riksintresse (3 kap.) berörs 

Riksintresse antas falla under 3 kap. 5-9 paragraferna och lagtexten är tydlig när det 

kommer till områden som är av riksintresse, som är för ett visst ändamål, och som hotas 

av en åtgärd, avvägning ska inte göras. Här är lagtexten än tydligare, området ”skall 

skyddas”. 

• Fall som innefattar flera, motstridiga riksintressen i 3 kap. 

Här är det fall som faller under 5-9 paragraferna och som dessutom har motstridiga 

intressen, detta problem är reglerat i lagen i och med att det i 3 kap. 10 § går att utläsa 

att företräde ska ges åt det ändamål som i det långa loppet på lämpligaste sättet gynnar 

hushållningen av marken, vattnet eller den fysiska miljön i stort. Vägledningen är 

otydlig men det som anges är att avvägningen ska göras med beaktning av 

portalparagrafen i 1 kap. 1 §. Dock finns ett tydligt ställningstagande i 10 §. Det är när 

det gäller områden som är av riksintressen för totalförsvaret, dessa har alltid företräde.  

• Fall som berör flera riksintressen, i konflikt, och som regleras i 3 och 4 kap. 

Här ska företräde ges åt 4 kap., vilket framgår av 3 kap. 10 §.  

3 kap. kan äga företräde om något av undantagen i 4 kap. 1 § är tillämpligt.
51
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6 Kalkutvinningen på Gotland 

6.1 Bakgrund 

På 1000-talet startade exporten av kalksten från Gotland och eftersom norra delen av ön 

hade goda tillångar med bränsle och hamnar föll det sig naturligt att det var 

kalkhanteringen hamnade där. Troligen har kalkbrytning vid Stucks pågått alltsedan 

dess, det var i slutet av 1800-talet som brytningen började i industriell skala och har 

under åren funnits i varierande omfattning.
52

 

Gotlands berggrund består av bergarter som omvandlats till sediment. En betydande del 

av dessa bergarter består av kalksten med mycket hög karbonhalt. När det gäller 

kalksten för den industriella användningen är Slitelagren av mest intresse. Dessa lager 

utgörs av kalksten, märgelsten och sandsten. Kalkstenen måste ha vissa egenskaper som 

är förenade med användningen av den, sett ur utvinningssynpunkt. Sett ur en teknisk 

och ekonomisk synpunkt, krävs det även att fyndigheten måste vara av en viss storlek 

för att det ska vara lönsamt med brytning av den, dessutom får den inte heller falla 

sönder vid förbränning, dvs. goda bränningsegenskaper.
53

 

6.1.1 Gotlands skyddsvärde 

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap. 2 § MB, vilket gör att exploateringsföretag 

och andra ingrepp får komma till stånd bara om det inte strider emot vad som sägs i 4 

kap. 1 §. 

I Maj 1994 beslutade SGU och NV att kalkstensfyndigheterna vid Klinthagenbrottet och 

Storugns skulle få statusen av riksintresse enligt NRL 2 kap. 7 § 2 st.
54

 

6.2 Svensk Mineral AB 

SMA är ett svenskägt företag och är, med en produktion på ungefär 1miljoner ton per 

år, en av Nordens största tillverkare av kalkprodukter. 1998 fick företaget rättigheterna 

till kalkstensfyndigheten på Stucks, Gotland.
55

  

Företaget ansökte i maj 2001 om utökad och fortsatt täktverksamhet i Stucks kalkbrott, 

detta beviljade Miljödomstolen, i en deldom (M 463-08) men det kom att överklagas 

och i ett domslut i maj 2012 beslutade MÖD att SMA skulle beviljas tillstånd till utökad 

verksamhet.
56

  

Domstolen ansåg dock att det var uppenbart att en utvidgning av verksamheten skulle få 

konsekvenser som avses i 3 kap. 6 § och på sätt påtagligt skada omgivningen och när 

detta befaras skall företräde enligt föreskrifterna i 3 kap. 10 § ges. I detta fall skulle det 

innebära att frågan blev huruvida intresset att bevara dessa naturvärden kunde väga över 

i en bedömning i enlighet med 3 kap. 10 § och det ledde till följande: 

MÖD medgav att naturmiljön i det specifika området skulle komma att gå förlorad och 

att det inte skulle gå att återställa men de ansåg att närområdena kommer bibehålla sin 
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karaktär genom de skyddsåtgärder som bolaget åtagit sig för att uppfylla 

förutsättningarna för närområdena. Domstolen menade att mineralutvinningen skulle gå 

förlorad, i och med ett avslag och finner därför att detta intresse väger tyngre, ur 

hushållnings- och samhällsekonomisk synpunkt. Detta medförde att verksamheten 

skulle anses tillåtlig i enlighet med lokaliserings- och hushållningsbestämmelserna i 

MB.
57

 

6.2.1 Området Stucks 

Vid prospektering samt brytplanering har använts olika nivåer av undersökning, vilket 

innebär att berggrunden i Stucks är att anses som väl undersökt. Det har framkommit att 

kalkstenen har sådana goda egenskaper att den passar bra inom metallurgin vis 

ståltillverkning. För tillfället ligger produktionen vid Stucks på ca ½ miljoner ton 

kalkstenprodukter/år. Sett utifrån en ekonomisk synpunkt, är det av vikt att det finns 

råvarutillgång långt in i framtiden för att se till försörjningen. Ur socialt perspektiv är 

verksamheten en källa till många sysselsättningstillfällen i området. Med detta sagt 

anser SGU att fyndigheten av kalksten i området är väl känd, detta genom geologiska 

samt geofysiska undersökningar, vilket gör att den är väsentlig ur 

försörjningssynpunkt.
58

 

