RAPPORT
39.

Klinte Valle 1:215

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

40.

Klinte Valle 1:215
40
Södra Kustvägen 39:A
Bostad
Berg (kalksten)
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 4,7 mm/s PEAK

Klinte Valle 1:57

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Valle 1:57
41
Södra Kustvägen 39:B
Bostad
Berg (kalksten)
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 4,7 mm/s PEAK
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RAPPORT
41.

Klinte Kyrkbacken 1:1

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07
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Klinte Kyrkbacken 1:1
42
Klinte Kyrkbacken 183
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 3,5 mm/s PEAK

746940 Rapport. Riskanalys med avseende på vibrationer från sprängning och trafik_r01
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RAPPORT
42.

Klinte Kyrkogården 3:1

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07
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Klinte Kyrkogården 3:1
43
Klinte Kyrka 1
Kyrka
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 1,8 mm/s PEAK

746940 Rapport. Riskanalys med avseende på vibrationer från sprängning och trafik_r01
Sida 59 (64)

RAPPORT
43.

Klinte Rannarve 1:13

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Rannarve 1:13
44
Klinte Rannarve 198
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 3,5 mm/s PEAK
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RAPPORT
44.

Klinte Rannarve 1:12

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Rannarve Valleängsvägen 1
45
Klinte Valleängsvägen 1
Bostad
Moränlera
Platta
Trä
Vmax= 4,7 mm/s PEAK
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RAPPORT
45.

Klinte Sicklings 1:93

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Sicklings 195
46
Klinte Sicklings 195
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 3,5 mm/s PEAK
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RAPPORT
46.

Klinte Sicklings 1:92

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Valle 1:92
47
Klinte Sicklings 193
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 3,5 mm/s PEAK
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Sida 63 (64)

RAPPORT
47.

Klinte Sicklings 1:91

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

48.

Klinte Sicklings 1:91
48
Klinte Sicklings 191
Bostad
Moränlera
Platta
Trä
Vmax= 4,7 mm/s PEAK

Klinte Svarvare 1:3

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07
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Klinte Svarvare 1:3
49
Klinte Svarvare 153
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 3,5 mm/s PEAK

746940 Rapport. Riskanalys med avseende på vibrationer från sprängning och trafik_r01
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Efterbehandlingsplan
Klinte Klintebys 1:5
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Naturcentrum AB, 2018-10-30

Efterbehandlingsplan
Efterbehandlingsplanens syfte är att skapa skogsmark och biologiskt värdefulla naturtyper
efter att kalksten brutits ut, samt att skapa en vatteresurs som kan användas i framtiden till
t.ex. bevattning och förstärkning av dricksvattenförekomster. Målet är att det, på
efterbehandlade ytorna i kalkbrottets botten, ska etablera sig en artrik flora och fauna
redan några år efter att åtgärderna genomförts. De skapade miljöerna ska därefter hysa
höga biologiska värden under avsevärd tid. Efterbehandlingen kommer att genomföras
parallellt med stenbrytningen och pågå kontinuerligt under driftstiden (figur 1).
Efterbehandlingsåtgärderna består av två typer, dels generellt tillskapande av naturtyper
som utgörs av tidiga successionsstadier på kalkhällmarker och kalkrik mineraljord, dels
riktade och artspecifika åtgärder för de djur- och växtpopulationer som bedöms löpa störst
risk att påverkas av den planerade kalkbrytningen.
Det planerade brytområdet visas i detalj i figur 2.
Med ett tids- och rumsanpassat system för brytning (figur 3), avbaning av de delar som skall
brytas, transport av jordmaterial och förna (fröbanker och perenner, m. m) till de delar som
skall återställas efter brytning, samt iordningställande av ytor för naturlig kolonisation
inklusive våtmarker, bedöms värdefulla ekologiska successionstadier kunna utvecklas och
vidmakthållas under en mycket lång period. Med hjälp av en biologiskt anpassad brytplan,
bedöms en god eller oförändrad bevarandestatus kunna bibehållas för de flesta av de i
området förekommande ”särskilt skyddsvärda arterna”1.
Brytningen planeras att genomföras under minst 40 år, vilket är en i naturvårdssammanhang lång tid. En strävan med efterbehandlingsplanen är att så långt möjligt
efterlikna naturliga successioner samt att nyttja i området naturligt förekommande
substrat, växtsamhällen och arter.
Planering av åtgärder kommer att utföras i samråd mellan produktionspersonal, geologer
och biologisk expertis. Efterbehandlingsarbetet utförs löpande under drifttiden genom att
material som avbaningsmassor i form av sand, jord, finmaterial av sten, material från tvätt
av sten, block m.m. allt eftersom läggs ut i områden där täktbotten nått slutlig nivå, mellan
+30 och +45 möh. Bedömt är att minst 5–10 ha sammanhängande utbruten areal krävs för
att inleda arbeten med efterbehandling.
När det gäller vattenresurser så kommer det att finnas, förutom mindre vattensamlingar
som skapas naturligt i lågpunkter, två större öppna vattenytor både under brytperioden och
efter avslutad verksamhet och efterbehandling (Figur 4).
1. En damm kommer att anläggas i den norra delen av stenbrottet med en planerad
volym på ca 150 000 m3. Allt länshållningsvatten inom brytområdet kommer att
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pumpas till dammen för lagring av vatten från den nedebördsrika vinterperioden till
sommaren då det råder brist på vatten. Vattnet i dammen kan användas dels för
bevatttning av jordbruksgrödor under växtsäsongen april till oktober, och dels som
förstärkning av grundvattenförekomsten vid Loggarve vattentäkt. Efter avslutad
verksamhet och efterbehadling kan den även användas för rekreation.
2. Efter brytning och successiv efterbehandling i den sydvästra delen där brottbotten
bedöms bli lägst kommer avrinnande vatten att naturligt samlas dit med en
bedömd vattenyta på +41 till +43 m. I detta område ligger grundvattennivån under
sommaren naturligt under brottbotten och vatten kommer att infiltrera till djupare
liggande grundvatten och förstärka grundvattenresursen under sommaren. Under
vinterperioden kan grundvattennivån naturligt vid större nederbörd stiga till ca +50
m, vilket innebär att vatten kommer att avrinna i den konstgjorda bäcken längs
västra brottkanten till dammen i norra delen av brottet. När dammen blir full avleds
vattnet till bäcken i norr som rinner genom jordbruksmarkerna ner till Klintehamn
och mynnar vid Varvsholm.

Figur 1. Illustration som visar hur kalkbrytning och avbaning kombineras med kontinuerlig
återställning av biologiskt värdefulla naturtyper.

Generella åtgärder
De generella efterbehandlingsåtgärderna syftar till att skapa skogsmark och biologiskt
värdefulla naturtyper i brottet och ut med dess kanter. Figur 4 visar en schematisk skiss av
det efterbehandlade brottet vid avslutad stenbrytning.
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Följande naturtyper kommer aktivt att tillskapas (inom parentes anges vilka artgrupper och
naturvärden som avses att gynnas).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

klippkanter och klipphyllor (rovfåglar, kärlväxter, kryptogamer).
sydvända kalkhällsavsatser (kryptogamer, kärlväxter)
öppna kalkhällmarker (kryptogamer, kärlväxter, insekter)
kalkgrusmarker (kärlväxter, insekter)
sydvända slänter och torrbackar med kalkhaltigt grus och sand (kärlväxter, insekter,
reptiler)
flacka gräsmarker med förna och humus (kärlväxter, insekter)
torrängar (kärlväxter, insekter)
större och mindre våtmarker med öppet vatten (insekter, reptiler, amfibier, fåglar)
tillfälliga vätar (insekter)
svämzoner (kärlväxter, insekter)
vattendrag som förbinder förväntade våtmarksområden i syd och sydväst med
åkermarker i norr (fåglar, insekter, reptiler, amfibier)
buskmarker (fåglar)

Gemensamt för alla dessa naturtyper är att de är utgör successionsstadier på kalkrika
marker och att de saknar eller har har tunna mineralrika jordlager. Sådana naturtyper har
en minskande trend i Sverige, och på Gotland, på grund av omfattande igenväxning till följd
av förändrad markanvändning.
De tillskapade naturtyperna bedöms bli lämpliga habitat för en stor del av de rödlistade
och/eller skyddade arter som påträffats inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5. Redan inom
några år efter åtgärdernas genomförande kommer initiala etableringar av flera arter, till
exempel backtimjan, jordtistel, ljus solvända och flera orkidéer, att ske. Spridning och
återetablering av växter förväntas huvudsakligen ske med vind, fröer i använda material
(avbaningsmassor) och med djur.
För att underlätta för större djur att röra sig ut och in ur täktområdet kommer delar av
brottkanten att släntas med en lutning av motsvarande 1:3 till 1:4. Släntning kommer att
göras utmed 10-20 % av brottets kanter, företrädesvis där brytdjupet är begränsat av
kvalitetsskäl. Övriga delar av kanten lämnas som klippstup med syfte att utgöra lämpliga
häckningsmiljöer för berguv, rovfåglar, skogsduva och korp.
Fallande material och avbaningsmassor kommer att användas för att skapa topografiska
formationer, jordlager och andra önskvärda karaktärer för de anlagda naturtyperna.
Materialet kommer bland annat att används på följande sätt:
• Finkornigt material från tvättning kan användas som jordförbättrande medel i
skogsmark.
• Block placeras ut i tillskapade naturtyper för att skapa variation och strukturer.
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Kalksten, 100–500 mm fraktioner, används till att anlägga stenrösen för artspecifika
åtgärder (se nedan).
Fallande finmaterial, 0–20 mm fraktioner, kan användas till:
o skyddsvall som läggs upp runt täktens kanter och stup. Vallen är minst 1,2 m
hög med lutning av 1:1,5 (motsvarar ungefärlig rasvinkel 0–10 mm
kalkstenskross). Utanför vallen läggs även skut (=klippblock), minst ca. 0,5 m
höga för att uppmärksamma på förändringen i terrängen.
o delavsnitt av täktens branta pallkanter släntas, lutning ca 1:3, med finmaterial
för att underlätta in- och utpassage för djur. Skapas sluttningar i sydliga lägen
kan gynnsamma miljöer skapas för insekter och flora.
o att höja och forma höjdprofil på slutlig marknivå med syfte att utforma torra
områden inom de delar av täkten där täktbotten ligger under förväntad högsta
vattennivå efter avslutad verksamhet, 41- 43 möh.
Avbaningsmassor i form av torv, silt, sand och humusjord används till:
o toppskikt i ytor avsedda för återväxt med skog.
o finkornig silt kan användas som tätskärm vid vattendelare mot Stormyr.
o torv, levande växtmaterial, fröbanker från våtmarker används i anlagda nya
våtmarker
o sandhaltiga massor används som toppskikt på ytor avsedda för torrängar,
gräsmarker, sandiga sluttningar och vid olika artspecifika åtgärder (se nedan).

Artspecifika åtgärder
För cirka 15 av de rödlistade och/eller skyddade arterna som påträffats inom det planerade
brytområdet2 kommer kompletterande riktade och artspecifika åtgärder genomföras för att
gynna de lokala populationerna och därmed undvika negativ påverkan till följd av
kalkbrytningen.
Följande riktade åtgärder kommer att genomföras:
•

2

Bohyllor för berguv.
Tre till fem bohyllor anpassade för berguv skapas i brottkantens klippstup.
Bohyllorna anläggs i övre delen av syd- eller östvända klippstup i de delar av täkten
som ligger minst 50 meter från aktiv brytfront. Hyllorna konstrueras så att de har
ett överhäng som skyddar mot regn. Hyllornas bredd ska vara minst 3 meter och på
hyllplanen placeras några kalkstensblock (dimension ca 50 cm ) som skydd för
boplatsen. Bohyllorna konstrueras löpande under driftstiden allteftersom lämpliga
brottkanter blir tillgängliga. Åtgärden kommer att gynna förutom berguv även
dagrovfåglar (företrädesvis tornfalk och pilgrimsfalk), korp och skogsduva.

BILAGA B.4d.
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•

Buskmarker för törnskata
Mindre buskmarker (0,5-1 ha) skapas genom naturlig etablering av lövträdsplantor,
slån och bärande buskar i anslutning till fuktigare partier på täktbotten. För att
underlätta etableringen placeras ett lager av ca 50 cm jord med hög halt av
organiskt material (humus och förna) ovanpå kalkhäll eller kalkhaltig jord. Om
viltbetestrycket blir för högt kan det bli aktuellt med tillfällig stängsling för att
påskynda etableringen av buskvegetation. Förutom törnskata kommer en rad andra
tättingar som häckar i buskmarker att gynnas.

•

Små och fiskfria vattensamlingar
För att gynna mindre vattensalamander och pudrad kärrtrollslända, som båda
förekommer i lakvattendammen i det befintliga Snögrindebrottet anläggs flera små
permanenta vattensamlingar. Vattensamlingarna utformas med en eller flera
djuphålor (minst 1,5 meters djup) så att de håller vatten året om. Förutom
djuphålorna konstrueras dammarna så att de vid normalt vattenstånd är ungefär en
halvmeter djupa och har flacka stränder där vattenvegetation kan utvecklas.
Vattensamlingarna anläggs på finkornigt material, och i anslutning till dessa skapas
övervintringsplatser för salamandrar (och reptiler) genom att lägga upp rösen av
jord och sten med varierade dimensioner. Förutom mindre vattensalamander och
pudrad kärrtrollslända kommer gotlandssnok och andra reptiler samt en lång rad
limniska evertebrater gynnas av åtgärden.

•

Övervintringsplatser för reptiler
I sydvända och solexponerade lägen skapas övervintringsplatser för gotlandssnok
och andra reptiler. Övervintringsplatserna utgörs av långsträckta rösen med jord
och sten av varierande dimensioner. Konstruktionerna placeras på väldränerade
marker så att de inte riskeras att vattenfyllas vintertid. Rösena konstrueras på ett
sådant sätt att väsentliga delar ligger under tjäldjup. Detta för att förhindra att
övervintrande reptiler fryser ihjäl. Åtgärden kommer gynna den lokala
populationen av gotlandssnok och andra i området förekommande reptiler och
groddjur.

•

Blomrika jordvallar för svartpälsbi
För att gynna det rödlistade svartpälsbiet anläggs kalkhaltiga jordvallar i
solexponerade sydlägen. För att skapa varma och vindskyddade mikrohabitat, som
är gynnsamma för arten, konstrueras bågformiga vallar med insidan vänd mot
söder. Vallarna ska var minst en till två meter höga och minst 10–20 meter långa.
Jordmaterialets kornstorlekar ska vara varierade men innehålla en hög andel sand.
På eller i anslutning till vallarna skrapas sandblottor fram. Sanden är av central
betydelse eftersom svartpälsbiet skall kunna gräva ut bohål. Då dessa vallar blivit
koloniserade av blåeld och andra växter utgör de lämpliga habitat för arten. De
blomrika vallarna kommer gynna, förutom svartpälsbi, flera andra sällsynta och
hotade steklar, t.ex. hårig dolkstekel.
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•

Stödetablering av backtimjan för att gynna svartfläckig blåvinge
Svartfläckig blåvinge är beroende av både backtimjan och hedrödmyra för sin
livscykel. På sikt kommer både backtimjan och hedrödmyra att etablera sig
spontant i flera av de skapade naturtyperna i det nya brottet och då ge
förutsättningar för svartfläckig blåvinge att sprida sig dit. Denna process kan ta flera
år på grund av att både backtimjan och myran har relativt långsam spridning.
Backtimjan förökar sig både vegetativt (genom rotslående grenar) och genom
fröspridning. Fröna kan lagras under lång tid i fröbank. Genom att sprida ut
avbaningsmassor från platser med rik förekomst av backtimjan på ytor avsedda för
torrängar nere på brottbotten kan etableringen av backtimjan sannolikt påskyndas.
Denna åtgärd kan leda till att de skapade torrängarna snabbare blir lämpliga habitat
för blåvingen.

•

Stödetablering av sammetsbockrot
Inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5 finns en rik förekomst av sammetsbockrot,
som är en underart till vanlig bockrot. En majoritet av förekomsterna finns utanför
det planerade brytområdet men 16 av 38 förekomster noterades inom
brytområdesgränsen. Samtliga fynd gjordes på eller utmed sandiga skogsbilvägar,
stigar och i en kraftledningsgata. Gemensamt för alla växtplatserna var att miljön
utgjordes av tunn, sandig jord och viss markstörning. Detta tyder på att underarten
är störningsgynnad och kan med framgång etablera sig och fortleva i påverkade
miljöer med tunt jordlager. Spontan etablering i de skapade naturtyperna bör
därför kunna ske tämligen enkelt. För att ytterligare påskynda etableringen
kommer avbaningsmassor från ytor med rik förekomst av sammetsbockrot placeras
på skapade ytor med tunn och sandig jord nere i brottet. Sammetsbockrotens frön
gror redan året efter att de släpps från plantan3, därför behöver massorna placeras
ut redan samma vinter som avbaningen sker.

•

Avsättning av äldre skog utanför brytområdet
Arterna spillkråka, lundsångare, dårgräsfjäril och flera rödlistade marksvampar är
knutna till äldre skogsbestånd. För att bevara lokala populationer av dessa arter
undantas äldre skogsbestånd utanför det planerade brytområdet, men inom
fastigheten Klinte Klintebys 1:5, från skogsbruk. Dessa bestånd blir då frivilliga
avsättningar som får utvecklas fritt. Arealen avsatt skog kommer att uppgå till 15–
20 hektar och uteslutande utgöras av äldre bestånd, såväl barr- som lövskog.
Avsättningar kommer i första hand göras i skogsbestånd som identifierats som
objekt naturvärden (naturvärdesklass 1, 2 och 3) i Naturcentrums
naturvärdesinventering4. Inga av dessa skogsbestånd är klassade som
nyckelbiotoper eller omfattas av något formellt skydd, och skulle därför med
fortsatt markanvändning sannolikt avverkas när det nått avverkningsmogen ålder.

3

Thompson, K. & Grime, J. P. 1979. Seasonal variation in the seed bank of herbaceous species in ten contrasting
habitats. Journal of Ecology (1979) 67, 893-921.
4 Bilaga B.4a.
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Genom att undanta dessa bestånd från skogsbruk kommer andel äldre skog inom
fastigheten att bibehålls och åtgärden är därför att betrakta som
naturvårdshöjande.

Tidsplan och kostnadsberäkning
Efterbehandlingsarbetet påbörjas när ett område av cirka 5–10 hektars storlek brutits ut.
Detta för att de naturvårdande åtgärderna areellt inte ska påverkas negativt av det
verksamhetsområde som behövs för stenbrytningen. De första åtgärdsarbetena bedöms
påbörjas ca 10 år efter påbörjad stenbrytning. Genom ovanstående arbetsmetodik,
kommer de först utbrutna delområdena att ha haft 20–30 års tid för återetablering av flora
och fauna vid brytperiodens slut som beräknas ske efter 30–40 år, se illustration i figur 1
och figur 4.

Beräknade kostnader för återställningsarbeten redovisas i bifogad tabell 1.
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Figur 2. Brytområdets utbredning.
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Naturcentrum AB, 2018-10-30

Figur 3: Täktplan med brytriktningar i olika skeden

1

Efterbehandlingsplan Klinte Klintebys 1:5

Naturcentrum AB, 2018-10-30

Figur 4: Schematisk illustration av området efter brytning efter 30 till 40 års drift vid ansökt produktionsnivå.
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Efterbehandlingsplan Klinte Klintebys 1:5

Naturcentrum AB, 2018-10-30

Tabell 1
Efterbehandlingkostnader
Bas
m
Skyddsvall vid stup
Slänt

Höjd
m
3,6
36

Skrymdensitet
ton/m3

Area
m2
1,2
12

Utläggning avbaningsmassor,
ursprungligt jorddjup 0,3 m

2,16
216,00
1090000
6000 m
Skyddsvall
vid stup

FörbruknSkutåtgång
ing
Längd
Material
(1 per m)
ton/m
m
ton
ton
1,5
3,24
6000
19440
2025
1,5
324
400
129600
1

327000

Avbanings400 m Slänt massor

Dumper, finmaterial och skut
Körsträcka, tor
Hastighet
Tid/lass
Maskintid, dumper*
Maskintid, last-/grävmaskin**

ton/lass
km/lass
km/h
h
h
h

40
1,2
20
0,18
94
179

40
1,2
20
0,18
570
1080

40
1,2
20
0,18
1438
2725

Tidseffektivitet
Fakturerbar tid maskiner
Kostnad
Maskiner
Kostnad/1000 ton bruten sten***

%
h
SEK/h
kSEK
SEK/1000 ton

70
273
1000
273
9

70
1650
1000
1650
55

70
4163
1000
4163
139

Summa maskiner materialhantering
kSEK
Konsultation Naturvårdsexpertis
kSEK
Plantering skog, 50 ha
kSEK
Arbetsledning
kSEK
Summa efterbehandling
kSEK
Kostnad efterbehandling SEK/1000 ton bruten sten***
Säkerhet bruten area och reduktion av säkerhet p.g.a. färdig
efterbehandling under drifttiden, kSEK/ha****

6086
300
625
300
7311
244
66

*) Effektiv tid, lastning 5 min/40 ton, tippning 2 min/40 ton
**) Effektiv tid lastning 5 min/40 ton utläggning 15 min/40 ton
***) 30 Mton
****) Beräknat för brytområde 109 ha
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INLEDNING
SMA Mineral AB avser att ansöka om utvidgat täkttillstånd på en del av fastigheten Klinte
Klintebys 1:4. Tillståndet är tänkt att komplettera och ersätta nu befintliga tillstånd för
täktverksamhet på fastigheten. Nu gällande tillstånd medger uttag av 25 000 ton
kalksten/år till och med den 1 september 2026, och 70 000 ton/år till och med den 31
december 2033. Planerad brytning avser att omfatta ett maximalt uttag av 900 000 ton
kalksten per år. Planerat brytområde omfattar ca 105 ha. Stormyrs tillrinningsområde på ca
115 ha undantas från brytning.
Med utgångspunkt i att den planerade verksamheten är av en omfattande natur med
brytning under grundvattenytan, och kan antas innebära betydande miljöpåverkan, har
SMA Mineral AB valt att samråda med en utökad krets av myndigheter, sakägare och
allmänheten i enlighet med processen för betydande miljöpåverkan. Beslut om betydande
miljöpåverkan ska dock fattas av länsstyrelsen med hänvisning till att planerad verksamhet
kommer att ses som en ändring av nuvarande tillstånd.
Den 1 januari 2018 träder nya bestämmelser om miljöbedömningar i kraft. Enligt punkten 4
i övergångsbestämmelserna ska äldre bestämmelser tillämpas i fråga om samråd som har
skett före ikraftträdandet.
Denna samrådsredogörelse sammanfattar samrådsprocessen.
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SAMRÅDSFÖRFARANDE
Information till allmänheten om planerad miljöprövning samt inbjudan till samråd
publicerades i Gotlands allehanda och Gotlands tidning 2017-10-06. Kopia av annons
bifogas i Bilaga 1.
Fullständigt samrådsunderlag skickades till länsstyrelsen Gotlands län och Region Gotland
cirka 6 veckor före samrådsmötet. Ett förkortat samrådsunderlag med särskild inbjudan
(Bilaga 2) skickades till fastighetsägare inom cirka 1 km radie från verksamheten samt
ornitologiska och botaniska föreningar inom Gotlands län.
Samrådsunderlag har även gått ut till Skogsstyrelsen, Försvarsmakten, Naturvårdsverket,
Transportstyrelsen, MSB, Trafikverket, Havs-och vattenmyndigheten,
Naturskyddsföreningen och SGU med inbjudan till att delta i samrådet.
Muntligt samrådsmöte med myndigheterna genomfördes 2017-10-24 kl. 13-16 i Klinte
församlingshem, där representanter från länsstyrelsen Gotlands län och miljöförvaltningen
Region Gotland deltog. Protokoll från mötet bifogas i Bilaga 3.
Samrådsmöte med allmänheten och övriga föreningar hölls kl. 18-21 under kvällen 201710-24, uppemot ett 90-tal deltagare kom till mötet. Protokoll från mötet bifogas i Bilaga 4.
Tillfälle att yttra sig och ställa frågor i ärendet erbjöds till och med 2017-11-03 med
förlängning till 2017-11-10 efter förfrågan.
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SYNPUNKTER OCH BEMÖTANDEN
Under samrådsmötena inkom frågor och yttranden, som besvarades av SMA Mineral AB:s
företrädare enligt bifogat protokoll i Bilaga 3 och Bilaga 4.
I kommande kapitel hanteras de yttranden som inkommit brevledes från myndigheter,
föreningar och allmänheten. Samtliga yttranden kan läsas i Bilaga 5 och Bilaga 6. SMA
Mineral AB åtar sig att med ledning av inkomna synpunkter förtydliga berörda
ämnesområden i kommande miljökonsekvensbeskrivning och ansökan.

