Cementförsörjningen
i Sverige
Nulägesbeskrivning samt vägen till en
tryggad inhemsk försörjning.
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Trygg cementförsörjning och klimatomställning kräver samverkan
Tre övergripande mål:
1. Skapa en trygg försörjning av cement i Sverige.
Denna är under kommande år beroende av politiska beslut, domstolsprocesser och myndighetsgodkännanden.

2. Framsteg i klimatomställningen.
För att inte bromsas upp behövs inom snart framtid besked om långsiktiga förutsättningar för verksamheten.

3. Förstärkt vattentillgång på Gotland.
Cementa eftersträvar i en framtida verksamhet att kunna bidra väsentligt till dricksvattenförsörjningen på Gotland.

 Cementas egna insatser samt politiken och myndigheternas roll måste samverka.
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FÖR EN TRYGGAD SVENSK CEMENTFÖRSÖRJNING

Juridiska åtgärder

1. AKUT BRYTNINGSTILLSTÅND - ansökan till regeringen (ref. promemoria 30 aug)
‒ Ansökan inlämnas i september, tillstånd meddelas i oktober.
‒ Tillståndsperiod 1–3 år, så lång tid som möjligt avgörande för rimlig hantering av försörjningsriskerna. Innefattar cirka 8 månaders
stenbrytning vid normal produktion med egen sten.

2. KORTARE TILLSTÅND – ansökan mark- och miljödomstolen (MMD)
‒
‒
‒
‒

Process inledd.
Tillståndsperiod 3–5 år.
Samrådsprocess inleds i september/oktober 2021.
Kommer att kräva ett verkställighetsförordnande från MMD för att kunna brygga över till ett längre tillstånd.

3. LÄNGRE TILLSTÅND – ansökan mark- och miljödomstolen
‒ Process inledd, samråd kvartal ett 2022, ansökan lämnas in under 2022.
‒ Stora osäkerheter kvarstår sedan tidigare prövning. Process förutsätter skyndsamhet och konstruktiv, saklig hållning från
myndigheter.
‒ Ett längre tillstånd är nödvändigt för:
• Försörjningstrygghet och beredskap, vilket uppnås genom en långsiktig inhemsk cementindustri.
• Väsentligt dricksvattentillskott genom lagerhållning och vattenverk till Region Gotland.
• Cementas satsning på världens första klimatneutrala cementfabrik år 2030.
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FÖR EN TRYGGAD SVENSK CEMENTFÖRSÖRJNING

Praktiska åtgärder

Anpassning av befintlig stenbrytning och verksamhet – Möjligheter beroende av myndighetsgodkännande och regeringens tillstånd.
‒ Styrs av den tidsfrist som regeringen ger i akut tillstånd.
‒ Längre tillståndstid viktig för flexibel stenanvändning samt för att överbrygga med extern försörjning innan längre tillstånd är på
plats.
‒ Fokus på leveransduglighet till svenska marknaden. Exporten till Baltikum och Danmark fasas ut, medför störningar i dessa
regioner.

Kortsiktig, extern försörjning av kalksten – Osäkert avseende myndighetsgodkännande.

‒ Extern kalksten från Nordkalk Storugns på norra Gotland.
‒ Avtalet täcker merparten av Slitefabrikens kalkstensbehov i upp till 6 år – osäkert p g a begränsningar i gällande tillstånd, och
kräver myndighetsgodkännande för hanteringen.
‒ Täcker tillsvidare upp till högst ca 25% av kalkstensbehovet för Slitefabriken.

Andra praktiska/kommersiella lösningar – Endast begränsade volymer realistiskt på kort sikt.

‒ Så långt som praktiskt möjligt kommer eventuella brister i den svenska försörjningen att täckas genom långväga cementimport.

 Ovanstående drivs av Cementa – men genomförbarheten kommer att vara beroende av myndighetsgodkännanden.
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Kortsiktigt: Extern kalkstensförsörjning från Nordkalk
‒ Kalksten transporteras från Storugns till Slite på land med lastbil
och till havs med båt/pråm – merparten via lastbil.
‒ Inledningsvis 30 000 ton/månad under november, trappas upp
kommande månader till upp emot 200 000 ton/månad.
Kalkstensbehovet för säkrad svensk cementförsörjning är
2,5 miljoner ton/år.
‒ En lösning med logistiska utmaningar, ledtider för inkörning och
upprampning, som förutsätter myndighetsgodkännande samt
försämrar verksamhetens kapacitet.
‒ Sammantaget mer miljöbelastande och sämre ur
hållbarhetssynpunkt än ordinarie stenbrytning.

 Kortsiktig lösning till dess längre tillstånd meddelats.
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Prövning om kortare
tillstånd i MMD.

2021-09-10

Kortare tillstånd från MMD med
verkställighetsförordnande.
Längre tillstånd (minimum 20/30 år).

Prövning om längre tillstånd.
Regering och riksdag möjliggör brytning av kvarvarande sten i nuvarande tillstånd
(motsv. ca 8 månader vid normal drift). Tillstånd bör ges för en flerårsperiod.
Osäker cementförsörjning från 2022 till dess ett långsiktigt
tillstånd är lagakraftvunnet.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Anpassning befintlig verksamhet och stenbrytning –
begränsas av tillstånd och myndighetsgodkännande.

Alternativ kortsiktig stenförsörjning från Nordkalk – osäker
lösning som förutsätter myndighetsgodkännande.

Slite CCS – industriellt utvecklingsprojekt. Teknikval görs under 2021.
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2027

2028

2026/2027:
Investeringsbeslut
”Slite – världens
första klimatneutrala
cementfabrik”.
Förutsätter ett längre
tillstånd.

2029

2030

2030:
Cementa driftsätter
”Slite – världens
första
klimatneutrala
cementfabrik”.

CEMENTFABRIKEN I SLITE

Vägen till trygg cementförsörjning och klimatomställning
‒ Kommande besked från myndigheter och politik är avgörande för en tryggad svensk cementförsörjning.
‒ För att få ner osäkerheter krävs:
• Längre tidshorisont i regeringens tillstånd.
• Beslut från tillsynsmyndighetens som medger hantering av extern kalksten.
• Skyndsam process i mark- och miljödomstolen med verkställighetsförordnande.
‒ Förhoppning att vi ska kunna vara fullt ut leveransdugliga på svensk marknad under 2022.
‒ Långsiktigt tillstånd ger Sverige en trygg samhällsförsörjning, beredskap och utveckling av hållbara
värdekedjor, och inte minst:
‒ Världens första klimatneutrala cementfabrik utvecklas nu på Gotland, men ett besked om långsiktighet
krävs så snart som möjligt. 2030 vill vi kunna trycka på startknappen!
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