6.3 Nordkalk AB 

Den första kalkugnen på Storugns, Gotland, anlades 1658 och på 1850-talents mitt 

bildades Gotlands Förenade kalkbrott. Detta medförde att den viktigaste och störste 

enheten blev Storugns. Anläggningen köptes upp av Partek, 1990, och detta blev 

grunden till vad som idag är Nordkalk AB. Företaget bryter ca 3 miljoner ton 

kalksten/år vid Storugns, detta kalbrott är idag Nordens största. 
59

 

Företaget omsatte 2011 ca 369 miljoner euro, de finns representerade på fler än 30 orter 

i 9 länder varav gruvor och brott i fem länder. Företaget bryter och förädlar kalksten 

som används inom lantbruk, industri och miljövård. Målsättningen är att hela tiden bli 

bättre vad gäller produkterna, tjänsterna och processerna och detta med hänsyn av 

miljön, ekonomin m.m.
60

 

Bolaget har inlett en prövning av tillstånd för provbrytning vid Bunge Ducker 1:64 

vilket resulterat i att talan väckts emot denna tillståndsansökan, denna process beskrivs 

nedan: 

6.4 Fallet Bungetäkten 

Bolaget, NK, finns stationerad på Storugns, Gotland, med både kontor och fabriker och 

råvaran kommer från Klinhagentäkten. I Klintenbrottet, som är i närheten, krossas 

kalkstenen innan den transporteras via ett transportband till sorteringeverken vid 

Storugns och lastas sedan över till fartyg. Tillståndet till anläggningarna vid Storugns 

regleras genom tillstånd utfört av länsstyrelsen och i enlighet med miljöskyddslagen 

(oktober 1998). Täktverksamheten i Klinthagen och grovkrossanläggningen i brottet 

innefattas av tillstånd som länsstyrelsen medgivit enligt miljöbalken (maj 2002), 
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tillståndet är giltigt t.o.m. slutet av 2012. Företaget vill bedriva verksamheten även efter 

att tillståndet gått ut, och har därför undersökt om det finns kalksten bl.a. på fastigheten 

Bunge Ducker 1:64. Denna tillståndsansökan måste prövas för sig.
61

 

Dessa provbrott kommer att vara belägna ca 100 meter ifrån naturreservaten samt 

Natura 2000-områdena Bästeträsk och Bäntings haid. Det finns våtmark i anslutning till 

brotten och dessutom ligger det i närområdet delar av ett program i regi av länsstyrelsen 

som är till för bevarande av natur- och kulturvärden i odlingslandskapet men 

provbrytning kommer inte att ske inom dessa områden. Gotland utgör i sin helhet ett 

riksintresse enligt 4 kap. MB.
62 

TR i Stockholm har konstaterat att efter en lagändring i augusti 2005 föreligger det inte 

krav på särskilt tillstånd vad gäller täktverksamhet i enlighet med 12 kap. MB. 

Områdena som berörs av provtäkterna är centralt belägna inom området för riksintresse 

men även inom ett riksintresseområde för kalkstensfyndigheter, enligt SGU. Vidare har 

TR ansett att situationen förefaller vara sådan att riksintressen står i strid med varandra, 

oförenliga ändamål. När detta inträffar kan tillämpning av 3 kap. 10 § 1 st. MB vara på 

sin plats men en avvägning enligt denna bestämmelse är bara aktuell i de fall när 

naturmiljön i riksintresseområdet för naturvården kan komma att skadas påtagligt när 

det kommer till bolagets provtäktsverksamhet. NV samt Naturskyddsföreningen har 

ställt sig kritiska till detta ställningstagande.
63

 

Domstolen menade att, i detta fall, var det inte fråga om att en omfattande exploatering 

som skulle beaktas och fann därför inte några lagliga hinder för en tillståndsprövning, 

gällande provtäkten. Angående lokaliseringen gjorde domstolen bedömningen att 

bolaget klarade kraven gällande detta i enlighet med bestämmelsen i 2 kap. 4 § MB. 

Kraven ansågs uppfyllda eftersom domstolen ansåg att verksamheten inte befarades 

påverka forskningen som bedrivs på Gotlands Högskola och som är prioriterad. 

Tillåtlighet ansågs föreligga med motiveringen: ”behovet av provmaterial bedöms 

överväga de förhållandevis ringa skador på växtlivet och miljön i övrigt som 

provtäktverksamheten kan befaras orsaka.”
64

 

I MÖD utvecklades talan med bl.a. hänvisning till litteratur och praxis. NV ansåg att 

provtäkten kunde komma att medföra en påtaglig skada, enligt 3 kap. 6 § MB. Och 

menade att området i fråga var i sitt slag särklassigt både på Gotland och i Sverige.
65

  

I ett fall angående bergtäkt verksamhet hade Koncessionsnämnden (numera ersatt av 

miljödomstolen) kommit fram till följande: 

”Såsom naturvårdsverket och länsstyrelsen har framhållit är Söderåsen att betrakta som 

ett sådant område som avses i 2 kap 6 § andra stycket naturresurslagen. Det skall därför 

skyddas mot åtgärder som kan leda till påtaglig skada. Även om bergtäkten kommer att 

ta en mycket liten del av det skyddsvärda området i anspråk bedömer 

Koncessionsnämnden att den samlade verksamheten vid en täkt, inräknat vägar och 
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transporter, kommer att leda till sådana ingrepp i naturmiljön och för friluftslivet att 

företaget strider mot den nyssnämnda bestämmelsen.”
66

 

