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Stockholm den 9 augusti 2021

Svensk Betong svar på remiss M2021/01463 Remiss av promemorian
Anmälningsplikt för att leda bort grundvatten från kalkstenstäkter
Föreningen Svensk Betong är branschorganisation för företag som tillverkar fabriksbetong, utövar
betongpumpning samt företag som tillverkar och/eller monterar betongprodukter. Medlemsföretagen finns
över hela Sverige och bidrar till sysselsättning och samhällsutveckling på många orter i landet. Totalt omsätter
betong- och cementindustrin cirka 30 mdkr per år och sysselsätter nästan 9 000 personer.

Svensk Betong har tagit del av rubricerad remiss där det i promemorian ”föreslås att en
vattenverksamhet som består av att leda bort grundvatten i en täkt för kalksten som har bedrivits
med stöd av ett tillstånd enligt miljöbalken ska omfattas av anmälningsplikt i stället för tillståndsplikt,
under förutsättning att vattenverksamheten pågår under en tolvmånadersperiod från det att
tillståndet upphörde att gälla. Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra att en tidigare täkt hålls fri
från inträngande grundvatten så att utrustning och infrastruktur inte skadas i väntan på prövningen
av ett förnyat täkttillstånd. Den har utformats med tanke på den situation som uppstår den 31
oktober 2021 när Cementa AB:s nuvarande tillstånd till täkt- och vattenverksamhet löper ut.
Bestämmelsen föreslås träda i kraft så snart som möjligt, dvs. i början av september 2021 och
upphävas vid utgången av 2022.”
Vi konstaterar att det förslag som remissen avser intet på något sätt löser den akuta situation som nu
uppstått med mycket stor risk för byggstopp i Sverige om kalkbrytningen i Slite upphör den 31
oktober i år. Förslaget handlar enbart om att skydda utrustning och infrastruktur från att skadas av
inträngande grundvatten. Svensk Betong tillstyrker förslaget men då det inte idag står helt klart vilka
juridiska eller politiska vägar som mildrar en bristsituation inom de närmaste åren anser vi att
giltighetstiden bör förlängas till åtminstone 30 juni 2024. Det är av största vikt att regeringen fattar
långsiktiga beslut som ger bolaget förutsägbara förutsättningar att genomföra en tillståndsprocess
för fortsatt verksamhet. Svensk Betong ansluter sig också till det som Svemin och Cementa AB anför i
sina remissvar.
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Frågor med anledning av detta remissvar kan ställas till Malin Löfsjögård på
malin.lofsjogard@svenskbetong.se eller 08-762 62 16.

För Svensk Betong
Malin Löfsjögård, VD
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