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Abstrakt  
Konflikten kring kalkbrytning på Bunge Ducker 1:64 har pågått i över 10 år och är 

ännu inte avgjord när detta examensarbete skrivs. Det geografiska område som berörs 

går även under benämningen Ojnare eller Ojnareskogen. Två riksintressen står emot 

varandra; värnandet om naturen och de värden som finns i den brytbara kalken. För 

domstolarna Miljödomstolen respektive Miljööverdomstolen blev tvisterna en övning 

i intresseavvägning. I uppsatsen analyseras hur avvägningen genomfördes i två domar 

som kom till motsatta domslut. Miljödomstolen avslog i en dom från 2009 Nordkalks 

begäran om tillstånd för kalkbrytning, domen överklagades och Miljööverdomstolen 

gav i en dom 2010 tillåtlighet. I uppsatsen analyseras även en del av de 

intresseavvägningar som olika sakägare gjort med speciellt fokus på de sakägare vars 

intresse inte är givet i och med den verksamhet man bedriver eller sektorsansvar, 

framförallt länsstyrelsen i Gotlands län och region Gotland. För att fördjupa analysen 

av länsstyrelsens och regionens beslutsprocess har semistrukturerade intervjuer 

genomförts med tjänstemän på respektive myndighet. Regeringen fattade i 2015 

beslut att under pågående rättsprocesser göra Ojnare till Natura 2000-område. Detta 

beslut kommer också att analyseras i uppsatsen. I analysen av intresseavvägningarna 

kommer aggregationsträd och nyttodifferenser att användas så långt det bidrar till 

förståelse av skeendet. 
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Förord 
 

Tvisten om kalkbrytning i Bunge på norra Gotland har väckt starka känslor. 

Kalkindustrin och den sysselsättning som skapas i den verksamheten står mot orörd 

natur och försämrade betingelser för hotade arter.  Mitt personliga intresse för natur och 

näringsliv på Gotland som tvisten handlar om är bakgrunden till mitt val av ämne. 

Släkten på min mors sida härstammar från Gotland. Min mormorsmor drev en 

modistaffär i Visby och min morfarsfar var kapten på Gotlandsbolaget. Morfar blev 

advokat och familjen bosatte sig i Stockholm men längtan till Gotland gjorde att han 

köpte en fastighet i Ekeviken på Fårö för närmare 100-år sedan och där byggdes sedan 

ett av öns första sommarhus. Nu är vi många syskon och kusiner i flera generationer 

som håller till där på sommaren och vissa fall året runt. Själv är jag född på Gotland och 

är på Fårö så mycket det bara går med hänsyn till arbete mm. Naturen på Fårö är speciell 

och i många stycken påminner den om naturen på del av norra Gotland där 

Ojnareskogen ligger. Kalkindustrin på norra Gotland har gamla anor, kalk har bränts 

sedan urminnes tider och bara 50 meter från min tomtgräns på Fårö finns ett fornminne 

i form av en kalkugnsruin, inget unikt, det finns många sådana i trakten. I Slite på 

nordöstra Gotland finns ett mycket stort dagbrott och en stor fabriksanläggning för att 

ta till vara kalken. Jag har själv flera kvadratmeter kalkstensskivor i mitt kök från ett 

stenhuggeri i Slite. I Storugns vid Kappelshamn på Nordvästra Gotland finns Nordkalks 

anläggning för förädling och utskeppning av kalkprodukter. Gamla kalkbrott kan också 

vara populära badplatser, man rapporterar sommartid ofta på lokalradion om 

parkeringskaos vid den så kallade blå lagunen i Kyllaj, ett vattenfyllt gammalt kalkbrott. 

Frågan om hur ett kalkbrott på den aktuella platsen skulle påverka vattensituationen i 

området och risken för inträngning av salt i grundvatten är en av de stora frågorna bråket 

handlar om. Jag har själv en borrad brunn på min fastighet på Fårö som tyvärr drabbats 

av inträngning av saltvatten, ett vanligt fenomen på ön, så även till den frågan har jag 

en personlig relation. Jag har alltså stort intresse och nära relation till naturen som 

berörs, kalkens betydelse och frågorna kring vatten. Har jag då någon personlig åsikt 

om hur intressena borde avvägas i denna tvist? Nej, men med god kännedom om 

situationen ur olika synvinklar är jag intresserad av hur man avväger intressen i en 

situation där jag har väldigt lätt att se att båda intressena är legitima och angelägna. 
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1 Inledning 
Om jag helt lekmannamässigt ska beskriva naturen i det omtvistade området är det 

ojämna kalkhällar med klen och gles skog.  

 

 
Figur 1 Bild tagen av författaren frostig morgon 2 maj 2017 vid Bräntings Haid/Ojnare. 

 

Det finns ingen jord att odla utan bara magert bete för lammen. Det är en av 

anledningarna till att området är orört och har en speciell flora och fauna, det har varit 

ointressant att bruka. Områdets speciella natur och orördhet gör att det finns med i 

planer för en framtida nationalpark under utformande av Naturvårdverket (2013), sid 4: 

 

Mot bakgrund av de mycket höga naturvärden som området hyser anser 

Naturvårdsverket att området bör områdesskyddas enligt miljöbalken, varför det 

följaktligen också finns upptaget i verkets nationalparksplan som ett objekt som bör 

prioriteras för en framtida nationalparksbildning. 

 

Den speciella naturen, med sin flora och fauna, samt en känslig situation för såväl 

grund- som ytvatten med närhet till Gotlands största sjö, Bästeträsk, anses alltså mycket 

skyddsvärd. I samma område finns kalkfyndigheten vars möjlighet att bryta man tvistar 

om. Kalken där är av mycket god kvalitet och dessutom ligger platsen så till att det går 

att anlägga ett transportband till en befintlig anläggning i Storungs där bearbetning och 

utskeppning kan ske. Nordkalk som driver anläggningen i Storungs börjar få slut på 

brytbar kalk i andra brott och anser därför att anläggningen hotas av nedläggning om 

man nekas tillstånd att bryta kalk på sin fastighet Bunge Ducker 1:64. Industri och 

arbetstillfällen står mot natur och osäkerhet när det gäller vattensituationen. Avvägning 

ska göras i en situation där det inte går att undvika mycket starka reaktioner hur man än 

gör. Syftet med uppsatsen är att analysera hur intresseavvägning skett när länsstyrelsen 

i Gotlands län, Gotlands kommun (som senare bytt namn till region Gotland), 

Miljödomstolen och Miljööverdomstolen behandlat frågan om kalkbrytning på Bunge 

Ducker 1:64. Alla dessa fyra aktörer har att se till både intresset för 

arbetsmarknad/materialutvinning och natur/miljö som utgör Bungebråkets bägge 

motpoler. Den teoribildning jag förhåller mig till i uppsatsen kommer bland annat från 

forskning av Odelstad, Intresseavvägning (2002) och Om beslutsteoretiska verktyg vid 

tillståndsprövning av vindkraft (2017).  
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1.1 Avgränsningar  

Turerna kring kalkbrytning i Bunge på norra Gotland är juridiskt komplexa, det finns 

många parter i målet och flera kalktäkter. Nordkalk äger fastigheten Bunge Ducker 1:64 

och vill bryta kalk där och SMA Mineral AB som äger en fastighet på Bunge Stucks vill 

ha utökade tillstånd till brytning av kalk. Det finns en lång rad motparter som inte vill 

ha kalkbrytning i området av skälet att de anser att det påverkar, eller riskerar att 

påverka, miljön för negativt. På grund av komplexiteten och antalet sakägare finns det 

anledning att göra avgränsningar för vad uppsatsen ska behandla. Fokus är på turerna 

kring Nordkalks fastighet Bunge Ducker och de parter som motsatt sig denna brytning, 

huvudsakligen Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Gotlands län. Gotlands kommun, 

numera region Gotland, har tillstyrkt täkten men velat ha mycket tydliga regler för 

påverkan och skydd av vattenförsörjningen. Sakägare är också ett antal innehavare av 

privata fastigheter som ser risker med buller, damm eller hur deras brunnar påverkas. 

Botaniska och ornitologiska föreningar hyser oro för hur flora och fauna kan komma att 

påverkas. Uppsatsen kommer inte att ta upp deras synpunkter då dessa i stort 

sammanfaller med Naturvårdsverkets och länsstyrelsens. Motståndarna till 

kalkbrytningen, som i domarna benämns med samlingsnamnen naturintressen eller 

naturvårdsintressen, den sistnämnda termen är den jag kommer att använda i uppsatsen, 

anser att kalkbrytning på Bunge Ducker är mycket olämpligt då det skadar miljön för 

långa eller eviga tider.  Uppsatsen kommer inte heller att gå in på den delvis parallella 

rättsliga hanteringen av SMA Mineral AB:s brytning på Bunge Stucks i samma område, 

det är trots allt två skilda rättssaker och det är det tänkta kalkbrottet på Bunge Ducker 

som verkligen rört upp känslorna. 

Således ska uppsatsen fokusera på processen kring Bunge Ducker 1:64 där 

Nordkalk av Miljödomstolen fick tillåtelse till provbrytning 2006 och avhandla det som 

hänt fram till 2017, då ärendet fortsatt inte är avgjort. Fokus ska vara att analysera hur 

länsstyrelsen respektive regionen förhållit sig till frågan samt de domar som avkunnats 

i Miljödomstolen respektive Miljööverdomstolen. 

 

1.2 Metodtillämpning 

Metoderna som tillämpats är tre till antalet. Arbetet med att analysera de domar från 

Miljödomstolen och Miljööverdomstolen som haft avgörande betydelse har skett med 

utgångspunkt från de texter som finns i själva domsluten. Hur respektive domstol 

kommit fram till beslutet att avstyrka respektive tillstyrka kalkbrytning på Bunge 

Ducker finns beskrivet i de avkunnade domarna liksom processen och de bedömningar 

eller överväganden som lett fram till avgörandet. Vad gäller beslutsprocessen för de i 

sammanhanget mycket viktiga aktörerna länsstyrelsen och regionstyrelsen är det svårare 

att analysera hur man kommit till beslutet att tillstyrka eller avstyrka från texter. På 

grund av detta jag har genomfört semistrukturerade intervjuer med tjänstemän inom 

länsstyrelsen i Gotlands län och region Gotland för att kunna analysera hur 

beslutsfattandet gått till och vilka intresseavvägningar som gjorts. Urvalet av personer 

som intervjuats har gått till så att jag vänt mig till respektive myndighet med frågan vem 

eller vilka som är bäst skickade att svara på frågor om beslutsprocessen gällande 

ställningstaganden kring kalkbrytning på Bunge Ducker. Försöken att få kontakt med 

politiker i frågan misslyckades men jag fann tjänstemän, i ett en fall pensionerad 

tjänsteman, som var beredda att bli intervjuade i frågan. Intervjuerna utgjordes av ett 

antal på förhand fastställda frågor men fortsatte sedan med följdfrågor som syftade till 

att fördjupa kännedomen om förfarandet. Frågorna som ställdes och utfallet av svaren 

beskrivs i kapitlen om respektive myndighets intresseavvägning. Urvalet är således 

kvalitativt, frågorna har framförallt ställts till två personer som varit delaktiga i skeendet 

under många år och har mycket djupa kunskaper om hur det hela gått till. Min analys 

påverkas starkt av de intervjuades utsagor men jag kan inte se att de har någon annan 
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vilja än att ge en sann bild av skeendet även om det sker från deras egen utgångspunkt. 