Vad gällde avvägningen mellan motstridiga intressen menade NV att företräde borde 

ges till riksintresset under 3 kap. 6 § MB på grund av att naturtyperna och naturvärdena 

som bildade grunden för riksintresset var ovanliga nationellt vilket innebar att området 

skulle anses som unikt. Tillstånd enligt 9 kap. 6 § kunde inte ges, menade NV, och 

hänvisade till att skadorna på naturvärdet i området befarades bli alltför stora.
67

 

I ett fall som behandlades av MÖD (2006:6) konstaterades att oavsett om 

prövningsplikten gällde enligt 9 eller11 kap. i MB måste prövningen resultera i att 

reglerna om de allmänna hänsynsreglerna i MB har beaktats. För att uppnå en 

ändamålsriktig prövning som följer MB:s syfte, även om det åligger den sökande att 

med sin ansökan visa ramarna för prövningen, är det ändå tillståndsmyndigheten som 

har det yttersta ansvaret att fatta beslut om det föreligger grunder för prövning.
68

  

NK ifrågasatte att NV jämställde begreppen ”mer än obetydlig skada”( i deras handbok 

2005:17, påtaglig skada på natur eller kulturmiljö) med ”påtaglig skada” som står 

skrivet i 3 kap. 6 §. För att tyda det på sättet som NV och därmed ge naturvårdsintresset 

ett mer framträdande skydd än andra riksintressen i 3 kap. menade Nordkalk att det 

borde krävas en lagändring. I avvägningen, menade NV, hade bolaget ansett att det inte 

innebar någon påtaglig skada vilket medförde att avvägning enligt 3 kap. 10 § inte 

skulle göras. Bolaget menade vidare att det skulle vara fullt möjligt att både tillgodose 

både intresset av naturvården samt kalkindustrins behov av råvaran på norra Gotland. 

NK väljer även att påpeka att regeringen uttalat sig angående betydelsen av att 

kalkindustrin får tillgång till mark för brytning av kalk, ur synpunkt för Sverige men 

även för sysselsättningen på Gotland. NK hänvisade även till att det normal praxis inom 

gruvindustrin att utföra provbrytningar, då kvalitéten på stenen är av yttersta betydelse 

vid utvinning.
69

 

SGU har ansett att tillstånd bör ges då det inte är att anses som en misshushållning att 

bryta samt använda kalksten av god kvalité. De yttrar att begreppet hållbar utveckling 

inte bara innefattas av den ekologiska aspekten utan att inrymmer även de ekonomiska 

och sociala aspekterna. MÖD bedömde, sammantaget, att verksamheten med de 

lämpliga villkoren som uppställddes kunde bedrivas utan oacceptabla störningar för 

omgivningen samt att verksamhetens påverkan på miljön skulle bli begränsad. Denna 

bedömning ledde till att tillstånd beviljades i sin helhet.
70

 

Efter att NK beviljats tillstånd till provtäkt, ansökte bolaget om tillstånd till bergtäkt 

med tillhörande vattenverksamhet på Bunge Ducker 1:64 och domslut i målet kom i 

december 2008. Denna ansökan lämnades utan bifall.
71

 

NK menade att lokaliseringen var lämpligast med tanke på ändamålet och anförde 

kriterier såsom att investeringen i en ny täkt är av vikt för att säkra framtida produktion 

samt att det är av vikt att den befintliga industri- och hamnanläggningen, belägen i 

Storugns, kunde utnyttjas. Vidare påpekar bolaget att det skett utredning och 
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prospektering av Bungetäkten under en 10 års period och utredningarna rörande 

lokaliseringar samt alternativa lösningar visar på att det enda rimliga, som det ser ut 

idag, skulle vara att ersätta Klinthagen med Bungetäkten.
72

  

Bolaget tog upp frågan kring riksintresseavvägning och menade att det i denna situation, 

rådde två motsatta intressen och ansåg att det skulle företräde ges till 

kalkstensbrytningen om det kunde påvisas att påtaglig skada skulle uppkomma. NK 

hänvisade återigen till NV:s handbok(2005:17, om påtaglig skada på natur eller 

kulturmiljö) där NK ställde sig frågande till NV:s syn på vad som är att anses som 

påtaglig skada. NK ansåg att de satte nivån lågt när NV jämställde obetydlig skada med 

påtaglig skada. NK konstaterade dock att även om miljödomstolen skulle anse att 

Bungetäkten innebar en påtaglig skada på riksintresset Bästeträsk, skulle företräde ändå 

ges till kalkstensbrytningen.
73

 

NK överklagade till MÖD angående tillståndet till bergtäkten och vann bifall med 

motiveringen att det var tillåtligt att bedriva verksamheten i enlighet med det som NK 

uppställt i sina ansökningshandlingar.
74

 

I en deldom i oktober 2011 lämnade mark- och miljödomstolen ansökan utan bifall, 

enligt 22 kap. 26 § 2 st. MB, om förberedande av anläggnings- och byggnadsarbeten 

och det slutliga beslutet kom av MÖD i april 2012 där domstolen avslår överklagandet 

av NK och därmed fastställde mark- och miljödomstolens beslut.
75

 

NK överklagade och i domslut 2011-11-30 lämnade mark- och miljödomstolen NKs 

yrkanden utan bifall.
76

 

Detta överklagades av NK och MÖD beviljade denna gång NKs ansökan om tillstånd 

till bergtäkt på Bunge Ducker 1:64 (M 10582-11). Företaget menade att även om MÖDs 

domslut bröt mot art- och habitatdirektivet, enligt miljödomstolen, och att bedömningen 

var riktig, innebar det, trots allt, att det fanns en bundenhet av tillåtlighetsförklaringen.
77

 

Beviljandet ledde till att det överklagades av vissa berörda parter till HD som beslutade 

att tillsvidare fick åtgärder för verkställighet inte ske angående domslut M 10582–11, 

s.k. inhibition.
78

 

6.5 Uttalanden kring Bunge-målet 

6.5.1 Naturvårdsverket  

NV:s roll har ansett att de har följande roll i Bunge frågan: 

”Vi har två uppdrag – att driva statens talan i miljöprocesser och att skydda värdefull 

natur.  
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1. Vi bevakar statens intressen i mål och ärenden enligt vår partsroll (tillvarata 

allmänna miljöintressen i mål och ärenden). I det här ärendet gäller det frågor om 

att följa svensk lagstiftning och EU:s regelverk och skydd av naturvärden. Därför 

har vi drivit frågan så aktivt i domstolsprocessen och även överklagat 

tillåtlighetsdomen i MÖD 2009.  