3.1

Yttranden från myndigheter
Tekniska nämnden, Region Gotland
Tekniska nämnden, Region Gotland, efterfrågar undersökningsmaterial som visar att
täktverksamheten inte påverkar de kommunala vattentäkterna samt de privata brunnarna i
området. Provpumpningar och mätning av grundvattennivåer bör göras för att påvisa hur
grundvattnet rör sig i berggrunden, samt om risk finns att relikt saltvatten eller bräckvatten
tränger in och förorenar grundvattnet. Vidare efterfrågar Tekniska nämnden eventuell
påverkan på Stormyr om förändringar sker i grundvattenflöden. Näringsämnen i
processvattnet bör ytterligare analyseras för att kunna bedöma en eventuell påverkan på
grundvattnet och intilliggande vattendrag.
Tekniska nämnden hänvisar även till gällande översiktsplan där ett ställningstagande har
gjorts att nya tillstånd till kalkbrytning endast kan komma ifråga om den planerade
verksamheten inte äventyrar den framtida vattenförsörjningen.
Vidare nämner den tekniska nämnden att det planeras för ett utvecklingsprojekt för att få
en befolkningsökning i Klintehamn och om de lokala vattentäkterna påverkas kan projektet
komma att påverkas negativt. Tekniska nämnden tar även upp möjligheten till ändrade
vattenskyddsområden och att de i framtiden kan komma att sträcka sig inom planerat
verksamhetsområde.
Tekniska nämnden uttryckte även en farhåga om att infiltration av processvatten kan
komma att påverka grundvattnets nuvarande status.
SMA Mineral AB kommer att göra fortsatta utredningar beträffande grundvattnet och
kommer att ta hänsyn till de synpunkter som Tekniska nämnden, Region Gotland, inkommit
med.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland, informerar om att planerad verksamhet
ligger inom vattenförekomsten Mellersta Gotland – Klintehamn och att den har
otillfredsställande kemisk status med krav på god kemisk status till 2021. Den kvantitativa
statusen är god. För att kunna erhålla ett tillstånd anser samhällsbyggnadsförvaltningen att
bolaget måste visa i sina ansökningshandlingar att den kemiska och kvantitativa statusen
inte försämras genom planerad verksamhet. Vidare önskar förvaltningen att planerad
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verksamhets eventuella grundvattenavsänkning bedöms närmare, och om den kan påverka
avrinningsområden för ytvatten för de kommunala vattentäkterna och privata brunnar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen vill att det i kommande ansökningshandlingar finns en
omfattande riskbedömning av verksamheten och en beskrivning av hur risker avses
förebyggas bl.a. med avseende på kemikalier och avfall. Därutöver ska en noggrann
bullerutredning göras och en redovisning av hur bolaget har tänkt minska störningarna. Det
ska även redovisas hur bolaget har tänkt att begränsa risken för damning.
Vidare informerar samhällsbyggnadsförvaltningen om att tillståndet i Klintehamn kan
komma att behöva utvidgas och att Regionen är den som ska ansöka om tillstånd.
SMA Mineral AB kommer att utföra ytterligare utredningar beträffande grundvattnet och
eventuell påverkan på det. Samråd sker med Trafikverket beträffande transporter och
alternativ till transportväg. Diskussioner förs även med Region Gotland om hamntillståndet
och dess eventuella utökning.
SMA Mineral AB kommer att ta hänsyn till de punkter som Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Region Gotland, har inkommit med.

Gotlands Elnät AB
Gotlands Elnät AB (GEAB) hänvisar till att det finns en 70 kV luftledning med ledningsrätt
samt en 10 kV ledning inom planerat verksamhetsområde. Ledningen ska vara trädsäker
och GEAB behöver 20 m på vardera sida om ledningarna för att kunna utföra underhåll i all
framtid. Markägaren får inte uppföra byggnad, ändra marknivå eller vidtaga andra åtgärder
som äventyrar funktionen eller driften av elnätsföretagets anläggningar.
SMA Mineral AB kommer att samråda med GEAB om en eventuell flytt av ledningarna inom
planerat verksamhetsområde när så krävs av brytningstekniska skäl.

Trafikverket
Trafikverket saknar en redovisning av antalet transporter som verksamheten kommer ge
upphov till. Trafikverket informerar om innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen bör
behandla de konsekvenser som kan uppkomma av transporten till och från den planerade
täkten samt vilka vägar som kommer att beröras. Konsekvenser som kan behöva belysas är
trafikrelaterat buller och vibrationer, framkomlighet för oskyddade trafikanter samt
eventuell påverkan på vattenområden och väganknutna natur- och kulturvärden. Vidare
anser Trafikverket att de korsningar som finns längs planerad väg bör undersökas i fråga om
de har den kapacitet som krävs för de planerade transporterna. Trafikverket anser att
antalet transporter bör minimeras för att minska klimatpåverkan och störningar för
omgivningen samt slitage och underhåll på vägnät. Vidare informerar Trafikverket om att
anslutningen mot väg 141 ska uppfylla krav enligt VGU och att ändringar kräver en ansökan.
Slutligen meddelar Trafikverket att eventuella åtgärder som krävs på grund av planerad
verksamhet ska bekostas av annan än Trafikverket.
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SMA Mineral AB kommer att titta på olika lösningar för att minimera störningar av
transporterna till och från planerat verksamhetsområde. Flera olika alternativ kommer att
utredas innan ansökningshandlingarna ges in.

Sveriges geologiska undersökning, SGU
SGU önskar att bolaget i ansökningshandlingarna redovisar brytningsdjupet mer i detalj, för
att kunna överblicka konsekvenserna av en brytning under grundvattenytan. Vidare önskar
SGU en tydligare redovisning av hur den planerade successiva efterbehandlingen minimerar
grundvattenpåverkan. De önskar även en tydligare beräkning av påverkansområdets
utbredning och informerar om att den hydrauliska konduktiviteten (K) i brunnsarkivet
troligen är undervärderad och att det finns skäl att kompenseras för detta med en faktor
tre. En avstämning bör göras med SGU före inlämning för att avgöra om t.ex.
påverkansområdets utbredning kan komma att påverkas av det nya sättet att betrakta
regionala K-värden.
SGU vill även informera om att en brytning som innebär grundvattenavsänkning kan
komma att påverka brunnar som ligger inom ett att annat avrinningsområde och att det är
viktigt att utföra en fältinventering av brunnarna, då brunnsarkivet kan ha stora luckor vad
det gäller privata brunnar.
SGU anser att vattenhanteringen bör redovisas tydligare i ansökningshandlingarna och att
vattenbalanser är viktiga. De olika alternativen lämnar en del luckor som bör besvaras som
huruvida infiltration av överskottsvatten ska ske och hur man kan avgöra om marken är
lämplig för en infiltration. SGU informerar om att en sådan åtgärd kräver rådighet över
aktuella marker. Alternativet att anlägga en våtmark bör även det utredas noggrant, samt
om bortledning av vattnet till ett närliggande dike kan skapa konsekvenser för grundvattnet
och hur reningen skulle utformas.
SGU önskar även en inventering av geologiska värden och nämner att man i området hittat
väl utvecklade böljeslagsmärken av silurisk ålder. Flertalet är idag beskrivna, men troligtvis
förekommer fler ej beskrivna ytor.
I övrigt är SGU positiva till att detaljerade resonemang förs beträffande ev. påverkan på
brunnar, och att en tydlig redovisning görs av grundvattennivåer i förhållande till
marknivåer i området. Den naturligt förekommande avrinningen refererar även väl till
SMHI:s beräkningar av den specifika avrinningen inom närliggande avrinningsområden.
SMA Mineral AB kommer att göra ytterligare utredningar beträffande eventuell
grundvattenpåverkan i området och fältinventeringar kommer att genomföras av privata
brunnar. Under samrådet efterfrågade bolaget information om privata brunnar och en del
uppgifter har kommit in. En noggrann redovisning av planerad vattenhantering kommer att
ges in med ansökningshandlingarna.
Beträffande böljeslagsmärkena som påtalats finns de beskrivna i anslutning till Klintebys
gård, men ej inom planerat brytområde.
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SMA Mineral AB kommer att ta hänsyn till de synpunkter som SGU har inkommit med.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
MSB önskar en redovisning av om planerad verksamhet kommer att omfattas av lagen
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor, den s.k. Sevesolagstiftningen, eller inte. Om planerad verksamhet
kommer omfattas av lagen ska enligt 22 kap. 1 § punkt 6 i miljöbalken ett handlingsprogram
och en säkerhetsrapport finnas med i ansökningshandlingarna.
Vidare önskar MSB att en redovisning av de risker som kan finnas i planerad verksamhet
och vilka konsekvenser som skulle kunna uppstå samt vilka skyddsåtgärder och
försiktighetsmått som planeras för att minska riskerna. Även risk för stenkast i samband
med sprängning samt vilka områden som kan beröras ska redovisas.
SMA Mineral AB kommer att hantera MSB:s synpunkter i kommande ansökningshandlingar.
3.1.1

Myndigheter som avstår från yttrande
•
•
•
•

3.1.2

Havs- och vattenmyndigheten
Transportstyrelsen, Sjöfart
Försvarsmakten
Skogsstyrelsen

Myndighetsyttranden som förväntas komma i efterhand
På grund av att handlingar inte registrerats korrekt hos Naturvårdsverket och Region
Gotland förväntas yttranden inkomma från dem i ett senare skede. Samrådsredogörelsen
kommer att uppdateras med eventuella yttranden.

3.2

Yttranden från allmänheten
Andemeningen i de flesta yttranden från allmänheten är en stark oro över påverkan på
grundvattnet och deras privata brunnar, kraftigt ökade bullernivåer och påverkan från
transporter både med avseende på säkerheten och buller. Oro har även uttryckts för hur
fastighetsvärdet kan komma att ändras med en sådan omfattande verksamhet strax intill
fastigheten, samt hur friluftsliv, natur- och kulturvärden kommer att beröras och särskilt
tillgången till området Stormyr.
SMA Mineral AB kommer att arbeta för att hitta en så bra lösning som möjligt för samtliga.
Utförligare utredningar beträffande eventuell påverkan på grundvattnet kommer att göras,
samt ytterligare natur- och kulturvärdesinventeringar. Beträffande transportfrågan ska
andra alternativ utredas och jämföras mot i samrådsunderlaget föreslagen transportväg.
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BESLUT OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
SMA Mineral AB efterfrågar härmed utifrån genomfört samråd ett beslut om betydande
miljöpåverkan från länsstyrelsen. Om möjligt önskar SMA Mineral AB ett beslut före den 31
januari 2018.
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2017-10-06

Inbjudan till samråd –Täktansökan avseende del av fastigheten Klinte
Klintebys 1:4
Plats: Församlingshemmet, Klinte Kyrkskolan, 703, 623 76 Klintehamn
Datum: 2017-10-24
Tid: 18:00 - 21

Sammanfattning– Nuvarande och planerad verksamhet
Samråd med myndigheter och allmänhet är en del av den process som enligt miljöbalken föregår ett
miljötillstånd, t.ex. för täkter och annan industriell verksamhet.
SMA Mineral AB avser att ansöka om utvidgat täkttillstånd på en del av fastigheten Klinte Kl intebys
1:4 på Gotland. Tillståndet är tänkt att komplettera och ersätta nu befintliga tillstånd för
täktverksamhet på fastigheten. Nu gällande tillstånd medger uttag av 25 000 ton kalksten/år, till och
med den 1 september 2026, och 70 000 ton/år till och med den 31 december 2033. Planerad
brytning avser att omfatta ett maximalt uttag av 900 000 ton kalksten per år. Planerat brytområde
omfattar ca 105 ha. Inom Stormyrs tillrinningsområde undantas ca 115 ha från brytning.
Kalkstensprodukterna förädlas till bränd kalk i bolagets kalkverk som är lokaliserade till Östersjöns
kuster. Bränd kalk används i stål-, cellulosa- och pappersindustrin, sockerindustri m.m., samt för
miljöförbättrande åtgärder i vatten- och rökgasrening och som pH-reglerande medel, produkter till
jordbruket m.m. En andel av produkterna, de som faller med lägre kemisk kvalitet, används för
anläggnings- och byggnadsarbeten på Gotland.
Beräknat på den areal som ansökan omfattar finns kalksten med högsta kvalitetskrav (motsvarande
bl.a. stålindustrins behov) för drygt 30 års verksamhet vid planerad brytningstakt.
Uttaget av sten kommer att göras utifrån kvalitetskrav och efterfrågan. Täktens botten kommer
därmed att variera i höjdled mellan som lägst ca 30 möh till ca 46 möh. Utbrutna områden kommer
att efterbehandlas fortlöpande i 3-6 års-intervaller. Efterbehandlingen anpassas efter de topografiska
och hydrologiska förhållandena, de massor som finns att tillgå från avbaning och brytning samt
områdets lämplighet för ny naturtyp. Till exempel skapas öppet vatten, skogs-, myr- eller gräsmark.
Verksamheten kommer att innebära påverkan i form av förändrad landskapsbild, buller, vibrationer,
vattenpåverkan, damning, transporter m.m. I det följande beskrivs översiktligt de åtgärder som
planeras med syfte att minimera denna påverkan samt hur efterbehandlingen av utbrutna arealer
kan genomföras.

Lokalisering
Gotland är det område i Sverige som har tillräckligt god kvalitet och kvantitet av kalksten för
stålindustrins behov. I Dalarna, runt Siljan, finns begränsad och otillräcklig kvantitet med liknande
kvalitet. I övrigt saknar Sverige kalkstensråvara för framställning av bränd kalk i moderna
energieffektiva schaktugnar för försörjning av stålindustrin.
Den förvärvade delen av fastigheten Klinte Klintebys 1:4 bedöms i huvudsak ha relativt låga
naturvärden. Fastigheten bedöms därmed vara den mest lämpade för kalkbrytning av flera
undersökta alternativ på Gotland där naturvärden är högre, bland annat vid bolagets kalkbrott
Stucks, där tillståndsgiven sten är slut sedan 2015 och en mångårig tillståndsprocess fortfarande
pågår.
Lokalisering av täkten nära (ca 3 km) godshamnen i Klintehamn är lämplig genom att miljöbelastning
och störningar kopplade till tunga landtransporter blir begränsade. Försörjningen till SMA:s
kustbaserade kalkverk i anslutning till kundernas stålverk runt Östersjön blir därmed energieffektiv
och miljömässigt fördelaktig.

Fig. 1 – Karta över den planerade täktens lokalisering

Teknisk beskrivning Brytning av kalksten planeras ske genom att borrdjup och sprängning sker med pallhöjder som
varieras beroende på stenens kvalitet och terrängens variationer. Pallhöjderna bedöms komma att
variera mellan ca 5-15 m.
Bruten stenråvara transporteras till anläggning för förädling av utbruten sten genom krossning,
siktning torrt och/eller vått för framställning av olika storleksfraktioner av produkt.
Våt siktning/tvätt av bruten kalksten införs när grundförutsättningar för anläggningen är uppfyllda,
d.v.s. att lämplig slutlig nivå och plats för kross och siktanläggning identifierats, och när

länshållningsvatten finns att tillgå i tillräcklig omfattning. Syftet med tvätt är att förbättra kvalitet och
därigenom utbytet av användbara produkter. Avskilda mineraler, merparten utgörs av lermineraler,
förväntas även innehålla en andel sprängmedelsrester i form av kväveföreningar. Materialet kan
därför med fördel användas i återställningsarbetet som jordförbättrande medel med näringsämnen i
de områden som avses återställas till skogsmark.

Miljöpåverkan buller och vibrationer
Vibrationer och luftstötvåg uppstår i samband med sprängning. Sprängning kommer vid maximal
produktion att ske 1-2 ggr/vecka. Inför sprängning kommer de fastighetsägare som riskerar att
beröras (uppfatta sprängningen) att få meddelande om exakt tidpunkt för sprängningen med E-post
och/eller SMS-meddelande på morgonen några timmar före sprängning.
Verksamheten använder utrustning som förorsakar buller i form av bergborrmaskiner, stenkrossar,
siktverk, våtsiktar för tvätt av sten, hammare för skutknackning, grävmaskiner, truckar samt lastbilar
för uttransport av produkter. Bullerkällorna inom verksamhetsområdet kommer att dämpas i sådan
utsträckning, med bullervall vid krossanläggning och bergborr med bullerskydd, att de svenska
riktlinjerna för begränsningsvärden för närliggande fastigheter innehålls, tabell 1. Verksamheten
kommer att bedrivas med nedanstående moment begränsade i tid så som beskrivs i tabell 2 nedan.

Tabell 2
Art av verksamheten
Bergborr
Sprängning
Skutknackning
Krossning och siktning
I täkten interna transporter
Lastning av produkt
Transport av produkt till kund och hamn
*) Vanligtvis inte.

Helgdagar
06-18
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja*
Ja*

Lördagar
06-22
Nej
Nej
Nej
Ja*
Ja*
Ja*
Ja*

Dag
06-18
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Kväll
18-22
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja

Natt
22-06
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Utbredning av buller under inledningsskedet av brytningen redovisas i tabell och kartform i bilaga 1. I
senare skeden kommer maskinutrustning placeras på lägre nivåer vilket minskar bullernivåerna
ytterligare.

Transporter
En betydande andel av produktionen kommer att transporteras med lastbil till hamnen i Klintehamn
för vidare befordran till kunderna med sjötransport. Vid ansökt maximal produktionsnivå blir antale t
transporter ut från täkten 102 st/dygn, beräknat som medelvärde vid 220 driftdygn/år. Transporter
ger en ökad bullerbelastning motsvarande 3-4 dB(A) vid närliggande bostäder utmed väg 141.

Damning
Verksamheten i form av interna transporter krossning och hantering av produkter ger upphov till
damning under torr väderlek. Störande damning bekämpas vid behov med vatten alternativt att vissa
interna transportvägar asfalteras.

Brytningsplanering och landskapsbild
Kalkbrytning påverkar landskapsbilden genom att skogen avverkas, eventuellt jordtäcke tas bort och
kalkstenen bryts. På fastigheten kommer brytdjupet att variera över ytan beroende av kalkstenens
varierande kvalitet. Den för bl.a. stålindustrin mest passande stenen finns i huvudsak i ytskiktet med
lämpligt brytdjup som varierar mellan ca 5-25 m.

Fig 2 - Teckenförklaringar till fig. 3-5

Fig. 3 - Schematiskt utbredningen av brottet efter ca 5 år. Brytriktningar, röda pilar, samt
transportväg för utgående frakter, svarta pilar.
I fig. 3 ovan beskrivs schematiskt hur området kan te sig efter ca 5 års drift. Utbruten och öppen aktiv
areal styrs av verksamhetens behov av utrymme för maskiner och upplag av produkter. Den aktiva
arealen som hålls öppen för brytning, upplag, transporter m.m. förväntas uppgå till ca 20-30 ha. En
bassäng för uppsamling av länsvatten som kan användas för bevattning av jordbruksmark har anlagts
i norr. Ridå med träd har planterats utmed väg 141 i söder. Fysiska åtgärder för efterbehandling har
inte inletts.
Återställningsarbeten påbörjas när områden brutits ut till avsedd slutnivå och tillräcklig areal finns,
nu bedömt till ca 5-10 ha, för att påbörja arbeten med återställning. Anpassning görs till förväntade
hydrologiska förhållanden efter avslutad drift, orientering av sluttningar m.m. Planeringen görs i
samråd mellan geologer, driftplanerare, hydrologisk expertis, expertis på naturvärden samt
myndigheter. De lägsta lägena avsätts till myrmark och öppet vatten. Mer höglänta och bedömt torra
lägen avsätts till skogsmark genom plantering av lämpliga trädslag. Andra torra områden avsätts för
kalkhällar och områden där jordtäcke läggs ut i tunna och ej heltäckande lager. Etablering av
naturvärden sker genom naturlig spridning från omgivningarna, men också till del med fröer och
växtdelar från de avbaningsmassor som används i återställningsarbetet.

Fig. 5 – Läge efter ca 30 års drift vid ansökt produktionsnivå.
Olika typer av mark har etablerats i områden som brutits ut efter ca 30 års drift vid ansökt
produktionstakt, vilket också motsvarar brytområdet som ansökan omfattar. De
efterbehandlingsåtgärder som påbörjades efter 5-10 års drift förväntas ha resulterat i nyetablerade
naturtyper av varierande slag. Dessa bestäms av kalkberggrunden, de jordar och deras tjocklek och
innehåll av fröer samt hydrologiska förhållanden i området. Detta i kombination med naturlig
spridning av arter genom vind samt djur- och fågelliv.

Hydrologi och vattenhantering
Hydrologiska förhållanden efter att delområdena brutits ut blir styrande för den typ av natur som kan
formas efter avslutad brytning tillsammans med planering och utläggning av avbaningsmassor, deras
jordarter, tjocklek och innehåll av fröer.
Delar av det vatten som pumpas från verksamhetsaktiva ytor förväntas ha förhöjda halter av kväve
och svavel i form av sulfat. Dessa ämnen är nödvändiga för jordbrukets grödor och ingår i
gödningsämnen. Ett magasin för vatten anläggs i norra änden av brytområdet, där av verksamheten
påverkat vatten kan lagras under höst och vinter för att användas för bevattningsändamål under
växtsäsong på kringliggande jordbruksmark. Vatten kommer även att användas för tvätt av sten i
syfte att förbättra kvalitet och utbyte av produkt.

Eventuellt överskott av vatten infiltreras i skogsmark, alternativt som sista möjlighet avleds
eventuellt överskott via dike i nordöst. Grödor och växtlighet tar under växtsäsongen upp
näringsämnena kväve och svavel.
Brunnar i täktens omgivningar bedöms inte påverkas negativt av verksamheten.

Naturvärden
Som nämnts under lokalisering har området begränsade naturvärden. Detta har varit en av
utgångspunkterna för valet av område. Fastigheten hyser dock i viss utsträckning skyddsvärda arter
som är ovanliga i Sverige, men mera vanliga på Gotland.

Kulturvärden
Utmed fastighetsgränsen i nordväst finns en boplats och ett gravfält markerat. I nordöst finns
fornminnen i form av kalkugnsruin. I sydväst finns en hålväg från järnålder, medeltid och nyare tid
markerad. Planerad verksamhet kan beröra hålvägen i dess norra del. Övriga fornminnen som ligger i
anslutning till fastighetsgränsen i de norra delarna berörs inte av planerad brytning.

Kontrollprogram och villkor
Verksamheten kommer att bedrivas under överinseende av myndigheter och enligt kontrollprogram
som fastställs i samråd med myndigheter.
Mätning och loggning av vibrationer och luftstötvåg genomförs löpande på några utvalda och
näraliggande fastigheter.
Verksamhetens buller och förändringar i verksamheten ska följas upp med beräkningar av
bullerutbredning. De villkor för buller i relation till arbetstider som bolaget föreslår ska gälla
motsvarar de riktlinjer som normalt gäller för industriell verksamhet i anslutning till bebyggelse.
Program för uppföljning av nyetablering av fauna i återställda områden följs i lämpliga intervall er.

Synpunkter och kommunikation avseende samrådet
Denna information är det första ledet i samrådet som ska utföras innan ansökan upprättas och ges in
till Länsstyrelsen. Innan samrådet ska sökanden lämna in upplysningar till de berörda så att det ges
möjlighet att ställa frågor och inkomma med synpunkter. Den här informationsskriften är avsedd att
tillgodose upplysningsskyldigheten.
Efter att samråd genomförts upprättar sökanden en miljökonsekvensbeskrivning som tillsammans
med tillståndsansökan lämnas in till Länsstyrelsen. Vid behov åläggs sökanden att komplettera
ansökan.
Ansökan kungörs i ortspressen varefter allmänheten ges tillfälle att yttra sig. Om Ni har synpunkter är
det viktigt att Ni skriftligen inkommer med Era synpunkter även i detta skede. Det räcker inte med att
Ni lämnat synpunkter till sökanden i samrådsskedet. Länsstyrelsen begär också in yttranden från
kommunens miljönämnd m fl. Inkomna yttranden granskas och sökanden ges möjlighet att bemöta
dem.
Synpunkter med anledning av samrådet kan till och med 2017-11-03 lämnas till:
Kontakt:

Kristina Emilsson, Ewen Miljökonsult
E-post: kristina.emilsson@ewen.se
Tel: 070-391 54 93

Administrativa uppgifter
Sökande:

SMA Mineral AB, Box 329, 682 27 Filipstad.