I deras roll som tjänstemän är det hela heller inte såvitt jag kan se kontroversiellt att de 

uttalar sig om hur det hela gått till. Samtliga intervjuade har fått ta del av den text som 

har koppling till deras svar på mina frågor och godkänt fakta och citat. Detta har i flera 

fall medfört korrigeringar och varit till stor hjälp. Den tredje metoden jag tillämpat är 

att använda aggregationsträd och nyttodifferenser för att undersöka om dessa verktyg 

kan användas för beslutsfattande eller beslutsanalys med vägledning av de teorier som 

utformats av Odelstad bl a i Intresseavvägning (2002). Nedan ett sådant hypotetiskt 

exempel på aggregationsträd med nyttodifferenser för att hantera ett 

multikriterieproblem. Vi har två alternativ, a och b, att värdera och det ska vi göra genom 

att bedöma dem ur tre aspekter. Låt anta att vi ska köpa hus a eller b och då ska ta hänsyn 

till tre aspekter: Pris p, boyta y och närhet till centrum n. I ett aggregationsträd illustreras 

alternativen med avseende på respektive aspekt med hjälp av pilar uppåt så att vi i nästa 

steg når en ny aggregerad (sammanvägd) nivå. I figuren används också interfaktoriella 

nyttodifferenser. Det vill säga skillnaden i nytta, eller brahet, mellan a och b i första 

aspekten p illustreras med hjälp av hur långt de befinner sig från varandra på pilen som 

utgår från den aspekten. Relationen bättre än, ≻𝑖 , representerar jämförelsen i brahet 

mellan alternativen a och b med avseende på aspekt i, dvs a ≻𝑖 b betyder att a är bättre 

än b med avseende på i. I detta resonemang betyder i bara index och ersätts i trädet 

nedan med de faktiska aspekterna. Efter sammanvägning får vi braheten totalt sett som 

uttrycks a ≻0 b,  0 står för brahet totalt sett, alltså är a bättre än b sett till aspekterna 

sammanvägda.  Avstånden mellan alternativen i figuren avspeglar interfaktoriella 

nyttojämförelser, dvs det är möjligt att jämföra nyttodifferenser i trädet. I detta fall är 

alternativ a att föredra då det är bättre med avseende på pris och boyta vilket fördelen 

som b har med närhet till centrum inte kan uppväga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a ≻𝑝 b 

a ≻𝑦 b 

b ≻𝑛 a 

a ≻0 b 

 

 
         Figur 2 Exempel på aggregationsträd med interfaktoriella nyttodifferenser. 
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De aggregationsträd och nyttodifferenser som finns i uppsatsen är min tolkning och 

analys av vad som sagts och skrivits av domstolar och myndigheter, dvs deras respektive 

intresseavvägningar enligt mig.  

 

1.3 Översiktlig genomgång av de rättsliga turerna  

År 2006 får Nordkalk tillstånd till provbrytning av kalk på fastigheten Bunge Ducker 

1:64 av Miljödomstolen (MD 2006). Naturvårdsverket, länsstyrelsen m.fl. motsätter sig 

detta och menar att lokalisering inte är acceptabel ur naturvårdssynpunkt och får rätt i 

den frågan när MD (2008) i en dom lämnar Nordkalks ansökan om tillstånd till bergtäkt 

och vattenverksamhet utan bifall. Nordkalk överklagar till Miljööverdomstolen, 

förkortas MÖD, som ger tillåtlighet och återför saken till MD för att den instansen ska 

fastställa villkor och ge tillstånd. I domen från MD (2011) nekar dock MD (som nu 

formellt heter Mark- och miljödomstolen, jag behåller MD som benämning) återigen 

tillstånd med hänvisning till att man inte riktigt kan tolka vad MÖD menar ska gälla 

kring tillståndsvillkor. Nordkalk överklagar och MÖD (nu förkortning för Mark- och 

miljööverdomstolen) ger tillstånd och fastställer också villkoren. MÖD uttrycker ett 

tydligt missnöje med MD:s agerande och skriver i sin dom, MÖD (2012) sid 38:  

  

Prövningsordningen förutsätter att underinstansen lojalt följer processuella 

anvisningar vid en återförvisning. Det kan, i undantagsfall, komma ifråga att ogilla en 

ansökan även om en ansökan vid en tidigare prövning bedömts tillåtlig. Så kan bli 

fallet om sökanden efter kompletteringsförelägganden inte följer förelägganden och 

tillståndsmyndigheterna därmed inte kan bedöma och föreskriva relevanta åtgärder. 

Det föreligger inte sådana förhållanden i detta fall. Att underinstansen har 

invändningar mot riktigheten av överinstansen bedömning saknar i nu aktuellt fall 

relevans.   

  

 Denna dom överklagas av Naturvårdverket med flera till Högsta Domstolen (HD) 

som 2012-10-17 inhiberar den del av domen som handlar om verkställighet. I en dom 

avkunnad 2013-06-13 undanröjer HD även tillståndet och återförvisar ärendet till MD 

med motiveringen att EU-lagstiftning gör att en ny samlad bedömning måste ske 

gällande all påverkan på miljön. HD (2012) skriver i sin dom på sid 3:  

  

Högsta domstolen förklarar att Miljööverdomstolens dom den 9 oktober 2009 i mål M 

350-09 om tillåtlighet inte får hindra en tillståndsprövning som uppfyller kraven i 

artikel 6.3 i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av 

livsmiljöer samt vilda djur och växter.  

  

HD menar alltså att, som MÖD gjort i detta fall, dela upp saken i tillåtlighet och 

tillstånd strider mot EU-lagstiftning. Därför får MD en tredje gång pröva detta ärende 

och ger i domslut 2014-06-02 tillstånd till kalkbrytning på Bunge Ducker samt fastställer 

villkoren för verksamheten. Naturvårdsverket med flera överklagar och MÖD beviljar 

prövningstillstånd. Under tiden för denna handläggning föreslår länsstyrelsen för 

Naturvårdsverket att verket ska hemställa hos regeringen att utöka Natura 2000-området 

kring Bunge med bland annat Bunge Ducker 1:64. Natura 2000 är en definition och ett 

regelverk instiftat av EU. Hotade arter och natur ska i Natura 2000 områden ha speciellt 

skydd enligt EU:s fågel- och habitatdirektiv. Regeringen fattar 2015-08-31 beslutet att 

genomföra utökningen av Natura 2000 i Bungetrakten enligt Naturvårdsverkets 

hemställan. Detta ändrar drastiskt förutsättningarna för kalkbrytning.    

Nordkalk överklagar regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen med 
argumentet att det innebär en inblandning i en pågående domstolsprocess, 

tillståndsprocessen för Bungetäkten i Mark- och miljööverdomstolen. Högsta 
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förvaltningsdomstolen inhiberar regeringens beslut i väntan på att samma domstol ska 

ta ställning till Nordkalks begäran att regeringens beslut ska upphävas genom 

rättsprövning (HFD 2016a).   I juni 2017 godkände Högsta förvaltningsdomstolen 

regeringens beslut om Natura 2000 (HFD 2016b) och det vilande målet i MÖD kommer 

att aktiveras igen.  
 

 

1.4 Tidslinje för de rättsliga turerna  
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2008 
 

 

 

 

 

                                    

 Figur 3 Tidslinje för de rättsliga turern kring Bungebråket.  

2006 

Miljödomstolen (MD) ger 

Nordkalk tillstånd till 

provbrytning på Bunge Ducker  

2008 

(MD) nekar tillstånd till 

bergtäkt på Bunge Ducker 

2009 

Nordkalk överklagar till 

Miljööverdomstolen (MÖD) som 

ger tillstånd och återförvisar ärendet 

till MD för fastställande av villkor  

2011 

MD nekar återigen tillstånd 

till täkten med hänvisning 

till att man inte kan tolka 

MÖD:s dom 

2012 

MÖD uttrycker kraftigt missnöje 

med underinstansen, MD, beviljar 

tillstånd och fastställer villkor.  2012 

Högsta Domstolen (HD) 

inhiberar verkställigheten 

av MÖD:s dom med 

hänvisning till EU-rätt.  2013 

HD fastställer att ny samlad 

bedömning ska ske och 

återförvisar ärendet till MD 

2014 

MD beviljar tillstånd och 

fastställer villkor. Domen 

överklagas, MÖD beviljar 

prövningstillstånd. 

2015 

Regeringen utökar Natura 2000-

området till att omfatta Bunge 

Ducker 1:64. 

2016 

Högsta Förvaltnings-

domstolen inhiberar 

regeringens beslut efter 

överklagande från 

Nordkalk och ska pröva om 

det ska upphävas.   

2017 

Regeringens beslut om Natura 

2000 godkänns av Högsta 

Förvaltningsdomstolen 
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2  Två mot varandra stående riksintressen  
När det gäller det aktuella området Bunge Ducker är det konstaterat att här finns en av 

Sveriges bästa brytbara kalkfyndigheter ur vilken man kan utvinna kalk av en sådan hög 

kvalitet att den är betydelsefull för stålindustrin. Nordkalk är en av Gotlands största 

arbetsgivare med en anläggning i Storungs som ligger så nära Bunge Ducker att det går 

att anlägga transportband. Det är också konstaterat att det är ett mycket speciellt 

naturområde med arter vars existens är hotad och som man en längre tid velat göra till 

nationalpark. I området finns också Gotlands största sjö, Bästeträsk, som anses mycket 

viktig för dricksvattenförsörjningen på norra Gotland.  Nordkalks sak, att få bryta kalk 

på sin fastighet Bunge Ducker, stöds av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), 

Gotlands kommun och IF Metallklubben Storugns. Fackföreningen IF Metall är mycket 

aktiv i stödet för kalkbrytning ända upp i förbundsledningen.     

Naturvårdsverket är mycket aktivt i sitt motstånd mot täkten och länsstyrelsen delar 

verkets åsikter. Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna och Föreningen bevara 

Ojnareskogen pekar också på vad de anser vara täktens mycket stora risker för 

skadeverkningar på omgivande Natura 2000-områden och Bästeträsk.  Riksintressen 

skyddas enligt hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap i Miljöbalken. Boverket har 

det yttersta ansvaret för riksintressen och definierar begreppet på sin hemsida (Boverket 

2017a):  
 

Områden som på grund av sina speciella förutsättningar är av nationellt intresse kan 

pekas ut som riksintressen. /---/Dessa områden ska så långt som möjligt skyddas mot 

åtgärder som kan påtagligt skada de utpekade intressena. Områdena avser såväl olika 

bevarandeintressen som områden som är viktiga för exploatering för ett visst ändamål.  

 

Det är just det som är problemet med Bunge Ducker 1:64, området har av 

Naturvårdverket förklarats som riksintresse för naturvård och av SGU som riksintresse 

för den mineral i form av kalk av speciell kvalitet som finns där. Alltså finns det 

riksintresse för att både bevara och exploatera för att tala med Boverkets terminologi, 

det är huvudtemat i ”bråket”. När det gäller riksintresse finns ingen gradering, förutom 

att försvarsmaktens intressen ska ha företräde men det är inte relevant i denna konflikt. 