2. Vi ansvarar för skydd av värdefull natur. Naturvårdsverket reviderade 2008 

nationalparksplanen och där är Bästeträsk är ett av de områden som pekas ut som 

lämpliga nya nationalparker.” 

NV har påpekat att det åligger en verksamhetsutövare, NK, att bedriva verksamheten på 

ett sådant sätt som inte skadar Natura 2000-områdena såsom beskrivs i 7 kap. 28 § MB. 

Detta eftersom att det har gällt ett område som NV ansåg vara beläget på en väldigt 

komplex plats. Det rådde en osäkerhet i bedömningen av hydrologin (läran om 

vattenförhållandena på jorden) samt naturvärdena i området, både vad gällde i Sverige 

och inom EU. Bedömningen skulle därför utgå ifrån denna osäkerhet när det kom till 

villkorsprövningen. Vidare motsatte sig NV den tolkning som NK gjorde beträffande 7 

kap. 28 § och menade att deras tolkning inte var förenlig med varken habitatdirektivet, 

EU-domstolen eller MÖDs praxis. 

NV ansåg inte att det fans tillräckligt exakta förslag till villkor, gällande risk till skada 

eller faktisk skada som går att utläsa i 7 kap. 28b §. Eftersom risken fanns att skada kan 

komma att uppstå krävdes det att det fanns villkor som anger skyddsåtgärder och 

försiktighetsmått för att säkerställa att det inte inträffade skada i de utsatta områdena 

Bräntings haid samt Bästeträsk såsom 28 § föreskriver.
79

 

6.5.2 Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen m.fl. har även de uttalat sig angående fallets prövning i HD, 

som föll ut i domslutet om inhibition, verkställighetsförbud, och menar att med detta 

domslut väcks förhoppningar om att hela ärendet ska tas upp tillprövning och HD i så 

fall kommer att beakta de EU-direktiv som finns uppställda på ett regelrätt sätt. De har 

uttalat: 

”Det är hög tid att peka ut hela det aktuella området, inklusive täktområdet och Ojnare-

skogen, till både Natura 2000-område och nationalpark.”
80

 

6.5.3 EU-rätten 

Jan Darpö, professor i miljörätt vid Uppsala universitetet, har uttalat sig i frågan: 

Han konstaterar att denna verksamhet, Bunge-täkten, är något som engagerat den större 

delen av miljörörelsen pga. den eventuella skada som kan komma att uppstå i ett väldigt 

skyddsvärt område. Och en väsentlig del av målet handlar om huruvida en skada kan 

uppkomma på natur och arter som finns i Natura 2000-områdena.
81

 

                                                 

79
 Naturvårdsverket, yttrande, s. 2 

80
 Dagens Nyheter, bilaga 6 

81
 Darpö, J. s. 1-2 



21 

En viktig fråga i fallet, anser Darpö, vara huruvida ett tillåtlighetsbeslut är bindande för 

den efterföljande prövningen, även om det finns delar som inte uppfyller de krav som 

ställs i EU-rätten. Tvisten i Bunge handlar om de s.k. Natura 2000-reglerna i MB 

(grundade i art. 6.3 i art- och habitatdirektivet), och hur de ska tillämpas. Detta medför 

att den stora frågan i målet är biologisk. Darpö menar att denna fråga kan delas in i två 

delar, den som handlar om en riskbedömning som är rent biologisk, vilket han inte har 

någon direkt uppfattning om. Dessutom frågan som berör vilken betydelse som MÖDs 

tillåtlighetsförklaring från 2009 har för tillståndsprövningen i senare bedömningar. 

Darpö ställer sig kritisk till hanterningen av målet, både av Nackas miljödomstol, MÖD 

samt HD. MÖDs domslut från 2009 inrymde inte tydliga riktlinjer angående 

skadebedömningarna och när det kommer till att den samordnade prövningen av de 

olika verksamheterna som skulle komma att påverka Natura 2000-områdena har 

domstolen felat och detta skulle ha inneburit att HD skulle meddelat prövningstillstånd. 

Han ställer sig även frågande till varför inte miljödomstolen begärt förhandsavgörande 

från EU-domstolen.
82

 

Darpö hänvisar till olika praxis och anser att de visar på att i systemet vad gäller 

tillåtlighetsförklaringar är att det först är ramen för verksamheten, genom en 

tillåtlighetsförklaring, som anges och att tillstånd och villkor meddelas sedan. Han 

menar att han inte kunnat urskilja att det är särskilt vanligt med enskilda 

tillåtlighetsprövningar i miljödomstol, däremot är det vanligt när det gäller de 

ställningstaganden som regeringen gör i enlighet med 17 kap. MB. Tanken med dessa 

beslut som är tagna av regeringen är att de inte ska överprövas, när det kommer till 

lokalisering eller andra frågor, av myndigheter eller domstol som sköter 

tillståndsfrågorna. När det kommer till bundenheten har den utvecklats i praxis eftersom 

att den inte är tydlig i lagtexten.
83

 

Det starkaste argumentet som NK har framfört i och med att HD inte beviljade 

prövningstillstånd, är att tillåtlighetsbeslutet som MÖD gav 2009, vunnit laga kraft. NK 

stödjer sig på EU-domstolens tolkning av principen som rör rättsäkerheten, denna 

princip berördes i målet Kapferer och den visar på att nationella regler ska respekteras 

när det kommer till res judicata.
84

 

Den omtvistade frågan i fallet handlar huruvida 2009 års tillåtlighetsförklaring medger 

att företaget ska få en absolut rätt till tillstånd, trots att den skulle strida emot EU-rätten. 