Kontakt:

Platschef Thomas Mårtensson
E-post: thomas.martensson@smamineral.com
Tel: 070-260 30 76
Teknikchef Leif Norlander
E-post: leif.norlander@smamineral.com
Tel: 070-651 41 05

Verksamhetskod:

10.20 och 10.50

Fastighet:

Ansökan avser den södra delen av fastigheten Klinte; Klintebys 1:4,
Gotlands kommun.

Markägare:

Svante Runfeldt, Klintebys Gård, Klinte Klintebys 146, 623 76
Klintehamn, har tecknat avtal om överlåtelse av markområdet med
Daniel Juvél, Bertilsvik, 682 40 Filipstad. Lantmäteriförrättning är ännu
inte genomförd. Rätt till brytning av kalksten har avtalats mellan SMA
Mineral AB och nämnda parter.
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Ernst Lennart Westman
Rose Marie Christina Westman
Lützengatan 7
115 20 STOCKHOLM

Anders Percy Odelius
Jan Wikström
Skeppar Olofs Gränd 6
111 31 STOCKHOLM

Bertil Arthur Edvard Vengberg
Sylvia Alice Margareta Vengberg
Klinte Prästgård 510
623 76 KLINTEHAMN

Stepanie Elizabeth Schenck
Västra Finnbodavägen 11 A
131 72 NACKA

Svenska kyrkan
Visby stift
Norra Kyrkogatan 3
621 55 VISBY

Ulf Manfred Lennart Nilsson
Klinte Prästgård 520
623 76 KLINTEHAMN

So-Young Hanna Mirjam Chun Eriksson
Anders Lars Eriksson
Skeppsvägen 2
182 76 STOCKHOLM

Rose-Marie Högvall
Malungsvägen 151
192 71 STOCKHOLM

Sören Anders Kerslow
Elsa Christina Kerslow
Gruddvägen 33
792 50 MORA

Åsa Birgitta Hansén
Roma Dansaretorp 807
622 54 ROMAKLOSTER

Anette Ingrid Stavring
Stavby-Husby 165
747 94 ALUNDA

Lars Börje Fredin
Fröjel Stora Hajdes 717
623 55 KLINTEHAMN

Svante Per Axel Runfeldt
Klinte Klintebys 146
623 76 KLINTEHAMN

Ebba Gunilla Maria Blomberg
Granstigen 15
623 77 KLINTEHAMN

Johan Peter Collén
Sylvia Marie Collén
Utsiktsvägen 7
183 52 TÄBY

Lars Gustav Rune Österlund
Sanda Sandgårde 442
621 45 VISBY

Anna Catharine Johnsson
Solbergagatan 8
621 45 VISBY

Lars Erik Sahlsten
Strandvägen 9
149 34 NYNÄSHAMN

Eva Marie Sahlsten
Ymsenvägen 2
120 38 ÅRSTA

Kristina Maria Larsson
Stånga Tjängsvide 849
623 60 STÅNGA

Lena Birgitta Nilsson
Klosterbrunnsgatan 5
621 56 VISBY

Karin-Astrid Marianne Sjölin
Tomtebogatan 36
113 38 STOCKHOLM

Ida Maria Karin Sjölin
Sörbo 9
572 93 OSKARSHAMN

Erik Sigurd Larsson
Lena Kersin Larsson
Klinte Lilla Snögrinde 157
623 76 KLINTEHAMN

Eva Charlotta Bengtsdotter Grahn
Per Tomas Grahn
Klinte Lilla Snögrinde 161
623 76 KLINTEHAMN

Lina Elisabet Lindgren
Malcon Patrik Samuel Pehrsson
Klinte Lilla Snögrinde 165
623 76 KLINTEHAMN

Ingrid Birgitta Fagerström Hejdström
Karl Raymond Erling Hejdström
Klinte Lilla Snögrinde 171
623 76 KLINTEHAMN

Erik Anders Bengt Sjölin
Prästgårdsgatan 28
172 32 SUNDBYBERG

Foodmark AB
Box 200
174 02 SUNDBYBERG

Inger Marianne Britse
Klinte Lilla Snögrinde 169
623 76 KLINTEHAMN

Per Gunnar Mikael Wahlgren
Klinte Lilla Snögrinde 167
623 76 KLINTEHAMN

Barbro Gunilla Normark
Starrängsvägen 18
115 50 STOCKHOLM

Per Göran Fröström
Klinte Lilla Snögrinde 177 B
623 76 KLINTEHAMN

Toivo Kalevi Kurki
Eivor Irma Kristina Kurki
Klinte Mölner 179
623 76 KLINTEHAMN

Kjell Stefan Magnusson
Klinte Mölner 501
623 76 KLINTEHAMN

Åke Ivar Sahlsten
Carina Marie Sahlsten
Klinte Valle 407
623 76 KLINTEHAMN

Maria Teresa Nygren
Per Inge Ulrik Pehrsson
Klinte Hunningen 315
623 76 KLINTEHAMN

Lars Johan Marin Hajdwall
Klinte Loggarve 120
623 76 KLINTEHAMN

Per Gunnar Eddie Lövkvist
Klinte Klintebys 141
623 76 KLINTEHAMN

Mattias Karl Inge Gustafsson
Ida Maria Sahlsten
Klinte Stora Snögrinde 143
623 76 KLINTEHAMN

Carl Gustaf Tage Sköld
Ingela Liselotte Margareta Sköld
Klinte Stora Snögrinde 147
623 76 KLINTEHAMN

Gotands Elnät AB
Box 1095
621 21 VISBY

Jonas Bertil Gunnar Trulsén
Ida Cecilia Carlén
Klinte Tyrvalds 301
623 76 KLINTEHAMN

Lizelott Susanne Högwall
Olof Dalins väg 12
112 52 STOCKHOLM

Lotta Ginger Karlsson
Klinte Tyrvalds 305
623 76 KLINTEHAMN

Stig Beril Bäckström
Klinte Tyrvalds 309
623 76 KLINTEHAMN

Olof Martin Wilske
Frida Charlotta Maria Wilske
Ellegatan 6
753 16 UPPSALA

Eric Carl Mikael Larsson
Klinte Loggarve 125
623 76 KLINTEHAMN

Lars Erik Johansson Rodvaldr
Ulla Kristina Åberg
Gammeluddsvägen 36
132 46 SALTSJÖ-BOO

Gerd Ann-Mari Boberg
Klinte Valle 425
623 76 KLINTEHAMN

Anne Marie Widing
Folkungagatan 160
116 30 STOCKHOLM

Ronny Berndt Håkan Lagergren
Fröjel Lilla Solbjärge 510
623 76 KLINTEHAMN

Olof Henry Jakobsson
Tyrvalds 224
623 76 KLINTEHAMN

Tomas Ernst Martin Norrby
Johanna Maria Wiman
Klinte Lilla Snögrinde 160
623 76 KLINTEHAMN

Per Erik Mikael Eriksson
Klinte Lilla Snögrinde 51
623 76 KLINTEHAMN

Olof Mikael Siltberg
Hasselquistvägen 5
121 46 JOHANNESHOV

Leif Johan Lindström
Nordingråvägen 19
870 32 ULLÅNGER

Johan Thomas Lindström
Vallenvägen 11
870 30 NORDINGRÅ

Leif Johan Lindström
Nordingråvägen 19
870 32 ULLÅNGER

Lars Anders Lindström
Floragatan 29
641 34 KATRINEHOLM

Lina Maria Hammarström
Fredrik Jan Henry Vengberg
Klinte Lilla Snögrinde 521
623 76 KLINTEHAMN

Elin Teresia Karlsdotter Torpvret
Kungsholmsgatan 17
112 27 STOCKHOLM

Olof Valdemar Sandelius
Skolkvior 14
623 77 KLINTEHAMN

Samrådsprotokoll
Protokoll från samrådsmöte beträffande SMA Mineral AB:s ansökan om tillstånd för täktverksamhet
på fastighet Klinte Klintebys 1:4, Gotlands kommun.
Inbjudna:
Datum:
Tid:
Plats:

Myndigheter
2017-10-24
13:00
Klinte församlingshem

Närvarande representanter för SMA Mineral AB:
Thomas Mårtensson, SMA Mineral AB
Leif Norlander, SMA Mineral AB
Tobias Skarphagen, SMA Mineral AB
Magnus Johansson, SMA Mineral AB
Carl-Lennart ”Charlie” Axelsson, Charlie A Geokonsult AB
Svante Hultengren, Naturcentrum AB,
Petter Bohman, Naturcentrum AB,
Per Wikström, ÅF-Infrastructure AB
Sofia Hedelius, Alrutz´Advokatbyrå AB
Kristina Emilsson, Ewen Miljökonsult (protokollförare)
Närvarande representanter för myndigheter:
Anna-Lena Fritz, Länsstyrelsen Gotlands län
Anna Lindberg, Länsstyrelsen Gotlands län
Daniel Langhammer, Länsstyrelsen Gotlands län
Fredrik Gustafsson, Länsstyrelsen Gotlands län
Henrik Johansson, Länsstyrelsen Gotlands län
Magnus Jönsson, Region Gotland
Markus Ekeroth, Länsstyrelsen Gotlands län
Mikael Hassellind, Region Gotland
Sandra Hultgren, Länsstyrelsen Gotlands län
Unni Karlsson, Länsstyrelsen Gotlands län

Frågor, kommentarer och bemötanden
Samrådsmöte har hållits med myndigheterna, där Länsstyrelsen Gotlands län och Region Gotland
hade representanter på plats. Nedan följer en sammanställning av de frågor som tydligt ska beskrivas
i kommande ansökningshandlingar.
Kulturvärden
Kulturenheten önskade att ett bredare perspektiv av kulturvärdena skulle undersökas och att en
arkeologisk undersökning kan komma att krävas. Möjligt är att kulturhistoriska lämningar fått ändrad
klassning, och då främst den hålväg som finns i de södra delarna av fastigheten. Kulturenheten
påtalade även att hänsyn skulle tas till fornlämningar och kulturvärden som ej ligger inom
brytområdet, utan efterforskningar bör göras efter transportvägen vid Klinte kyrka och vidare.
Blanketter inför ansökan om tillstånd för ändring av kulturvärden finns att ladda ned.
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Hydrogeologi
Frågan om brytning kommer att ske under grundvattenytan inom hela brytningsområdet ställdes.
Bolaget svarade att så är fallet och att pumpning kommer att ske under verksamhetstiden, damm för
länshållningsvatten samt nederbörd ska anläggas i den norra delen av brytningsområdet. Ingen
pumpning planeras däremot efter avslutad verksamhet. Frågor ställdes kring av- och
tillrinningsområden gällande Stormyr och de grundvattenmagasin som finns intill planerad
verksamhet eftersom planerad verksamhet ligger inom samma av- och tillrinningsområden.
Vattenskyddszonerna är dock väl tilltagna och det bör inte ske någon förändring i
grundvattentillförsel till dricksvattentäkterna. Frågan om det var möjligt att se om det finns
hydraulisk kontakt mellan de borrhålen ställdes. Utifrån de undersökningar som genomförts av
bolaget påträffades inga större vattenförande zoner eller tecken på artesiskt grundvatten. SGU:s
mätningar har studerats och mätningar med VLF i fält har inte kunnat verifiera att det finns några
grundvattenförande sprickbildningar i berggrunden. Vattengenomsläppligheten i den ytliga delen av
kalkberggrunden i sydvästra delen av fastigheten efterfrågades, och bolaget svarade att sådana
mätningar kan genomföras nu då grundvattennivån är hög. En fråga om relikt salt grundvatten
ställdes och bolaget svarade att det inte kommer ske någon brytning ner till de nivåer där relikt salt
grundvatten kan påträffas.
Ytterligare undersökningar av grundvattnet i området önskas då tryckförändringar i och med brytning
kan ändra grundvattenströmningarna och leda vattnet in i täkten särskilt från tillrinningsområdet till
Stormyr. Även mer detaljerade undersökningar av influensområdet runt den planerade
täktverksamheten önskas. Länsstyrelsen menade att det kommer att bli höga krav på utredningarna
eftersom brytning har beräknats att ske under en avsevärt lång tid på 30-40 år. Undersökningar
beträffande övriga våtmarksområden önskades.
Lösa diskussioner angående infiltrering av grundvatten i närliggande grundvattenmagasin startades,
vilket bolaget ser mycket positivt på och kommer att vilja utreda vidare med Region Gotland.
Övrigt är planen att det länshållningsvatten som ansamlas i den damm som ska anläggas i samband
med planerad verksamhet ska kunna användas som bevattningsvatten på intilliggande jordbruksmark
alternativt infiltreras inom brytningsområdet. Om utsläpp skulle ske till diket vid Hunninge kommer
rening bli ett krav om halterna av vissa ämnen i länshållningsvattnet är så pass förhöjda att det kan
orsaka skada på Klinteviken. Bolaget svarade att en oljeavskiljande anordning kommer att installeras
och provtagningar ska ske på bäcken vid Hunninge för att se vilka halter som bäcken uppvisar idag
och hur stor eventuell påverkan från planerad verksamhet skulle kunna bli.
Buller och vibrationer
Det saknas utredningar beträffande vibrationer från sprängningar och trafikrörelser. Utredningar
beträffande vibrationer kommer att hanteras i miljökonsekvensbeskrivningen.
Frågan om hur långt på riksväg 141 beräkningar kommer att ske, måste diskuteras med Trafikverket.
Antalet trafikrörelser räknas som ett medeltal och är vid ett maxuttag, ingen beräkning har gjorts
beträffande båtlastning.
Beträffande verksamhetstid under dygnet bör ett övervägande göras om vilka tider bullrande
verksamhet ska ske.
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Rödlistade arter och skyddsvärd natur
Under presentationen av naturvärden kom frågan om man tagit hänsyn till våtmarksinventeringar i
området. Hänsyn har tagits till eventuella utredningar som funnits tillgängliga, men egna
inventeringar tillbaka till 2015 ligger till grund för aktuella bedömningar. Det informerades även om
att en utökad fågelinventering kommer att utföras under våren 2018.
Önskemål fanns att man skulle komplettera naturvärdesinventeringarna med art- och
habitatsnaturtyper, samt naturvårdsarter och vilken bevarandestatus de har. Det önskades även att
man skulle ta fram en kartillustration där man tagit bort de vanligt hotade arterna såsom backtimjan,
solvända, jordtistel och loppstarr för att få en tydligare bild av de arter som är mer ovanliga även på
Gotland.
I och med planerad verksamhet så önskas att hänsyn ska tas till arter som har kortare
spridningsvägar för att få en sammanhängande grön infrastruktur och att man kan försöka göra en
ekologisk kompensation, då inte samma arter brukar komma tillbaka till områden där de blivit störda.
Detta kommer att tas hänsyn till i och med efterbehandlingen som planeras att utföras genom
environmental engineering.
Riksintressen och övriga skyddsvärda områden
Information gavs att området ligger inom riksintresse för energiproduktion i form av vindkraft, rörligt
friluftsliv och totalförsvar. Några områden ligger även inom naturvårdsområden som hänvisar till
berggrundsblottningar. Vidare informerades att planerad verksamhet ligger även inom ett område
som är populärt att vandra, cykla och rida genom fast det är inte klassat som riksintresse. Intill ligger
Klintberget som är omfattat av riksintresse friluftsliv. Samtliga riksintressen och övriga skyddsvärda
områden såsom till exempel nyckelbiotoper ska tas upp i kommande MKB.
Länsstyrelsen informerade om att Klintehamn står på tur för en exploateringsutveckling och att nya
områden med bostäder kan tänkas komma i framtiden, en översiktsplan bör studeras.
Övrig information
I övrigt informerades bolaget om vikten av att lokaliseringsalternativ utreds och tydligt redovisas i
MKB, samt även utredningar på alternativ till lokalisering av brytområdet inom fastigheten. Även
vilka transportvägar som är tänkta och hur damm ska hanteras ska redovisas. Finns det ytterligare
följdverksamheter förutom transporterna och hur ska de avgränsas. Byggnader och kulturvärden bör
besiktigas innan för att kunna se eventuell påverkan av sprängningar. Påverkan ska inte bara
redovisas för närmsta omgivning utan för Klintehamn i stort.
Det önskas också att ett verksamhetsområde planeras för och visas i ansökningshandlingarna, man
kommer behöva gå utanför brytområdet när man nått gränsen för villkorat brytningsområde, se
paralleller till Stucks. Man önskar även se tydliga efterbehandlingsplaner och hur området kan
komma att se ut om 30-40 år, det kan även vara bra att ange ungefärliga djup på brytningen.
Bolaget ska även motivera anledningen till att tillstånd söks för planerad verksamhet och hur
befintliga tillstånd ska hanteras, samt vad nollalternativet blir i förhållande till nuvarande
verksamhet. Bolaget bör även motivera om standardvillkor räcker. En redogörelse för tillståndet i
hamnen önskas och om det kan vara nödvändigt med en ny tillståndsansökan för hamnen så bör den
sättas igång i tid. Diskussion att ta med verksamhetsutövare och tillståndshandläggare.
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I ansökningshandlingarna bör ett totalt uttag anges även om det är grovt uppskattat, samt
information om den ekonomiska säkerheten och en tidsplan önskades.
Samrådsunderlag bör även gå ut till ytterligare instanser såsom övriga enheter inom Region Gotland,
Sportfiskarna, Gotlands vattenråd, Försvarsmakten, Sjöfartsverket och Skogsstyrelsen.
Skulle det ske stora förändringar efter samrådsmötet ska dessa förändringar kommuniceras till
myndigheterna.
Inga fler frågor uppkom och mötet avslutades.

Vid protokollet:
Kristina Emilsson
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Samrådsprotokoll
Protokoll från samrådsmöte beträffande SMA Mineral AB:s ansökan om tillstånd för täktverksamhet
på fastighet Klinte Klintebys 1:4, Gotlands kommun.
Inbjudna:
Datum:
Tid:
Plats:

Allmänheten
2017-10-24
18:00
Klinte församlingshem

Närvarande representanter för SMA Mineral AB:
Thomas Mårtensson, SMA Mineral AB
Leif Norlander, SMA Mineral AB
Tobias Skarphagen, SMA Mineral AB
Magnus Johansson, SMA Mineral AB
Carl-Lennart ”Charlie” Axelsson, Charlie A Geokonsult AB
Svante Hultengren, Naturcentrum AB,
Petter Bohman, Naturcentrum AB,
Per Wikström, ÅF-Infrastructure AB
Sofia Hedelius, Alrutz´Advokatbyrå AB
Kristina Emilsson, Ewen Miljökonsult (protokollförare)
Närvarande allmänheten:
Se bifogad närvarolista.

Frågor, kommentarer och bemötanden
Samrådsmöte har hållits med allmänheten, där inbjudan har gått ut i lokala dagstidningar samt
brevledes till sakägare. Nedan följer en sammanställning av de frågor som ställdes under
samrådsmötet.
Allmän info om verksamheten
Första frågan som ställdes var om det är möjligt att flytta verksamheten utomlands, bolaget svarade
att det inte skulle vara positivt med hänsyn till miljön då flertalet av bolagets kunder är verksamma i
Sverige. Det undrades även om kalkstenen skulle exporteras, vilket den inte kommer att göra.
Bolaget framhöll även att planerad verksamhet kommer även ge 20-40 arbetstillfällen i Sverige.
Allmänheten undrade även om det skulle finnas någon ekonomisk säkerhet för efterbehandling av
området och bolaget svarade att de är medvetna om att kostnaderna blir höga för en
efterbehandling, men att det skulle finnas ekonomi för det när det blir aktuellt.
Kulturvärden
Allmänheten undrade om man gjort några arkeologiska undersökningar då det finns flertalet
kulturbyggnader och kulturobjekt i området. Bolaget svarade att det inte gjorts några, men att
ytterligare undersökningar ska göras. Allmänheten undrade vem som skulle göra utredningar och om
de skulle vara oberoende. Bolaget svarade att de betalar för utredningarna och att de väljer
etablerade seriösa konsulter som gör ett bra arbete.
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Geologi
Allmänheten undrade om det är samma kvalitet på kalkstenen som det är upp i Stucks. Bolaget
svarade att det är i stort sett samma kvalitet, vilket betyder en mycket bra kalksten för de industrier
som kräver en extra ren kalksten i sin produktion. Allmänheten ansåg att det är dumt att plocka upp
en produkt som legat i backen under tusentals år för att bryta under 30-40 år. Bolaget svarade att det
inom dagens industri behövs kalksten för att tillverka de produkter som vi använder dagligen.
Hydrogeologi
Bolaget informerade om hydrogeologin i området och önskade få ta del av information om privata
brunnar eventuella källor och annat som kan vara av intresse ur grundvattensynpunkt för att få en
bredare utredning om hur planerad verksamhet eventuellt kan komma att påverka området.
Allmänheten undrade hur planerad verksamhet skulle påverka de våtmarksområden som finns,
bolaget informerade om att våtmarksområdet Stormyr skulle undantas brytning. Allmänheten
informerade om att det finns fler våtmarksområden, Bolaget svarade att det ej går att undanta alla
våtmarksområden från brytning.
Allmänheten undrade hur området och grundvattnet skulle se ut om 30-40 år då planerad brytning är
klar, bolaget svarade att det är mycket svårt att sia om grundvatten då det inte bara handlar om
berggrunden utan även om hur nederbörden kan komma att förändras.
Allmänheten undrade hur djupt det ska brytas och påpekade att det vid förra tillståndsansökan inte
gavs tillstånd för djupbrott. Bolaget svarade att dåvarande verksamhetsutövare valde att inte bryta
under grundvattenytan eftersom det då per automatik blir en vattendom. Allmänheten menade att
det finns stora sprickzoner och att Stormyr kan avvattnas om man bryter under grundvattenytan.
Bolaget svarade att man inte påträffat några sprickzoner i området.
Allmänheten undrade om bolaget skulle stå för kostnaderna om ortsborna blir utan vatten. Bolaget
svarade att det är Mark- och miljödomstolen som beslutar huruvida ersättning ska betalas ut till
berörda.
Allmänheten undrade om de kommer få in ämnen från sprängningar i deras brunnar. Bolaget svarade
att det blir endast små mängder kväve som eventuellt sprids vid sprängning. Om man jämför med
jordbruksmarken intill kommer troligen det utsläppet vara högre. Provtagningar har gjorts på olika
ställen i diket som angränsar till jordbruksmarken för att ta reda på vilka halter vattnet innehåller
idag. Allmänheten informerade om att mätningar görs på flertalet ställen och att det finns en lång
mätserie hos Vattenrådet.
Buller och vibrationer
Allmänheten påpekade att det verkar saknas utredningar beträffande vibrationer från sprängningar.
Bolaget svarade att utredningar beträffande vibrationer kommer att hanteras i MKB.
Frågan om varför inte fler fastigheter är med i beräkningarna beträffande buller och om man varit på
plats för att göra mätningar, bolaget svarade att ytterligare mätningar och fler fastigheter kommer
att vara med i kommande MKB.
Allmänheten frågade också om de bullernivåer som valts och hur mycket är 40 dB, bolaget svarade
att det är Naturvårdsverkets riktlinjer och att det vid 40 dB hörs ytterst lite. Någon påpekade att det
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inte kommer vara helt tyst som det är idag. En fråga om varför krossen placerats så nära fastigheter i
startskedet kom upp, bolaget svarade att brytningen planeras att starta i Snögrinde-brottet och
därför hamnar krossen troligtvis vid den punkten till en början. Krossen kommer sedan att flyttas
beroende på brytningsriktning.
Allmänheten nämnde att det finns fler fastigheter efter vägen ner till hamnen och undrade hur de
kommer att påverkas och om mätningar kommer att utföras där. Bolaget svarade att det är
Trafikverket som styr över allmän väg och diskussioner kommer att föras med dem.
Allmänheten undrade om man tagit hänsyn till att det är en längre backe vid planerad
transportsträcka och att det då kommer att gasas på väg upp för den. Bolaget svarade att
beräkningar har utförts på tung trafik och vid olika hastigheter samt acceleration, beräkningarna visar
också att det blir mycket bättre siffror vid en hastighetssänkning. Allmänheten påpekade att
Trafikverket aldrig skulle gå med på en sänkning, än mindre bullerbegränsande åtgärder.
Allmänheten undrade om det skulle bli något kontrollprogram om planerad verksamhet tillåts.
Bolaget svarade att det är vanligt med kontrollprogram vid liknande verksamheter som planerad
verksamhet.
Allmänheten undrade om det skulle bli uppehåll under sommartid, bolaget svarade att
verksamhetstiden kommer att utredas i samband med att ansökningshandlingar upprättas.
Rödlistade arter och skyddsvärd natur
Allmänheten undrade vilka inventeringar som gjorts, bolaget svarade att man gjort flertalet
inventeringar sedan 2015, men att en fågelinventering ska ske under våren 2018.
Allmänheten påpekade att området liknade alvarmark och att sådan mark börjar bli ovanlig i Sverige,
bolaget svarade att man tagit hänsyn till det och att naturtyperna inom området har dokumenterats
noggrant.
Allmänheten menade även att Artportalen visar på platser där det är ett stort antal besökare och att
det hos botaniska föreningen finns flertalet fynd som ej rapporterats in till Artportalen. Bolaget
svarade att de gärna tog emot all information som finns i området för att kunna göra en ännu bättre
bedömning.
Allmänheten undrade om det finns bilder på hur ett brytområde skulle kunna se ut efter att
efterbehandling. Bolaget visade en bild och kartmaterial hur det ser ut på vissa ställen i Stucks där
brytning avslutats på sent 1960-tal. Bilden visade ett område där växtlivet börjat spira och
inventeringar visar att flertalet rödlistade arter letat sig till området.

