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Varför kalk?





Vad gör SMA Mineral? 



• Vi bryter kalksten.

• Vi transporterar kalkstenen till någon av våra fabriker, där den 
omvandlas till förädlade produkter, till exempel släckt kalk.

• Kalken används av kunder både i Sverige och i många andra länder. 





Vilka är SMA Mineral? 



• Familjeföretag i Filipstad. När familjen Juvél köpte 
Gåsgruvans kalkverk av Uddeholm 1980 var det början till 
dagens SMA Mineral.

• Våra ledord i vårt arbete är kompetens, pålitlighet, 
flexibilitet och nytänkande.

Daniel
Juvél



• Vi utvinner och förädlar sten i fem länder: Sverige, 
Norge, Finland, Estland och Bulgarien.

• Huvudkontor i värmländska Filipstad.

• På Gotland har vi tre anställda, och ett tiotal via de 
lokala entreprenörer som hjälper oss.



Varför Gotland? 



Gotländsk kalksten är unik: Enda platsen i 

Sverige med stor tillgång på sten som har 

den kemiskt rena sammansättning som 

exempelvis stålindustrin behöver.



Den unika kalkstenen finns 

bara finns i två stråk på Gotland 

– på norra och mellersta ön.



Alternativet till gotländsk

kalksten är att frakta sten till 

Sverige från exempelvis

Kanada och Spanien.



Varför Klinte? 



• Vi vet inte om vi får tillstånd att bryta mer på norra 
Gotland.

• Hög kemisk kvalitet på stenen.

• Nära hamn = kortare transporter och utsläpp.

• Mindre känslig natur än i Stucks och andra områden vi 
undersökt, till exempel Ljugarn.

• Finns befintliga brott att utgå ifrån.

• Alternativet till mellersta Gotland är att lämna ön.



Klintebys nu och
Klintebys sen.



• Idag finns tillstånd för att bryta 95 000 ton per år.

• Vi söker tillstånd för att bryta 900 000 ton per år.

• Idag en anställd i Klinte + en handfull via underentreprenörer.

• Med utökat tillstånd räknar vi med att sysselsätta ett 30-tal personer.

• Idag i genomsnitt 3-4 körningar per timme till hamnen, men bara vissa 
dagar och veckor.

• Med utökat tillstånd i 6-7 körningar per timme till hamnen måndag-fredag.
Den totala trafiken på vägen ökar med 10-20 procent.



Så funkar en
tillståndsprocess. 



Vi tar fram
översiktliga 

utredningar och
underlag.

1.

Vi genomför ett så
kallat samråd med 
allmänheten och

olika myndigheter.

2.

Fördjupade
utredningar och

underlag utifrån de 
synpunkter som

kommit in.

3.

Ytterligare dialog 
med berörda.

4.

Ansökan lämnas in 
till Mark- och

miljödomstolen.

5.

Domstolen kungör
ansökan och ber om 

ytterligare
synpunkter från de 
som vill yttra sig.

6.

Så kallad
skriftväxling mellan
SMA och de som vill

yttra sig.

7.

Huvudförhandling –
muntlig rättegång
som är öppen för

allmänheten.

8.
DOM – TILLSTÅND 

ELLER AVSLAG

9.



Utredningar
vi tagit fram.



1. Beräkningar av trafik- och verksamhetsbuller.

2. Riskanalys och vibrationsmätningar sprängning.

3. Vibrationsmätningar trafik.

4. Inventering av naturvärden.

5. Inventering av kulturvärden.

6. Grundvattenmätningar i privata brunnar och egna borrhål.

7. Kartläggning av hydrogeologiska förhållanden.

8. Trafikutredning befintliga transportvägar.

9. Analys av alternativa transportvägar.

10.Analys av kemikalieanvändning och avfallshantering.

11.Efterbehandlingsprogram.

Tillsammans utgör utredningarna en så
kallad Miljökonsekvensbeskrivning.



Ett öppnare och
tydligare SMA. 



• Nyhets- och faktasajt smamineral.se/klintebys

• Löpande information och dialog på Facebook, 
SMA Mineral Gotland.

• Nyhetsbrev till de boende i Klintetrakten.

PÅ KORT SIKT PÅ LÄNGRE SIKT

• ”OmbudSMAn”: Kontaktperson vid frågor, 
synpunkter eller problem.

• Dialog med föreningslivet om hur SMA kan bidra 
till utveckling i bygden. 

• Dialog med näringslivet om samarbeten, 
gemensamma investeringar, praktikplatser etc.