Det skulle i detta fall innebära att tillstånd bara skulle beviljas i de fall som 

myndigheten är säker på att verksamheten inte kommer att innebära en otillåten skada. 

Vid bedömningen ska även beaktas den sammantagna effekten med andra planerade och 

pågående verksamheter samt åtgärder.
85

 

Verksamheter som kan medföra skada, enligt 4 kap. 8 §, på Natura 2000-områden får 

enligt 7 kap. 28a § bara komma till stånd i de fall tillstånd meddelats. Darpö menar att 4 

kap. 8 § har i MÖDs praxis kommit att bli en ”hindersregel”, med detta menas att 

tillstånden som omfattas av Natura 2000-områden är en förutsättning för andra tillstånd 

som är i enlighet med balken och att dessa prövas först. Detta sätt att se på saken gör det 

svårt att kombinera med att det går att tillåtlighetsförklara en verksamhet, och detta med 

en bindande verkan innan det meddelats om tillstånd enligt Natura 2000-reglerna.
86
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Finns det en princip, inom unionsrätten, för rättssäkerheten som kan medföra att en 

tillåtlighetsförklaring som vunnit lagakraft, kan garantera en absolut rätt till tillstånd? 

Denna fråga menar Darpö att det inte finns något stöd för inom de avgöranden som är 

vägledande. Däremot blir det tydligt, i de fall som EU valt att bedöma, att det istället 

gäller en balansgång/avvägning mellan medlemsstaternas processuella självständighet 

och kraven som unionen ställer på företräde. I de fall när EU-domstolen ansett att den 

processuella självständigheten vägt tyngre än kravet på genomslag av unionsrätten blir 

det tydligare att dessa avgöranden skiljer sig betydligt åt från fallet i Bunge.
87

 

 I EU-avgörandena har det rört sig om tydligt avgränsande processfrågor eller interna 

regler gällande förfarandet i domstolen. Dessa situationer är därför svåra att jämföra 

med tillåtlighetsförklaringarnas uppbyggnad inom svensk rätt för vi har valt att dela upp 

prövningen vad gäller kravet av det materiellt EU-rättsliga. Detta har medfört att det är 

lättare att hävda att bundenheten har relevans när det kommer till praxis inom 

domstolsinstanserna i EU och visa på hur domstolen har gett företrädesprincipen större 

vikt inom EU. Även frågan angående vilken roll som miljödomstolarna har i 

miljöprövningen är av relevans, domstolarna i Sverige är unika inom EU när det 

kommer till att meddela tillstånd som första instans. I övriga EU har domstolarna en 

annan roll, där är rättsprövningens laglighet av större vikt. Detta gör att våra 

miljödomstolar, ur ett EU-rättsligt perspektiv, handlar som tillståndsmyndigheter. Darpö 

anser att det är av vikt när det gäller frågan om rättskraft samt bundenhet. 

”Tillåtlighetsförklaringarnas bindande effekt” baseras inte utifrån någon lagregel, den är 

en begränsning som kommer ifrån domstolens sida. Ordalydelsen som följer av 22 kap. 

26 § kan ge upphov till argumentation att en verksamhet skall tillåtas helt oberoende av 

vilka konsekvenser som medföljer men detta sätt att tolka § är troligen inte så pass 

uppenbar att den kan ges tillåtelse att bryta sig igenom de rättsliga kraven i EU.
88

 

Slutligen menar Darpö att om HD skulle finna att tillåtlighetsförklaringen från 2009 inte 

är bindande för efterföljande tillståndsprövning, innebär det att en ny prövning, av målet 

i sin helhet, är möjlig. Han anser att mycket talar för att HD kommer att följa MÖDs 

utredning i målet men att det trots det finns vissa frågor som HD bör beakta först. 

Genom att det gjorts omfattade utredningar i Bunge-målet bör MÖDs beslut kunna 

analyseras mot EU-rättsliga hållpunkter, vilket innebär att det inte får finnas kvar några 

vetenskapliga tvivel, detta medför att invändningarna från den ideella naturvården samt 

olika fackmyndigheter måste tydas som ”inte vetenskapligt rimliga:” 
89
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7 Analys 

Att det uppstår konflikter mellan motstridiga intressen är ett fenomen som vi, tyvärr, 

inte kommer ifrån. Däremot är det ytterst viktigt att det finns en lagstiftning som tydligt 

visar och markerar vad som gäller för skyddade områden och att lagstiftningen ger 

vägledning om tillvägagångssätt vid uppkomna tvister. Lagen ställer inte upp direkta 

rekvisit i 3 kap. för de skyddade områdena, förutom att områden av betydelse och 

områden som innehåller värdefulla ämnen skall så långt möjligt skyddas mot sådant 

som påtagligt kan skada dessa områden. Dessa begrepp öppnar upp för ett stort 

tolkningsutrymme och, liksom Michanek, anser jag att formuleringen påtagligt är 

väldigt otydlig. Som jag tagit upp tidigare, ställde sig Nord Kalk kritisk till att 

Naturvårdsverket i sin handbok (2005:17) jämställer mer än obetydlig skada med 

påtaglig skada. Detta är ett tydligt bevis på att även myndigheterna, som har till uppgift 

att skydda utsatta och skyddsvärda områden, har problem med att definiera begreppet.  