Övriga synpunkter och frågor
Allmänheten berättade att det blir stora problem utefter den tänkta transportvägen under vintertid
och allra helst vid Bönders backe, samt vid T-korsningen efter backen. Under sommartid kommer det
istället bli problem med alla turister som ökar trafiktätheten samt att det är många som cyklar utmed
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vägen. Fortsatt frågade hur trafiksäkerheten skulle upprätthållas, bolaget svarade att sänkt hastighet
var ett alternativ som ska diskuteras med Trafikverket.
Allmänheten informerade att området är välbesökt och att man gärna strövar över marken i området
för planerad verksamhet. De undrade om man nu skulle behöva gå bland tung trafik för att ta sig till
Stormyr. Bolaget svarade att transportvägar och eventuellt tillträde till området kommer utredas i
kommande handlingar.
Allmänheten undrade om bolaget skulle ta hänsyn till ett sänkt fastighetsvärde och om ersättning
kommer att betalas ut om grundvattnet sinar eller byggnader får skador eller höga bullervärden.
Bolaget svarade att det avgörs först vid ett domstolsbeslut, men att försiktighetsåtgärder ska vidtas
för att minska risken för skador på egendom.
Mötet avslutades.

Vid protokollet:
Kristina Emilsson
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Tekniska nämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-11-22

TN § 271

SMA Minerals täktansökan Klinte Klintebys 1:4

TN 2017/3323

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden antar förvaltningens skrivelse och överlämnar den till SMA
Mineral AB.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

SMA Mineral har sänt ett samråd till Region Gotland angående brytning av kalksten
på fastigheten Klinte, Klintebys 1:4. Brytningen avser ett uttag om 900 000 ton/år
och omfattar ett 105 hektar stort område. Brytningen skall ske i dagbrott och under
grundvattennivån och pågå mellan 30-40 år där transporten från Gotland av
kalkstenen sker från Klintehamn.
Region Gotland (nedan kallad Regionen) efterfrågar undersökningsmaterial som visar
att grundvattennivåerna inte påverkar den kommunala vattentäkten samt de privata
brunnar som finns i området. Vidare bör provpumpningar och tryckmätningar göras
som påvisar hur grundvattnet rör sig i berggrunden. Även att brytningen under
grundvattennivån inte medför att relikt- eller bräckvatten tränger in och förorenar
grundvattnet. Vidare vill Regionen att en undersökning angående näringsämnena
som ingår i processvattnet ytterligare analyseras. Syftet med det är att kunna påvisa en
eventuell påverkan på grundvattnet och intilliggande vattendrag. Regionen vill att
miljökonsekvensbeskrivningen från SMA Mineral innehåller en riskanalys om vad
följderna skulle bli om sprickor eller liknande finns i berget som eventuellt tömmer
befintliga vattentäkter och myrmarken Stormyr som finns inom täktområdet.
Regionen efterfrågar även att grundvattenflödena och dess eventuella påverkan tas
med i utredningen och inte enbart ytvattenflödena som i största del belyst i
samrådsunderlaget i dagsläget.
VA-huvudmannen är mycket angelägen om sina vattentäkter i närheten av tilltänkt
kalkbrott och befarar att de kan påverkas av brytningen av kalksten, då täktgränsen
ansluts till ytterområdet för Mölner reservvattentäkt. Regionen har svårigheter att ta
ställning i ärendet innan ovanstående utredningar är genomförda och underlaget
väsentligen förbättras.
Bedömning

I den Regionala översiktsplanen har Regionen tagit följande ställningstagande
gällande kalkstensindustrin kontra vattenförsörjningen;
”Nya tillstånd till kalkbrytning och olika typer av täktverksamhet kan endast komma
ifråga om det är klarlagt att den planerade verksamheten inte äventyrar den framtida
vattenförsörjningen.”

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-11-22

Det saknas idag underlag för hur en framtida kalkbrytning kan komma att påverka
det komplexa vattensystemet inom området och vilka effekter kalkbrytning skulle
kunna få på den framtida vattenförsörjningen i Klintehamn och på västra Gotland.
I och med att dricksvattenresurserna är mycket begränsade på södra Gotland kan inte
de få vattentäkter som finns förstöras eller påverkas negativt. Att hitta nya
vattentäkter är en stor utmaning. Trots att Regionen tittar på alternativa lösningar har
det visat sig att dessa bara kan bli komplement till redan befintliga vattentäkter. Att
hitta nya vattentäkter samt byggande av nya vattenverk och överföringsledningar
kräver lång planeringstid och är kostsamt. Vid ett eventuellt positivt beslut om ett
kalkbrott kan de negativa effekterna på grundvattnet uppkomma mycket hastigt
vilket skulle resultera i plötsliga och kostsamma lösningar. Täkterna i Klintehamn blir
därför viktiga att bevara ur strategisk synvinkel för den allmänna vattenförsörjningen.
Med anledning av SMA Mineral planering att bryta kalksten under grundvattennivån
befarar Regionen att nuvarande vattentäkter kommer påverkas i negativ riktning.
Denna farhåga grundas bland annat på att SGU har påvisat svaghetszoner i
berggrunden som går genom både vattenskyddsområdet till Loggarve och tilltänkt
brytområde. Denna svaghetszon är med största sannolikhet en naturlig transportväg
för vatten. I och med att brytning kommer ske under grundvattennivå ser Regionen
en risk i att grundvattenmagasin töms. SMA Mineral behöver vidare klargöra att så
inte är fallet.
Regionen planerar ett utvecklingsprojekt i Klintehamn där både en
befolkningsökning vill uppnås samt nya bebyggelseområden upprättas. En ökning av
befolkningen och nya bebyggelseområden påverkar efterfrågan på vatten. Försvinner
de lokala vattentäkterna kan utvecklingen av Klintehamn komma att påverkas.
Vid en översyn av vattenskyddsområdena kan eventuellt de nya
vattenskyddsområdena inkludera hela eller delar av kalkbrottet vilket kan kommer att
skapa intressekonflikter med industriverksamhet i områden med vattenskydd.
Antingen om processvatten bevattnas på åkermark eller om det släpps ut i
närliggande bäck kommer detta påverka både ökad näringsbelastning samt ekologin i
vattendragen. Detta kan även genom infiltration påverka grundvattnet till en sämre
status.

Beslutsunderlag

Samråd SMA Mineral täktansökan Klinte Klintebys 2017-10-06
Tjänsteskrivelse 2017-11-14
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Skickas till
SMA Minerals, kristina.emilsson@ewen.se
Regionstyrelsen

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Kristina Emilsson
Ewen Miljökonsult

Datum
Kontaktperson
E-post

2017-10-19
Kjell Klintström
kjell.klintstrom@geab.vattenfall.se

Referens
Telefon

Kristina Emilsson
+46 (0) 70-391 54 93

Samråd Täktansökan Klinte Klintebys 1:4
I samband med bildandet av utvidgat täkttillstånd.
Har Gotlands Elnät AB att anföra:
Det finns en 70Kv luftledning i det aktuella området med ledningsrätt.
Samt en 10Kv ledning
Ledningen skall vara trädsäker så GEAB behöver 20m om var sida av ledning för att kunna
utföra underhåll.
Så som avverka skog, röja och byta stolpar på ledningen samt kunna kör med maskin i
ledningsgatan i all framtid.
GEAB kan behöva gräva schakta i ledningsgatan.
Markägaren får inte uppföra byggnad, ändra marknivån eller vidtaga andra åtgärder som
äventyrar funktionen eller driften av elnätsföretagets anläggningar.

Med vänlig hälsning

Kjell Klintström
Gotlands Elnät AB

Ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2017/98604

2017-11-02

Ert ärendenummer

Sidor

[Motpartens ärendeID NY]
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Kristina Emilsson
Ewen Miljökonsult
kristina.emilsson@ewen.se

Kopia till:

Trafikverket
Länsstyrelsen i Gotlands län

Täktansökan anseende del av fastigheten Klinte
Klintebys 1:4, Gotland
Trafikverket har mottagit rubricerat ärende och yttrar sig i egenskap av
ansvarig för trafikslagsövergripande och långsiktig planering av det samlade
transportsystemet inom regionen.
SMA Mineral AB avser att ansöka om utvidgat täkttillstånd på en del av
fastigheten Klinte Klintebys 1:4. Tillståndet är tänkt att komplettera och
ersätta nu befintligt tillstånd för täktverksamhet på fastigheten. Nu gällande
tillstånd medger uttag av 25 000 ton kalksten/år till och med den 1
september 2026 och 70 000 ton/år till och med den 31 december 2033.
Planerad brytning avser att omfatta ett maximalt uttag av 900 000 ton
kalksten per år.
Trafikverket saknar i handlingarna en redovisning av antal transporter som
verksamheten kommer att ge upphov till. Detta måste framgå.
Trafikverket gör antagandet att en miljökonsekvensbeskrivning kommer tas
fram inför tillståndsansökan. I miljökonsekvensbeskrivningen bör
konsekvenser som kan uppkomma av transporterna till och från täkten
framgå samt vilka vägar som kommer att beröras. Konsekvenser som kan
behöva belysas är till exempel trafikrelaterat buller och vibrationer,
framkomlighet för oskyddade trafikanter samt eventuellt även påverkan på
vattenområden eller väganknutna natur- och kulturvärden. Sökanden bör
också titta på om korsningar längs planerad väg har den kapacitet som krävs
för de planerade transporterna.
Antalet transporter som genereras bör minimeras för att minska
klimatpåverkan och störningar för omgivning samt slitage och underhåll på
vägnät.

TMALL 0422 Brev v.1.0

Eventuella åtgärder som krävs på grund av verksamheten ska bekostas av
annan än Trafikverket.
Anslutningen mot väg 141 som fortsättningsvis planeras att användas ska
uppfylla krav enligt VGU. Om ombyggnad av anslutningen krävs ska
ansökan om ny eller ändrad anslutning göras. Se information på
Trafikverkets hemsida.

För Trafikverket Region Stockholm
Johanna Levin
Samhällsplanerare

Trafikverket
17290 Sundbyberg
Besöksadress: Solna strandväg 98

Texttelefon: 010-123 99 97
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Johanna Levin
Samhällsplanering
Direkt: 010-123 1337
johanna.levin@trafikverket.se

SGU

YTTRANDE

Sveriges geologiska undersokning
Geological Survey of Sweden
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Vkrt datum/Our date

Vir beteckning/Our reference

2017-11-13

33-2146/2017

Ert datum/Your date

Er beteckning/Your reference

2017-10-06

Samrad Klinte Klintebys 1:4

Ewen milj6konsult
kristina.emilsson@ewen.se

Sarnrad infor ans6kan om utvidgat okttillstand pa del av fastigheten Minte
Mintebys 1:4 pa Gotland
Sveriges geologiska undersokning (SGU) liar den 6 oktober 2017 erhallit
rubricerat arende for yttrande. Med anledning harav will SGU frainfora
f61j ande.

Grundvattenrelaterade frdgestallningar
SGU noterar att samradsunderlaget pa ett tydligt satt redovisar tolkade
grundvattennivaer i relation till marknivaer i ornradet. Den naturligt
forekommande avrinningen refererar val till SMHI:s dataunderlag och
specifik avrinning i ndrheten. Ornradets hydrauliska konduktivitet (K)
redovisas, bade utifran utf6rda hydrauliska tester men aven utifran generella
bed6mningar som Mmtas fran brunnsarkivets dataunderlag och som ocksa
har publicerats sorn regionalparametrar pa SGU:s kartor.
SGU noterar att samradsunderlaget inte ar helt tydlig med vilken
brytningsniva som kornmer att galla i detalj. Motivet till detta redovisas i
och med att uppl6sningen i prospekteringsunderlaget ar for liten i dagslaget,
vilket SGU kan f6rsta. F61jden blir dock att det blir relativt wart att
6verblicka konselcvenserna av den f6reslagna brytningen, framf6r allt
gallande de ornraden dar brytning f6rvantas ske under grundvattenytan. Det
verkar dock vara klart att for en relativt stor andel av omradet sa kornmer
brytning att ske under grundvattenytan, Wen om den langa tillstandstiden
leder till att konsekvenserna i flera delomraden kan komma att skjutas pa
lang framtid. Inte desto mindre ar det bnskvart att redovisa antaget
biytningsdjup tydligare i relation till den tolkade grundvattenytan.
Av samradshandlingen framgar att konsekvenser av grundvattenbortledning
ska kunna kornma att bli mindre i och med att det planeras for successiv
efterbehandling. SGU vill framfbra att det inte ar helt uppenbart hur denna
efterbehandling ska. komma att minska paverkan fran det totala brytomradet
da sarntidig drift ska fortga vid angransande omraden. SGU anser alltsa att
ans6kan tydligare bor redovisa hur successiv efterbehandling ska kornma att
minimera den grundvattenrelaterade paverkan.
Organisalionsnr 202100-2528
Huvudkontor/ Head office:
Box 670
SW-751 28 Uppsala, Sweden
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Samradshandlingen redovisar att paverkansomradets utbredning begrdnsas
till ca 100 m ut fran brythorisonten..Ansbkan bbr redovisa en tydligare
berakning samt en tydlig definition av grundvattenpaverkan (t.ex. i relation
till grundvattenaysankning gentemot naturliga grundvattennivaer). I bade
analytiska och numeriska metoder for berakning ingar den hydrauliska
konduktiviteten (K). SGU vill i detta sammanhang papeka att vi har en
pagaende diskussion om att K-vardena i brunnsarkivet, och damned aven de
redovisade regionalparametrarna, troligen har varit systematiskt
undervarderade och att det kan finnas skal att kompensera dessa varden
uppat, troligen sa hbgt som en faktor tre. Resultatet av dessa diskussioner ar
annu inte publicerade i nagon SGU-rapport. Infor en slutlig ansokan bor
verksamhetsutovaren stamma av dessa fragor med SGU for att avgora om
nagra fragor, t.ex. paverkansomradets utbredning, kan komma att paverkas
av detta nya satt att betrakta regionala K-varden.
Samradshandlingen redovisar en bedbmning av fbrrnodad paverkan pa
angransande brunnar. Det frarnfbrs bl.a. att nagra ligger i ett annat
avrinningsomrade som ett skal till att de skulle vara utsatta for mindre risk
for paverkan. SGU vill framfbra att om grundvattenaysankningen som
fbrorsakas av brottet nar fbrbi avrinningsomradenas vattendelare sa kan aven
de narbelagna brunnarna kornrna att paverkas. SGU ar i bvrigt positiva till
de detaljerade resonemang som furs for varje enskild grupp av brunnar samt
att narbelagna brunnar tidigt planeras inga i omgivningskontrollen. SGU
vill ocksa framfbra att det ar viktigt att brunnsinventering utfbrs i falt och
att inte underlaget helt fbrlitar sig pa data fran brunnsarkivet, da det i detta
dataarkiv kan finnas stora luckor inte minst ayseende de gravda brunnarna
som ocksa ofta ar de som ar kansligast for paverkan.

Vattenhantering
SGU noterar att samradshandlingen beskriver taktens vattenhantering men
lamnar oldarlieter kring vissa fragor. Vatten ska pumpas fran brytomradet
och samlas i en etablerad datum for bevattning under de delar av aret dar
detta kan vara nyttigt. Det framfbrs vidare att eventuellt bverskott av vatten
ska infiltreras i skogsmark. SGU ser positivt pa den arnbitionen men vill
framfbra att sadan infiltration bor konsekvensutredas for att avgora om
marken ar lamplig fbr detta. Det bbr ocksa namnas att en sadan atgard
Laver radighet over aktuella marker. Dessa fragor bbr redovisas tydligare i
en ansokan.
Samradshandlingen anger vidare att ett alternativ skulle kunna vara
etablerandet av ny vatmark sydbst om Snogrindebrottet. Det foresprakas att
marklagren och vaxtliglieten harigenom ska kunna tillfbras knave finnan
vattnet nar lagpunkt for infiltration vilket kan ge mojlighet till bkat
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grundvattenuttag. SGU anser att hela id6n bor utredas tydligare t.ex. for att
avgora kvaliteten pa det vatten som slutgiltigt infiltrerar till grundvattnet.
Det bor aven utredas hur vaxtliglieten i en nyetablerad vatmark forvantas
utbredas, i synnerliet om detta steg i vattenhanteringen bara ska vara
verksamt vid de tillfallen da vattenoverskott rader. SGU stDer sig fragan om
inte en nyetablerad vatmark mar bast om den far kontinuerligt, eller
atminstone regelbundet, tillskott av vatten.
SGU noterar vidare att samradshandlingen anger en mojligliet att infiltrera
lanshallningsvatten i kanten pa Stormyr. Har anges en erforderlig
vattenmangd men Wen en risk att vattnets forhojda kvave- och sulfathalter
skulle kunna forandra vaxtligheten i agmyren. SGU vill i detta sammanhang
lyfta fram det material som (inns pa var webbplats om grundvattenberoende
naturtyper. Aven om vara rapporter utgar fran de naturtyper som (inns
inom Natura 2000-systemet (vilket Stormyr inte ar och regelratt
klassningen/indelningen i foresprakade naturtyper darmed saknas) sa kan de
mojligen ge god vdgledning kring forekommande arters och naturtypers
kanslighet for grundvattnets niva- och kvalitetsforandringar.
Slutligen anges i samradshandlingen att ett sista alternativ for
vattenhanteringen skulle kunna vara att overskottsvatten avleds via dike i
nordost och att vattnet da ska kommer att renas vid behov.
Samradshandlingen anger inte hur en sadan eventuell rening skulle se ut och
om den i sa fall skulle riskera att fa nagra grundvattenkonsekvenser.
Sammanfattningsvis vill SGU framfora att vattenhanteringen bor beskrivas
betydligt noggrannare i en ansokan. Vattenbalanser blir viktiga. Braddning
till ytterligare nedstroms alternativ bor beskrivas bade ayseende effekter fran
bade flode och vattenl valite. SGU ar sarskilt intresserade av effekter pa
aktuella akvifersystem och grundvattenberoende naturtyper.
Geologiska naturvd-i-den
En ansokan bor aven kompletteras med en inventering av geologiska varden.
Exempelvis fines det i naromradet hallar rued val utvecklade
boljeslagsmarken av silurisk alder. Dessa ar idag delvis skyddade, men
troligtvis forekommer de pa fler ej beskrivna ytor.
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Beslut i detta arende bar fattats av avdelningschefen Kaj Lax.
I den slutliga handlaggningen av arendet har aven statsgeologerna Bjorn
Holgersson och 01of Taromi Sandstrom deltagit. Utredaren Peter
Akerhammar bar varit foredragande.

Kaj` Lax

Peter Akerhammar

O rgan isat ions m. 202100-2528

Kalkbrott Klinte
Det så kallade Samrådsmötet 2017-10-24, var inget Samrådsmöte utan ett informationsmöte.
Vi motsätter oss all stenbrytning I Klinte.
Friluftsområde
Vår väg används som en vandring- och motionsrunda på 5 km, från samhället via kyrkan ner genom
Vallekvior och åter till samhället, personer som joggar eller går. Våra strövområden är Lillmyr och
Stormyr med den fina skogsvägen upp, som är en stor del av naturupplevelsen. Här plockar vi
smultron och svamp, studerar växter, fåglar bl a häckande Kungsörn i området, snokar, paddor. Här
finner vi lugn och ro . Att få paddla och glida fram på myren i en kanot och lyssna till naturen är helt
underbart.
I vår närhet har vi Klinteberget med motionsspår, många besökare har med sig kaffekorg eller sitter
och grillar. Här firar vi Valborg, Midsommar, Bergsfest, Visafton. Är även ett turistmål, blir ej
detsamma med ständigt buller.
För Stormyrs del så försvinner fågellivet och allt blir inklätt i vitt stöv.

Grundvatten
Vi kan inte äventyra vårt grundvatten. Om någon skulle förlora sitt vatten vid sprängning och
brytning. Är en del borrhål redan så djupa att vid ny borrning finns det risk att få in saltvatten.
Saltvattenproblem bl a ända till Hejdekorsning. Grundvattennivån får på inga villkor sänkas pga
stenbrytning då har det gått för långt och hur nära kan man kan bryta mot Stormyr utan att förstöra
myrens funktion. Då går det aldrig att återställa.Vi är tvungna att vara rädda om vårt grundvatten. Att
borra efter grundvatten för att tvätta sten anser vi att vara helt orimligt.
Grundvattnet räcker om vi är rädda om det. Vi ska inte avleda vatten som skall bli grundvatten.Vi ska
inte förstöra naturliga upptagningsområden för grundvatten. Vi skall inte förstöra och äventyra våra
naturliga våtmarker och myrar.
Vid sänkning och brist på grundvatten tvingas vi att producera dyrt vatten av vårt havsvatten, som
samhället och konsumenter snällt får betala.
Då vore det bättre att prioritera tillgången av grundvatten och tvätta eventuellt sten med havsvatten.

Kalk 1000 år.
Om kalken är viktig är det med självklarhet även viktigt att ha tillgång till kalk varje århundrade. Då
krävs en långsiktig plan på vad som ska brytas och hur folk ska flyttas. Finns kalk att importera som
påverkar natur och vatten mindre än här, så bör man väl ta det först och spara våra resurser om
kalken är så värdefull.

Naturplundring

Varför får jakten på mineraler och sten fortgå med så låg beskattning. Naturen förändras och platser
förstörs för all framtid. Stor påverkan på området utanför brytområden. Gör studiebesök för att se
hur närområdet utanför brytområdet ser ut på Norra Gotland. Det är i en sådan miljö vi kommer att
bo. Stormyr som allt annat kommer att vara väldigt vitt.

Transport
Vi bor tätt i ett detaljplanerat område. Redan nu är våra smala och krokiga vägar för hårt belastade
efter mer gods till Klintehamnns hamn. Mera stentransporter på befintlig väg är uteslutet.
Eventuellt stenleveranser från Buttlehållet kräver också ny sträckning.
Vid all form av transportökning från Hemsehållet , så bör Trafikverket se sig om efter en ny
vägsträckning ovanför och runt Klinteberget.

Bullerkartor
Vad vi vet så har det varit olika bullerkartor i omlopp, som beskriver buller nivåer.
Givetvis var den kartan med lägst påverkan som gick ut till folket. Vi vill varken ha stöv, vibrationer
eller buller. Vi vill inte bo vid ett industriområde.

