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Kommentarer Lilla Snögrinde 1:50 angående 
täktansökan Klintebys 

Buller 
Täkten kommer att vara placerad på en flack högplatå på 50-55 meter över havet och åt 
väster finns odlad mark och bebyggelse som ligger ca 40 meter över havet. Topografin, det 
öppna åkerlandskapet och nivåskillnaderna påverkar bullret. Vilket buller kommer pumpning 
av vatten att generera? Finns inte angivet i nuvarande beräkningar. Det har redan med 
befintligt kalkbrott varit klagomål på buller och dagens verksamhet är betydligt mindre 
omfattande än den som SMA vill få tillstånd för. Vi märkte tydligt buller från täkten vid 
Klintebys i maj 2018, så pass att vi väcktes av det, och det är ändå det brott som ligger 
längst ifrån oss. Buller från det brottet sprider sig över åkrarna och dalen ner till oss. 
Nuvarande täkttillstånd för Klintebysbrottet har stopp för brytning och bearbetning under 
sommar- och julhelg. Den nya täktansökan skulle innebära ofantligt mycket större och mer 
bullrande verksamhet varför ytterligare begränsningar än de som SMA har angivit hittills är 
nödvändiga om tillstånd går igenom. Detta för att området överhuvudtaget ska kunna vara 
drägligt att bo i när så mycket kommer att påverka boendemiljön negativt. 
 
Faktiska mätningar och inte bara teoretiska mätningar behöver göras även i nuvarande 
täktverksamhet. 
 
Enligt Boverkets allmänna råd 1995:5 “Bättre plats för arbete” rekommenderas ett 
skyddsavstånd om ca 500 meter mellan bostäder och täktverksamhet, vår bostad ligger ca 
300 meter från täktområdet. Enligt bullerberäkningarna kommer bullerdämpande åtgärder att 
behöva göras för att inte överstiga gränsvärdena vid Lilla Snögrinde 1:50, hur dessa 
beräkningar stämmer i faktiska mätningar vet vi inget om. I täktansökan 10.11.2 Buller anger 
SMA följande: “Beräkningar utvisat att Naturvårdsverkets riktvärden beträffande 
industribuller innehålls vid samtliga närliggande fastigheter, om skyddsåtgärder vidtas i 
form av ett bullerdämpande borraggregat och uppförande av bullervall.”  
 
I täktansökan 14. Förslag till villkor, anges inga bullerdämpande åtgärder utan man hänvisar 
endast till begränsningsvärdena för buller och att en mätning ska ske inom ett år, vilket 
innebär att  gränsvärdena kan överstigas nästan ett helt år innan mätning görs. Vi vill att alla 
bullerdämpande åtgärder som finns att tillgå ska användas oavsett hur beräkningarna 
kommer att visa. Allt fler undersökningar visar på negativa konsekvenser av buller och 
även om gränsvärdena inte skulle överstigas finns det en psykologisk komponent i att vi 
kommer att uppleva stress pga av bullersituationen. 
 
I MKB:n sid 7 skriver SMA att en åtgärdsplan ska upprättas för buller och med planerade 
skyddsåtgärder mot buller bedöms denna risk som liten eller försumbar och konsekvenserna 
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blir små eller obefintliga. Med andra ord, inga bullerdämpande åtgärder eller planer finns 
med i villkorsbeskrivningen trots skrivningen i MKB:n. 
 
Någon alternativ placering av krossplats, sikt och tvätt har inte specificerats, fortfarande 
ligger krossplatsen placerad nära bostäderna vid Lilla Snögrinde. (Täktplan Bilaga A.1). Vi 
efterfrågade (efter samrådet) alternativ placering för krossplats med tanke på buller och 
damm, någon sådan har inte presenterats. 
 
Vi anser att vi är sakägare med avseende på buller. 

Grundvattenpåverkan 
I MKB:n sid 85 anges att området “planeras vara utbrutet och efterbehandlat någon gång i 
mitten av detta sekel, vilket medför att klimatförändringarna är marginella.” Vilka effekter på 
vattnet kommer förändringen av markerna pga brottet att ge på längre sikt när även 
klimatförändringarna påverkar tillgången på vatten?  
 
Kan SMA visa att vår mark och skog inte tar skada av att förutsättningarna för grundvattnet 
förändras i och med kalkbrottet? Eftersom marken för kalkbrottet är höglänt och marken 
sedan sluttar åt väster mot havet och våra marker tror vi att vattentillgången i våra marker 
kommer att minska då grannfastigheten bryts upp till ett stort hål. Vatten från den sydvästra 
delen av brottet ska länspumpas och transporteras norrut till den anlagda dammen i norra 
brottet. SMA:s utredning visar att vår vattenkälla kommer att påverkas, vad innebär det för t 
ex vår skogsplantering? SMA hävdar att ekosystemet inte kommer att påverkas (sid 88). Hur 
kan inte ekosystemet runt omkring vår damm och källa påverkas när vattenkällan och 
därmed dammen påverkas? I täktansökan 11.4.1 framgår att minskad grundvattenbildning 
kommer att ske under hela året i sydvästra delen av brottet.  
 
Influensområdet för grundvatten anges till 100 meter från brytgränsen. Blir det inte olika 
påverkan vid låga/höga grundvattennivåer? Vår fastighet ligger ju bara 25 meter från 
brytgränsen vilket alltså ändå ger påverkan på grundvattnet för oss. 
 
SMA skriver att det är hög genomsläpplighet i berget i södra och sydvästra delen av 
fastigheten Klintebys 1:5 (flera omnämnanden men t ex MKB sid 20, bilaga B:2, sid 14). 
Innebär inte det att det finns stora vattenförande partier i berget som försvinner pga 
brytningen, dvs att grundvattenreservoaren minskar? 
 