Alltså står två tungt vägande riksintressen mot varandra. Är det möjligt att utvinna 

denna för riket viktiga mineraltillgång (och därigenom säkra arbetstillfällen inom 

kalkindustrin på Gotland) utan att natur av riksintresse riskerar att skadas på ett 

oacceptabelt sätt. De rättsliga instanserna har att bedöma vilket av dessa som ska få 

företräde. Miljöbalken (1998), kapitel 3, § 10 lyder som följer:  

  

Om ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall 

företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig 

hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller 

del av detta för en anläggning för totalförsvaret skall försvarsintresset ges företräde.   

  

2.1 Nordkalks sakframställan  

Nordkalk söker tillstånd till bergtäkt, vattenverksamhet och anläggning av transportband 

för att föra kalken till anläggningen och hamnen i Storugns. Nordkalk menar att 

Bungetäkten är nödvändig för att försörja deras anläggning och hamn vid Storugns med 

råvara och att täkten med sitt djup av brytbar sten utgör en mycket liten del av hela det 

skyddsvärda området. Täkten är 170 hektar och det område som av Naturvårdsverket 

utpekats som riksintresse för naturvården är 9 700 hektar. Vidare hänvisar Nordkalk till 

att Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, utpekat kalkfyndigheten på Bunge Ducker 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B6balken
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som riksintresse för materialförsörjning av mineraliska ämnen till järn- och stålindustrin 

och denna fyndighets mycket stora ekonomiska värde. Nordkalk ägnar ett särskilt avsnitt 

av sin sakframställan åt den mycket sällsynta gaffelfibblan, Pilosella dichotoma. Detta 

mot bakgrund av att den är endemisk för Öland och Gotland och att det endast 

observerats 40 förekomster i världen varav hälften vid en inventering av de områden 

som påverkas direkt av täkten på Bunge Ducker. Nordkalk menar att de kommer att 

kompensera genom att stödja forskning för artens överlevnad och hänvisar till Torbjörn 

Tyler vid Lunds universitet, landets främste expert på fibblor, när det gäller möjligheten 

att omplantera eller odla arten, MD (2008) sid 40.   

  

2.1.1 Vad domstolen har att bedöma  

  

Det är alltså tre olika tillstånd MD har att ta ställning till: bergtäkt, transportband och 

vattenverksamhet kopplad till bergtäkten. Det går inte att bedriva bergtäkt utan 

vattenverksamhet och det är också mycket tydligt att utan transportband till Storugns 

blir det inget brott. Nordkalk behöver således få tillstånd till alla tre verksamheterna för 

att bryta kalk på fastigheten. När det gäller vattenfrågan menar Nordkalk att man gjort 

mycket omfattande utredningar och undersökningar som visar att Bästeträsk inte 

kommer att påverkas utan att det snarare kan finnas fördelar med att vattenreservoar 

finns i kalkbrott som inte längre används för brytning. Även här hänvisar man till 

utlåtanden från SGU som anser att frågan är tillräckligt utredd och att täkten inte hotar 

vare sig Bästeträsk eller grundvatten med de åtgärder som planeras för att hantera 

vattenverksamheten.  

  

2.2 Naturvårdsverkets sakframställning  

Området där täkten finns har av Naturvårdsverket föreslagits som lämplig nationalpark 

och man anser att täktverksamheten inte kan bedrivas utan att området måste skyddas 

för att bevara värdefulla naturmiljöer. Man lyfter fram livsbetingelserna för rödlistade 

arter, framförallt gaffelfibblan men också en rad andra arter som mossor, lavar, 

skalbaggar och fjärilar vars betingelser hotas av det tänkta kalkbrottet. Såväl 

Naturvårdsverket som länsstyrelsen i Gotlands Län anser att de hydrogeologiska 

undersökningar som genomförts inte är tillräckliga och menar att detta kan vara mycket 

kritiskt för de Natura 2000-områden som finns i omgivningen. Den osäkra situationen 

kring påverkan på vattenförhållanden och dess påverkan på kringliggande Natura 2000- 

områden väger mycket tungt i dessa bägge myndigheters argumentation för att avstyrka 

kalkbrytning på Bunge Ducker.  

 

3 Huvudaspekter 
Vad domstolarna har att arbeta med i tvisten är ett mycket omfattade 

multikriterieproblem. En lista på bedömningskriterier eller aspekter som förekommer i 

rättssaken skulle kunna göras mycket lång. Skälet att fokusera på de tre huvudaspekter, 

naturens bevarande, risker kring vattensituationen och nyttan av kalken, som avhandlas 

i detta kapitel är att de inte bara förekommer i parternas sakframställningar utan också 

i domskälen från någon av de bägge domarna och i intervjuer med tjänstemän på 

länsstyrelsen och regionen. De tre aspekterna är därför uppenbarligen relevanta för 

totalbedömningen i sammanhanget.   

 

Naturens bevarande. Naturvårdsintressena ser stora nackdelar med den tänkta 

kalktäkten och hävdar att kringliggande Natura 2000-områden riskerar att påverkas 

negativt. Nordkalk å sin sida menar att just det faktum att naturen runt om har starkt 
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skydd innebär att där kan rödlistade arter fortsatt ha gynnsamma omständigheter och de 

naturtyper som ska bevaras finns kvar i riklig mängd. När det gäller rödlistning finns 

det en hel nomenklatur kring begreppet som bär med sig kriterier, kategorier och 

definitioner av dessa. På Sveriges Lantbruks Universitets hemsida reder man ut 

begreppet (SLU 2017). 
 

Rödlistan kan betraktas som en barometer för arternas tillstånd och vara till hjälp vid 

identifiering och prioritering av naturvårdssatsningar samt bidra med kunskap för att 

nå uppsatta miljömål. 

Rödlistning är ett system som utvecklats av den internationella naturvårdsunionen 

(IUCN) för att utvärdera tillståndet för arter i naturen. Det är en prognos över risken 

för enskilda arter att dö ut från Sverige. I kategoriseringen ingår inga värderingar, utan 

analyserna syftar strikt till att kvantifiera utdöenderisken. Rödlistan är ett hjälpmedel 

för att göra naturvårdsprioriteringar, men har ingen juridisk status. Rödlistan tas fram 

av ArtDatabanken vid SLU och fastställs av Naturvårdsverket och Havs- och 

vattenmyndigheten. 

Rödlistade arter i Sverige 2015 offentliggjordes den 28 april, och är den fjärde 

svenska rödlistan som baseras på de internationellt vedertagna kriterierna från 

IUCN. Rödlista 2015 publiceras dels som bok, dels i ArtDatabankens nya 

webbtjänst Artfakta. Nytt för 2015 års rödlista är att boken kommer att vara i 

fickformat och främst innehålla bedömningslistor, medan sammanfattning och 

fördjupning av rödlistningsresultaten kommer att publiceras i en rapport och på 

webben.  

Nordkalk hävdar att det stora antalet rödlistade arter i området beror på att många av 

arterna befinner sig i de yttre delarna av sina spridningsområden och därmed lätt kan bli 

föremål för rödlistning. Ett mycket stort antal arter nämns i domarna och de inlagor som 

inkommit till domstolarna. Tunga argument som framförs från naturvårdsintressena 

kommer just ur synen på hotade arter. Den mest hotade arten i området är gaffelfibblan. 

Gaffelfibblan finns såvitt känt bara på Gotland och Öland och en stor del av alla världens 

kända exemplar har vid inventering hittats just på fastigheten där Nordkalk vill ha 

brottet. Nordkalk hävdar att om liknande inventering hade gjort i kringliggande 

områden så hade ytterligare exemplar identifierats. Naturvårdsintressena å sin sida 

menar att brottet allvarligt skulle äventyra livsbetingelserna för en mycket stor andel av 

alla gaffelfibblor i världen. Nordkalk inser att den generella argumentationen från deras 

sida gällande rödlistade arter inte fungerar när det gäller gaffelfibblan. För 

rödlistningssystemet som princip menar Nordkalk som tidigare nämnts att i det aktuella 

området så är många arter i de yttre gränslanden för sitt spridningsområde och därför 

sällsynta utan att det innebär att de är hotade på något sätt. Gaffelfibblan däremot har 

mycket begränsat spridningsområde utanför det omstridda området. Så när det gäller 

gaffelfibblan är Nordkalk berett att sätta i kraftfulla kompensatoriska åtgärder och lutar 

sig på tyngsta möjliga expertis. Alla parter är överens om att gaffelfibblan hotas av 

kalkbrottet.   

 

Risker kring vattensituationen. Denna aspekt är av stor betydelse och har skapat 

mycket debatt. Egentligen kan man dela upp denna aspekt i flera delaspekter, det handlar 

om både yt- och grundvatten och det handlar om hur man ser på kunskapsläget, vad man 

kan anse vara utrett eller inte. Inom ramen för den analys jag ägnar mig åt i detta fall är 

det dock försvarbart att se vattenfrågan som en aspekt. Såväl kalkbrottets förespråkare 

som motståndare behandlar den som en enhet, dvs graden av risk bedöms när det gäller 

såväl yt- som grundvatten och antingen är kunskapsläget klart eller så behövs det mer 

utredande och undersökningar. SGU anser att riskerna med brottet med hänsyn till 

http://www.iucn.org/
http://artfakta.artdatabanken.se/
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vattenpåverkan är tillräckligt utredda. I ett remissyttrande till Miljööverdomstolen 

skriver SGU (2009) angående Nordkalks ansökan om bergtäkt och vattenverksamhet:   

 

 

Att Bästeträsks roll i ett skisserat nordgotländskt vattenförsörjningssystem inte är 

hotat.  

Att väl dokumenterade hydrogeologiska förhållanden visar att negativ påverkan från 
salt grundvatten inte kommer att uppstå och att inträngning av salt grundvatten inte är 

trolig.  

Att någon risk för påverkan på omkringliggande våtmarker på grund av länshållningen 

inte bedöms föreligga. 

 

SGU:s ställningstagande väckte starka känslor. Hans Lööf (2012), professor i 

nationalekonomi vid KTH, skriver på SvD Opinion om kalkbrottets eventuella påverkan 

på vattenförsörjningen:  

 
Det planerade naturreservatet kommer att hackas sönder till oigenkännlighet. Därtill 

finns risken att den mest katastrofala effekten av det nya kalkbrottet drabbar vattnet. 

Den enda expertinstans som gett Nordkalk sitt stöd är Sveriges geologiska 

undersökningar. SGU har dock inte gjort någon egen studie utan enbart bedömt 

Nordkalks beräkningsmodell av hur sprängningar djupt ner i kalkberget påverkar den 

näraliggande vattenreservoaren Bästeträsk som ska försörja hela norra Gotland. 

Göran Risberg (2012), chef för grundvattenavdelningen på SGU genmäler kort därefter 

på SvD Opinion: 

 
Även om man kommer att vidta åtgärder för att minska vattentillströmningen så 

kommer en del vatten att rinna in i kalkbrottet. Eftersom detta ligger inom Bästeträsks 

tillrinningsområde så ska vattnet pumpas upp så att det kan rinna till sjön eller ner i 

marken. Men först ska det renas. Miljööverdomstolen har följt länsstyrelsens förslag 

och satt mycket hårda villkor beträffande vattenkvaliteten. Det gör att det vatten som 

pumpas till Bästeträsk tillrinningsområde är minst lika rent som det vatten som rinner 

dit naturligt. Ja, det är faktiskt så att villkoren beträffande parametrar som kväve, 

klorid och sulfat är hårdare än vad som är normalt för dricksvatten! Det står givetvis 

var och en fritt att argumentera mot ett kalkbrott utifrån sin utgångspunkt, men 

dricksvattenfrågan kan inte användas som argument i detta sammanhang. 