Sprängning
Vårt hus står på berget. Det ruskar och skramlar i huset vid sprängning. Vid möte med grannar visade
sig det att även deras hus står på berget och upplever sprängningen likadant. Vi har stor olägenhet
med storleken på sprängning idag. Vi motsätter oss större sprängningar och med intervall på 1-2
gånger i veckan. Stor olägenhet och våra hus tål förmodligen inte det.
Stendamm hur stor är hälsorisken med detta? Och hur stort är spridningsområdet?

Vinstintressen står inte i proportion till risken som kalkbrytningen för med sig.

Dagens datum 2017-11-09
Mvh
Birgitta Holmqvist och Gert Magnusson
Fastighetsbeteckning: Valle 1:114,1:45
Adress: Valle Klinte 401, 623 76 Klintehamn

Synpunkter med anledning av samrådsmötet avseende täcktansökan för
fastigheten Klinte Klintebys 1:4
Ett samrådsmöte borde innebära att olika parter talat med varandra men ert möte var
snarare ett informationsmöte. Ni drog över tiden för att era experter skulle hinna
presentera era argument men ingen extra tid gavs till den utlovade frågestunden.
Några i publiken avbröt med frågor under tiden men de flesta fick gå ifrån mötet utan att
få svar på sina frågor eller berätta om sin oro.
Det var också frustrerande att den tryckta informationen inte alls räckte till.
När det gäller en fråga som berör framtiden för ett helt samhälle borde ni insett att fler
än de närmast boende skulle komma.
Ni har gjort ett antal utredningar om bullerstörning men det finns andra oroande
faktorer när det gäller trafiksituationen som ni inte verkar vara medvetna om.
Konsekvenser av tunga transporter mellan brottet och hamnen
Den del av väg 141 som omfattar Bönders backe och kurvan under Klinteberget förbi
kyrkan torde vara en i särklass olämplig sträcka att trafikera med tunga fordon.
En fastighet har sina fönster precis i nivå med vägbanan och skulle alltså enligt era
planer få en utsikt med långtradare som passerar var femte minut.
En annan fastighet ligger där backen slutar och där det är stopplikt. Om man inte kan
stanna på grund av halka kör man rakt in i huset.
Om man bor intill väg 141 och ett av era fordon ska passera var femte minut, plus
timmerbilar, andra varutransporter och privatbilar kan det knappast vara lätt att sova
gott om natten eller njuta av sin trädgård.
Vad kan ni göra? Sätta upp jätteplank? Lösa ut de boende som inte kan sälja sina
fastigheter?
Förutom det ständiga bullret året om blir det direkt livsfarligt att ta sig över vägen eller
att cykla eller promenera. Många Klintebor väljer Klinteberget för rekreation och
hundpromenader men hur tar man sig dit i den framtid ni tänker er?
Det finns en busshållplats längs vägen och skolbussen gör dessutom ett antal stopp för
att släppa av yngre och äldre elever. Vilken förälder skulle våga låta sitt förskolebarn stå
vid vägen och vänta när det kommer en stor transport så ofta? Dessutom är det mörkt
under en stor del av den tid ni avser köra.
Vid kurvan intill kyrkan kan man köra in på en väg för att besöka kyrka och
församlingshem. Vägen går också till ett ridhus. Många hästägare kommer med sina
transporter norr ifrån och behöver svänga över vägen vid kyrkan. Jag anser att det blir
mycket riskfyllt att ta sig över med tanke på att man både kan ha en lastbil bakom sig
och samtidigt möta en. Dessutom handlar det ofta om ridaktiviteter som sker på kvällar
och under den mörka årstiden.
Under vinterhalvåret är det halt i Bönders backe och man sandar. Bra, men under våren
innan man samlat upp sanden kommer trafiken att riva upp mycket damm, vilket
ytterligare försämrar de kringboendes livsmiljö.

Det är också känt att människor som bor i storstäder med mycket avgaser drabbas av
sjukdomar och dör i förtid. Nu har det visat sig att även Visby har för höga halter av
trafikrelaterade föroreningar.
Det vore väl naivt att tro att alla partiklar från däckslitaget och utsläppen från era tunga
fordon under 30-40 år inte skulle få konsekvenser för de kringboendes hälsa.
Buller och damm på hamnen
Ett av Klintebornas och turisters smultronställen är hamnen med badplats, hamnfik och
turer till Karlsöarna. Där ligger också det anrika pensionat Varvsholm som nyligen bytt
ägare. Efter att pensionatet under ett antal år inte varit tillgänglig för boende i
Klintehamn är vi nu alla glada att det köpts upp av någon som vill driva det på ett sätt
som gynnar samhället.
Hur trevlig blir miljön på hamnen och vid Varvsholm med allt damm och trafikbuller er
verksamhet kommer att innebära? Den vanligaste vindriktningen sommartid är ju från
sydväst.
Sprängning och bearbetning
Ni påstår att mätning och loggning av vibrationer och luftstötvåg kommer att
genomföras löpande på några fastigheter. Och om mätningarna visar att vibrationerna
är för stora vad gör ni då, när verksamheten redan är igång?
Vår fastighet ligger ca 1km från brottet. Hur vet vi att vibrationerna från
sprängningarna inte kommer att förorsaka sprickor och sättningar i bostadshus och
växthus? Ska vi dokumentera i detalj hur det ser ut i dag? Vem hjälper oss att bevisa att
eventuella framtida skador beror på er verksamhet?
Mätningar är nog bra men jag tycker man måste ta hänsyn till de enskilda människornas
upplevelse av hur störda de blir.
Som nämndes på mötet, vi som valt att bo här och inte i en storstad och de som köpt
sommarhus här har gjort det för att vi värdesätter tystnad från trafik och industribuller.
Jag kan förstå att man behöver kalk till olika industrier och processer men inte på
bekostnad av att människors hela livssituation förändras och förstörs.

Klintehamn den 6 november 2017
Birgitta och Raymond Hejdström
Klinte Lilla Snögrinde 171

Klintehamn den 9/11-2017
Frågor och synpunkter angående utökning av kalkbrottet Klintebys 1:4. Lina Hammarström, Fredrik
Wengberg Klinte Lilla Snögrinde 1:46.
1: Hur kommer sprängningarna (1-2ggr i veckan) påverka våran fastighet? Huset är byggt direkt på
kalkhällen och vi har redan sprickor i vårat hus troligen beroende på sprängningarna. Det ruskar bra i
huset redan nu vi sprängningar i Snögrindebrottet. Har ni gjort några vibrationsmätningar vid vårat hus?
2: Vattnet! Vi har redan fått borra ett nytt hål i närheten av det gamla pga att när våran dåvarande pump
gick sönder så skulle vi ta upp dom gamla slangarna och ejektorn, men det gick inte pga av att ejektorn
sitter fast nere i borrhålet. Enligt vårat försäkringsbolag (LF Gotland) så beror det troligen på
sprängningarna i Snögrindebrottet så vi fick borrningen av det nya hålet på försäkringen. Om nåt sker
med vårat vatten, vem står för ansvaret? Ni sa på samrådsmötet att givetvis så står ni för kostnaderna
om det blir bevisat rättsligt att ni är orsaken till detta. Vem fixar vatten till oss under en eventuell sådan
process? Vi har i all tid hört att vårat vatten kommer ifrån öster alltså ifrån brottet. Kan ni säga till 100%
att så inte är fallet?
3: Bullret! Har ni gjort några faktiska mätningar vid våran fastighet vid brytning/krossning/lastning mm?
Utredningen som presenterades på mötet angående buller lämnade mycket övrigt att önska. Skulle ni
själva vilja bo ca 500m från ett stenbrott med verksamhet mån-lör 06:00-22:00 där vi annars i snart 20
års tid har kunnat njuta av lugnet och livet på landet.
4: Trafiken! Hur har ni tänkt lösa logistiken i Bönders Backe och vägen från brottet ner till Klintehamn?
Det är redan idag stora problem om 2 stora fordon te.x lastbilar möts mitt i backen. Våra barn både
cyklar och kör moped där. Busshållplats ligger precis vid storvägen med en minimal väggren på ena sidan.
Står ni ansvariga om någon av era transporter orsakar en olycka som skadar eller i värsta fall dödar nåt av
våra barn? Blir det snö är problemen än värre med snövallar på sidorna av vägen, då finns ingen plats
kvar att varken gå, cykla, eller köra moped på.
5: Vägen till Stormyr. Familjen nyttjar detta område frekvent med allt ifrån promenader till hästridning.
Kommer ni lösa en annan väg till Stormyr?
6: Värdeminskning! Vem betalar värdeminskningen på våran fastighet? Det finns inte en människa som
köper en fastighet på landet 500m från ett gigantiskt stenbrott. Vårat hus kommer bli i princip osäljbart.
Har ni planer på att köpa ut fastigheter till marknadsmässiga priser.
7: Vi har egentligen inte haft någon större olägenhet av brytningen i sin nuvarande form förutom då
våran brunn och sprickorna i fasaden på huset. Ej heller har bullret varit någon störande faktor då
verksamheten oftast körs på vardagar och på rimliga tider. Men den planerade utökningen av brottet
kommer vi aldrig att acceptera.
Detta känner vi är våra viktigaste frågor, sen kan man ju tycka som ni sa att detta ger arbete till ca 30
personer, men är det värt 30 jobb för att få våran idyll förstörd? Som jag tidigare skrev så tror jag inte att
någon av er som håller på med detta skulle vilja byta plats med oss men om det mot förmodan skulle

vara så så finns ett litet fint mysigt hus med inglasat uterum flera uthus och ett garage att köpa ca 500m
från ett tänkt gigantisk stenbrott.

Nedan är frågor och synpunkter som vi vill ha besvarade med anledning av samrådet
angående utökning av kalkbrottet i Klinte på Klintebys 1:4.
Uppdaterad version 2017-11-05, observera att texterna i punkterna nedan är uppdaterade sedan
de tidigare inskickade synpunkterna och frågorna. Detta är vår slutgiltiga version.
Elin & Markus Torpvret
Klinte Lilla Snögrinde 1:50
Frågor
1. Hur mycket bryts faktiskt idag från respektive täkt på Klintebys 1:4?
2. Hur ser tillstånd resp faktisk situation ut gällande arbetstider och sommaruppehåll idag för
respektive täkt?
3. Hur ser bullernivåerna ut vid nuvarande brytning? Både beräknade (för jämförelse) och faktiskt
uppmätta.
4. Hur ofta spränger man faktiskt idag i respektive täkt?
5. Hur ser resultatet av vibrationsmätningarna ut vid nuvarande sprängningar? Var har nuvarande
mätningar skett?
6. Hur kraftiga sprängladdningar avser man använda framledes jämfört med dagens laddningar?
7. Vänligen specificera de faktiska arbetstillfällen som hänvisas till. Vilka typer av arbeten och hur
många?
8. Hur stor skillnad i trafikbuller blir det om man får tillstånd att köra 74-tons lastbilar istället för
60-tons?
9. Hur påverkas vår vattenkälla i hörnet av åkern? Vi kallar den ”pottle” eftersom vatten trycks
upp ur marken vilket gör att det porlar och bubblar, och den levererar massor av vatten varje
vår. Vi kräver att denna utreds.
10. Hur påverkas vattentillförseln till vår brye (vattenhål) vid kanten av åkern? Vi kräver att detta
utreds.
11. Vår bostad ligger närmare än 400 meter från täkten. Enligt Boverkets allmänna råd 1995:5
rekommenderas ett skyddsavstånd på 500 meter mellan bostäder och täktverksamhet.
Förklara hur ni tar hänsyn till detta.
12. Varför planerar man att förlägga stenkross så nära bebyggelse? Vårt hus ligger endast några
hundra meter från den utpekade platsen, men det finns stora ytor som vore möjliga att
använda med mindre bullerpåverkan för kringliggande hus.
13. Hur kommer tillgång till Stormyr att hanteras vid ett eventuellt kalkbrott som bryter upp
marken inklusive befintlig väg till Stormyr? Finns plan för efterbehandling som inkluderar
fortsatt tillgång till Stormyr från Snögrinde via Klintebys 1:4?
14. Hur garanterar SMA Mineral att efterbehandling av det färdigbrutna området faktiskt kommer
att ske? Dagens utfästelser är inte så mycket värda många år senare då det faktiskt skall
göras. Kommer medel att avsättas och garanteras för detta, t ex i stiftelse eller liknande, för
att inte påverkas av SMA Minerals framtida ekonomiska utveckling?
15. Enligt ÅFs bullerberäkning har man utgått från Trafikverkets mätning av antalet fordon per
dygn 2014, vilket angivits till 1080 fordon per dygn. Om man tittar närmare på Trafikverkets
mätningar så ser man att trafiken är väldigt mycket högre på sommaren än under resten av
året. Det gör att årsmedelvärdet blir missvisande och den faktiska bullerökningen under septmaj blir mycket högre än vad som framgår av era beräkningar. Vi efterlyser mer realistiska
beräkningar som tar hänsyn till variationerna över året och mängden tung trafik.
16. Vi ifrågasätter starkt den beräknade ökningen av den dygnsekvivalenta ljudnivån då det är
avsevärd skillnad på tung trafik som måste gasa uppför den branta Bönders backe jämfört
med vanliga personbilar som utgör huvuddelen av trafiken idag. Detta behöver man också ta
hänsyn till för att få rättvisande bullerberäkningar.

17. Avser SMA Mineral att lösa de förväntade problemen med buller, damm och trafiksäkerhet
som uppstår pga trafikökningen på allmän väg mellan Klintebys 1:4 och hamnen? Det finns
ingen vägren och vägen används idag flitigt även för gående, cykling och ridning.
18. Kommer det faktiska bullret att uppmätas vid ev ökad brytning för att säkerställa att nivåerna
ligger under riktvärdena?
19. Exakt vilka bullerdämpande åtgärder kommer att sättas in från start? Stämmer detta överens
med de beräkningar som gjorts med bullerdämpande åtgärder?
20. Hur kan man föreslå bullerdämpande åtgärder för trafiken utan att ha varit på plats och sett
hur de faktiska förhållandena är för området. Många boende längs vägen har husen mycket
nära vägrenen, utan plats för bullervallar och liknande.
21. Det ser ut som om man avser bryta kalk där den gamla kulturvägen går idag. Vad gäller kring
detta, varför skall inte denna väg bevaras?
22. Hur ser koldioxidutsläppen ut för det planerade arbetet? Varför har inga sådana beräkningar
gjorts? Både avseende brytning och transporter. Vi kräver att detta utreds och presenteras.
23. Det går inte att förstå vilka inventeringar av flora och fauna som gjorts av presentationen.
Vänligen specificera vilka rödlistade och skyddsvärda arter som hittats vid inventeringarna.
24. Vilka ytterligare inventeringar skall göras avseende naturvärden på Klintebys 1:4? Vi kräver att
en fågelinventering görs.
25. Vid det s k samrådsmötet framhölls att området man vill bryta har lägre naturvärde än
markerna runt omkring. Vi ifrågasätter starkt er relativisering av naturvärdet eftersom det
framkommit att höga och mycket höga naturvärden förekommer även där man avser bryta
sten. (Enligt bilder vid mötet.) Specificera samtliga förekomster av höga eller mycket höga
naturvärden som hittills identifierats på det område där man trots detta avser bryta kalksten.
26. Områden i Klinte visar förutsättningar för större grundvattenuttag (enl ”SGU kartläggning av
grundvatten med markradar (Skytem)”). Hur påverkas dessa möjligheter av ett 2 km stort
kalkbrott?
27. Tidigare ägare har enligt uppgift på samrådet fått avslag på djupbrott pga hög
genomsläpplighet. Hur förklaras den diskrepansen mot nya utredningen?
28. Antagandet att vattenståndet i maj 2017 var högt är felaktigt (vilket framkom på
samrådsmötet), då det i det läget rått torka under 18 månader, utan nederbörd under vintern
2016-17. Det innebär att gjorda slutsatser kan vara felaktiga och påverkas av mätningar vid
faktiskt högvatten. Vänligen redovisa hur bedömningarna påverkas av detta.
29. Saltvatteninträngningen i kringliggande brunnar verkar inte ha beaktats. Det framkom på
samrådsmötet att det finns risk för inträngning av saltvatten i grundvattnet i området om
nivåerna påverkas. Brunnen vid Lilla Snögrinde 1:50 har redan idag salthaltigt vatten vilket
visar på risken att övriga brunnar får detsamma. Hur har detta utretts?
30. Vilka tillstånd krävs och söks av SMA Mineral eller relaterade företag för denna planerade
utökning av verksamheten? Samtliga delar av den planerade verksamheten avses i denna
fråga, dvs även t ex tillstånden för upplag och annan verksamhet i hamnområdet.
31. Vilka garantier får vi som boende för att eventuella vattenproblem till följd av den planerade
verksamheten löses och bekostas av SMA Mineral? T ex avgifter för anslutning till kommunalt
vatten och avlopp, årlig kostnad för detta mm.
32. Resonemanget hos hydrogeologen som leder till de kortfattade slutsatserna att ingen
påverkan sker på kommunala vattentäkter eller privata brunnar är mycket svårpenetrerat för
en lekman, även efter en timslång diskussion på samrådsmötet. Vänligen beskriv detta på ett
sätt som går att förstå för de boende i området.
33. Hur mycket kalkdamm kommer transporterna att orsaka på vägar och vägarnas närmiljö?
Ingen redovisning av detta finns, men eftersom det påverkar hela bygden och samhället,
inklusive farbarheten på vägarna, efterfrågar vi tydlighet i detta.
34. Hur kommer de fornminnesområden som finns på området att hanteras? Informationen om
detta på samrådsmötet var bristfällig, och någon fullständig genomgång verkade inte ha
gjorts. Vilka utredningar avses att göras? Arkeologisk undersökning av järnåldersbyn gjordes

på 1930-talet och den bör undersökas på nytt med moderna metoder. En del av området
ligger på Klintebys 1:4.
35. Tillrinning till brunnar på Lilla Snögrinde sker enligt boendes uppfattning österifrån, dvs från
det planerade kalkbrottet. Vi anser det därför inte klarlagt att vattentillförseln ej påverkas av
brottet och begär därför ytterligare utredning i frågan.
36. Vi har inte fått ta del av tidigare täkttillstånd för nuvarande brytning på Klintebys 1:4 trots att vi
har angränsande fastighet, hur kommer det sig?
37. Vi har hästar på marken som gränsar till kalkbrottet. Vilka riktlinjer finns för industribuller i
närheten av jordbruksfastighet? Det räcker inte med en timmes förvarning vid ev sprängning!
38. Genomgången av kulturvärdesutredningen verkar mycket bristfällig eller näst intill obefintlig. Vi
begär att en fullständig inventering av området görs för att vi ska förstå hur kulturvärdena
påverkas och försvinner av det planerade kalkbrottet.
39. Vem får bära värdeminskningen på kringliggande fastigheter? SMA Minerals omsättning på 1
miljard kr utgjordes tidigare till 1/3 av intäkter från Stucks. Omsättningsbidraget från detta nya
brott kan därmed beräknas till ca 214 miljoner årligen. Av detta ser det påverkade samhället
ingenting.
40. Nordkalks kommande ansökan om kalkbrytning i Buttle planeras också att fraktas ut från
Klintehamn. Detta skulle i så fall innebära att vi får ytterligare lika många transporter från
Buttle. Hur skall dessa täktverksamheter kunna samexistera? Prejudikat finns på att dessa
måste sambedömas.
41. Hur hög beräknas dieselförbrukningen vara med anledning av arbetet i täkten, i liter/dygn? Vi
är oroliga för ökad luftförorening bl a avseende partiklar. Vilken påverkan får det på närmiljön?
42. På vilket sätt har visats att Stormyrs våtmarker och tillhörande djur- och växtliv inte kommer
att påverkas av den nya täkten?
43. Den agmyr som är belägen strax sydost om järnåldersbyn avser man att bryta bort enligt
kartan, varför är den inte viktig att bevara?
44. Märgelkalkstenen är ovanlig och tillskrivs riksintresse för naturvård. Ändå avser man bryta
denna, på vilka grunder har bedömningen gjorts att detta är viktigare än bevarandet av
naturen?
45. I rapporten ”Våtmarker och grundvattenbildning” SGU-rapport 2017:01 står bl a ”Vid
vattentäkten i Klinte–Loggarve finns det förutsättningar för ökad grundvattenbildning både om
man ser till möjligheter att dämma befintliga diken och återskapa äldre våtmarksområden och
om man vill skapa konstgjorda magasin.” Hur påverkas dessa planer av en utökad bergtäkt?
Övriga synpunkter
46. Gårdarna på Lilla Snögrinde 1:26 och 1:50 är utpekade som värdefulla kulturmiljöer i Region
Gotlands kulturmiljöprogram. Gårdarna är flera hundra år gamla och bebyggelse har funnits
åtminstone sedan 1600-talet. Med ett så stort närliggande kalkbrott kommer livsmiljön att
förstöras permanent.
47. Luftstötvåg och vibrationer vid nuvarande sprängningar har orsakat sprickor och
förskjutningar i flera bevisade/godkända fall vid Lilla Snögrinde. Med så mycket mera
sprängningar blir risken hög för nya skador i byggnaderna på Lilla Snögrinde.
48. Vi kräver att samtliga våra byggnader inkl jordkällare och stenmur besiktas av oberoende
besiktningsman innan täkten tas i bruk.
49. Vid sprängning kräver vi att påverkan av vibrationer och luftstötvåg skall mätas på samtliga
våra byggnader och stenmur.
50. Miljön kring järnåldersbyn är intressant för att skapa förståelse för hur människor levde för
1000-tals år sedan. Ett kalkbrott precis i anslutning till byn förstör den närliggande miljön och
förminskar värdet av fornlämningen.
51. Trafiksäkerheten kommer att allvarligt försämras pga transporterna till och från kalkbrottet.
Detta påverkar boende i hela Klinte och Klintehamn eftersom vägen används av cyklister och

gående för att komma till och från samhället. Även skolskjutsar stannar vid flera ställen längs
vägen som saknar vägren. Dödsolycka pga tryckvåg efter lastbil har inträﬀat på vägen
tidigare.
52. Värdet på kringliggande fastigheter minskar av den markant ökade brytningen. Vissa
fastigheter kommer att bli helt obrukbara pga trafikbuller, damm och obefintlig trafiksäkerhet.
53. Friluftslivet påverkas - vägarna och marken på Klintebys 1:4, har under decennier använts för
hundpromenader, ridning, löpning, orienteringar, skidåkning, skridskoåkning och annan
fritidsaktivitet. Denna möjlighet försvinner helt eftersom både Lillmyr och vägen till Stormyr blir
del av kalkbrottet.
54. Vi har bosatt oss i lantlig miljö för att vi uppskattar lugn och naturljud. Att plötsligt få en tung
och bullrig industriverksamhet till granne påverkar hela livssituationen i området och ändrar
levnadsbetingelserna helt och hållet. Buller orsakar negativ stress. Vi hävdar att detta är en
särskild omständighet som måste beaktas vid bedömningen av bullersituationen.
55. Tidpunkterna för arbete väcker också oro, särskilt det planerade arbetet kvällar och lördagar
då vi är hemma och lediga, samt under semester. Att sitta i trädgården och äta middag med
en bullernivå om 44 dB (enl beräkning) är inte den lantliga frid som vi bor på Snögrinde för att
uppleva.
56. Den kalksten som man avser bryta innehåller 400 miljoner år gamla fossiler. Den kommer
aldrig tillbaka utan förstörs för all framtid under en 40-årsperiod. Detta skall ställas mot ett
kortsiktigt vinstintresse för ett företag som kan få sin kalksten från annat håll precis som idag.
57. Experterna på det s k samrådsmötet gav inte intryck av att vara neutrala. Vissa experter hade
inte ens besökt området som de uttalade sig om (t ex bullerspecialisten). Mycket ny
information kom upp på samrådsmötet som föranledde flera experter att säga att fortsatt
utredning behöver göras (hydrogeologen, biologerna, bullerspecialisten).
58. Utvärderingar av vattengenomsläppligheten på större djup i den sydvästra delen av
fastigheten visar att det är olämpligt att bryta sten där.
59. Området används som rekreationsområde och det finns gott om matsvamp, bl a rödgul
trumpetsvamp, trattkantarell, karl johan, gul kantarell, stolt fjällskivling samt blodriska.
60. Åtminstone vår ladugård står direkt på sedimenterat berg så risken är överhängande för
sprickbildning vid sprängningar. Även övriga byggnader har hög kontakt med berggrunden
pga tunt jordlager vid Lilla Snögrinde. Eventuellt står flera andra också direkt på berget.
61. Ni behöver ta hänsyn till trafikvillkoren i er ansökan.
62. Vi anser inte att det informationsmöte som hölls den 24 oktober var ett samrådsmöte i lagens
mening. Det fanns material endast till några deltagare och många hörde inte vad som sades
pga att det inte fanns högtalaranläggning. Materialet som delades ut var endast delvis läsbart
pga små bilder, vilket också försvårade att följa med i genomgången. Det var mycket
information på kort tid och fanns inte tid att bottna i frågeställningarna utan hela processen
påskyndades konstant av SMAs representanter. Ett samråd skall innefatta diskussion på lika
villkor vilket detta inte var.
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Samrådsyttrande angående utökat täkt på fastigheten Klinte
Klintebys 1:4
Som juridiskt ombud för Kristina Åberg och Lars Rodvaldr, Hunninge 1:12, inkommer
jag med stöd av fullmakt härmed med följande samrådsyttrande.
Mina huvudmän noterar inledningsvis att ansökan medför en avsevärd ökning av
både uttag av kalksten samt verksamhetsområde jämfört med befintlig verksamhet.
Då mina huvudmän redan idag är utsatta för olägenheter på grund av den befintliga
täktverksamheten väcker detta faktum självklart oro.
Mina huvudmän har inte haft möjlighet att delta under det samrådsmöte som
sökanden höll 2017-10-24. Detta yttrande grundar sig därför på det skriftliga
samrådsunderlag sökanden framtagit.