I fallet, som jag nämnt tidigare, från 2004 i MÖD går att uttyda att domstolen klargjort 

myndigheternas ställning vad gäller deras roll i utpekande av ett område som anses vara 

av riksintresse. Jag tyder det som att domstolen menar att eftersom det är en myndighet 

som har fått befogenhet att utföra dessa utpekanden, ska det antas att de vet vad de talar 

om och att området därför uppfyller de krav som ställs för ett riksintresseområde. 

Jag anser att det är bra att domstolen klargör vilken befogenhet och behörighet som 

åligger myndigheterna men det innebär att ansvaret för att myndigheterna ökar. Det 

visar på hur viktigt det är att myndigheterna tar dessa utpekanden på allvar och gör 

noggranna överväganden och beaktanden. Jag kan till viss del hålla med Trafikverket i 

deras kritik att i och med att alltfler områden utpekas av riksintresse, kan det innebära 

att begreppet tappar sin status. Jag tror att det, i takt med det ökande miljömedvetandet, 

är än viktigare för dessa myndigheter att verkligen ta sin uppgift på största allvar och att 

det är viktigt att de i sina bedömningar och utpekanden även ser på saken ur ett 

objektivt perspektiv. Om de enbart gör en subjektiv bedömning, är det lätt att 

myndigheterna ”stirrar sig blind” på ansvaret de har, att bevara natur- och fyndighetes 

intresset. Detta kan, i sin tur, leda till denna s.k. inflation i utpekanden som Trafikverket 

ställer sig kritisk till. 

Ändringarna som föreslås, genom betänkandet från 2009, är ytterst relevanta. 

Utredningen menar att reglerna som behandlar riksintresseområden, lätt går att urskilja 

och att systemet som styr markanvändningsfrågor, vad gäller nationell karaktär, är 

tämligen okomplicerat. Dock anser utredningen att det finns en inbyggd motsättning när 

det kommer till statens intressen och den kommunala självstyrelsen angående 

användningen av mark- och vattenområden. De menar att utformningen av 3 kap. MB 

gör det svårt att tyda om kapitlet ska samspela med annan lagstiftning. Detta har 

medfört att utredningen föreslagit en ändring i 3 kap. 1 § om att 

hushållningsbestämmelserna ska tillämpas även vad gäller ärenden enligt annan 

lagstiftning. 

Jag instämmer med dessa anföranden och anser att MB är alltför otydlig och det känns 

som att lagstiftaren vill gardera sig för alla olika scenarion och situationer, vilket kan 

tyckas vara oengagerat och näst intill nonchalant. Förutsättningarna ser annorlunda ut 

nu, nationellt och internationellt, vad gäller vår miljö och omgivning. Det har hänt 

mycket i klimatfrågan sedan NRL infördes det är därför av yttersta vikt att 

lagstiftningen gällande skyddet av miljön ständigt ändras och uppdateras i vår aktuella 

miljöbalk.  
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Vidare har utredningen ansett att 3 kap. 10 § ordalydelse ”främjar” ska ändras till 

”säkerställer” och detta för att ordet skulle bättre passa med ordet ”skyddar” som inryms 

i paragrafen. Jag anser att ordet säkerställer har en starkare klang och betydelse i 

jämförelse med ordet främjar som känns som mer menlöst. Detta sägs inte explicit i 

utredningen men jag tyder det som att de vill få en kraftigare ton i paragraferna för att 

på så sätt understryka vikten av att hänsyn skall tas till områden som är extra 

skyddsvärda. 

SGU har även, till utredningen, uttryckt att de vill ha en ändring av 3 kap. 7 §. De 

menar att förarbetena inte tolkar begreppet fyndighet såsom SGU anser önskvärt. De 

anser att förklaringen till hur en fyndighet definieras bör vara att det rör sig om ett 

avgränsat område som inrymmer mineraliseringar. Rekvisiten för ett 

riksintresseutpekande och avgränsande bör enligt SGU vara hur stor betydelse ämnet 

kan ha ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, både nationellt och internationellt. 

Dessa rekvisit för ett utpekande av områden som inrymmer fyndigheter visar på att 

SGU ser in i framtiden. Som de nämnt kan det bli brist på vissa råvaror/ämnen. Jag 

förstår att de vill få ett starkare skydd för dessa områden, men det kan även bli på 

bekostnad av omgivningarna, detta i och med att en större efterfrågan lätt kan leda till 

överexploatering av vissa områden. Här har de myndigheter som ger tillstånd för 

utvinning av olika fyndigheter ett stort, om inte avgörande, ansvar för att det inte ska 

leda till ödesdigra konsekvenser för miljön.  

Jag har valt, i uppsatsen, att behandla begreppet påtagligt och det rättsfall som verkligen 

fått mig att ställa mig kritisk till domstolens sätt att tolka detta begrepp är beviljandet av 

SMAs ansökan om utökad verksamhet. Jag anser att domstolen helt ignorerat begreppet.  

Här blir det tydligt att begreppet påtagligt får en ringa betydelse, om alls någon 

betydelse överhuvudtaget. Trots att MÖD medgav att det berörda områdets naturmiljö 

skulle gå förlorad samt att miljön inte skulle gå att återställa, ansåg de att 

mineralutvinningens intresse vägde över, sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. I 

och med detta uttalande och domslut tycker jag att det är på sin plats att se över lagens 

skydd av mark-och vattenområden, och framförallt de begrepp som används i lagtexten. 

