
   
      BILAGA F 

 

 

BEHOV AV KALKSTEN 
 

Bolaget har grundligt redogjort för behovet av och de begränsade möjligheter som föreligger att fylla 

behovet med kalksten av den kvalitet som finns i Klintebys och som efterfrågas. Redovisning finns i 

ansökans avsnitt 1, sid. 2, i avsnitt 13.1.4, sid. 50, ansökans MKB kap. 8 sid. 57-60 och i ansökans 

bilaga C. Vidare har frågan belysts ytterligare på flertalet ställen i bolagets skrift till MMD 2019-09-10, 

sid. 15-17, och i dess bilaga A. Därtill har frågan kommenterats i bolagets skrift till MÖD 2020-09-04, 

aktbilaga 72, sid. 3-8. 

Den i aktbilaga 120 (Johan Öbergs huvudmän) angivna produktionssiffran, 6,3 Mton, torde avse alla 

typer av kalksten för olika användningsområden. T.ex. för cementframställning vilken volymmässigt 

dominerar. Kalksten för cementframställning har alltför höga halter av kisel, svavel m.m. för t.ex. 

stål- och cellulosaindustrins behov. Kalksten för jordbruk, sjökalkning, pigment, filler m.m. som ofta 

tas ut från kristallin och kritaliknande kalksten, kan inte användas i moderna schaktugnar för bränd 

kalk. Detta på grund av termiskt sönderfall.  

6,3 Mton/år är därför inte relevant för diskussion i sammanhang med användbar råvara för t.ex. 

stålindustrin med dess specifika krav, energieffektivitet (korrelerar med CO2-utsläpp för bränslen) i 

schaktugnar m.m. Siffran kan därför inte användas för att bedöma behov av Klintebystäkten för 

försörjning av SMA:s och heller inte Sveriges långsiktiga behov av sedimentär kalksten för 

framställning av bränd och släckt kalk, samt även behov till vissa andra produkter med specifika krav 

såsom masugnssten m.m. 

I tabell 1 nedan redovisas de täkter som har en stenkvalitet som kan liknas vid Klintebys i Sverige och 

som kan tänkas användas för produktion av bränd och släckt kalk med dagens produktionsteknologi. 

  



   
Tabell 1 

  

 

Bolaget har redan en betydande brist på kalkstensråvara med god kvalitet, till konkurrenskraftigt pris 

och rimlig transportkostnad. Bristen orsakas av att bolaget nekades tillstånd i Stucks kalkbrott på 

norra Gotland, som direkt följd av att regeringen 2015 beslutade att bolagets fastighet skulle ingå i 

utvidgat Natura 2000-område Bästeträsk.  

Täkten i Klintebys avser täcka behov av kalksten för SMA:s kustbaserade enheter i Oxelösund, Luleå 

och Röyttä som tidigare försörjdes från Stucks. Enheterna tillgodoser närliggande kunder som 

stålverk, cellulosafabriker och andra verksamheter med bränd och släckt kalk. Vid fullt 

kapacitetsutnyttjande behöver enheterna ca 900.000 ton utbruten råvara.  

Oxelösunds, Luleå och Röyttä kalkverk försörjs nu med stenråvara från Klintebys och kvarvarande 

lager av stenråvara från Stucks. Där förädlas med tvättutrustning kvarvarande lager med stenråvara i 

små fraktioner. Driften i Stucks kan fortgå ytterligare 3-4 år. Tillkommer att i dagsläget importeras 

kalksten i betydande omfattning för att hålla driften igång, ca 40 %, från kontinenten. Importerad 

andel hade varit ännu högre om inte bolaget som följd av ökade råvarukostnader genom import 

också förlorat konkurrenskraft, därmed kundunderlag och betydande producerad volym. I dagsläget 

konsumerar dessa enheter ca 550-600.000 ton kalksten/år. För det fall att utökat tillstånd inte 

meddelas i Klintebys, och inom några få år när Stucks lager är slut, då blir dessa tre enheter närmast 

helt beroende av import av stenråvara motsvarande ca 90 % av behovet.  