I sin utsaga om riskerna kring vattensituationen är SGU väldigt tydligt samtidigt som 

naturvårdsintressena anser att riskerna är betydligt större och till stora delar otillräcklig 

utredda. Man ifrågasätter SGU:s bedömningar.  

 

Nyttan av kalken på Bunge Ducker 

När intresseavvägning ska ske mellan de olika riksintressena är som tidigare påpekats 

det intresse vars ändamål på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med 

marken och vattnet som ska äga företräde. Om det ska bli en täkt eller inte beror alltså 

ytterst på hur nyttan med kalken från täkten förhåller sig till nyttan med orörd natur. Här 

kan man inte bortse ifrån att sysselsättningen kopplad till kalkbrytningen synes vara en 

mycket viktig faktor. Domstolarna kan och ska fästa avseende vid att stålindustrin 

behöver kalk av just den kvalitet som finns på Bunge Ducker, men enligt min analys 

tycks det egentligen inte vara det som saken gäller utan det handlar om kalkindustrin 

och arbetstillfällena i denna industri på norra Gotland. I alla fall ur ett gotländskt 

perspektiv.    
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4 Intresseavvägningar med lokalt fokus 
I en tvist som denna finns det parter vars utgångspunkt är given. Att Nordkalk och kalk- 

och gruvindustrins företrädare anser att man ska bryta är självklart. Lika uppenbart är 

att de som företräder naturvårdsintressen som Naturvårdsverket, ornitologiska- och 

fältbiologiska föreningar inte vill ha kalkbrytning. Intressemotsättningarna går så långt 

att när Nordkalk börjar avverka en del skog i området i början av juli 2012 så ockuperas 

området av motståndare till kalkbrottet. Shirnina (2014) beskriver hur bristen på dialog 

drivit bråket kring Bunge Ducker. 

 
When it comes to dealing with such a complex issue of choosing between environment 

and economy, it is extremely important to establish effective communication between 

the stakeholders affecting and being affected by the decision-making on the case. As 

the research showed, there is definitely a lack of proper communication between the 

main stakeholders. This is one of the main reasons the process of decision-making 

regarding opening the limestone quarry has been going on for such a long time already. 

 

När intressemotsättningarna blir så starka mellan dem som företräder olika 

särintressen är det än mer intressant att analysera hur de som har att se till flera lokala 

allmänna intressen gör sina avvägningar. Speciellt intressant i detta sammanhang är då 

länsstyrelsen i Gotlands län och region Gotland1. För Gotlands del gäller att län och 

kommun/region har att utöva sin myndighet över exakt samma geografiska område, 

skillnaden är uppdragsgivaren. Länsstyrelsen är statens förlängda arm på Gotland 

bestående av tjänstemän. Regionens ledning är en folkvald församling med tjänstemän 

anställda för att utföra sitt uppdrag. För att fördjupa analysen av dessa bägge 

myndigheters avvägning av intressen har jag genomfört intervjuer med tjänstemän för 

att gå igenom vilka aspekter man tagit hänsyn till och med ledning av de intervjuades 

svar upprättat aggregationsträd. Beslutsfattandet inom region Gotland är speciellt 

intressant då regionstyrelsen tillstyrker kalktäkten emedan miljö- och 

hälsoskyddsnämnden i regionen avstyrker. Jag ska försöka analysera detta förlopp så 

långt möjligt. Den som ska rekommendera ett beslut har två alternativ: att tillstyrka eller 

avstyrka kalkbrytning på Bunge Ducker. De frågor som ställts har varit: 

  

Hur ser beslutsordningen ut på myndigheten i ett fall som detta? 

Vid bedömningen om nollalternativet eller brytning ska förordats vilka aspekter har då 

tagits med i bedömningen? 

Kan du bedöma hur dessa aspekter viktats mot varandra?  

 

Dessa frågor har sedan följts av följdfrågor med syftet att fördjupa kunskapen om hur 

intresseavvägningen gått till. 

 

 

 

4.1 Länsstyrelsens intresseavvägning 
 

Som framgått tidigare har länsstyrelsen i sina inlagor yrkat på att täkten ska avstyrkas. 

Beskrivningen länsstyrelsen i Gotlands Län (2017) gör av sitt uppdrag på hemsidan 

lyder som följer:  
 

                                                      
1 1971 bildade Gotland en kommun. Den 1 januari 2011 bytte Gotlands kommun namn till 

Region Gotland. 
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Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda 

levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt 

ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet. 

 

Detta får väl sägas vara en uppsättning av allmänna intressen som myndigheten ska 

arbeta för. Problemet med Bungeärendet är väl att det kan bli en målkonflikt, framförallt 

mellan tillväxt/arbetsmarknad och miljö.  

Jag kontaktade därför länsstyrelsen och sökte reda på vem som var bäst skickad att 

svara på frågor om hur besluten fattats och avvägningarna genomförts. Resultatet av 

detta blev en intervju 2017-06-16 med Anna-Lena Fritz (AF), chef för länsstyrelsens 

naturvårdsenhet. AF har varit chef för enheten sedan 2012 och var tidigare, sedan 2006, 

handläggare på samma enhet. AF har alltså varit med i hanteringen av detta ärende ända 

sedan tillstånd lämnades till provbrytning.  

På frågan om hur beslutsordningen ser ut på myndigheten i ett fall som detta svarar 

AF att ärendet först inkommer från den sökande (bolaget) som en begäran om att hålla 

ett samråd. Ärendet hamnar hos miljö- och vattenenheten eftersom ärendet klassas som 

miljöfarlig verksamhet. Samrådet hålls för att den sökande ska få kunskap om vilka 

underlag som behöver tas med i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen inför 

själva ansökan. I samrådet som hålls på länsstyrelsen och leds av den sökande, är flera 

enheter involverade, däribland sakområdena naturvård och samhällsplanering. Själva 

prövningen har i detta fall skett i domstolssystemet, länsstyrelsen bereds tillfälle att yttra 

sig under handläggningen av ärendet. Beslut som ska fattas tar sig formen av ett yttrande 

till prövningsmyndigheten, i detta fall den aktuella domstolen. Beslutet om yttrandets 

innehåll fattas vid en dragning i länsstyrelsens ledningsgrupp där 

enhetschefer, landshövding och länsråd deltar.  

 De aspekter man tagit hänsyn till i avvägningen är huvudsakligen naturens 

bevarande och hur den påverkas av vattenfrågan samt nyttan av kalken med avseende 

på hur den påverkar arbetsmarknaden över tid. AF beskriver att när man sett på aspekten 

nyttan av kalken ur ett arbetsmarknadsperspektiv så har länsstyrelsen bedömt att de 25 

år som brytningen av kalk skulle pågå på Bunge Ducker är en för kort period. Över 

längre tid värderar man bevarandet av naturen som mer positiv för arbetsmarknaden än 

nyttan av kalken.   

På frågan om man på något sätt kvantifierat detta i form av arbetstillfällen över tid så 

som Nordkalk gjort i brytningsalternativet så blev svaret nej med kommentaren att detta 

är svårt och att det beror på vilken typ av service och anläggningar som skulle komma 

att finnas kring en eventuell nationalpark. Men enligt AF har man gjort bedömningen 

att det finns en stor potential i bevarandet. AF nämner nationalparkerna Store Mosse i 

Småland och Söderåsen i Skåne som exempel på lyckade satsningar med bevarad natur 

och många besökare som gynnar näringslivet. Dessa båda nationalparker nämns också i 

länsstyrelsens sakframställan till MD. AF skriver i den mejlväxling som efterföljde 

intervjun för kontroll av fakta och citat: ”det här är verkligen inget lätt ärende!”.   

Om man som länsstyrelsen mot bakgrund av hur man ser på sitt uppdrag värderat den 

arbetsmarknadsmässiga effekten av kalkbrottet på detta sätt så blir avvägningen mellan 

att bryta eller inte ur myndighetens perspektiv enkel. Ingreppet i naturen som 

kalkbrotten skulle innebära får då långsiktigt negativa konsekvenser för både naturen 

och arbetsmarknaden. Apropå regeringens tidigare beslut att exkludera Ojnare från 

Natura 2000 uttryckte AF att länsstyrelsen var mycket förvånad över detta då Ojnare var 

med bland de förslag som länsstyrelsen lämnat ifrån sig. Enligt AF var länsstyrelsen 

också förvånad över regeringens vaga svar på EU:s initiala frågor kring hanteringen av 

ärendet där EU ansett att man kan ha tagit för stor hänsyn till kalkindustrin i strid mot 

gällande EU-rätt. Jag återkommer till skriftväxlingen mellan regeringen och EU längre 

fram. På frågan om det varit en enig länsstyrelse när man hanterat ärendet så nämner AF 

att det var oenighet huruvida man skulle överklaga MÖD:s dom men att beslutet blev 
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att inte överklaga. AF uttrycker vidare att opinionsläget kring Bunge Ducker förändrats 

över tid. Initialt var det mycket om gaffelfibblan och reaktioner fanns på att det var 

orimligt att ta så stor hänsyn till enskilda arter men att när det blev mer fokus på 

vattensituationen i området och framförallt gällande Bästeträsk har det blivit mycket 

större förståelse för motståndet mot täkten. I domen från MÖD (2012) på sid 28 står: 

”Länsstyrelsen anser i och för sig att målet i sin helhet handlar om vatten”.  

Med ledning av vad länsstyrelsen skrivit i ärendet och det som framkommit i 

intervjun med AF ska jag presentera hur jag tolkar länsstyrelsen intresseavvägning 

enligt modellen i Odelstad (2002) där det på sid 83 beskrivs hur en beslutssituation kan 

se ut:    

 

En typisk beslutssituation involverar ofta följande problem. Man har ett antal 

alternativ/…/ och en uppsättning avseenden eller aspekter /…/ som kan vara av 

betydelse för hur bra alternativen är. Man ska nu avgöra vad som gäller om 

alternativen med avseende på deras total ”brahet”. /…/ Man ska med andra ord göra 

en totalbedömning av alternativen (för det aktuella syftet eller sammanhanget). 

Totalbedömningen (den totala ”braheten” eller lämpligheten) är ett nytt avseende 

erhållet genom sammanvägning av utgångsaspekterna.     

För att illustrera länsstyrelsens sammanvägda bedömning ska jag upprätta ett 

aggregationsträd. Att avstyrka täkten, 0-alternativet, får namnet a och att tillstyrka täkten 

b. De allmänna intresseaspekterna som framkommit i intervjun är naturens bevarande 

n, riskerna kring vattensituationen r och nyttan av kalken k.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a ≻𝑛 b 

a ≻𝑟 b 

b ≻𝑘  a 

a ≻0 b 
 

            Figur 4 Aggregationsträd för min tolkning av länsstyrelsens intresseavvägning. 

Länsstyrelsen intresseavvägning ger ett mycket tydligt resultat, alternativet att inte 

tillstyrka täkten är med stor differens bättre med avseende på två av tre aspekter. 

Nyttodifferensen med avseende på naturens bevarande och riskerna för vattnet är stora. 

När det gäller nyttan av kalken finns det en fördelar på kort sikt med kalkens effekt på 

arbetsmarknaden och näringslivet men eftersom den effekten på längre sikt upphör och 

länsstyrelsen ser långsiktiga fördelar för näringslivsutvecklingen är nyttodifferensen här 

till täktens fördel alldeles för liten för att uppväga de övriga två. Därför blir den 

sammanvägda nyttodifferensen till fördel för en avstyrkan av täkten markant. 