Om det, som i ovannämnda fall, bedöms att naturmiljön i ett område totalt kommer att 

gå förlorad måste väl ändå begreppet påtagligt fylla någon funktion, i annat fall anser 

jag att formuleringen inte alls bör inrymmas i paragraferna.  

Jag har, likt Darpö, funderat och ställt mig frågande till domstolarnas syn, eller snarare 

avsaknad av den, kring EU-rätten och vår skyldighet att följa de direktiv som är 

upprättade inom unionen. De fågel- och habitatdirektiv som uppställs är inte något som 

domstolarna beaktar i någon större utsträckning, trots att dessa direktiv har tagits upp av 

olika myndigheter bl.a. NV. Dessa direktiv är vi bundna till genom vårt medlemskap i 

EU och är något som domstolarna ska ta hänsyn till, i de fall som rör exploatering eller 

ingrepp i områden, där dessa direktiv är aktuella och detta utan att det ska påvisas av en 

sökande eller övriga, ex officio.  

En av huvudfrågorna, enligt Darpö, är huruvida NK ska anses ha absolut rätt till 

tillståndet i och med att de 2009 fick beviljat tillåtlighet i ärendet, även om det visar sig 

stå i strid med EU-rätten. Det har senare visat sig att HD tagit beslut om partiellt 

prövningstillstånd angående kalkbrytningen, vilket välkomnats av NV som yttrat sig:  
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”Vi tolkar Högsta domstolens beslut som att de väljer att först pröva den formella 

frågan om tillåtlighetsdomens verkan, innan domstolen tar ställning till om 

prövningstillstånd ska meddelas i de frågor som gäller bland annat Natura 2000-

tillståndet och efterbehandlingen av området.” 
90

 

Darpö hade, enligt min uppfattning, alldeles rätt i sin kritiska hållning kring 

tillåtligheten och det är anmärkningsvärt att fallet skulle avgöras i HD. Jag anser att 

målet skulle avgjorts på ett mycket tidigare stadium, detta både ur en ekonomisk 

synpunkt men framförallt för trovärdigheten för domstolsväsendet samt dess kapacitet 

att fatta de rätta besluten. 

Domstolen är den instans som, i ett samhälle, ska vägleda sina medborgare i de frågor 

som inte kan lösas utan domstolens hjälp och det medför att dessa har ett tungt ansvar. 

Det största ansvaret som åligger domstolsväsendet är att upprätthålla lagen. Det har 

visat sig att lagstiftningen är otydlig vilket medför att det åligger varje domstol att tolka 

lagen utifrån varje enskilt fall. Detta blir, många gånger, ett dilemma som kan dra ut på 

domstolsprocessen och kan komma att kosta samhället onödigt mycket pengar. En 

tydligare lagstiftning skulle underlätta för alla parter som på ett eller annat sätt kommer 

i kontakt med lagen.  

Men vilka signaler sänder domstolarna till oss medborgare i de fall där de, som tilldelats 

denna maktposition, inte beaktar lagens föreskrifter och de direktiv som vi förbundit oss 

att följa i och med vårt medlemskap i EU. Eller i de fall när domstolarna inte ”vågar” 

uttala sig eller göra ett ställningstagande utan väljer på så sätt att verka neutrala, eller 

som jag ser det framstår som fega. Jag anser överlag att vi har ett bra domstolsväsende 

men det finns mycket att förbättra. Det åligger domstolarna att tyda lagen och 

därigenom klargöra eventuella otydligheter. Det är trots allt domstolarna som har det 

slutgiltiga ordet och talan när tvister tas upp till rättegång. Jag menar med detta att det är 

av yttersta vikt att domstolsväsendet tar sitt ansvar och tydliggör de frågeställningar 

som uppkommer i och med att lagtexten inte alltid har en utömmande text som explicit 

ger en tydlig vägledning eller ett tydligt svar. 
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Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/debatt/regeringens-skyldighet-att-radda-unika-omraden 

Striden om kalkbrottet på Gotland 

”Regeringens skyldighet att rädda unika 
områden” 
Publicerad 2012-11-06 00:50  

Jobb eller natur. Nordkalks verksamhet i Ojnareskogen på Gotland har tillfälligt stoppats efter 

beslut i Högsta domstolen. Miljöminister Lena Ek har talat om möjligheten att göra en del av 

området till nationalpark. Men det räcker inte för att skydda den värdefulla naturen och för att 

uppfylla EU-rättens krav, skriver företrädare för naturvårdsintressena.  

Frågan om de skyddsvärda områdena på norra Gotland har varit omdiskuterad under många år. Men först 

under senare tid har den uppmärksammats i riksmedierna. Att det rör sig om synnerligen höga 

naturvärden i ett unikt stort sammanhängande område är alla överens om. 

Om täkten tillåts skulle förutom att ett unikt naturområde förstörs även närliggande Natura 2000-

skyddade områden riskera att allvarligt skadas. 

Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket föreslog redan 2005 att ytterligare delar av området borde 

skyddas enligt EU:s art- och habitatdirektiv och ingå i Natura 2000-nätverket av skyddade områden. 

Sedan 2008 ingår det planerade täktområdet i Ojnareskogen även i ett 5 000 hektar stort område i 

Naturvårdsverkets nya nationalparksplan, som tagits fram på uppdrag av regeringen. 

Alldeles obeaktat frågan om en eventuell nationalpark innebär de höga naturvärdena att området i sin 

helhet, inklusive det område som Nordkalk vill förstöra, redan borde ha pekats ut av regeringen som ett 

Natura 2000-område. Regeringen har inte bara en möjlighet, utan även en skyldighet att omgående 

säkerställa skydd för de unika områdena. 

