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Angaende kompletteringsfraga om ansokan fran SMA 
Svenska Mineral AB om tillstand till taktverksamhet samt 
vattenverksamhet vid Klintebys och Snogrinde stenbrott, 
Klintehamn i Gotlands kommun. 
Sveriges geologiska undersSkning (SGU) har den 29 november 2018 tagit emot ovanstaende arende for 
besked huruvida ansokningshandlingama behover kompletteras i nagot ayseende. Med anledning av 
detta vill SGU framfora foljande. 

Angaende verksamhetens bergmaterialhantering anser SGU att informationen ar tillracklig. 

Angaende verksamhetens vattenhantering vill SGU framfora ett antal synpunkter. 

Vattenhantering 
SGU anser att vattenverksamheten ar otydligt beskriven, framfdrallt i den sammanstallda ansokan. Det 
framgar att den f6rvantade mangden vatten sour ska hanteras utgors av nettonederbord och avrinning 
over brytomradet. Vidare framgar (Ansokan 8.3 Vattenverksamheten) att det "dessutom tillkommer 
vatten som infiltrerar inom fastigheten och som rinner till lagpunkter som skapas vid brytningen". SGU 
utgar fran att delta ror sig om inlackande grundvatten da stora delar av verksamheten f6rvantas ske 
under grundvattennivan. SGU vill garna se en tydligare uppskattning av mangden inlackande 
grundvatten. Det ar mojligt att uppgifterna finns i till ansokan bifogad hydrogeologisk rapport, men det 
ar 6nskvart att denna uppgift framfdrs tydligare i en sammanfattning i sjalva ansokan. 

Det framgar vidare (Ansokan 8.3 Vattenverksamheten) att avlett vatten "kan komma att anvandas pa ett 
eller fler av olika salt" — punktlista presenteras utan detaljbeskrivning enligt foljande: 

Bevattning av jordbruksmarker norr om taktomradet (lagring i bassang) 

Infiltration i anslutning till Loggarve vattentakt for att forstarka tillgang till dricksvatten 

Leverans till livsmedelsindustrin, t.ex. Foodmark 

Overskott av vatten avleds via diken pa akermarken i norr 

Malsattningen sags vara att inget vatten ska ledas for avrinning mot Ostersjon. 

SGU vill garna se en vidareutveckling av dessa anvandningsomraden och pa vilka beslutsunderlag man 
kommer att prioritera mellan dessa, framf6rallt under vilka omstandigheter man kommer att valja 
varianten att infiltrera avlett vatten, men aven varianten att avleda vatten via diken (utan att delta ska 
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avvattnas till Ostersjon) och vilka krav detta skulle kunna innebara och vilka miljokonsekvenser detta 
skulle kunna leda till. 

SGU anser att det finns en del otydligheter i presentationen av hur vattenfloden planeras att ske, bade 
under drift och framfdrallt under den planerade successiva efterbehandlingen (TB kap 5 
Efterbehandling). Det framgar att de storsta delarna av brytningen ska ske under grundvattenytan, utom 
ett omrade i sydvast som periodvis har lagre grundvattennivaer an fdrdigt brytningsdjup inom detta 
omrade. For resterande omrade torde alltsa brytningen ske under grundvattennivan. Det ar inte tydligt 
om vattenhanteringen under drift ska omfatta pumpning eller avrinning med sjalvfall till den planerade 
sedimentationsdammen. Konsekvensen borde rimligen vara att den fardigutbrutna bergtakten i 
framtiden kommer att vattenfyllas med inlackande grundvatten, framfdrallt om verksamhetens drift har 
skett genom att man pumpar bort inlackande vatten. Detta torde galla for alla omraden utom det angivna 
omradet i sydvast som periodvis kommer att vara torrt (under perioder da det avvattnas via 
grundvatteninfiltration). 

Beskrivningen av efterbehandlingen anger planer pa "kulvertering", planer pa "aterbeskogning", och 
planer pa att "nyttja brottet som framtida vattenresery under torra somrar som kan fdrvantas aterkomma 
i ett klimatfdrandringsperspektiv" saint som "utjamningsmagasin". SGU anser alltsa inte att 
beskrivningen av efterbehandlingens principer ar tillrackligt tydlig. Det skulle vara valkommet med 
tydligare principskisser om vattensamlingar (bade den beskrivna sedimentationsdammen men liven 
inom taktens laglanta delar), principskiss over planerad kulvertering och beskrivning av dess syfte saint 
skisser over i framtiden fdrmodade vats och torra omraden. Utgangspunkten av beskrivningen borde 
vara utifran verksamhetens planerade drift med pumpning och/eller avrinning med sjalvfall och SGU 
anser vidare att efterbehandlingsplanen mycket tydligare maste kunna beskriva hur omraden inom 
takten kan komma att hanteras och fdrandras saint eventuellt vattenfyllas. 

Ansokan anger att verksamhetsutovaren har radighet over fastigheten Klinte Klintebys 1:5. Det framgar 
att infiltration av avlett vatten kan komma att ske har och SGU vill att effekten av denna infiltration 
presenteras tydligare. 

Ansokan beskriver kallan pa Lilla Snogrinde 1:50 (Ansokan 11.3 Sakagare). Det framgar att pumpning 
till kallan utreds som alternativ. SGU vill att resultatet av denna utredning presenteras i ansokan och att 
konsekvenserna av sadan eventuell atgard liven redovisas i ett llingre efterbehandlingsperspektiv. 
Kommer kallan att aterga till sitt naturliga tillstand efter att bergtakten har efterbehandlats och 
pumpning till kallan upphor? 

Miljomal och MKN 
SGU noterar att ansokan utelamnar resonemang kring miljomalet Grundvatten av god kvalitet — ansokan 
redovisar andra miljomal som relevanta. Inte heller redovisas verksamhetens paverkan pa MKN for 
grundvattenfdrekomsten pa ett tydligt salt i sjalva ansokan. SGU noterar visserligen att den bifogade 
hydrogeologiska rapporten redovisar att miljopaverkan pa grundvattnet utifran sokt verksamhet ar 
begransad. Denna slutsats bar da lyftas fram tydligare och anvandas som argument fdr tolkningen att 
grundvattnets miljomal och MKN inte kommer att paverkas. 



ugdim Isl.  ovic 

Sven Lundqvist 
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Beslut i detta arende har fattats av enhetschef Mugdim Islamovic. 

I den slutliga handlaggningen av arendet har aven statsgeologer Sven Lundqvist, Peter Akerhammar och 
Bjorn Holgersson deltagit. Sven Lundqvist har varit fdredragande. 