MKB:ns innehåll, helhetsbedömning
MKB ska ge helhetsbilder och är dessutom ett verktyg för att motverka att beslut
fattas på fragmentariskt underlag. Både direkta och indirekta effekter ska belysas
vilket följer av både miljöbalken och EU-rätten, även (och inte minst) sådana som
andra än en sökande har ansvar för. Det räcker med ett indirekt orsakssamband och
redan möjligheterna till sådana ska beaktas. Om en viss verksamhet är en
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förutsättning för, eller kan medverka till, annan verksamhet som i sin tur kan påverka
miljön, så ska MKB:n täcka allt detta.
För att kunna bedöma de totala miljökonsekvenserna av verksamheten, inkluderande
avbaning, losstagning, sprängning, krossning/sortering, skutknackning, lastning och
alla övriga hanteringar, måste allt detta framgå av den MKB som bolaget ansvarar
för. Till detta kommer att miljöpåverkan av trafik inom verksamhetsområdet samt
samtliga transporter till och från verksamheten måste kunna utläsas. Här inkluderas
samtliga lastbilsrörelser samt även utskeppning från hamnen i Klintehamn. Viktigt att
beskrivningen av effekter av verksamheten omfattar även områden utanför själva
brytningsområdet.
6 kap7 § p 2 miljöbalken (MB)
En beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar ska undvikas,
minskas eller avhjälpas och hur det ska undvikas att verksamheten eller åtgärden
medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap inte följs.
Av samrådsunderlaget framgår mycket lite om hur sökanden avser begränsa
skadliga verkningar av den planerade verksamheten.
•
•
•
•

Ca 115 ha av Stormyr med tillrinningsområde undantas från brytning
Vissa efterbehandlingsåtgärder beskrivs översiktligt
Bullervall vid krossanläggning och bergborr med bullerskydd
Dammbekämpning med vatten alternativt asfaltering av interna transportvägar

Mina huvudmän utgår från att ytterligare försiktighetsmått och skyddsåtgärder
beskrivs i den kommande MKB:n samt att de förslagna åtgärderna beskrivs mer
ingående inte minst vad gäller påverkan på Stormyr.

6 kap7 § p 3 miljöbalken
De uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan på människors
hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser som
verksamheten eller åtgärden kan antas medföra.

En MKB ska enligt nämnda bestämmelse och MKB-direktivet innehålla en
beskrivning av sådan miljöpåverkan som verksamheten kan antas ge upphov till,
däribland särskilt i fråga om befolkning, fauna, flora, mark, vatten, luft,
klimatpåverkan och materiella tillgångar, även med hänsyn till det arkitektoniska och
arkeologiska kulturarvet, landskapet samt samverkan mellan de nämnda faktorerna.
Även risken för olyckor ska ingå. Själva beskrivningen av miljö- och hälsoeffekter bör
innefatta den direkta inverkan, liksom varje indirekt, sekundär, kumulativ, kort-,
medel- eller långsiktig, bestående eller tillfällig, positiv eller negativ inverkan av
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projektet. MKB:n ska även innehålla en redovisning av de eventuella svårigheter
(tekniska brister eller avsaknad av kunskap) som sökanden stött på i samband med
att de begärda uppgifterna sammanställts.
•

I närområdet finns riksintresse för naturvård. Detta behöver beskrivas och
påverkan på området utredas.

•

Det finns flera fornlämningar i anslutning till kalksstensförekomsten. Då den
nya verksamheten omfattar ett väsentligt större område än den arkeologiska
utredning som genomfördes under sommaren 2016 förutsatte, behöver en ny
undersökning av verksamhetens påverkan på fornlämningar göras.

•

Undersökning behöver även göras för att möjliggöra en bedömning av
påverkan på andra kulturvärden än rena fornminnen. Närområdet hyser höga
kulturvärden med bland annat mycket gammal bebyggelse (från så långt
tillbaka som från tidigt 1100-tal). Mina huvudmäns hus är från början av 1700talet och är den bostad som ligger närmast brottet. I uthuset finns en unik
sandstenspris från 1600-talet.

•

En naturvärdesutredning erfordras. Av denna ska kunna utläsas påverkan på
naturmiljön även utanför verksamhetsområdet.

•

Verksamhetsområdet med närområde utgör idag ett område med goda
livsbetingelser för fågelfauna. Fågelobservationer har gjorts av bland andra
arterna trana, kungsörn, berguv samt nattskärra. Ny fågelinventering
erfordras. Den inventering som gjordes 2013 är otillräcklig och gjordes under
fel period av året (augusti efter häckningsperiod). En ny inventering måste
omfatta ett väsentligt större område och samtliga fågelarter (inte enbart berguv
och nattskärra). Utredningen behöver bygga på mer än ett dagsbesök och
göras under den del av året då fåglar bäst kan observeras. Undersökningen
måste omfatta områden som finns även utanför området som planeras tas i
anspråk för täkt och upplag.

•

Även vad gäller övrig flora och fauna behöver inventeringar göras för att
klargöra vilka arter och livsmiljöer som kan påverkas och hur allvarligt. I
dagsläget finns enbart en inventering av kärlväxter från 2013. Dessa
undersökningar måste även omfatta områden som finns utanför området som
planeras tas i anspråk för täkt och upplag.

•

En beskrivning av området betydelse för rekreation och friluftsliv erfordras.

•

Även påverkan på jordbruk och andra befintliga verksamheter behöver
redovisas. I detta innefattas påverkan på tamboskap.
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•

Betydligt grundligare utredningar behövs för att visa effekter på vatten. Av
denna utredning ska kunna utläsas effekter verksamheten kan komma att
medföra både vad gäller vattenkvantitet och vattenkvalitet. Även konsekvenser
och kostnader vid olyckor eller annan större påverkan på vattnet behöver
redovisas.

•

MKB:n behöver på grund av den förändrade verksamheten innehålla en
utredning av om verksamheten kommer att utgöra sådan vattenverksamhet
som omfattas av tillståndsplikt enligt 11 kap 9 § MB. För de flesta större täkter
krävs både tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap MB och tillstånd för
vattenverksamhet enligt 11 kap MB. Av denna utredning bör framgå hur
allmänna eller enskilda intressen påverkas av verksamheten. Sökanden måste
utifrån mätningar och data föra ett hydrologiskt resonemang kring täktens
påverkan. Mätningar, data och argumentation kring påverkan måste handla
om täkten som ansökan gäller. Argumentationen måste vara baserad på data
och vara konkret. Både kemisk och kvantitativ vattenpåverkan måste
beskrivas. Potentiella motstående intressen såsom vattentäkter, brunnar för
dricksvatten och bevattning, enskilda avloppsanläggningar och naturvärden
inom det framtagna influensområdet måste utredas och redovisas.
Grundvattenberoende ekosystem måste särskilt beaktas. Det beräknade
influensområdet ska utgå från ett ”värsta fall” scenario. En brunnsinventering
är nödvändig. Uppgifterna i SGU:s brunnsarkiv måste kompletteras med en
inventering av området. En täkt i området kan även påverka
strömningsförhållandena mellan avlopp och brunnar, vilket exempelvis kan
leda till att de boende får in avloppsvatten i sina brunnar.

•

Både grund- och ytvatten omfattas av EU:s ramvattendirektiv med
dotterdirektiv. MKB:n behöver innehålla bedömningsunderlag för påverkan på
miljökvalitetsnormer för vatten och ramdirektivets icke-försämringskrav. Detta
innefattar påverkan på biologiska kvalitetsfaktorer, fysikalisk-kemiska
kvalitetsfaktorer, hydromorfologiska kvalitetsfaktorer samt kemiska faktorer.

•

En utförlig beskrivning av den våtsikting/tvätt sökanden avser utföra erfordras.
Var planeras denna anläggning och hur kommer siktningen/tvätten att utföras?
Sökanden talar om att ett magasin för vatten ska anläggas för att detta vatten
sedan ska kunna användas för bevattningsändamål, alternativt infiltreras i
skogsmark eller avledas mot dike. Det krävs en utförlig beskrivning av detta
vattens faktiska innehåll av kväve, svavel och andra ämnen. Vid gödsling med
kvävehaltigt vatten måste man ta hänsyn till halten kväve i vattnet och
sammansättningen av kväveföreningar. Kväveföreningarna som förekommer i
det förorenade vattnet har olika egenskaper och lämpar sig i varierande grad
till gödsling. Det behövs vidare en utförlig beskrivning av eventuell påverkan
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av detta vatten för jordbruksmark/grödor och omgivande
vattendrag/grundvatten. Kvävetillförseln till mark, luft och vatten är idag ett
stort miljöproblem eftersom naturen inte förmår binda allt kväve i samma takt
som det tillförs.
•

Sökanden måste redovisa hur dagvatten ska tas om hand.

•

Sökanden skriver att avskilda mineraler innehållande spängämnesrester i form
av kväveföreningar kan användas i återställningsarbete som jordförbättrande
medel. En utförlig utredning av detta materials innehåll samt påverkan av
sådan jordförbättring erfordras.

•

Den mest omedelbara och direkta påverkan på människor i närområdet är
buller. Den tidigare bullerutredningen behöver kompletteras. Buller är
komplext och mätningar av buller innebär förutom teknisk mätning också
subjektiva uppfattningar. En bullerutredning bör även kompletteras med
faktiska bullermätningar. De gränsvärden som använts i den tidigare
bullerutredningens modell ger inte en rättvisande bild av den verkliga
bullerutbredningen.

•

De närliggande byggnaderna är gamla värdefulla kulturbyggnader vilket gör
dem särskilt känsliga för vibrationer. Mina huvudmän upplever redan i
dagsläget vibrationer och luftstötvågor från den befintliga verksamheten som
en stark olägenhet. Hela huset skakar vid sprängningar i den befintliga täkten.
Mina huvudmäns hus är byggt med sten på sten. Det har bildats sprickor och
en stenlagd mur har redan rasat. Utredning för vibrationer och luftstötvågor,
inklusive faktiska mätningar samt riskbedömning erfordras. Vibrationer inne i
en byggnad kan upplevas av människor och påverka dem på många sätt,
livskvaliteten och arbetskapaciteten kan minska. Reaktioner från
trafikvibrationer kan ges i uttryck/resultat som irritation, insomningssvårigheter,
väckning, störning av verksamhet och i värsta fall påverka hälsan genom t.ex.
förhöjt blodtryck. Vidare visar studier att kombinationer av ljud och vibrationer
ger starkare obehag än vad en bedömning av var och en ger anledning att tro.
Det måste framgå av utredningen hur dessa kombinationer av ljud och
vibrationer samverkar.

•

Utredning av omfattning av och påverkan på grund av damning erfordras.
Finkornigt material, eller damm, kan spridas mycket långt under vissa
förutsättningar. Exempelvis dammar en lastbil som nyligen lastats betydligt i
flera kilometer. Hur påverkas miljön och djurlivet på land och i vatten när
förorenat damm sprider sig över stora områden?
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•

Av ovanstående utredningar måste framgå hur skyddade arter, tamboskap
och framför allt människors hälsa påverkas av det buller och de luft- samt
vattenföroreningar som kan komma att uppstå på grund av verksamheten.

•

Effekter även av sådan följdverksamhet som sökanden inte har rådighet över
måste redovisas i MKB:n för att möjliggöra en samlad bedömning. Det måste
tydligt framgå exempelvis hur många lastbilar som beräknas köra genom
området per dygn i form av lastbilsrörelser. Det är lastkapaciteten per lastbil
som avgör mängden bilar. Sökanden uppger en maxvikt per lastbil om 60 ton.
Normalt räknar man dock med cirka 30 ton last per lastbil. Även logistikkedjan
är av stor betydelse för verksamhetens samlade påverkan på människors
hälsa och miljön.

•

En visualisering av verksamheten under olika skeden vore behjälplig.

•

MKB:n bör omfatta påverkan på grund av klimatförändringar såsom ökad
regnmängd och extremväder. Resultat från klimatberäkningar pekar på att
skyfallen i Sverige blir allt vanligare i ett varmare klimat.

•

MKB:n måste behandla kumulativa effekter vad gäller påverkan genom bland
annat buller eller påverkan på vatten, luft eller i andra miljöavseenden.

6 kap 4 § p 4 MB
En redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar
tillsammans med dels en motivering varför ett visst alternativ har valts, dels en beskrivning
av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd,

Ett av de grundläggande kraven, vid sidan av miljöeffektbeskrivningen, som måste
ställas på en MKB är att alternativ beträffande val av plats och utformning av
verksamheten ska redovisas.
Sökanden måste redovisa alternativa lokaliseringar och de avvägningar man gjort vid
urval av dessa. De alternativa lokaliseringarna måste vara realistiska och lämpliga.
Vid redovisning av alternativ måste effekterna av dessa alternativ redovisas så att en
jämförelse kan göras mellan den sökta verksamheten och alternativen. Enbart en
hänvisning till lägre naturvärden är inte tillräcklig.
Sökanden måste även redovisa alternativa utformningar av verksamheten. Det måste
finnas många sätt att bedriva denna verksamhet. Flera alternativa spräng- kross-,
och knackningsmetoder, andra verksamhetstider, användning av andra
försiktighetsmått och andra kemikalier etc.
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Miljökonsekvensbeskrivningens kvalitet har betydelse såväl i formellt som materiellt
hänseende. Det måste således bedömas om bristerna utgör processhinder eller är av
materiellt slag. Om miljökonsekvensbeskrivningen är behäftad med så väsentliga
brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens eller
åtgärdens inverkan på miljön, ligger det närmast till hands att se detta som ett
processhinder. Ansökan ska då avvisas.
Mina huvudmän emotser den färdiga MKB:n och samrådsredogörelsen.

Dag som ovan

Gunilla Högberg Björck
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Klinte den 4 nov. 2017
Samrådsmötet i Klinte församlingshem som SMA mineral inbjöd till blev istället ett
informationsmöte. Vi som kommit dit fick inga svar på våra frågor, ni var i vårt tycke dåligt pålästa
om vad era tänkta planer för kalkbrytningen vid Klintebys och Snögrinda brott kan medföra för Klinte.
Området har relativt låga naturvärden säger ni. Hur bestämmer ni det? Vad går ni efter för normer?
Efter sällsynta växter och insekter?
Apollofjärilen bl.a. finns. Den trivs på kalkrik mark som har stort inslag av hällmark, värdväxten är vit
fetknopp som växer här, plus allt annat som för oss som bor här har stort naturvärde. Allt vi sätter
värde på kommer att försvinna i hela socknen Klinte, med sprängskott ,buller och tung trafik.
Alla i Klinte känner av sprängningarna, inte bara hör utan känner vibrationerna. Ni säger att vi skall
kolla sprickbildningar i väggarna. Vi vill inte att våra hus skall få sättningar och sprickor, det hjälper
inte våra hus om ni EV. LAGAR DEM, de har fått en spricka.
Vattenfrågan . Kan ni garantera att inte omgivningen = hela Klinte, påverkas negativt.
Vattenbrunnarna t.ex., ett Porlande dike längs med fastigheten Valle 1:105, kan ni garantera att
vattnet inte försvinner.
De tunga transporterna. Extra buller på inte så breda vägar genom till stor del tättbebyggt område.
Nerför Böndersbacke som är uppbyggd, smal och dessutom hal på vintern. Det kommer att bli
MYCKET buller för dem som bor längs vägen. En del har inte fri sikt när de skall ut från sin tomt.
Med Era täta transporter tillsammans med övrig tung trafik, annan trafik, cyklister och gående är jag
orolig för trafikolyckor.
Klinteberget med sin fina utsikt över Klintehamn är en välbesökt plats. Här strövar gotlänningar,
fastlänningar och utlänningar längs motionsspåren som är utmärkta med blå, gula eller röda pilar.
Berget är en samfällighet. Vid laga skiftet 1876 fick Klinteborna av jordägarna i Klinte, genom
godsägare Helmuth Wöhler försorg, detta område som gemensam egendom att förvalta. Det är nu
en plats där man träffas och har trevligt. Föreningen Klintebergets Framtid sköter nu tillsynen.
Busslaster med turister från kryssningsfartygen har letat sig hit. Den fridfulla plats som det är nu
kommer det inte att förbli med buller från era transporter och era sprängningar. -Det kommer också
att bli svårt att ta sig ut på väg 141 med den täta trafik det kommer att bli förbi utfarten från berget.
Det är Ingen fri sikt.
På en översiktskarta över vårt område, som vi fått av skogstyrelsen är hela området rödprickat och
överst står det Riksintresse Naturvård.
Det här är bara en del av mina farhågor för vad kalkbrytningen vid Klintebys och Snögrinda kan ställa
till med för befolkningen som bor här. Varför inte strunta i att skeppa ut Gotland bit för bit för det är
det ni gör. Det enda vi får som blir kvar är ett stort vidlyftigt gapande hål, för var har ni materialet
som ni tänkt återställa skadan med . Vi är en liten ö som blir mer och mer tilltuffsad och förstörd
och vi har, som det verkar, ingen talan .
Inga Sahlsten (Valle 1:105)
Klinte Valle 407
623 76 Klintehamn

Klinte den 9/11 2017
Stenbrytningen vid Klintebys och Snögrinda.
Klinteberget med sin fina utsikt över Klintehamn är ett välbesökt fritidsområde av gotlänningar,
fastlänningar och utlänningar. Bussar med turister från kryssningsfartygen har också letat sig hit. Det
är föreningen Klintebergets Framtid som sköter tillsynen. Vägen in till Klinteberget sköter regionen
sedan 1999. I Gotlands natur, en reseguide utgiven av länsstyrelsen finns Klinteberget beskrivet . Ett
av de kriterier som skall vara uppfyllda för att få kommunalt underhåll som natur-och kulturväg är
just att målpunkten dit vägen leder skall vara omnämnt i denna bok
Hela berget upp emot Fröjel är fullt av promenadstigar och motionsspår , en del har vi märkt ut
med gula, blåa och röda stigar och dessa utgår från platån. De används dagligen och är omtyckta,
ingen behöver gå vilse. En del av stigarna ligger utanför vårt område men vi sköter dem.
Vårt område av berget är en samfälighet. Ägare är Skifteslaget. Vid laga skiftet år 1867 fick
Klinteborna området av jordägarna i Klinte genom godsägare Helmuth Wöhlers försorg att förvalta
och utnyttjas som mötesplats och till rekreation. Berget har varit och hoppas att få förbli en fridfull
plats.
Berget utnyttjas till sommarfester, vigslar och barndop. Detta och Friluftslivet blir väldigt stört av
sprängningar och buller från brottet.
Tillgängligheten till berget förvärras genom den täta trafik det kommer att bli med era transporter
plus den trafik som redan är. Ingen fri sikt åt höger eller vänster. Svårt att köra in och svårt att köra
ut. Inget kommer att bli sig likt med sprängningar och trafikbuller.
Hur klarar själva berget sig? Kommer det att bli farligt att gå längs med bergväggen förbi stenbordet
som var H.Wöhlers speciella plats kallad ”Gubbens glädje”. Längs med hela bergsväggen finns
ristningar som besökare från långt tillbaka ristat in. Kommer stenar att lossna och ramla ner? Måste
kanske det promenadstråket förbjudas? Frågor som vi vill ha besvarade.
På en karta som vi fått av Skogsstyrelsen är vårt område rödprickat och överst står det ”Riksintresse
Naturvård” .
Styrelsen för föreningen Klintebergets Framtid/ ordf. Inga Sahlsten

Synpunkter gällande ansökan om utvidgat täkttillstånd på en del av fastigheten Klinte Klintebys 1:4
Fastigheter: Klinte Svarvare 1:3, Klinte Hunninge 1:4
Fastighetsägare:
Marie Sahlsten, Ymsenvägen 2, 120 38 Årsta,
Lars Sahlsten, Strandvägen 9, 149 34 Nynäshamn
Samråd
Inför samrådsmötet den 24 oktober 2017 har viss skriftlig information skickats till oss. Tyvärr var
kvaliteten på utsänt material i princip oläsligt vad gäller kartbilder. På samrådsmötet delades
ytterligare information ut, men det räckte inte på långa vägar till alla närvarande, bl.a. inte till oss. Vi
begärde underlag från Kristina Emilsson, men det kom oss tillhanda först den 2 november. Då vi vill
ha möjlighet att sätta oss in i det omfattande underlaget begärde vi anstånd, men trots detta fick vi
bara på oss till den 10 november att inkomma med synpunkter, vilket vi anser vara alldeles för kort
för tid, vilket vi även har påpekat. Överhuvudtaget är det svårt att sätta sig in i ett så komplicerat
underlag och därför bör det ges skäligt med tid, framförallt när det handlar om en väldigt ingripande
åtgärd som kommer att påverka boendemiljön, naturvärden, djurliv, växtliv på ett mycket negativt
sätt för all framtid. Något samråd i ordets rätta bemärkelse var det inte fråga om utan om ensidig
information. I det följande tas några funderingar och farhågor upp.
Vår fastighet
Vår fastighet har funnits i släkten i flera hundra år. Nuvarande byggnader är huvudsakligen från
första delen av 1800-talet och är byggda av staplad kalksten. För oss har de varit viktigt att försöka
bevara kulturmiljöerna och vi har bl.a. valt att inte avverka skog för att främja växter och djurliv. Våra
marker gränsar till stora delar av den tilltänkta bergtäkten. Vi kan konstatera att man redan idag
genom nuvarande bergtäkt går hårt åt miljön och vi är därför väldigt oroliga för den ytterligare
miljöpåverkan som en utvidgning av täktverksamheten medför vad gäller buller, vibrationer, vatten
naturvård, djurliv, damm från verksamheten, kulturmiljöer m.m.
Som ett exempel gällande negativ påverkan på miljön kan nämnas att inom ramen för nuvarande
täktverksamhet (norra brottet) och utan bygglov har det anlagts en upplagsplats för vilken Gotlands
kommun i efterhand beviljat bygglov. Länsstyrelsen konstaterar i sin prövning att det bygglov som
beviljats (och som länsstyrelsen upphävde i beslut Dnr 403-1984-2017) omfattar påtaglig skada på
riksintresset. Verksamhetsutövaren har bl.a. täckt över böljeslagsmärken och det kan även nämnas
att upplagsplatsen gjorts större än vad bygglovet omfattar.
Buller
När det gäller buller har vi svårt att tolka underlaget vi fått. Vi är idag grannar med
Foodmark/Rydbergs (livsmedelsindustri) som har sin fabriksbyggnad på andra sidan vägen, sett från
vår bostad. Flertalet fasta bullerkällor är placerade på den del av fabriksbyggnaden som ligger i nära
anslutning till vårt bostadshus vilket innebär att vi utsätts för buller dygnet runt. Vi är således redan
hårt utsatta för buller och vår möjlighet till en någorlunda bullerdämpad utomhusmiljö har hittills
varit på den sida av bostadshuset som inte vetter mot Foodmark/Rydbergs. En utvidgad bergtäkt
kommer att för vår del innebära att vi inte kommer ha något ställe på vår fastighet där vi kan ha en
lugn utomhusmiljö.