Att uppfylla denna skyldighet innebär med andra ord inte på något sätt otillbörligt ministerstyre. Det 

handlar om att uppfylla de krav som EU ställer på att särskilt värdefulla naturområden ska pekas ut och 

skyddas. 

Det är viktigt att komma ihåg att skyddsärendet är påbörjat sedan flera år och det finns inte något 

lagakraftvunnet tillstånd. Högsta domstolens beslut om inhibering ger tid för regeringen och ansvariga 

myndigheter att förbereda frågan noga. 

Det är bra att miljöminister Lena Ek inlett diskussioner med Naturvårdsverket om att göra en del av det 

sammanhängande Bästeträskområdet till nationalpark. Sjön Bästeträsk har värdefulla omgivande artrika 

myrar och kalkhällmarker, som bland annat Naturvårdsverkets experter tydligt slagit fast kommer att 

skadas om kalk bryts i det planerade täktområdet i Ojnareskogen. 

Sjön Bästeträsk är dessutom redan skyddad som Natura 2000-område. Men trots det skulle ett beslut om 

att göra delar av det sammanhängande området till nationalpark inte med automatik leda till att Nordkalks 

planer stoppas. 

En nationalpark ger i sig inte skydd mot påverkan från omgivningen. Ett sådant skydd följer däremot 

med ett Natura 2000-område, som regeringen alltså omgående bör utpeka – men inte bara i Bästeträsk 

utan i hela det sammanhängande området. 

http://www.dn.se/Stories/stories-nyheter/stories-sverige/striden-om-kalkbrottet-pa-gotland


 

 

Därför måste Lena Ek vidga sitt inspel – från Bästeträsk till hela området, från nationalpark till Natura 

2000-område. Endast så kan naturvärdena skyddas och EU-rätten uppfyllas. 

I debatten har unika naturvärden och norra Gotlands vattenförsörjning ställts mot jobb på Gotland. Men 

enligt Naturvårdsverket finns det andra lokaliseringar på Gotland med samma kvaliteter på kalk och där 

risken för skada på värdefull natur och grundvatten är mycket mindre. 2010 köpte Nordkalk ett stort 

område mark just där Naturvårdsverket pekat ut ett alternativ. 

Efter Högsta domstolens nya beslut om inhibition har förhoppningar väckts om att HD nu kommer att ta 

upp hela ärendet till prövning och genom att korrekt tillämpa EU:s naturvårdsdirektiv se till att 

kalkbrytningen i området inte får ske. 

Men Lena Ek och regeringen behöver inte vänta. De har alla möjligheter att rädda Gotlands vatten och 

skydda de unika naturvärdena i området redan nu. Naturvårdsverket, som ligger under Lena Eks eget 

miljödepartement, har redan utrett och föreslagit en del av området, Ojnare myr, som Natura 2000-

område. Rent tekniskt är beslutet därför enkelt att fatta. 

Det är hög tid att peka ut hela det aktuella området, inklusive täktområdet och Ojnareskogen, till både 

Natura 2000-område och nationalpark. 

Mikael Karlsson, Ordförande Naturskyddsföreningen 

Peter Westman, Naturvårdschef WWF 

Alva Snis Sigtryggsson, Fältbiologerna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 7.  

Naturvårdsverket 

Kriterier för områden av riksintresse för naturvård 

URVALSKRITERIER 

Huvudkriterier 

• Särskilt goda förutsättningar för positiva upplevelser och för natur- eller 

kulturstudier. 

• Särskilt stora förutsättningar för vandring eller långfärder på skidor och 

därmed sammanhängande positiva upplevelser i obebyggda områden. 

• Särskilt goda förutsättningar för strövande, cykelturer eller skidåkning 

och därmed sammanhängande positiva upplevelser i bebyggda områden. 

• Särskilt goda förutsättningar för bad, båtsport, kanoting eller skridskofärder 

och därmed sammanhängande positiva upplevelser. 

• Särskilt goda möjligheter till fritidsfiske, jakt, bär- eller svampplockning 

och därmed sammanhängande positiva naturupplevelser. 

Kriterier för områden av riksintresse för friluftsliv 

URVALSKRITERIER 

Huvudkriterier 

A. Områden med framstående exempel på landskapstyper eller naturtyper eller 

kombinationer av naturtyper, som särskilt väl visar landskapets utveckling samt 

processer och naturlig utveckling i olika ekologiska system såväl på land som i 

vatten. 

B. Väsentligen opåverkade naturområden 
Områdena i fråga har främst ekologisk, biotop- och artbevarande betydelse. De 

sammanfaller ofta med typ A. De bör vara stora och ha en långvarig, kontinuerlig, 

naturlig utveckling. 

C. Områden med sällsynta naturtyper, hotade eller sårbara biotoper och 

arter 
Områdestypen ska ha särskilt stor betydelse för fortbestånd av hotade, sårbara eller 

sällsynta biotoper, växt- och djurarter. 

D. Områden med mycket rik flora eller fauna 
Områdena ska ha särskilt stor rikedom på växt eller djurarter eller individer. 

E. Områden av mycket säregen och märklig beskaffenhet 
Områdestypens värde kan bero på märkliga särdrag som på ett intresseväckande 

sätt avviker från de för regionen typiska karaktärsdragen (typ A). 

Sveriges geologiska undersökning 

Faktorer som påverkar vid avgränsning av fyndighetens betydelse för landets 

försörjningsberedskap: 

• Hur väldokumenterad fyndigheten är 

• Fyndighetens speciella materialegenskaper 

• Om fyndigheten utgör en unik naturtillgång 

Denna avgränsning görs utifrån ett relativt långt tidsperspektiv, 50-100 år. 