Importerad stenråvara är i längden inte prismässigt konkurrenskraftig på grund av höga 

transportkostnader från kontinenten, eller Nordamerika. En långvarig väntan på konkurrenskraftig 

råvara med anledning av en utdragen ÅVS med åtgärder, i värsta fall kanske ända till 2027-2029, 

äventyrar existensen för samtliga av bolagets kustbaserade kalkverk och deras nuvarande 

kostnadseffektiva, även miljöriktiga genom korta transportavstånd, försörjning till kunderna. 

Lokal Tillstånd gäller till
Tillstånds-

given volym 

Kvar att 

bryta,

Kvar att 

bryta
Mton (Mton/år) Mton År

Nordkalk, Klinthagen 20,5 (3,5) Skattat 3-5  2-3

Nordkalk, Klinthagen, MMD dom är överklagad 

av Naturvårdsverket och urbergsgruppen.

Avvaktar dom från 

MÖD
26,8 (3,5)

26,8 om 

tillstånd 

ges

  8-12

Nordkalk, Orsa, tillstånd meddelat 2020-02-07 2045-12-31 3,75 (0,15) 3,75 25

Åkericentralen Etelhem Inget slutdatum 2,4 Ca 1,2  5-7

Åkericentralen Bro 2038 3 Ca 2,5 17

Roma Grus Etelhem 2030 3 Ca 2  7-8

SMA Mineral, Jutjärn Rättvik 2028-12-31 10 (0,4) 6,3 10

SMA Mineral, Snögrinde, befintligt 2026-12-31 0,3 (0,025) Ca 0,15 6

SMA Mineral, Klintebys, befintligt 2032-12-31 1,4 (0,07) Ca 1 13

SMA Mineral, Klintebys utvidgning/ersättning 

ovanstående
30 (0,9) 30 30-40

Total volym att bryta exklusive utvidgning 

Klinthagen och Klintebys
Ca 20

Total volym att bryta inklusive utvidgning 

Klinthagen och Klintebys
Ca 77



   
Nedläggning av enheterna berör direkt 60-70 anställda och än fler indirekt, för underhåll, 

transporttjänster m.m. 

Stålverken och övriga näraliggande marknader, t.ex. gruvor, cellulosaindustrier, anläggningar för 

vatten- och rökgasrening m.m, blir vid nedläggning helt beroende av direktimport av bränd och släckt 

kalk. Alternativt att de delvis kan försörjas med bränd kalk från SMA Dalarna, Jutjärn tabell 1, samt 

konkurrerande Nordkalks verksamheter i Storugns och Köping. De sistnämnda konkurrerande 

enheterna är beroende av Klinthagentäkten på Gotland, se tabell 1. Denna är likaså ifrågasatt och i 

avvaktan på dom från Mark- och miljöverdomstolen. Ansökt tillstånd är också begränsat i volym. 

Långväga transporter på land från Dalarna är både fördyrande och medför ökad miljöbelastning. 

Kalkugnarna vid dessa enheter i Sverige har heller inte kapacitet att fylla den som går förlorad. 

Import av bränd kalk och kalksten i stor skala riskerar sålunda bli nödvändig för Sveriges försörjning 

inom några få år. Behovet av nationell självförsörjning i kris och krig går inte att bortse från. 

De uppgifter och argument som anförs i aktbilaga 120, om Sveriges möjligheter att fylla 

kalkstensbehovet som ansökan i Klintebys avser, bör med anledning av ovanstående redogörelse helt 

bortses från. Detta då kvalitetsaspekter på sten, lokalisering, tillståndsgiven mängd av lämplig 

kvalitet på stenråvara jämförbar med Klintebys, transportavstånd och lokalisering av kapacitet för 

produktion av bränd kalk m.m. måste beaktas, för att på rimligt sätt bedöma balans mellan tillgång 

och behov.  
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