 

a 

 

n  

b 

a 

b 

Den sammanvägda braheten 

enligt länsstyrelsen 

r 

a 

b 

k 

a 
b 
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4.2 Region Gotlands intresseavvägning 
När region Gotland (2017) på sin hemsida beskriver sitt uppdrag anger man att regional 

utveckling är ett särskilt politikområde: ”regionalt tillväxtarbete med fokus på regional 

konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning. Till det knyts arbetet med 

folkhälsa, näringslivsutveckling, miljö med mera.” Det är snarlikt länsstyrelsen 

formuleringar som också nämner näringsliv/tillväxt och miljö, dvs. Bungebråkets 

motpoler. Regionen och länsstyrelsen ska alltså tillvarata i stort sett samma allmänna 

intressen för samma geografiska område. 

    Det var en utmaning att få kontakt med relevanta personer i regionen. Mejl till 

politiker lämnades obesvarade men efter några veckor fick jag kontakt med 

regionjuristen Jan Olsson (JO). JO menar att när politikerna hanterar ett ärende av denna 

karaktär vill de både se till naturen och sysselsättningen på ön och beskriver Gotland 

som ett Sverige i miniatyr i fråga om naturtillgångar, bördigt i de södra delarna och med 

gruvor i norr. Kalk- och stenindustrin har alltid funnits på norra Gotland och politikerna 

värnar om den. JO menar att detta varit utslagsgivande i regionens intresseavvägning 

men att han inte deltog direkt i denna. JO hänvisade till den pensionerade tjänstemannen 

Jan von Wachenfeldt (JvW) som hade godheten att ställa upp på en längre intervju på 

plats i Visby 2017-07-05. JvW var regionens miljöchef under åren 2001 till 2007 och 

från 2007 och till pensioneringen 2017 planeringsstrateg på regionstyrelsen med ansvar 

för bland annat frågan om Bunge Ducker. JvW har alltså mycket god kännedom om hur 

intresseavvägningen i regionen gick till och beskriver hela ärendet och beslutsprocessen 

kring det som mycket känsligt varför regionstyrelsen tagit hjälp av externa jurister för 

att formulera regionens inlagor i ärendet. Regionens miljö- och hälsoskyddsnämnd 

agerade i skeendet som en egen myndighet och företräder då intresset miljö och hälsa 

varför en enig nämnd avstyrker kalktäkten. Man ser alltså till ett specifikt allmänt 

intresse. JvW kan inte besvara frågan om det är vanligt att det till domstol från 

kommuner eller regioner inkommer inlagor från enskilda nämnder och kommun/eller 

regionstyrelser, med två olika yrkanden. JvW menar att det i detta fall hade att göra med 

en mycket stark ordförande i då sittande miljö- och hälsoskyddsnämnd. Utlåtandet från 

regionens tekniska nämnd i ärendet inarbetades i regionstyrelsens inlaga till rätten. I 

motsats till facknämnder måste regionstyrelsen se till de aggregerade allmänna 

intressena. JvW beskriver hur just därför en övergripande prioriteringsordning mellan 

tre aspekter tog form under 2008 i politiska diskussioner, detta för att man sedan skulle 

kunna hålla en linje i regionstyrelsen. Den övergripande prioritetsordningen arbetades 

fram av JvW på uppdrag av regionstyrelsen. Vattenfrågan fick prioritet 1, sysselsättning 

2 och naturvård 3. Att vattenfrågan fick prioritet 1 innebar ett skallkrav, om riskerna 

kring vattnet bedömdes för stora kan regionstyrelsen inte tillstyrka täkten. När det gäller 

sysselsättning anlade regionstyrelsens ett kortare tidsperspektiv än länsstyrelsen, 25 år 

med arbetstillfällen är ett långt perspektiv för politiker valda på fyra år.  Man har också 

från regionstyrelsen varit skeptisk till den tänkta nationalparken som enligt länsstyrelsen 

skulle innebära positiva sysselsättningseffekter. JvW menar att det finns en konflikt 

mellan statens myndigheters vilja att skydda stränder, natur och kultur på Gotland och 

vissa politiska grupperingar i regionen och säger att ”det är en utbredd politisk 

uppfattning i regionen att skyddet för naturen gått för långt i vissa avseenden”. 

    Regionstyrelsen tillstyrker kalkbrytningen, visserligen med många kommentarer och 

krav kring den högt prioriterade vattenfrågan, men dock. Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden är en egen myndighet och som sådan var man i den nämnden enig 

i att avstyrka kalktäkten. Uppenbarligen blir sysselsättningen i form av de befintliga och 

eventuellt tillkommande arbetstillfällena avgörande för majoriteten i regionstyrelsen. 

När det kom till frågan om att överklaga MÖD:s dom om tillåtlighet var det 



15  

  

överväldigande majoritet i regionstyrelsen att inte göra det. Däremot överklagade miljö- 

och hälsoskyddsnämnden.  

 

Nedan ett aggregationsträd för att illustrera min tolkning av regionstyrelsens 

intresseavvägning enligt den prioriteringsordning man satte upp. Som tidigare får 0-

alternativet namnet a och brytning b. De aspekterna som framkommit i intervjun är 

naturensbevarande n, riskerna kring vattensituationen r och nyttan av kalken k. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a ≻𝑛 b 

a ≻𝑟 b 

b ≻𝑘  a 

b ≻0 a 
                   

           Figur 5 Aggregationsträd för min tolkning av regionstyrelsens intresseavvägning. 

 

Regionstyrelsens intresseavvägning var enligt genomförda intervjuer och andra 

iakttagelser som att miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrkte mer komplicerad än 

länsstyrelsens. Med de villkor som regionstyrelsen begärt för hanteringen av riskerna 

kring vattensituationen, framförallt garantibelopp för avhjälpande av eventuella 

framtida problem, väljer man att tillstyrka täkten. Som framgår av aggregationsträdet 

värderar man nyttan av kalken som avgörande, en markant skillnad mot hur man 

värderar naturens bevarande för samma plats. Man kan ifrågasätta min analys av men 

jag anser att det finns fog för den bedömningen, och att det har att göra med hur man ser 

på näringslivsutvecklingen i regionen under de 25 år som kalkbrytningen är uppenbart 

för mig. Den sammanvägda nyttodifferensen är betydligt mindre än länsstyrelsens men 

till täktens fördel. 
 

 

5  Domar  
De två första domarna där Nordkalk söker tillstånd för kalkbrytning på Bunge Ducker 

visar hela sakens karaktär. Dessa domar är MD (2008), en mycket omfattande dom, 131 

sidor, där man avstyrker tillstånd för kalkbrytning och MÖD (2009) där man håller med 

MD på många punkter men ändå bestämmer att bevilja tillstånd. Paragraferna 6 och 7 i 

Miljöbalkens tredje kapitel (1998) står i motsatsställning till varandra vilket säkerligen 

inte underlättar för domstolarna: 

a 

 
n r k 

b 
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a b 
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b 
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Det sammanvägda braheten 

enligt regionstyrelsen 
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6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän 

synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till 

friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- 

eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall 

särskilt beaktas. 

Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet 

skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket. 

7 § Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material skall så 

långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa. 

Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riksintresse 

skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket. 

 

5.1 Dom i Miljödomstolen 2008-12-19  

 

Miljödomstolen anser att skadorna på naturmiljön väger mycket tungt men uttrycker sig 

likadant om behovet av kalkråvaran. Vid avvägningen menar MD att skyddet av 

naturmiljön måste äga företräde då skadorna på den vid brytning av kalk inte kan ersättas 

av annan plats men att kalken kan utvinnas på andra platser. MD konstaterar att de två 

riksintressena inte kan samsas, dvs. kalktäkt kan inte bedrivas utan att naturvärden 

skadas. MD menar att kalk av tillräckligt god kvalitet kan brytas någon annanstans men 

att skadorna på den unika naturen är irreparabla. När MD ska avväga om värdet av 

naturen på just Bunge Ducker är större eller mindre än värdet av mineral och 

arbetstillfällen gör MD (2008) på sid 112 bedömningen att värdet av naturen på Bunge 

Ducker är större: 

  

Långsiktigt är det enligt domstolens bedömning en bättre hushållning att skydda 

naturmiljön i detta fall. Riksintresset för naturvården har alltså företräde. 

Miljödomstolen anser vidare att det inte är möjligt att både skydda naturområdet och 

bedriva täkten. Dess inverkan rent fysiskt är allt för stor och skyddsåtgärder kan inte 

ändra det förhållandet.     

  

MD menar alltså att intresset för naturen inte kan tillvaratas om täkten kommer till stånd.  

Hur har domstolen då gått tillväga för att genomföra intresseavvägningen? 

 

Man har att avgöra om hinder föreligger vad gäller lokaliseringen av täkten, dess 

påverkan på bevarandeområden, pröva dess miljöfarlighet och bedöma tillåtlighet för 

vattenverksamheten.   

 

5.1.1 Lokaliseringsfrågan 

 

Miljöbalkens 2 kap 6 § (Sveriges Riksdag 1998) stadgar att: 

 
För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det 

väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med 

minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

 

 Här ska alltså domstolen hantera frågan om det kan finnas andra platser där ändamålet, 

i detta fall utvunnen kalkmineral av viss kvalitet, kan uppnås med mindre intrång och 
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olägenhet miljön än den av Nordkalk föreslagna, Bunge Ducker 1:64. I ena vågskålen 

ligger de mycket stora naturvärden och i den andra ligger de värden som uppkommer 

vid brytning. Vid användande av vågskålsanalogin finns anledning återigen referera till 

Odelstad (2002), på sidan 24 ff beskrivs hur en prövning av ett planärende kan 

genomföras med hjälp av antingen en fjädervågsmodell eller en balansvågsmodell. För 

fjädervågen gäller, med en vågskål, att om vikten av negativa omständigheter för 

exempelvis miljön överstiger en viss gräns så blir det avslag. För balansvågen finns två 

vågskålar, en med nackdelar och en med fördelar och beslutsfattaren väljer då det 

alternativ som väger tyngst. MD tillämpar en balansvågsmodell och resonerar kring om 

det är helt säkert att just denna plats med sina mycket höga naturvärden är den enda 

tänkbara platsen för att komma åt den åtråvärda kalken. På sidan 110 i domen står:   

 
Nordkalk har hävdat att detta i princip är den enda tänkbara platsen för bolagets 

fortsatta verksamhet. Såväl Nordkalk som länsstyrelsen har redogjort för vissa andra 

kalkförekomster på Gotland. Vad gäller kalk i övriga landet samt i fråga om import är 

utredningen i målet dock knapphändig. Klart är att Bungeområdet är den för Nordkalk 

absolut bästa platsen för brytning. Det synes vara den största enskilda 

kalkförekomsten i regionen. Utredningen ger dock vid handen att det finns alternativa 

platser att bryta kalk på Gotland och dessutom på andra platser i Sverige, fastän med 

huvudsakligen annan kvalitet. Domstolen anser därför att Bungeområdet inte är det 

enda alternativet och att då verksamheten enligt vad som nyss sagts leder till stora 

olägenheter för miljön, är verksamheten inte förenlig med lokaliseringskravet i 2 kap 

miljöbalken. 