Då vi är flera delägare har vi planerat att färdigställa ytterligare bostäder på fastigheten. Avsikten har
varit att placera dessa längre bort från Foodmark/Rydbergs bullerkällor, på den del av fastigheten
som vetter mot den tilltänkta bergtäkten. En utvidgad bergtäkt omintetgör dessa planer då risken för
immissioner i form av buller, damm etc. skapar en negativ boendemiljö.
Vi saknar utredning om hur buller från två olika håll kommer att påverka den totala bullernivån där vi
bor och vi efterlyser därför sådan information. Vi kan även konstaterat att de kartbilder som vi hittills
fått gällande buller är suddiga och svårlästa. Vi ställer oss också frågande i vad mån SMA Mineral AB
avser att vidta de bullerdämpande åtgärder som presenterats? Kan bullret minimeras ytterligare för
att minska bullerbelastningen för oss närboende, och i så fall hur? Hur kommer SMA Mineral AB att
garantera att riktvärden för buller innehålls?
Trafik till bergtäkt
Idag sker transporter från nuvarande bergtäkt (norra brottet) till landsväg via en samfälld väg i vilken
vi är delägare. Vi har inte lämnat något medgivande till att använda vägen för transporter till och från
bergtäkten. Det framgår inte direkt av underlaget om det är tänkt att transporter även
fortsättningsvis ska ske via den samfällda vägen. Om SMA Mineral AB avser att använda den
samfällda vägen även framöver, under hur många år i så fall? Hur många transporter rör det sig om
per dygn, vid vilka tider och hur många ton kalksten per år kommer att transporteras? Vilka vägar
kommer att användas för transport till utskeppningshamn?
Vatten
Gotland är starkt beroende av grundvatten för sin vattenförsörjning. Detta gäller inte minst alla
fastigheter med egna brunnar. De senaste åren har grundvattenmagasinen inte fyllts på i lika hög
grad som tidigare och det har varit vattenransonering under flera år.
Vi har såväl skog som åkermark som gränsar till bergtäkten. Marken sluttar från täktområdet ner mot
vår skogsmark, våra åkrar och vårt bostadshus vilket självfallet har betydelse för vattentillförseln till
våra marker. Vi är övertygade om att planerad täktverksamhet kommer att påverka vattentillförseln
negativt för vår del och påverka vår möjlighet att bedriva skogs- och jordbruk och tillgången på
vatten i våra brunnar och även vattenkvalitén. Vi har ett flertal brunnar och grävda vattenhål som vi
befarar kommer att påverkas negativt.
På vår fastighet finns totalt tre brunnar som ger vatten. En av brunnarna finns på vår gårdsplan och
är inte utmärkt på kartbilden avseende brunnar, varför? De andra brunnarna kallas A och B på
kartbilden medan övriga fastigheters brunnar är numrerade, varför? Brunnarna som kallas A och B
ägs av oss men har tidigare använts av den livsmedelsindustri som ligger på angränsande fastighet.
Brunnarna är gamla och det finns oss veterligt ingen dokumentation. Vi hemställer att SMA Mineral
AB inventerar brunnarna vad gäller brunnsdjup, vattennivå, vattenkapacitet, vattenanalys etc. och
att vi tillställs dokumentation gällande detta. Vidare vill vi veta hur SMA Mineral AB avser att
fortlöpande bevaka förändringar gällande vattentillförseln till vår fastighet, vattenkvalitet,
grundvattennivå etc.
Vibrationer
Byggnaderna på vår fastighet är gamla och byggda av staplad kalksten. Våra farhågor är att stötvågor
och vibrationer från bergtäkten redan nu orsakar skador på byggnaderna och att risken för skador i
framtiden ökar i och med utökad produktion. Vi hemställer att SMA Mineral AB redan nu ombesörjer
besiktning av byggnaderna och att mätning av vibrationer vid våra byggnader görs kontinuerligt

framöver. Vi vill även att SMA Mineral AB redovisar gjorda utredningar gällande stötvågor,
vibrationer och vattenpåverkan för nuvarande täkt.
Slutord
Vår uppfattning är att planerad verksamhet kommer att medföra stora olägenheter för bl. a.
boendemiljö, rekreation, natur, djurliv, växlighet och risk för vattenpåverkan och vi motsätter oss ett
utvidgat täkttillstånd.

Kristina Emilsson
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

malinochhenrik@telia.com
den 10 november 2017 21:02
Kristina Emilsson
Samråd Kalkbrytning Klintebys/Snögrinde

Uppföljningsflagga:
Flagga:

FollowUp
Har meddelandeflagga

Vi underkänner samrådet som SMA Mineral hade i Klinte församlingshem 2017-bla bla bla då det inte var ett
samråd utan ett informationsmöte. Det var inte mycket tid över till frågor.
Hela samrådsunderlaget var bristfälligt och vi saknade mycket information.
Vi saknar information om följande:
Utredning om hur stora vibrationer det blir från sprängningarna. Vilka skador/sprickbildningar/sättningar blir det på
bostadshusen i närområdet?
Vi saknar övergripande utredning om trafiksituationen i området.
Något som inte togs upp alls på samrådet var det rörliga friluftslivet i brytområdet. Det är många som vandrar,
cyklar och rider i området.
Vi bor på fastigheten Klinte Lilla Snögrinde 168 med fastighetsbeteckning Klinte Lilla Snögrinde 1:15 samt 1:25 vi har
bott här i sju år. Huset är byggt 1880. Vi har en brunn på gården som vi inte hunnit ta i drift än men vilket är planen
om kvalitén på vattnet är godkänt. Vattnet är tänkt att användas till bevattning och vatten till djur. Det finns inga
protokoll på brunnen.
Malin Lindkvist och Henrik Nilsson
Klinte Lilla Snögrinde 168
623 76 Klintehamn
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Kristina Emilsson
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Marie Sahlsten <marie.sahlsten@aea.se>
den 2 november 2017 14:03
Kristina Emilsson
'Lars Sahlsten'
Begäran om anstånd

Hej Kristina,
Vi kan i dagsläget inte göra annat än att motsätta oss den verksamhet som ni avser att bedriva. Vi har
p.g.a. tidsnöd inte har haft möjlighet att sätta oss in i ärendet och begär anstånd t.o.m. den 2 januari
att utveckla grunderna för vår inställning.
Vänliga hälsningar
Marie Sahlsten och Lars Sahlsten
(Klinte Svarvare 1:3 och Klinte Hunninge 1:4)
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Synpunkter till Sma angående Kalkbrott Klintebys 1:4 från boende på Klinte Lilla
Snögrinde 1:45.
1. Har ni gjort en vibrationsmätning vid närliggande fastigheter? I så fall var
och med vilket resultat?
2. Hur kraftiga sprängningar avser man att göra i framtiden jämfört med
dagens?
3. Trafikräkningen som ni stöder er på är inte alls rättvisande då den skett
på sommaren. Nuvarande trafik är ju mest personbilar. Det är lastbilarna
som utgör problem. Men med 2-3 i timmen är det ingen fara. Det står
man ut med trots att det inte går att samtala ute medan de passerar.
Men om det ska bli så många lastbilar som passerar som ni beskriver då
kommer man inte att kunna vistas utomhus på tomten. Det kommer ju
buller från stenbrytningen från andra hållet också. Det kommer inte att
gå att bo och leva på vår fastighet Snögrinda 1.45 om det här blir
verklighet. Huset ligger endast fem meter från vägkanten.
4. När stora lastbilar kommer backen upp så vibrerar det i huset så att
porslinet skramlar i skåpen. De axar hela backen upp och de som
kommer uppifrån de bromsar utanför vår fastighet.
5. Hur många arbetstillfällen kommer det att handla om?
6. Tänker SMA medverka till att lösa de stora problem som kommer att
uppstå på vägen ner till hamnen? Smal väg med flertal skymda utfarter,
ingen vägren. Många cyklister gående och ridande. Barn som ska till och
från skolan. På vintern vid halka är det inte ovanligt att tunga fordon inte
kommer upp för backen eller som inte får stopp på sina fordon i tid. Det
kommer att behövas mycket mer halkbekämpning än det gör nu.
Halkbekämpning som hamnar inne i våra trädgårdar som bor längs
Bönders backe. Vi brukar ha ett tjockt lager grus långt inne i vår trädgård
när våren kommer. Till allt annat så riskerar det bli som ett mindre
grustag.
7. Någon vid ”samrådet” sa att det var bara att sätta upp ett plank. Men
fem meter från vägkanten är det inget alternativ. Bullret från stenbrottet
kommer dessutom att studsa mot planket. Om det sätts upp ett plank så
kommer vi inte att ha någon sikt alls åt vänster när vi ska ut på vägen
från vår tomt. Har ni överhuvudtaget varit och tittat på hur det ser ut för
oss närmast berörda? För oss handlar det om att det vi byggt upp under

nästan femtio år blir helt raserat. Plötsligt så inser vi att vi äger en
fastighet där det inte kommer att gå att bo.
8. Hur ser det ut med koloxidutsläppen? Har det gjorts någon kalkyl på det
både angående brytningen och trafiken? Det kommer ju att bli en
markant ökning av dieselavgaser. Vi har ju redan som det är nu flyttat allt
det vi odlar så långt från vägen som det är möjligt. Med den ökning av
trafik som avses så får vi sluta att odla också. Vi vill ha klara siffror på det.
9. Vid det så kallade samrådsmötet framhölls att området som ska brytas i
har lägre naturvärde än omgivande marker. Vi ifrågasätter starkt er
bedömning. Vi vill ha en ordentlig redovisning av vad som finns i området
av såväl höga som mycket höga naturvärden.
10.Tidigare ägare har enligt uppgift fått avslag på att ha ett djupbrott på
grund av hög genomsläpplighet. Varför har det ändrats?
11.Vi på Snögrinda 1.45 har ju egen brunn och är oroliga för vattnet. Både
för att tillgången ska minska och att det ska bli förstört. Även själva
borrhålet kan ju bli förstört av sprängningarna. Att ni tar på er alla
konsekvenser av vad som händer med vårt vatten som har egna brunnar.
Att ni omedelbart ser till att vi får ersättnings vatten och att ni står för
alla kostnader och att ni följer de lagar och regler som gäller idag.
12.Får vi några garantier över huvudtaget för eventuella vattenproblem
orsakade av den planerade verksamheten? Står SMA för uppkomna
kostnader så att vi kommer att ha tillgång till vatten?
13.Vi vill ha ett klarläggande av hydrologens resonemang. Enligt honom kom
det inte att ha någon som helst påverkan på varken våra brunnar eller
kommunala vattentäkter. Förklara på ett sådant sätt att vi kan förstå.
Tillrinning till våra brunnar på Snögrinda och Prästgården sker enligt våra
synpunkter från öster. Alltså från det planerade brottet. Vi anser därför
att det inte är klarlagt om påverkan av våra brunnar. Vi vill ha en
ordentlig utredning.
14.Hur kan det var att vi inte fått veta något om redan givna tillstånd för
kalkbrytning på Klintebys 1.4 . Vi bor så nära att huset skakar vid varje
sprängning.
15.Vårt hus Lilla Snögrinda 1.45 står på berg. Skorstenar två stycken och en
täljstensspis står också direkt på berget. Med de vibrationer och

stötvågar som uppstår vi varje sprängning är det stor risk för skador. Hela
huset vibrera så att porslinet skramlar i skåpen.
16.Vårt friluftsliv kommer att för all framtid begränsas. Vi har använt
området upp till Stormyr för friluftsliv under alla år som vi bott här. Det
är inte många veckor per år som vi inte varit där. På vintern skidor och
skridskor. På våren har det seglats optimistjolle och rotts på myren med
många roliga och ibland lite vådliga äventyr för barnen runt omkring här.
Picnic- vid Stormyr. Svamp och smultornplockning. Vi har njutit av
tystanden och lugnet som promenaderna dit upp har gett. Det har ni för
avsikt att förstöra för all framtid både för oss som lever nu och våra
efterkommande.
17.Vi tycker inte att det var ett samrådsmöte som ni kallade till. Det var ren
information och ni hade inte underlag som räckte till alla.
18.Klinte Lilla Snögrinda 1.45 är redan nu omöjligt att sälja och få ett rimligt
pris för på grund av det hot som hänger över oss. Vi är båda 70+ och
levde fram till för någon månad sen i den trygga förvissningen om att när
den dagen kom att vi inte orkade med det längre så hade vi en fastighet
att sälja. Vi kunde sälja och få ett annat bra boende. Vi levde ett tryggt
och lugnt liv. Vi byggde till för tre år sedan så att vi skulle kunna bo kvar
om någon av oss blev handikappad. Nu är allt slaget i spillror för om det
här blir verklighet då går det inte att bo här. Plötsligt så lever vi med en
stor oro som redan har börjar påverka hälsan. Varje vaken minut så
gnager det här och det går inte att sova för det gnager hela tiden. Det var
inte så här vi tänkt oss de sista åren.
19.Om ni vill visa att ni är ett hänsyn och ansvarstagande företag som vill
visa hänsyn till allt och alla som berörs av er täkt ansökan vid Klintebys
1.4 då stänger ni ner all verksamhet med omedelbar verkan. Det ska gälla
tills alla konsekvensanalyser är klara. Det gäller vatten buller natur
friluftsliv fornlämningar transporter damm osv. Allt ska vara fullständigt
utrett.

Kristina Emilsson
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Anders Odelius <anders.odelius@telia.com>
den 12 oktober 2017 17:40
Kristina Emilsson
Täktansökan

Hej!
Har som berörd fastighetsägare fått information och inbjudan till samråd men pga dålig kvalitet på utskicket går inte
bilaga 1:2 överhuvudtaget att läsa varför jag ber dig maila mig filen i original så att det går att se hur ni har tänkt.
Överlag var samtliga bilder undermåliga vilket inte ger ett speciellt bra intryck!
Ser fram mot detta snarast möjligt!
Vänliga hälsningar
Anders Odelius
Klinte Ganne 506
623 76 Klintehamn
anders.odelius@telia.com
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Kristina Emilsson
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Anders Odelius <anders.odelius@telia.com>
den 1 november 2017 21:22
Kristina Emilsson
Re: Täktansökan

Hej igen!
Tråkigt att du inte har återkommit med återkoppling så som du lovade, men eftersom vi har fått viss återkoppling av
andra som hade möjlighet att delta på mötet vill vi härmed skriftligen protestera mot den planerade täkten och
framföra våra synpunkter på att det utdelade materialet är undermåligt. Underlaget som skickats ut har inte med de
beräkningar som visades på mötet vilket gör att vi anser att ni inte fullgjort er skyldighet att på ett korrekt sätt
informera berörda parter.
Enligt de beräkningar som visats på mötet kommer trafikbullret att avsevärt ökas och att det redan nu överskrider
tillåtna värden för trafikbuller, vilket skrivs som att det då inte har någon betydelse att det ökar ytterligare.
Bullernivån vid vårt hus beräknas till 80 db, vilket är helt oacceptabelt. När det gäller vårt hus står angivet att
mätpunkten ligger 10 meter från vägen, vilket inte är korrekt eftersom hus och uteplats ligger cirka 3 meter från
vägbanan och därmed högst 6 meter från vägbanans mitt. Därtill finns utfart från tomten och brevlådor på andra
sidan vägen som avsevärt kommer att försvåras om transporterna kommer att gå denna väg. Vid provsprängningar i
somras skakade hela huset och berget vilket kommer att innebära risk för skador på husen på tomten.Vägen är
dessutom uppbyggd från marknivån med kalksten varför det råder stor tveksamhet om vägen kommer att klara den
belastning som ni planerar.
Vår uppfattning är att det inte ska ges tillstånd för en utökad brytning och om det ges tillstånd måste transporterna
ske en annan väg. Vi tycker också att det är både tråkigt och beklagligt att SMA Mineral har valt en strategi som på
inget sätt tar hänsyn till kringboende eller miljön. Det ger knappast något förtroende varken nu eller för framtiden,
utan uppviglar snarast alla berörda att på alla sätt motarbeta ansökan och brytningen.
Vi som sakägare ser fram mot fortsatt information om ansökningsförfarandet och hur man planerar att lösa de
problem som vi lyft fram.

Vänligen,
Anders Odelius och Jan Wikström
Klinte Ganne 506
623 76 Klintehamn
Skeppar Olofs Gränd 6
111 31 Stockholm
anders.odelius@telia.com
0727-291376

24 okt. 2017 kl. 08:45 skrev Kristina Emilsson <kristina.emilsson@ewen.se>:
Hej!
Då ska jag försöka informera dig i efterhand om vad som kom fram beträffande transporter, men du
har rätt det är en svår nöt att knäcka med transportfrågan.
Mvh
1

Kristina
Vänliga hälsningar,
Kristina Emilsson | Ewen Miljökonsult | +46 (0)70 391 54 93 | www.ewen.se

Från: Anders Odelius [mailto:anders.odelius@telia.com]
Skickat: den 24 oktober 2017 07:51
Till: Kristina Emilsson <kristina.emilsson@ewen.se>
Ämne: Re: Täktansökan
Hej!
Nej, jag har tyvärr inte möjlighet att närvara, men ser fram mot hur man tänkt att över 100 lastbilar
ska kunna passera dagligen på en 6 m bred väg med nedförsbacke och korsning på en redan hårt
trafikerad väg utan att det ska bli otroliga störningar?
Vänligen
Anders
Anders Odelius
Skeppar Olofs Gränd 6
111 31 Stockholm
anders.odelius@telia.com

23 okt. 2017 kl. 23:33 skrev Kristina Emilsson <kristina.emilsson@ewen.se>:
Har du möjlighet att komma på samrådet imorgon (tisdag 24/10)? Då kommer vi
diskutera bullerfrågan kring transportrörelserna. I dagsläget har jag inget att erbjuda
informationsmässigt, men jag kan efter samrådet försöka delge dig information om
du inte har möjlighet att närvara på samrådsmötet.
Mvh
Kristina
Vänliga hälsningar,
Kristina Emilsson | Ewen Miljökonsult | +46 (0)70 391 54 93 | www.ewen.se

Från: Anders Odelius [mailto:anders.odelius@telia.com]
Skickat: den 23 oktober 2017 22:46
Till: Kristina Emilsson <kristina.emilsson@ewen.se>
Ämne: Re: Täktansökan
Tack för ny bild!
Är även intresserad av bullerbild avseende trafik till och från täktplatsen.
Tack på förhand!
Anders
Anders Odelius
Skeppar Olofs Gränd 6
111 31 Stockholm
anders.odelius@telia.com
2

19 okt. 2017 kl. 18:32 skrev Kristina Emilsson
<kristina.emilsson@ewen.se>:
Hej Anders,
den förtydligande bullerbild som jag skickade till dig var
bulleremissionerna utan bullerbegränsande åtgärder. Bifogat finns
en bullerbild med bullerbegränsande åtgärder, vilket ger en något
mer rättvis bild av situationen.
Mvh
Kristina
Vänliga hälsningar,
Kristina Emilsson | Ewen Miljökonsult | +46 (0)70 391 54
93 | www.ewen.se

Från: Anders Odelius [mailto:anders.odelius@telia.com]
Skickat: den 12 oktober 2017 17:40
Till: Kristina Emilsson <kristina.emilsson@ewen.se>
Ämne: Täktansökan
Hej!
Har som berörd fastighetsägare fått information och inbjudan till
samråd men pga dålig kvalitet på utskicket går inte bilaga 1:2
överhuvudtaget att läsa varför jag ber dig maila mig filen i original
så att det går att se hur ni har tänkt. Överlag var samtliga bilder
undermåliga vilket inte ger ett speciellt bra intryck!
Ser fram mot detta snarast möjligt!
Vänliga hälsningar
Anders Odelius
Klinte Ganne 506
623 76 Klintehamn
anders.odelius@telia.com

<Bullerbild inkl. bulleråtgärder.PNG>

3

1 (2)
2017-11-03

Till/
SMA Mineral, Kristina Emilsson, Ewen Miljökonsult, E-post: kristina.emilsson@ewen.se
Fk Länsstyrelsen, E-post: gotland@lansstyrelsen.se

Synpunkter på samråd ang
Täktansökan avseende del av fastigheten Klinte Klintebys 1:4
Klintetraktens framtid är en förening som på olika sätt arbetar för en bra utveckling av klintetrakten
och en arbetsgrupp inom föreningen har träffats och summerat våra synpunkter på samrådet enligt
följande:
Den föreslagna verksamheten är en mycket stor fråga för hela området och särskilt för stora delar av
Klintehamn men givetvis i synnerhet för boende och verksamma i närheten av det aktuella
täktområdet. Det gäller vår livskvalitet, områdets utvecklingsmöjligheter och stor oro för en direkt
påverkan av verksamheten. Det finns därför goda skäl att kräva ett underlag som är gediget och
begripligt under samrådet. Vi bedömer att det presenterade underlaget inte uppfyller de krav vi har
anser att vi kan ställa. Samrådsmötet den 24 oktober genomfördes inte heller på ett sätt som gav
tillräckligt information och framförallt så fanns knappast alls någon möjlighet till frågor och
synpunkter.
Den tid vi getts för att komma med synpunkter är också otillräcklig.
Vi anser därför inte att ett tillräckligt bra samråd ännu har genomförts utan ett nytt samrådsmaterial
bör tas fram och ett nytt möte genomföras.
En viktig fråga som måste belysas och förklaras ytterligare är vilken påverkan verksamheten kommer
att ha på vattnet. En tidigare inlämnad ansökan (dec 2016) om kalkbrytning i detta område valde att
begränsa brytningen till 42 möh, en bedömning som baserades på en MKB som också belyste ett
djupare alternativ. Enligt SMA:s samrådsmaterial är planen att bryta ner till 30 möh, alltså betydligt
djupare än ansökan från 2016.
De stora mängder kalk som ska brytas kommer att innebära mycket transporter som påverkar olika
delar av området. Det var uppenbart på mötet att SMA inte har belyst denna fråga och det tycker vi
inte är rimligt. Transporterna och trafiken, hela vägen från brottet till hamnen, måste redovisas och
konsekvensbedömas ur miljö-, säkerhets- och tillgänglighetssynpunkt.
Hamnområdet i Klintehamn är ett viktigt område för många olika aktiviteter. För en bra utveckling av
Klintetrakten är detta en viktig ambition hålla fast vid. Om ytterligare mängder kalk ska transporteras
från hamnen i Klintehamn är det därför nödvändigt att redovisa hur detta ska kunna ske utan att
tränga undan andra verksamheter i hamnområdet eller dess närhet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Klintetraktens framtid – en ideell förening för hela Klintetrakten
info@klintetrakten.se
www.klintetrakten.se
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Det behövs också en fornminnesinventering av området. Det är anmärkningsvärt tomt på
registrerade fornminnen i området, speciellt med tanke på att det är ett mycket fornminnesrikt
område i övrigt. Det är också nödvändigt med en tydligare konsekvensbeskrivning om vad som
händer med de fornlämningar som faktiskt blir berörda.
På samrådsmötet framkom också att det inte gjorts någon inventering av fåglar i området. Vi
förutsätter att en sådan görs som lämpligen kan redovisas vid ett nytt samråd. Om något nytt samråd
inte genomförs, trots vårs synpunkter, anser vi det självklart att inventeringen måste göras innan en
ansökan kan göras.
Vi lämnar dessa synpunkter inom den tid som angetts i det skriftliga samrådsunderlaget, alltså 3
november, trots att tiden varit knapp och trots att olika andra uppgifter om sista tidpunkt
förekommit. Eventuellt kommer vi att komplettera våra synpunkter.

För arbetsgruppen i Klintetraktens framtid
Lars Bjurström
070 541 98 35
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Kristina Emilsson
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Staffan <staffan.thurgren@telia.com>
den 10 november 2017 16:40
Kristina Emilsson
gotland@lansstyrelsen.se
SMA-minerals utökade brytning i Klinte, Klintebys.

