
 
Anders Odelius 
Klinte Ganne 506 Skeppar Olofs Gränd 6 anders.odelius@telia.com 
623 76 Klintehamn  111 31 Stockholm 0727-29 13 76 
 

Klintehamn 2020-10-02 
 

 
Svea Hovrätt 
Rotel 0601 
Mark- och Miljööverdomstolen 
Mål 13523-19  
 
 
Yttrande över aktbilaga 152-153 
 
Som representant för boende i Bönders backe vill jag framföra följande 
synpunkter och yrkanden. 
 
SMA vill genom sin och Svenskt Vattens avsiktsförklaring styrka föreliggande 
behov av kalksten för en tryggad svensk dricksvattenproduktion och 
avloppsrening och lyfta fram att motsvarande behov av försörjningstrygghet 
finns på ett stort antal områden. 
 
Behovet av kalksten för olika prioriterade ändamål i Sverige ifrågasätts inte på 
något sätt, dock ifrågasätts behovet och nödvändigheten av en utökning SMAs 
brytning i de aktuella brotten, då denna avsiktsförklaring inte i någon del visar 
att det föreligger en brist på kalksten för vattenverksamheten eller att just SMA 
är en leverantör som förbundit sig att leverera den behövliga kalkstenen. SMA 
har inte i någon inlaga redogjort för användningen av den kalk som produceras 
av Bolaget eller hur mycket av den producerade kalken som exporteras och 
alltså inte kommer Sverige till del eller hur mycket som går till prioriterade 
ändamål i Sverige. 
 
Avsiktsförklaringen visar inte på i vilken mån Bolaget har förbundit sig till 
leveranser till medlemmarna i Svenskt Vatten eller till svensk stålindustri eller 
om avsiktsförklaringen innebär att endast SMA är ansvariga för att leverera 
nödvändig kalk. 
 
Vi yrkar på att MMÖD bortser från denna avsiktsförklaring, då den på inget sätt 
styrker behovet av en utökad brytning i de aktuella brotten. Avsiktsförklaringen 
klargör inte att SMAs eller övriga kalkbrytande företags nuvarande produktion 
inte kan tillgodose behovet av kalk till Svenskt Vattens medlemmar och 
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produktionen av rent vatten i Sverige och kan därför inte heller anses vara 
relevant i den aktuella prövningen. 
 
 
För boende i Bönders Backe i enlighet med fullmakt, 
Anders Odelius 