  

MD framhåller de mycket stora värden som kalken kan generera och går därför vidare 

till nästa steg i intresseavvägningen där man, enligt proportionalitetsprincipen i 2 kap 7 

§ Miljöbalken att inskränkningen inte får går längre än vad som behövs för att skyddet 

ska tillgodoses. MD skriver i en lång mening på sid 111 i domen:  

 
Miljödomstolen gör därvid den bedömningen, att även om kalkbrytningen måste anses 

mycket angelägen, är de förhållandena att alternativa möjligheter finns och att stora 

naturvärden står på spel som för alltid förloras, sådana att kravet på hänsyn vid 

lokalisering får anses rimligt.  

 

MD anser alltså att naturvårdsintresset ska ha företräde framför kalkbrytning. Men 

vågskålarna står i höjd med varandra verkar det som, alltså adderar man något till den 

ena vågskålen. MD gör valet att naturmiljön på platsen ska prioriteras. På sid 112 i 

domen skriver domstolen:  

 
Vid bedömningen anser domstolen att den stora oreparerbara skadan på naturmiljön 

av riksintresse väger mycket tungt liksom det industriella behovet av kalkråvaran. Vid 

ett val mellan dessa intressen är det dock avgörande att naturmiljön inte kan ersättas 

av en annan plats medan kalk trots fördelarna med Bungetäkten faktiskt kan utvinnas 

på andra platser såväl på norra Gotland som på fastlandet eller utomlands. 

 

 

Braheten med naturens bevarande är alltså större än täktens nytta vad gäller 

lokaliseringsfrågan enligt MD.  
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5.1.2 Särskilda skyddade områden 

 

Särskilda skyddade områden behandlas i 7 kap 27 § Miljöbalken.  

 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska fortlöpande föra en 

förteckning över naturområden som bör skyddas eller är skyddade 

1. som särskilda skyddsområden enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar, 

2. som särskilda bevarandeområden enligt rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 

1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, senast ändrat genom 

direktiv 2006/105/EG, eller 

3. enligt internationella åtaganden eller nationella mål om skydd för naturområden. 

I detta fall är det Natura 2000-områdena Bräntings haid och Bästeträsk som ligger inom 

denna paragrafs tillämpningsområde eftersom de ligger i närheten av Bunge Ducker 

1:64. Miljöbalken 7 kap 28 a § anger att det krävs tillstånd för att bedriva verksamheter 

eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde som 

har förtecknats enligt 27 § första stycket 1 eller 2. Nordkalk menar att brottets påverkan 

på kringliggande områden blir så begränsad att det kan ifrågasättas om tillståndsplikt 

ens föreligger emedan naturvårdsintressena, med Naturvårdsverket i spetsen, menar att 

hydrologin i området är så känslig att våtmarkerna och dess arter riskerar att skadas 

permanent. MD resonerar i denna del i termer av sannolikhet och skriver på sid 115 i 

domen: 

 
 Miljödomstolen anser att utredningsläget är sådant i målet att en negativ påverkan på 

bevarandeområdena kan verkar högst trolig via främst ändrade yt- och grundvatten 

förhållanden.  

 

Citatet är korrekt återgivet men innehåller ett språkfel ”kan verkar”. Menar MD ”kan 

verka” eller ”verkar”? Jag håller för troligt att det är ”kan” som egentligen inte borde stå 

där efter som det verkar konstigt att koppla med ”kan” med ”högst troligt”. Spelar det 

då någon roll med verkar eller kan verka. Ja, klart att verkar är starkare eftersom kan 

indikerar något eventuellt. Kan språkfelet spegla det mycket svåra och pressande att 

göra avvägningen i detta fall? MD fortsätter på samma sida, 115, i domen att bedöma 

sannolikhet: ”Miljödomstolen anser att det sannolikt inte är möjligt att med artificiella 

åtgärder efterlikna och upprätthålla de vattenförhållanden som nu råder” 

        

    Att MD anser att områdesskyddet ska gälla innebär att man precis som vid 

bedömningen av lokalisering i ett andra steg ska avväga, enligt 

proportionalitetsprincipen, om inskränkningen går längre än vad som behövs för att 

skyddet ska tillgodoses enligt 7 kap 25 §. Det gör den inte enligt MD. Såväl osäkerheten 

kring vattenfrågan som hotade arters bevarandestatus väger tyngre än nyttan av kalken 

i denna prövning.  

 

5.1.3 Prövning av täkten som miljöfarlig verksamhet 

 

Vid tiden för MD:s prövning av Nordkalks tillståndsansökan fanns det en särskild 

täktbestämmelse i Miljöbalken, 9 kap 6 a §, där behovet av material som kan utvinnas 

skulle vägas mot skador som kan uppkomma på djur och växter eller miljö i övrigt. 

Denna täktbestämmelse upphävdes 2009 och ersattes med en allsidig prövning genom 

tillämpning av bestämmelserna i andra och tredje kapitlet i Miljöbalken. Skrivningen i 

9 kap 6 a § när MD hade att göra sin avvägning löd: 
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Vid prövningen av en ansökan om tillstånd till täkt skall behovet av det material som 

kan utvinnas vägas mot de skador på djur- och växtlivet och på miljön i övrigt som 

täkten kan befaras orsaka. Tillstånd får inte lämnas till en täkt som kan befaras 

försämra livsbetingelserna för någon djur- eller växtart som är hotad, sällsynt eller i 

övrigt hänsynskrävande.  

Enligt denna paragraf ska alltså MD göra en avvägning mellan intressen och tillämpar 

den tidigare beskrivna balansvågsmetoden. 

 

Täktens vågskål:  

- Ett mindre täktområde i ett betydligt större område av skog och våtmarker 

- Kompensatoriska åtgärder  

- Kalkfyndighetens unika egenskaper 

- Täktens stora ekonomiska värde, 16-17 miljarder kronor 

- 140-150 arbetstillfällen under 25 år och påverkan på 150 gotländska leverantörer 

- Industriverksamheten i Storungs kan tvingas till nedläggning om kalken inte kan 

brytas 

Naturvårdsintressenas vågskål: 

- I området finns många förekomster av arter som i övriga Sverige är extremt 

sällsynta  

- I området är förekomsten av rödlistade kärlväxter oerhört rik 

- I området finns Norra Europas artrikaste tallanknutna skalbaggefauna 

- Täktområdet hyser en betydande del av världsbeståndet av gaffelfibblan 

- Stora risker kring den mycket känsliga vattensituationen i området   

MD konstaterar på sidan 117 i domen att ”behovet av stenmaterialet föreligger och att 

det måste anses relativt stort”. MD går sedan vidare med vad man ska beakta vid 

avvägningen. Det MD nämner i detta fall är; alternativa fyndigheter, föroreningsrisk, 

buller, damm, transporter och påverkan på arter. MD menar att skyddsåtgärderna är 

tillräckliga för att ge det av Nordkalk sökta tillståndet för transportband mellan Bunge 

Ducker och Storugns. Påverkan av buller och damm framstår också som acceptabla 

vägda mot vad man beskriver som ”den stora nyttan av fyndigheten” i MD:s avvägning. 

Men så kommer avvägningen till frågan om påverkan på yt- och grundvatten och MD 

är tillbaka på den bedömning man gjorde kring särskilt bevarande.  

 
Vad däremot gäller påverkan via yt- och grundvattnet, som utvecklats ovan i samband 

med överväganden om Natura 2000-områden, är det domstolens uppfattning att 

skadeverkan som befaras på framförallt våtmarker är alltför stor för att den ska 

uppvägas av behovet. Miljödomstolen anser det vidare visat i målet att försämrade 

livsbetingelser för hotade arter kan befaras.2   

    

Nordkalks ansökan om hantering och transportband kan alltså godkännas men 

vattenfrågan sätter återigen stopp, och detta innan MD ens kommit till den delen av 

bedömningen som handlar om vattenverksamheten. Nordkalk har ingen nytta av 

tillstånd att hantera eller transportera kalk som man inte får bryta. 

 

                                                      
2 Miljödomstolen Dom M1826-07 s 117-118 
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5.1.4 Vattenfrågan i Miljödomstolens dom   

 

Domstolen har att pröva bortledande och infiltration av yt- och grundvatten från täkten. 

Prövningen sker mot 11 kap 6 § och 7 §. Domstolen inleder med att jämföra nyttan av 

täkten för bolaget och samhället mot kostnaden för vattenverksamheten och finner att 

nyttan klart överväger kostnaderna3. 

Nästa steg i avvägning blir i vilken grad vattenverksamheten som krävs för täkten 

skapar risker för negativ påverkan på kringliggande våtmarker och Bästeträsk. Här väger 

domstolen på sid 119 i domen in vattensituationen på Gotland och värdet av Bästeträsk:  
 

Beträffande skador och olägenheter är det återigen miljödomstolens bedömning att 

utredningen i målet väcker farhågor om stor negativ påverkan på både närliggande 

våtmarker som möjligheten att nyttja den planerade vattentäkten Bästeträsk i 

framtiden. Med tanke på den generella vattenbristen på Gotland har sjön Bästeträsk 

ett mycket stort ekonomiskt värde ur allmän synpunkt som måste beaktas. 

 

MD har vid prövningen av täktverksamheten såväl ur ett särskilt bevarandeperspektiv 

som vid bedömning av miljöfarlighet ansett att riskerna kring vattensituationen varit 

avgörande för att inte bevilja tillstånd. Mot den bakgrunden är det föga förvånande att 

man vid prövningen av själva vattenfrågan finner att tillstånd inte kan lämnas. Trots 

Nordkalks undersökningar kvarstår osäkerhet menar domstolen på sid 119 i domen: 

 
Såsom miljödomstolen konstaterat ovan har bolaget utfört omfattande undersökningar 

för att klargöra yt- och grundvattenförhållandena i området. Miljödomstolen anser 

emellertid att utredningen i målet om dels vattenpåverkan av täkten som sådan, dels 

vattenhanteringen i sig, inte klargjort hur Bästeträsk kommer att påverkas vare sig 

under driften eller under återfyllnadperioden som sannolikt sträcker sig över flera 

decennier. Dessa osäkerheter leder till att ansökt tillstånd inte kan lämnas vid en 

prövning enligt 11 kap 6 § och 7 § Miljöbalken.   

 

 

Det är alltså osäkerheten, eller den dubbla osäkerheten, som fäller avgörandet. Detta 

trots att SGU anser att utredningsläget är tillräckligt och trots att kommunens styrelse 

med sin oro för Bästeträsk ändå tillstyrker. 

 

5.1.5 Sammanfattning av domen och regeringsprövning 

 

MD menar att tillstånd inte kan ges för det Nordkalk ansökt med undantag av 

transportbandet och det har företaget som tidigare framhållits ingen nytta av om man 

inte får bryta kalk. MD skriver i sin sammanfattning på sid 120 i domen: 

 
Såväl lokaliseringen som risken för påverkan på bevarandeområden och faran för 

hotade arter hindrar att tillstånd kan lämnas. Dessutom föreligger osäkerhet 

beträffande möjligheten att skydda vattentäkten Bästeträsk. Ansökan ska därför 

lämnas utan bifall. 

 

Då det i ansökan anförts arbetsmarknadspolitiska skäl ska MD även pröva om dessa är 

av sådan vikt att ärendet enligt 21 kap 7 § i Miljöbalken ska överlämnas till regeringen 

för avgörande men MD finner att det antal arbetstillfällen det handlar om inte väger 

                                                      
3 Miljödomstolen Dom M1826-07 sid 119 
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tungt nog för att sådan regeringsprövning ska vara aktuell.  MD:s domskäl tar upp inte 

bara allmänna intressen utan även en enskild intresseaspekt nämligen Nordkalks. Det är 

på sin plats att redogöra för skillnaden mellan allmänna och enskilda intressen innan vi 

går vidare till aggregationsträdet för MD:s dom.  