Uppföljningsflagga:
Flagga:

FollowUp
Har meddelandeflagga

Hej!
Efter att tagit del av SMA-minerals ansökan om utökad brytning av kalk på Klintebys lämnas här följande synpunkter.
Våra synpunkter har främst tyngdpunkt på de omfattade transporter som flaggas för i ansöka om utökad brytning. Vi
bor i Bönders backe, den kanske trafikmässigt känsligaste delen av vägen, till hamnen i Klintehamn.
Transport av kalksten på en redan relativt vältrafikerad väg, 141, kommer att under lång tid innebära stora
konsekvenser vad avser trafiksäkerhet och buller.
Vi som bor i Bönders backe upplever redan idag, med den trafikmängder som är, problem med buller. Många tunga
transporter går redan idag på denna väg i form av gods, timmer och säsongsmässigt även spannmål till hamn.
Om SMA-minerals ansökan om transporter av kalksten med en intervall på 4 minuter längs denna väg blir verklighet
kommer situationen för boende längs vägen att bli ohållbar. Finns det någon allmän väg på Gotland som har tung
trafik med dessa intervaller, med närliggande bostäder, utöver dagens nyttotrafik.
Vi ifrågasätter också om väg 141 rent tekniskt klarar av en sådan trafikbelastning?
Vad vi förstått kommer även transporter att ske från brytning i Buttle till utskeppning i Klintehamn. Detta minskar
inte belastningen på övriga vägnätet i området.
Det finns vad vi sett i ansökan ingen redovisning hur man avser minska bullret till närliggande fastigheter.
Om kalksten skall brytas under så lång tid, 40 år!!, bör en utredning göras om alternativa transportvägar som
minimerar olägenheten för boende.
Konsekvenser om SMA-minerals ansökan beviljas:
- Buller och damm som gör boendemiljön ohållbar.
- Värdet på fastigheten sjunker dramatiskt.
- Att gå eller cykla längs vägen kommer att bli omöjligt och livsfarligt
Sammanfattning:
Brytning och transporter i en miljö där bebyggelse och vägnät ser ut som det gör stöter på stora konsekvenser för
oss som boende. Om brytning godkänns i den omfattning som anges i ansökan och under ett så långt tidspann
måste det utredas om man kan anlägga en särskild transportväg som minimerar dessa problem.
Vänligen svara att denna skrivelse är mottagen.
Staffan Thurgren och Ingrid Svärd
Klinte Mölner 507
623 76 Klintehamn

Skickat från min iPad
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Kristina Emilsson
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Markus Torpvret <markus@torpvret.se>
den 31 oktober 2017 11:14
Kristina Emilsson
Elin ❤❤❤
Re: Presentationer från samrådsmötet?
200644715857_177-2017-07310489_01.pdf

Uppföljningsflagga:
Flagga:

FollowUp
Har meddelandeflagga

Hej!
Tack för ditt svar. Vi skulle behöva få materialet i god tid innan den 3:e november då våra synpunkter skall
vara inlämnade, för att kunna bilda oss en uppfattning och lämna alla synpunkter vi eventuellt har.
Gällande vårt vatten på Lilla Snögrinde 1:50 så har vi en borrad brunn som är 60 m djup, men pumpen
sitter på ca 40 meter (den är igenslammad vid ca 42 m). Vi vet inte så mycket om brunnens kapacitet annat
än att den borrades på 60-talet, räcker bra till oss (den sinar aldrig) och den räckte även för att driva
jordbruk med kor fram till och med 80-talet. Vattnet blir dock på senare år grumligt om vi nyttjar mycket
vatten under kort period, vi brukar se det ibland på sommaren. Vi gjorde en fullständig vattenanalys nu i
somras som bifogas.
Vi har också en brye på Snögrinde som ligger vid kanten av åkern och som har sin vattentillrinning
österifrån. Nära hörnet av åkern finns också en vattenkälla som på vårarna levererar vatten ur marken. Vi
vet inte varifrån detta vatten kommer men det är stora mängder varje vår.
Vänliga hälsningar
Elin & Markus Torpvret
Den 30 oktober 2017 10:43 skrev Kristina Emilsson <kristina.emilsson@ewen.se>:
Hej Markus,

jag väntar på att få materialet godkänt från föredragarna, så fort jag fått ok på det kommer jag att skicka en kopia
till er.

Är det ok om jag frågar om ni har någon brunn som ni gjort analyser på som vi kan få ta del av? Det skulle vara till
stor hjälp för fortsatta utredningar av både vattenkvalité likväl som vattenkvantitet.

Det vi efterfrågar är detta:

• Fastighetsbeteckning
1

•
•
•
•
•
•
•

Namn och adress
Eventuella vattenanalyser med datum för provtagning och analys
Brunnsprotokoll från borraren
Marknivå vid brunn i m över havet
Brunnsdjup i m
Vattennivå i m under överkant brunnsrör
Vattenkapacitet/pumpning i liter/timme

Vänliga hälsningar,

Kristina Emilsson | Ewen Miljökonsult | +46 (0)70 391 54 93 | www.ewen.se

Från: Markus Torpvret [mailto:markus@torpvret.se]
Skickat: den 30 oktober 2017 10:38
Till: Kristina Emilsson <kristina.emilsson@ewen.se>
Ämne: Presentationer från samrådsmötet?

Hej!
Jag skulle vilja få presentationerna från samrådsmötet ang bergtäkt Klintebys 1:4 den 24 oktober, eftersom många
av bilderna i det utdelade materialet är så små att det inte går att se vad de föreställer. Jag har försökt förklara för
min fru som inte kunde delta, men det går inte pga materialets bristande kvalitet.

Vänliga hälsningar
Markus Torpvret
0709 466648
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Kristina Emilsson
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Gunilla Pettersson <hunninge@gmail.com>
den 2 november 2017 16:08
Kristina Emilsson; gotland@lansstyrelsen.se
Ang. Täktansökan avseende del av Klinte Klintebys 1:4

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Vi anser att det behövs ett nytt samrådsmöte eftersom detta möte den
24/10 2017 bara var en information. Dåligt utrymme för frågor.
Undermåliga kartor över området.
Alla som var på mötet fick inte samrådsunderlag.
Alla berörda ej kallade.
Från att ha varit närproduktion som ska täcka södra Gotlands behov
ska det nu utökas och skeppas ut till stålindustri i norra Sverige.
Täktens botten kommer att gå under grundvattennivån vilket kan
riskera vattentillförseln i omkringboendes brunnar.
Ang. bedömning av fastighetens låga naturvärden så anser vi att det
inte är tillräckligt uträtt. Där växer orkideer och häckar Kungsörn, där
finns också Hasselsnok och Nattskärra mm.
Lokalisering av täkten anser vi vara olämplig på grund av tätbebyggt
område, i jämförelse med täkten vid Stucks på norr så är här många
fastigheter som blir berörda.
Vi ifrågasätter meddelande om sprängning eftersom det ska meddelas
som sms eller E-post 2 timmar innan på morgonen. Blir svårt att som
djurhållare då ha ett förvärvsarbete.
1

Dammen som planeras att anläggas för tvättning av sten, där finns
ingen bullermätning gjord.
Finns ingen uppgift om hur mycket kväve och svavel som kommer att
släppas ut i skogsmark och diken. Den tid på året då det ej är
växtsäsong, vart tar kvävet vägen?
De kulturvärden som finns så som järnåldersbyn och kopplingen till
Hunninge gård blir otillgängliga för allmänheten pga. verksamheten.
Ökningen av tung trafik på en smal och kurvig väg med brant backe där
det ej finns plats för gående och cyklister om fordon möts behöver
utredas ytterligare.
Stor oro finns för hur vår boendemiljö kommer att påverkas negativt.
Ginger Karlsson Tyrvalds 1:48, Lotta Högwall Tyrvalds 1:14, Gunilla
Pettersson Hunninge 1:8
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Kristina Emilsson
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Håkan Söderström <hakan.sodis@icloud.com>
den 31 oktober 2017 20:24
Kristina Emilsson
Synpunkter / från oss som kommer att beröras av det planerade täktområdet i
Klinte

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

För det första tycker vi att Samrådsmötet som ägde rum tisdagen den 24:e oktober, var undermåligt och inte borde
ha kallats ett samrådsmöte. Mötet var enbart ett informationsmöte från SMA. Den utlovade frågestunden uteblev.
Ett samrådsmöte tar hänsyn till både parter.
Utredarnas redovisningarna kändes väldigt partiska och var fördelaktigt för företaget SMA mineral. Många av
uppgifterna var inte aktuella utan hade flera år nacken.
Det planerade täktområdet i Klinte kommer att påverka att oss i allra högsta grad för vi bor och lever i brottets
närhet. Vi kommer att påverkas av sprängningarna,bullret,dammet,trafiken och kanske den största frågan vad
händer med grundvattnet.
Ingen prognos i världen kan sia om vad som kommer att hända med grundvattnet om man bryter i det översta
kalklagret ,där berget är ihåligt med banor både kors och tvärs. Regnvattnet tar nya vägar, men vart ?
Vi har två stora vattentäkter en i norr , Loggarve och en i söder ,Mölner.
Låt oss inte glömma Hallandsåsen ,ingen prognos kunde förutspå det som inträffade.
Vi har egen grävd brunn ,vad kommer att hända med den.
Runt det planerade "Brottet" har vi idag ett rikt friluftsliv . Folk promenerar ,man rider, man är ute med sina hundar
, man plockar svamp, man njuter av naturen och tystnaden.
Sprängningarna kommer att påverka våra byggnader ,redan idag skakar husen betänkligt när sprängningarna utförs i
brotten. Vårt hus är ett reviterat trähus från 1900-talets början .
Trafikbullret kommer att bli outhärdligt ,redan idag är trafiken mycket hög . Vi bor femtio meter ifrån korsningen vid
Bönders. Inbromsande stora lastbilar på 60 ton ska stanna vid korsningen och samma stora lastbilar ska gasa sig upp
för samma backe.
En fråga för milön ,ökat dieselutsläpp i tätbebyggt villlaområde. Något för dagens politiker ? som stoppat
dieselbilarna i stadskärnorna.
Vi som bor och lever här ÄR rödlistade för det är VÅR livskvalitet som berörs när SMA Mineral tänker bryta kalksten i
Klinte .
Anneli och Håkan Söderström
Klinte Lilla Snögrinde 1:5 1:17
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Synpunkter på samrådsunderlag inför kommande täktansökan - Klinte Klintebys 1:4
Fastighetsägare: Marie Nygren och Ulrik Pehrsson
Fastighet: Klinte Hunninge 1:16

Samrådsförfarandet
En väl fungerande samrådsprocess bidrar till ökad förståelse för andra parters behov och
farhågor, och skapar förutsättningar för ökad samsyn. Det speglas inte den här processen av,
oproffsigt, framhastat och dålig lokalkännedom!
– Samrådsunderlaget (dat 2017-10-06) är undermåligt, det framgår inte mycket att ta
ställning till t.o.m. dålig kvalitet på informationen ex karta som är oläslig. Det väcker mer
frågor och farhågor än de facto att ni säkerställt att boenden, vatten, kultur, rekreation
och naturliv inte kommer påverkas. Ni lägger mer möda på att beskriva planer på
efterbehandling än det som faktiskt berör oss boenden i nutid.
– Samrådsmötet (24/10 2017) var lika undermåligt. Dåligt förberett, några få i lokalen fick
presentationerna i pappersformat, ni hade inte ens bemödat er med att säkerställt att alla
kunde höra i lokalen (ex äldre boenden i området). Det fanns ingen tid för frågor, det
togs några under presentationerna men mestadels ville ni snabba på för att avsluta enligt
er tidsplan. Det var inget samrådsmöte, ett informationsmöte!
Vatten
Menar ni verkligen att ni endast kommer hantera verksamhetsvatten i form av nederbörd? Vår
ena brunn är borrad till 16 m, hur ska ni inte kunna träffa på grundvatten inom ert planerade
verksamhetsområde? Vattenfrågan är extremt central för Gotland och för boendekvalitet,
utredningen saknar kunskap om närliggande brunnar och källor, utred vidare.
Med vår erfarenhet och lokalkännedom är det inte en fråga om ni kommer dränera våra enskilda
brunnar och/eller förorena dem, det är en fråga om när.
Hur hanterar ni det? Enligt miljöbalken är det sk ”omvänd bevisbörda”, ni ska visa att er
verksamhet inte kommer påverka natur och kultur, det har ni inte gjort.
Sprängningar
Det saknas utredning om konsekvenser från sprängningar både vad gäller förorening av vatten
och luftstötvågar samt vibrationer, dessa ska baserade på mätresultat.
För er kännedom har vi under ca tre års tid efterfrågat mätresultat från sprängningar i
norrabrottet och vart dessa utförts, men de har lyst med sin frånvaro.
Buller
Saknas utredning om buller baserad på lokalkännedom, ni har presenterat kartmaterial och
utredning baserad på teori. Ni menar i er teoriutredning att ni ”hittat” fastigheter, vår ”hittade”
fastighet har funnits på samma ställe under 100-tals år, det vill säga betydligt längre än era planer
på täktverksamhet.
Det saknas också förslag på kontrollprogram för buller.
Fornminnen
Saknas utredning liknande arkeologisk utredning. Ni har baserat er information på
fornminnesregistret vilket i många fall saknar fullständig information och där informationen är
baserad på gamla inventeringar. Likaväl som när en lantbrukare vill lägga om skogsmark till
åkermark borde ni omfattas av kravet att utreda fornminnen.

Fågelliv
Det saknas helt en utredning av fågelliv i ert samrådsunderlag. Hur kommer fågellivet i Storoch lillmyr påverkas? Vilka arter lever idag i ert tänkta verksamhetsområde?
Helhetsperspektiv
Det saknas ett helhetsperspektiv i era tänkta planer. Så som vi uppfattade på samrådsmötet
kommer ni inte ta ansvar för transporter (Trafikverkets problem) eller utskeppning i hamnen
(Hamnens problem). Ni borde ta helhetsansvar för hur er verksamhet påverkar Klintehamn.
Generationsperspektiv
Saknas helt i ert underlag likaväl som i samrådsmötet. Ni vill bryta ut en resurs på väldigt kort
tid med tillhörande konsekvenser, utan att funderat på att resursen eller natur/kulturvärden kan
komma att behövas för kommande generationer. Lägger ni lika mycket resurser på att hitta
ersättning för kalk i era processer som för täktverksamheter? Det om något borde skapa
arbetstillfällen. I miljöbalkens portalparagraf meddelas att kommande generationer ska garanteras
en hälsosam och god miljö – hur säkerställer ni det? Er verksamhet bryter en resurs som är
ändlig, den kommer ta slut.
Alternativa platser- nollalternativ
Saknas utredning och beskrivning. I samrådsunderlaget skriver ni följande ”…fastigheten
bedöms därmed vara den mest lämpade för kalkbrytning av flera undersökta alternativ…” frasen
lämnare en del att undra över.
Damm och partiklar
Även här saknas utredning av konsekvenser från er verksamhet.
Tamboskap
Utred påverkan på tamboskap. Vi är framförallt oroliga över hur våra högdräktiga tackor
påverkas av stressen från sprängningarna. Vid tidigare sprängningar har våra djur kasat sig,
panikartat, till ena sida av ladugården. Ni kommer spränga 1-2 dagar i veckan, det innebär att våra
tackor kommer få lamma under denna stress.
Påverkan på rekreation-, natur- och kulturmiljöer
Det saknas utredning på hur er verksamhet kommer påverka våra gemensamma rekreationnatur- och kulturmiljöer i och i direkt anslutning till ert verksamhetsområde. Både vad gäller
tillgänglighet till områdena och ljudkvalitet (vilket förväntas av besökare vid nyttjande av dessa
lokaler).
Vår livsmiljö
Hunninge gårdarna är en kulturmiljö där bruknings- och boendeminnen finns att ta del av så
tidigt som från 1100-talet. Vi fick chansen att börja förvalta, detta kulturarv som Hunninge är, för
fyra år sedan. Vi håller på att utveckla fårproduktionen, återuppta betandet på ängarna och vi har
en framtida önskan om att anlägga en kulturstig som sträcker sig mellan gårdarna och
pilgrimsleden på Klinteberget. Det som slår en när man besöker exempelvis gårdskorset eller den
medeltida brunnen är just naturen och kulturmiljöns värde, vilket skapar ett säreget lugn.
Våra levnadsförhållanden har påtagligt försämrats i och med nuvarande tillstånd, förenade med
stora svårigheter att kommunicera med nuvarande/dåvarande verksamhetsutövare (Gotlands
Stenproduktion AB - Eckhard), ställer vi oss väldigt tvivlande till om ytterligare en utökning av
bergtäkten och Hunninge som kulturmiljö är förenliga.

Marie Nygren
Ulrik Pehrsson
marienygren@telia.com alt 0703908884

Roland Stenberg
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Angående er ansökan om brytningstillstånd för fastigheten Klinte Klintebys 1:4 och ert samrådsmöte
2017-10-24.
Jag är närboende till delar av er verksamhet och är därmed behörig sakägare.
•

•
•

•

•

•

•

Vattenfrågor – er hydrogeolog redovisade tre provborrningar inom området, av vilka två
visade på avsevärda vattenflöden och en på osedvanliga vattennivåer, ger vid handen att
vattenförhållandena är ofullständigt utredda. I underlaget har ni angivit att ni undantar
området kring Stormyr från exploatering men i en annan del av texten och genom era
kartbilder visar ni att ni inte gör detta. Andra undersökningar som visar på större sprick- och
deformationszoner förbigicks med tystnad. Utöver detta skall noteras att Gotland har
vattenbrist och att inga åtgärder, som försvårar denna situation, skall godtas.
Fauna- och florafrågor – det framgick att era inventerare gjort ett ofullständigt arbete.
Buller – ni redovisar att vissa fastigheter kommer att utsättas för buller över de godkända
gränsvärdena. Ni redovisar trafikbuller endast för viss del av er körsträcka och som om
trafiken gick på plant underlag. Bullernivåerna är således högre och mer besvärande än vad
ni redovisat. Ni redovisar ej buller som uppstår vid er omlastning av sten vid hamn (transport
till upplag, transport till fartyg, upplag till fartyg) för vidare transport till era fabriker.
Damm – enligt era skrivningar kommer ni inte att försöka begränsa damm initialt och ej
heller vid omlastning av sten. Detta kommer att påverka boende och verksamma i
närområdet till brytning, transport och omlastning.
Trafiksäkerhet – huvudsakliga delar av det vägnät ni avser att utnyttja har inte förbättrats
(utöver omasfaltering) sedan 1960-talet. Förutom att säkerhet för andra trafikanter och
närboende inte föreligger, har delar av vägnätet ej tillräcklig bärighet för era transporter.
Halkbenägna delar kan förväntas få återkommande olyckor förorsakade av den tyngsta
trafiken.
Rekreationsområden – förr tillgängliga rekreationsområden har gjorts otillgängliga till följd av
vindkraftspark och naturskyddsområden. Därmed leds ökande omfattning av rekreation till
olika delar av Klinteberget-området, av vilket Klintebys 1:4 utgör en del.
Koldioxidutsläpp – era önskade brytningsvolymer resulterar i cirka 1 000 000 ton koldioxid
per år. Koldioxiden framställs i era fabriker. Sverige har förbundit sig (FN:s
Parisöverenskommelse december 2015) som del i EU att minska sina utsläpp med 40 % 1 till
år 2030 jämfört med år 1990. Det är uppenbart att era kunder – främst järn- och stålindustri,
byggindustri, massa- och pappersindustri – måste förändra sina produktionsmetoder och
därvid drastiskt minska sina inköp av era produkter.

Den ofullständiga nivån på stora delar av det presenterade underlaget gör att man kan ifrågasätta
om mötet 2017-10-24 är att anse som ett samrådsmöte i lagens bemärkelse.
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http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/internationelltmiljoarbete/multilateralt/klimatforhandlingar/nyckelfakta-klimatatagande.pdf

Sammanfattningsvis kan konstateras att projektet är olämpligt för Sverige, Gotland, trakten, de
närboende, företaget SMA och dess representanter samt dess utredande anslutande företag.

Till Länsstyrelsen Gotlands län

Kalkbrott Klinte
Det så kallade Samrådsmötet 2017-10-24, var inget Samrådsmöte utan ett informationsmöte.
Vi motsätter oss all stenbrytning I Klinte.
Friluftsområde
Vår väg används som en vandring- och motionsrunda på 5 km, från samhället via kyrkan ner genom
Vallekvior och åter till samhället, personer som joggar eller går. Våra strövområden är Lillmyr och
Stormyr med den fina skogsvägen upp, som är en stor del av naturupplevelsen. Här plockar vi
smultron och svamp, studerar växter, fåglar bl a häckande Kungsörn i området, snokar, paddor. Här
finner vi lugn och ro . Att få paddla och glida fram på myren i en kanot och lyssna till naturen är helt
underbart.
I vår närhet har vi Klinteberget med motionsspår, många besökare har med sig kaffekorg eller sitter
och grillar. Här firar vi Valborg, Midsommar, Bergsfest, Visafton. Är även ett turistmål, blir ej
detsamma med ständigt buller.
För Stormyrs del så försvinner fågellivet och allt blir inklätt i vitt stöv.

Grundvatten
Vi kan inte äventyra vårt grundvatten. Om någon skulle förlora sitt vatten vid sprängning och
brytning. Är en del borrhål redan så djupa att vid ny borrning finns det risk att få in saltvatten.
Saltvattenproblem bl a ända till Hejdekorsning. Grundvattennivån får på inga villkor sänkas pga
stenbrytning då har det gått för långt och hur nära kan man kan bryta mot Stormyr utan att förstöra
myrens funktion. Då går det aldrig att återställa.Vi är tvungna att vara rädda om vårt grundvatten. Att
borra efter grundvatten för att tvätta sten anser vi att vara helt orimligt.
Grundvattnet räcker om vi är rädda om det. Vi ska inte avleda vatten som skall bli grundvatten.Vi ska
inte förstöra naturliga upptagningsområden för grundvatten. Vi skall inte förstöra och äventyra våra
naturliga våtmarker och myrar.
Vid sänkning och brist på grundvatten tvingas vi att producera dyrt vatten av vårt havsvatten, som
samhället och konsumenter snällt får betala.
Då vore det bättre att prioritera tillgången av grundvatten och tvätta eventuellt sten med havsvatten.

Kalk 1000 år.
Om kalken är viktig är det med självklarhet även viktigt att ha tillgång till kalk varje århundrade. Då
krävs en långsiktig plan på vad som ska brytas och hur folk ska flyttas. Finns kalk att importera som
påverkar natur och vatten mindre än här, så bör man väl ta det först och spara våra resurser om
kalken är så värdefull.

Naturplundring
Varför får jakten på mineraler och sten fortgå med så låg beskattning. Naturen förändras och platser
förstörs för all framtid. Stor påverkan på området utanför brytområden. Gör studiebesök för att se
hur närområdet utanför brytområdet ser ut på Norra Gotland. Det är i en sådan miljö vi kommer att
bo. Stormyr som allt annat kommer att vara väldigt vitt.

Transport
Vi bor tätt i ett detaljplanerat område. Redan nu är våra smala och krokiga vägar för hårt belastade
efter mer gods till Klintehamnns hamn. Mera stentransporter på befintlig väg är uteslutet.
Eventuellt stenleveranser från Buttlehållet kräver också ny sträckning.
Vid all form av transportökning från Hemsehållet , så bör Trafikverket se sig om efter en ny
vägsträckning ovanför och runt Klinteberget.

Bullerkartor
Vad vi vet så har det varit olika bullerkartor i omlopp, som beskriver buller nivåer.
Givetvis var den kartan med lägst påverkan som gick ut till folket. Vi vill varken ha stöv, vibrationer
eller buller. Vi vill inte bo vid ett industriområde.

Sprängning
Vårt hus står på berget. Det ruskar och skramlar i huset vid sprängning. Vid möte med grannar visade
sig det att även deras hus står på berget och upplever sprängningen likadant. Vi har stor olägenhet
med storleken på sprängning idag. Vi motsätter oss större sprängningar och med intervall på 1-2
gånger i veckan. Stor olägenhet och våra hus tål förmodligen inte det.
Stendamm hur stor är hälsorisken med detta? Och hur stort är spridningsområdet?

Vinstintressen står inte i proportion till risken som kalkbrytningen för med sig.

Dagens datum 2017-12-15
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Birgitta Holmqvist och Gert Magnusson
Fastighetsbeteckning: Valle 1:114,1:45
Adress: Valle Klinte 401, 623 76 Klintehamn

