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Remisssvar – ansökan om tillstånd till utökad täktverksamhet 
 
KLINTE KLINTEBYS 1:4 

 
 

Remiss med målnr:  M 7034-18, Avdelning 4 

Sökande:      SMA Svenska Mineral AB 

 

 

Förslag till kompletteringar 

 Enligt beskrivning på sidan 37 i ansökan kommer länsvattnet ha något 

förhöjda halter av kväve i form av nitrat från sprängmedelsrester och 

sulfat från vittring av sulfider i kalkstenen. Vattnet avses att spridas på 

jordbruksmarker. I och med att vattnet ska spridas på åkermark kan det 

vara lämpligt att bedöma nitrathalten eller att genomföra analys. Vilken 

nitrathalt bedömer ni att vattnet innehåller? Kommer ni att ta 

analys av nitrathalt i vattnet? 

 Enligt beskrivning på sidan 44 i ansökan kommer cistern/er, för 

tankning av arbetsmaskiner och säkerhetsgodkänd mindre tank, ställas 

upp på en iordningsställd hårdgjord yta. Ni bedömer att den hårdgjorda 

ytan har en låg genomsläpplighet. Ni redogör även att ni har möjlighet 

till uppsamling eller bortgrävning av eventuellt spill eller läckage. Ser ni 

att en lösning med invallning av cistern/er är möjlig? Om inte, 

motivera. 

 Enligt beskrivning på sidan 44 i ansökan kommer skyddsplåtar användas 

vid tankning i täkten för att förhindra att eventuellt spill och läckage inte 

förorenar mark och vatten. Beskriv mer i detalj hur skyddsplåtar 

förhindrar eller minskar risken för eventuellt läckage vid tankning i 

täkten. 
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 Enligt beskrivning på sidan 45 i ansökan kommer service av maskiner 

med oljebyte delvis ske i täkten. Vilka säkerhetsåtgärder görs för att 

förhindra läckage i samband med oljebyte? Kommer spillolja att 

förvaras i täkten innan den transporteras bort? 

 Enligt beskrivning på sidan 6 i ansökans bilaga A kommer bullervall att 

uppföras vid inledande krossplats och krossning sker på täktbotten nära 

brytfronten eller i fast centralanläggning. Har ni undersökt om det 

finns behov av fler bullervallar när brytfronten ändras? 

 

 
 
Enhet miljö och hälsoskydd  
 
 
 
 
Stefan Claésson 

Miljöskyddsinspektör 

 

0498-269768 
stefan.claesson@gotland.se 
 

mailto:stefan.claesson@gotland.se