 Om allmänna intressen skriver Boverket (2017b): ”Allmänna intressen är bland 

annat natur- och kulturaspekter, utformningen av bebyggelse samt vissa bestämmelser i 

miljöbalken”. När det gäller enskilda intressen skriver samma källa: 

 
De enskilda intressena är inte specificerade i lagen utan de uppkommer först när någon 

enskild blir berörd av kommunens planläggning eller lovbeslut./---/ Även om det är 

en av de grundläggande principerna att bedömningar i olika frågor enligt plan- och 

bygglagstiftningen ska utgå från vad som är en från allmän synpunkt lämplig 

markanvändning, så ska hänsyn alltså alltid tas till enskilda berörda intressen. 

 

Alltså kommer en enskild intresseaspekt som domstolen också ska ta hänsyn till att 

finnas i aggregationsträdet som illustrerar MD:s dom. MD skriver på sid 110 i domen: 

”Klart är att Bungeområdet är den för Nordkalk absolut bästa platsen för brytning”. 
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I aggregationsträdet nedan står a för avstyrkan och b för tillstyrkan av täkten. För 

aspekterna gäller att n står för naturens bevarande, r för riskerna kring vattensituationen, 

k för nyttan av kalken och e för den enskilda aspekten ”Nordkalks nytta av täkten”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a ≻𝑛 b 

a ≻𝑟 b 

b ≻𝑘  a 

b ≻𝑒 a 

a ≻0 b 
 

                       Figur 6 Aggregationsträd för min tolkning av MD:s intresseavvägning 

Den totala nyttodifferensen mellan alternativen att tillstyrka eller avstyrka täkten i MD:s 

dom är enligt min tolkning relativt stor, framför allt är det riskerna kring vattnet som 

fäller avgörandet. En osäkerhet angående de nyttodifferenser jag angett är  hur MD sett 

på den enskilda aspekten, den nämns i domen men resonemanget fördjupas inte, därför 

är underlaget för min bedömning svagare än vad gäller de andra aspekterna när det gäller 

hur den påverkar den totala sammanslagningen. Låt oss se vad Miljööverdomstolen 

kommer fram till efter att Nordkalk överklagat till den instansen. 

 

5.2 Dom i Miljööverdomstolen 2009-10-09  

 

Nordkalk överklagar MD:s dom till Miljööverdomstolen. Argumenten i 

sakframställningen är i stort sett desamma även om Nordkalk tydligt anger vad företaget 

menar är felaktiga bedömningar av Miljödomstolen. En omständighet är att man höjt 

garantibeloppet för att minimera skador på grund av vattenverksamheten från 5 till 20 

MSEK och att man framhåller att man tidigare avstått kalkbrytning på andra platser på 

Gotland uppmanade av länsstyrelsen och Naturvårdsverket och menar att man hänvisats 
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till Bungetrakten och därför förvärvat fastigheten Bunge Ducker 1:64. I Domen M 350-

09 på sid 3-4 återges Nordkalks talan: 

 
Bolaget har efter önskemål från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket avstått från 

projektering på de förvärvade markområdena Hoburgsmyr och Mölnermyr för att i 

stället avsätta dessa för naturändamål. I samband med dessa diskussioner under 2001 

hänvisade länsstyrelsen Nordkalk till Bungeområdet, vilket ledde till att Nordkalk 

förvärvade mark och undersökte fyndigheten på den nu aktuella platsen.  

 

  

5.2.1 Miljööverdomstolens prövning av lokaliseringen 

 

MÖD har samma syn som MD vad gäller att det är två riksintressen som står mot 

varandra. MÖD bedömer också att kalkbrytning på platsen medför påtaglig skada på 

naturen och att det finns osäkerhet kring hur täkten påverkar intilliggande områden och 

Bästeträsk. Så långt samma aspekter och samma värdering av dessa. Men sedan lyfter 

MÖD fram andra utgångspunkter. Miljöbalkens 9 kap 6 § för bedömning av 

täktverksamhet finns inte längre kvar utan bedömningen ska ske med tillämpning av 2 

och 3 kap i Miljöbalken. MÖD menar också att motparterna inte vederlagt Nordkalks 

argumentation att kalkfyndigheten är unik i sitt slag på Gotland och Sverige och skriver 

på sid 12 i domen: 

 
Miljööverdomstolen har därför, till skillnad mot miljödomstolen, som utgångspunkt 

för prövningen att någon realistisk plats för brytning av kalk av den kvalité som 

Nordkalks kunder efterfrågar saknas i närområdet och att vägrat tillstånd skulle leda 

till att råvaruförsörjningen skulle få ske genom import från mer avlägset liggande 

kalkbrott.  

 

Naturvärdena är alltså inte lika bundna till just denna plats som kalken enligt MÖD. 

Riksintresset materialutvinning ur Bungetäkten går helt förlorat vid ett avslag på 

ansökan menar MÖD. På sid 13 i domen skriver man:   

 

Genom de åtaganden som Nordkalk gjort i fråga om bl.a. avsättning av ett annat 

markområde åt naturvården och för bevarandet av gaffelfibblan kommer 

naturvårdsintressena att i viss mån kompenseras för den förlust av naturvärden som 

täkten orsakar. Det kommer också att finnas stora arealer där flora och fauna kan leva 

vidare. Mot detta står att riksintresset för materialutvinning kommer helt att gå förlorat 

vid ett avslag på ansökan, med de negativa effekter som ovan redovisats. Utvinning 

kan ske under i vart fall 25 år, vilken tidsperiod enligt Miljööverdomstolen är 

tillräckligt långsiktig. Miljööverdomstolen gör mot denna bakgrund bedömningen att 

intresset av materialutvinning från hushållnings- och samhällsekonomisk synpunkt 

väger tyngre än naturvårdsintressena.  

     

  

Man gör alltså en helt motsatt bedömning jämfört med MD. MD menade att naturen på 

täkten går helt förlorad vid tillåtlighet och sådan därför inte kunde ges och MÖD menar 

att tvärt om att mineralfyndigheten går helt förlorad om tillstånd inte ges. Det blir alltså 

två helt olika perspektiv i avvägningsfrågan från respektive instans när man ska bedöma 

vilket beslut som bäst tillvaratar samhällsintressen.  

 



24  

  

5.2.2 Prövning av påverkan på Natura 2000-område 

 

Liksom MD har MÖD att pröva om tillstånd kan ges mot bakgrund av påverkan på 

specifika bevarandeområden enlig 7 kap 28 a §. Liksom i synen på lokalisering vänder 

MÖD i viss mån på perspektivet jämfört med MD. I MD:s dom är närheten till 

kringliggande Natura 2000-områden ett allvarligt problem med hänsyn till 

osäkerheterna kring hydrologin i området. Så långt är domstolarna överens men sedan 

lyfter MÖD fram det faktum att regeringen skyddat omkringliggande områden enligt 

Natura 2000 men inte just Bunge Ducker 1:64. MÖD menar att det kan antas ha sin 

bakgrund i att man ville hålla öppet för kalkbrytning. På sid 15 i domen skriver man:  

 

Regeringen har bestämt att livsmiljöer i områdena Bräntings haid och  Bästeträsk ska 

skyddas men valt att inte skydda den del av Bunge Ducker 1:64 som sannolikt 

innehåller samma naturtyper som de utpekade Natura 2000-områdena. Det får 

förutsättas ha skett med synsättet att de ovan berörda intressena skulle kunna vara 

förenliga med varandra och att materialutvinningen inte skulle omöjliggöras. Detta får 

bilda utgångspunkten också vid tillståndsprövningen.   

  

Detta synsätt får stor påverkan på MÖD:s bedömning och är också mycket intressant för 

framtiden eftersom regeringen i ett senare skede kommer att inkludera täktområdet i 

Natura 2000.  MÖD anser vidare att löpande utveckling av kunskap och åtgärder ska tas 

med i avvägningen och ställas mot de osäkerheter som man är ense med MD finns 

kopplade till hur hydrologiska förhållanden påverkar bevarandet av skyddad flora och 

fauna. MÖD menar att under utbrytningen av täkten kan man följa utvecklingen med 

hjälp av kontrollprogram och vidta de åtgärder som krävs. MÖD lägger också in 

tidsaspekten att det kommer att ta cirka 10 år innan täktverksamheten närmar sig de 

känsligaste områdena. På sid 16-17 i domen skriver man: 

Det är, mot given bakgrund, enligt Miljööverdomstolens bedömning uppenbart att 

täktverksamheten i viss mån kommer att ge upphov till effekter på 

bevarandeområdena i täktens omedelbara närhet. Domstolen gör samtidigt 

bedömningen att, trots de osäkerheter som föreligger vad avser bedömningen av de 

hydrologiska förhållandena, de planerade skydds- och kontrollåtgärderna bör leda till 

att effekterna inte påverkar de skyddade livsmiljöerna i området som helhet eller 

medför att de skyddade arterna utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan 

försvåra bevarandet av arterna i området.    

Alltså finner MÖD att tillstånd kan ges enligt 7 kap. 28 a §. 

 

 

5.2.3 Vattenfrågan i Miljööverdomstolens dom  

 

MÖD är mycket kortfattad i sina domskäl angående vattenfrågan. Prövningen kring 

Natura 2000-områden ägnas drygt fyra sidor medan vattenfrågan avhandlas på en halv 

sida. Man lutar sig på SGU:s bedömning och yttrandet därifrån, om än omdebatterat, är 

som framgått mycket tydligt. Vattenverksamheten är därför tillåtlig enligt MÖD.  
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5.2.4 MÖD:s sammanfattande bedömning  

 

I sin sammanfattning på s. 17 i domen använder MÖD begreppet begränsad skada:  

Miljööverdomstolen bedömer att det av utredningen i målet för anses framgå att den 

skada och de olägenheter som verksamheten kommer att orsaka kan /…../ motverkas 

genom skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått så att endast begränsade skador på 

natur- och kulturmiljö uppkommer.  

MÖD anger inte i sammanfattning explicit att störningarna är acceptabla utan använder 

i stället dubbla negationer i skrivningen på s. 17: ”Miljööverdomstolen anser således att 

den sökta täktverksamheten på Bunge Ducker 1:64 med angivna skyddsåtgärder kan 

bedrivas utan oacceptabla störningar för omgivningen”.  

Nedan ett aggregationsträd för att beskriva MÖD:s intresseavvägning. Att avstyrka 

täkten är alternativ a, att tillstyrka b. Aspekterna är n för bevarandet av naturen, r för 

riskerna kring vattensituationen, k för nyttan av kalken och e för den enskilda aspekten 

”Nordkalks nytta av täkten”. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a ≻𝑛 b 

a ≻𝑟 b 

b ≻𝑘  a 

b ≻𝑒 a 

b ≻0 a 

 

 

                 Figur 7 Aggregationsträd för min tolkning av MÖD:s intresseavvägning. 
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Det finns osäkerheter i bedömningen av nyttodifferenser även i detta träd. Jag har 

minskat nyttodifferensen mellan alternativen med avseende på aspekten e jämfört med 

trädet för MD:s avvägning. MÖD tar inte upp det enskilda intresset i sina domskäl och 

jag menar att det därför får mindre betydelse. 

