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Remiss om Regeringsprövning av kalkstenstäkter i 
undantagsfall  
Er beteckning: M2021/01600 
 
Länsstyrelsen i Stockholms län tillstyrker det remitterade lagförslaget.  
Länsstyrelsen vill dock framföra följande synpunkter. 
Den 31 oktober 2021 upphör Cementas tillstånd till täkt av kalksten och till 
vattenverksamhet m.m. i Slite, Gotland. Vid denna tidpunkt kommer inte den 
mängd kalksten som det gällande tillståndet medger att ha brutits ut. Såvitt 
Länsstyrelsen förstår har mark- och miljödomstolens lämnade tillstånd inte 
upphävts på grund av formaliafel utan på grund av brister i underlaget. I en sådan 
situation finner Länsstyrelsen att det hade varit möjligt att inom ramen för den nu 
avslutade tillståndsprövning, att få ett tillåtlighetsbeslut av prövande domstol, 
motsvarande vad som kan medges med den föreslagna lagen.  
I de undersökningar som regeringen har låtit utföra framgår med tydlighet att ett 
stopp i produktionen av cement i Cementas anläggning i Slite skulle få stora 
återverkningar på landets ekonomi, arbetsmarknad och bostadsbyggande m.m. 
Det har också rapporterats om möjligheterna att finna ersättning till den kalk som 
bryts i Slite. Av vad som framkommit är det uppenbart att verksamheten är ett 
väsentligt allmänt intresse och att behovet av kalksten i närtid inte kan tillgodoses 
på ett från allmän synpunkt annat tillfredsställande sätt. 
I remissen återfinns också en beskrivning av rättsläget och de rättsliga möjligheter 
som finns för att medge undantag från krav på miljöbedömning m.m. 
Med hänsyn till ovanstående omständigheter anser Länsstyrelsen i Stockholm att 
det remitterade lagförslaget kan tillstyrkas.  
Länsstyrelsen vill även framhålla att i enskilda mål/ärenden vidta 
lagstiftningsåtgärder för att lösa problem är naturligtvis inte effektivt och kan 
påverka tilltron till rättssäkerheten. För att undvika att en motsvarande situation 
uppstår anser Länsstyrelsen att en ändring av 2 kap. 9, 10 §§ miljöbalken kan 
övervägas. Ändringen skulle då syfta till att möjliggöra en regeringsprövning 
också i fall då en ansökan ska avvisas av formella skäl om det skulle innebära 
allvarliga konsekvenser för en verksamhet eller åtgärd som är av synnerlig 
betydelse från allmän synpunkt. 
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De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av länsöverdirektör Åsa Ryding med Åke Drevenius som 
föredragande. I den slutliga handläggningen har också miljödirektör Johanna 
Lindgren, tf. avdelningschef Helena Remnerud och chefsjurist Lena M Johansson. 
medverkat. 
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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