5.3 Varför blev bedömningen den motsatta i överinstansen?  

Borttagandet av den speciella paragrafen kring täktverksamhet mellan de bägge 

domarna kan ha haft betydelse men det framgår inte av domskälen. Tvärt om tycks det 

som att MD på alla punkter, undantaget transportbandet, anser att täkten får orimlig 

påverkan på naturen oavsett vilket lagrum som tillämpas. Som framgår gör MÖD en 

motsatt bedömning vad gäller hur unik kalken i den tänkta täkten är. MÖD tar också in 

i bedömningen att regeringen vid denna tidpunkten inte skyddat Bunge Ducker enligt 

Natura 2000 samt att Nordkalk avstått andra områden till naturvårdsintressen. Det tycks 

som MÖD, även här oavsett lagrum anser att det finns så mycket skyddad natur i 

omgivningen att täkten bör tillåtas. En tydligare formell beslutsanalysmodell i form av 

aggregationsträd med nyttodifferenser skulle kanske kunna skapa större klarhet i 

bedömningarna, både när de sker och när de ska förstås i efterhand. 

 

6 Regeringens beslut om Natura 2000  

 

Under tiden som domstolsprocessen kring kalktäkten pågår ger regeringen den 9 januari 

2015 samtliga länsstyrelser i uppdrag att redovisa förslag till nya Natura 2000-områden 

men också justeringar av befintliga. Förslagen redovisas till Naturvårdsverket, som 

bedömer dem och redovisar vidare till regeringen 2015-03-27. I det av Naturvårdsverket 

till regeringen överlämnade förslaget ingår bland annat en utökning av Natura 2000-

området i Bunge som omfattar den fastighet som den tänkta täkten ligger på. Föga 

förvånande kan man tycka eftersom länsstyrelsen och Naturvårdsverket under hela 

processen varit överens om hur skyddsvärd miljön är och att kalkbrytningen borde stå 

tillbaka. Naturvårdsverket (2015) hemställer om en utökning av Natura 2000 med bland 

annat följande formuleringar i en skrivelse till regeringen på sid 9:  
 

Området har en stor areal av alla fyra bristnaturtyper som är aktuella för Gotland, 

varav karsthällmarker och basiska berghällar är naturtyper där Gotland har en stor 

andel av landets totala förekomst och därmed ett stort nationellt ansvar. P.g.a. många 

inventeringar i området har mycket ny kunskap tillkommit om viktiga förekomster av 

både sällsynta naturtyper, t.ex. karsthällmarker, och sällsynta arter, bl.a. gaffelfibbla. 

Länsstyrelsen kompletterar även med styv kalkmossa och kalkkärrsgrynsnäcka i 

området. 

 

I hela den rättsliga processen kring Bungetäkten är det intressant att staten i form av 

Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Gotlands län drivit en linje och att region Gotland 

drivit en annan. Regionen har hela tiden tillstyrkt kalktäkten och är mycket oroad över 

hur en utökning av Natura 2000 i Bungetrakten kommer att påverka regionen. 

Regionstyrelsen (2015) skriver till statsminister Löfven i ärendet 2015-03-31: 

 
I det fall utökningen av Natura 2000 medför stopp för de största företagen inom 

stenindustrin på ön, då deras nuvarande tillstånd går ut, kommer det att få betydande 

konsekvenser för näringslivs- och arbetsmarknadsstrukturen på Gotland - och därmed 

för den regionala ekonomin. 
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Regionstyrelsens skrivning ligger i linje med den tidigare observerade typkonflikten 

mellan stat och region kring allt för reglerade naturskyddsintressen. Lokalt prioriterar 

man arbetstillfällen och näringslivsintressen och kanske i viss mån att fastighetsägare 

ska få förfoga över sin mark. Men det som kan se ut som en strid mellan miljöintressen 

och industri/arbetsmarknad i Sverige, eller på Gotland om man så vill, och en potentiell 

konflikt mellan regeringspartierna (S) och (MP) när det kommer till ett eventuellt Natura 

2000 utpekande av området har hela tiden följts mycket noga av EU-kommissionen. 

Redan 2012 tillskrev EU regeringen via EU Pilot, ett förfarande som är till för att 

förhindra överträdelser av EU-rätt på ett tidigt stadium, och undrade på vilka premisser 

just täktområdet exkluderats när kringliggande området utpekats som Natura 2000. EU:s 

direktorat för rättsliga frågor (EU Kommissionen 2012): 

 
Det tycks följa av handlingar som kommissionen har tillhanda, särskilt av ett brev av 

den 4 maj 2006 från Sveriges miljödepartement till kommissionen, att framtida 

möjligheter för kalkstenutvinning på Gotland har beaktats när Natura 2000-områden i 

dessa delar av Gotland har föreslagits till kommissionen. Det följer dock av fast 

rättspraxis att endast vetenskapliga kriterier ska användas när gränserna för Natura 

2000-områden avgörs. Ekonomiska och sociala omständigheter ska inte beaktas.  

 

Jan Darpö, professor i miljörätt vid Uppsala Universitet skriver i uppsatsen EU-rätten 

och den processuella autonomin på miljöområdet – Om det svenska systemet med 

tillåtlighetsförklaringar och mötet med europarätten (2013) på sid 28 om EU 

kommissionens intresse för frågan kring kalktäkten: 

          
Kommissionen inledde som sagt under våren en kommunikation med regeringen. Från 

svensk sida finns det tecken på irritation över att man anser att Bryssel lägger sig i ett 

pågående mål. Det kan också vara så att man från regeringens sida underskattar 

kommissionens beslutsamhet i frågan. Det vi ser kan vara ett utflöde av 

kommissionens nya strategi när det gäller överträdelser av unionsrätten. 

Kommissionens intresse avtog verkligen inte och EU-kommissionens Generaldirektör 

för miljö, Karl Falkenberg, skriver i ett brev till regeringen, i form av Sveriges EU-

ambassadör (Falkenberg 2015): 

 
Med tanke på att kommissionen redan tidigare har behandlat detta planerade stenbrott 

inom ramen för ett informationsutbyte i EU Pilot (ärende 2958/12/ENVI) och att 

tillståndsförfarandet för stenbrottet på nationell nivå i Sverige visar att frågan är 

exceptionellt komplex på en mängd olika sätt, skulle jag be dig att dela den oro som 

jag uttrycker i bilagan till detta brev med de berörda myndigheterna som berörs av det 

pågående tillståndsförfarandet i Sverige. 

Formuleringen ”exceptionellt komplex på en mängd olika sätt” stryker under att det är 

multikriterieproblem som behandlas i denna uppsats. I bilagan som omnämns i citatet 

ovan finns paragrafer som pekar på potentiella felaktigheter i den svenska rättskipningen 

kring kalktäkten. Regeringen (2015a) besvarar brevet den 7 juli genom att redogöra för 

den pågående processen kring eventuella nya och justerade Natura 2000-områden och 

avslutar på sid 4 i sitt svar till kommissionen: ”Den svenska regeringen är enligt 

grundlagen förhindrad att i sak kommentera pågående domstolsprövningar”.

 Regeringen fattar som tidigare nämnts 2015-08-31 beslut om att Bunge Ducker, eller 

Ojnare om man så vill, ska bli ett Natura 2000-område och dåvarande klimat- och 

miljöminister Åsa Romson uttalar följande samma dag i ett pressmeddelande från 

regeringen (2015b):  
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Regeringen prioriterar arbetet med att stärka och bevara den biologiska mångfalden 

på land och i vatten. Området kring Bästeträsk är ett världsunikt och omistligt 

naturområde. Dagens beslut visar att regeringen tar skyddet av Sveriges natur på stort 

allvar.   

På Gotland blir reaktionerna starka även om regeringen sockrar beslutet med att man 

ska ta fram näringslivspaket på 100 miljoner som ska utformas tillsammans med 

näringslivet, facket och regionen. Det hade varit mycket intressant att ta del av 

diskussionerna i regeringen kring beslutet. Miljöpartiets ståndpunkt är självklar men att 

LO med dåvarande metallordföranden Anders Ferbe i spetsen var mycket tydlig och 

offentlig i sitt ställningstagande att kalkbrottet borde tillåtas kan leda till tanken att det 

förekommit en del interna motsättningar inom (S). Det är svårt att identifiera hur EU, 

dess lagstiftning kring Natura 2000 och det starka intresset därifrån påverkar 

regeringens intresseavvägning. Kanske hade regeringen inte riktigt något val i denna 

fråga utan fick skicka ett antal miljoner till region Gotland som kompensation för 

arbetsmarknadsproblematiken. 

 

7 Summering med blick på fortsättningen  

Som framgått tidigare är processen ännu pågående och framtiden får utvisa om det 

kommer att brytas kalk på Bunge Ducker eller inte. Olika domstolsinstanser har gjort 

motsatta bedömningar om hur marken bäst ska användas, regeringsbeslut har tidigare 

exkluderat det område där den tänkta täkten ligger för att i ett senare skede inkludera 

området i Natura 2000. Två myndigheter med utvecklingen på Gotland ur både ett miljö- 

och näringslivsperspektiv som sina ansvarsområden, länsstyrelsen och regionstyrelsen, 

har kommit till olika slutsatser. Det som är intressant ur ett beslutteoretiskt perspektiv 

är hur respektive domstol eller sakägare kommit fram till sin slutsats och om detta skulle 

kunna bli tydligare med hjälp av något beslutsteoretiskt verktyg. I denna uppsats har jag 

använt aggregationsträd med interfaktoriella nyttodifferenser för tolkning av 

avvägningar i efterhand. Kanske kunde avvägningar i en sådan mycket komplex fråga 

som denna om kalkbrytning i Bunge bli bättre när de fattas och lättare förstå i efterhand 

om något verktyg underlättade processen. I Odelstad (2002) på sid 34 beskrivs målet 

med ett språk för avvägningar: 

 
Målet är att kunna göra hela avvägningen ”synlig”, så att alla dess moment framgår 

klart. Själva avvägningsförfarandet kan då ske på ett genomtänkt och rationellt sätt t 

ex i ett stegvist förfarande. Det kan vidare kontrolleras, både av den som utfört 

avvägningen och av andra. Hela avvägningen, dvs. alla ingående moment och inte 

bara dess resultat, kan kommuniceras, t ex mellan myndigheter. En djupgående 

jämförelse mellan hur olika agenter (myndigheter, personer o.dyl.) har löst ett och 

samma problem blir möjlig, och principer för hur avvägningar skall göras kan 

formuleras.   

Jag menar att mitt arbete visat att ett inslag i ett sådant språk, i detta fall aggregationsträd 

med nyttodifferenser, kan vara av nytta vid ett så komplext ärende som det om 

kalkbrytning i Bunge. Nyttan uppkommer både när avvägning ska göras och när den ska 

förstås eller analyseras i efterhand. 

     Nästa frågeställning kring det aktuella området på Norra Gotland är om det ska bli 

nationalpark. Naturvårdsverket har gjort en förstudie och Länsstyrelsen är positiv 

emedan regionstyrelsen intar en mer skeptisk hållning. Konflikter kring 

markanvändning och hur intresseavvägningar görs i dessa frågor kommer att vara allt 

mer intressant ur ett beslutsteoretiskt perspektiv framöver, inte minst på Gotland. En 
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stor fördel uppkommer om intresseavvägningarna som sker kan vara genomtänkta på ett 

sätt som alla intressenter kan sätta sig in i.  
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