Hur kommer pumpning av vatten att ske, vattnet ska pumpas dygnet runt och vilket buller 
kommer den att generera? 
 
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? 
 



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? 

Brunn 
I MKB 15.1.4 räknas på vattenförbrukning för hushåll med 4 personer. Gårdarna i Snögrinde 
(inklusive vår) är jordbruksfastigheter och vårt vatten ska inte bara räcka till människor utan 
också djur. Fram till mitten av 1980-talet fanns ett 20-tal nötkreatur vid Lilla Snögrinde 1:50 
samt hästar fram till 90-talet. Vi har också nu regelbundet hästar på våra marker för att hålla 
landskapet öppet. Vår brunn har aldrig sinat, när det fanns nötkreatur på gården var dock 
vattnet lite mer salthaltigt. Vid Snögrinde 1:26 har ett par 100 dovhjortar gått på markerna 
fram till 2017 och efter det har marken betats av får och nötkreatur.  
 
SMA skriver att grundvattenmätningarna vid Lilla Snögrinde visar att de privata brunnarna 
troligtvis inte får sitt vatten från den sydvästra delen av det planerade brottet (sid 90 MKB). 
Det behöver vara bevisat utan tvivel och en gissning är inte bevis nog. Vidare säger MKB:n 
(sid 88) att påverkan på grundvattenförhållandena till följd av den planerade verksamheten 
inte kan förutses. Vad händer om det oförutsedda ändå sker, att vattnet påverkas, eller tar 
slut? Vilka garantier får vi som boende för att eventuella vattenproblem löses och bekostas 
av SMA Mineral? T ex avgifter för anslutning till kommunalt vatten och avlopp, årlig kostnad 
för detta mm.  
 
Tillrinning till brunnar på Lilla Snögrinde sker enligt vår och andra boendes uppfattning 
österifrån, dvs från det planerade kalkbrottet. SMA hävdar att vattnet i brunnen kommer från 
Klinteberget, ej från brottet. Varför skulle i så fall grannens vatten påverkas vid sprängning? 
Se bilaga B2.1:5 där det framkommer att ägare till Lilla Snögrinde 1:46 får grumligt vatten 
efter sprängning. Detta har SMA inte utrett. 
 
Kan också påtala att efter sprängning 16 maj 2018 fick vi under några dagar kraftiga 
kalkavlagringar på porslin och glas vid diskning, glasen blev helt ogenomskinliga av kalk. Vi 
anser att vattenanalyser skall göras av vattnet i våra brunnar vid Lilla Snögrinde före samt 
efter sprängning. 
 
Nedan bild från Henrik Jakobsson visar brunnar på fastigheten Lilla Snögrinde 1:26. SMA 
har endast genomfört mätning på en av 6 brunnar. 



 
 
Bilden nedan visar ett underlag från Henrik Jakobsson, Lilla Snögrinde 1:26. Hydrogeologen 
Charlie Axelsson har bekräftat till Henrik att vattnet från Henriks damm och brya  kommer 
från brottets håll och inte från Klinteberget. Vattnet går ner till bygatan och ger vatten till 
brunnar där. Henrik bad Charlie uttryckligen att skriva detta i sin rapport men där 
framkommer inget av detta i underlagen. 

 
 



Nedsmutsning av brunn 
När SMA hade installerat mätutrustning för andra gången i vår brunn (den första gick snöret 
av på så den blev kvar i brunnen) så fick vi plötsligt brunt vatten ur kranen den 20 oktober 
2018 vilket aldrig tidigare hänt, Det var då en vajer till SMAs mätutrustning som hade rostat. 
Vajern byttes därefter ut mot en rostfri för fortsatt mätning. 
 
Vi fick spola vattnet under en lång period och antagligen ligger ett lager av rost mm kvar i vår 
hydrofor. Vilka ämnen består utfällningen av kan man undra? 
 

    

Vårt vatten 181020, så grumligt och brunt att det inte går att se texten på andra sidan glaset 
och otjänligt. Samma glas vatten ett dygn senare 181021. Man ser tydligt utfällningen. (Film 
finns när vi spolar vatten) 
 

 
Vänster: Rostig vajer som hängts ner i vår brunn med 
mätutrustning. 
Ovan: Närbild på den rostiga vajern. 
 

 



Vattenkälla och damm 
Vi har en källa där det kommer vatten vinter och vår som rinner ner till vår damm/brye. Vi vill 
framhålla att bryen på Lilla Snögrinde 1:50 alltid har vatten. Även under den torra sommaren 
2018 fanns det vatten i vår brye, angiven som liten damm C i Bilaga B2 11:1. Det framgår 
inte i text någonstans att damm C alltid är vattenfylld året om. 
 
SMA skriver att de kan kompensera eventuellt bortfall av källan “om behov av vatten 
föreligger”. Det är inte fullgod ersättning att eventuellt få kompensation mot att ha en naturlig 
källa på sin mark, som alltid finns där och sätter prägel på den omgivande naturen. 
 
I förtydligande och komplettering av hydrogeologiska förhållanden vid Klintebys stenbrott 
med omgivning, Bilaga B, 2019-03-27 står skrivet att det inte förekom något vatten i källan 
(källa A) i slutet av januari 2019 och att vattenflödet återkom i början av mars 2019. Detta 
stämmer inte, se bilder nedan som visar vattenflöden i januari och februari 2019 och även 
vid andra tillfällen under de senaste åren.  
 
Bilaga B.2.11.2 finns också en beskrivning av vattenflöde från källan. Där står att det inte var 
något flöde mellan april och november 2018 men samtidigt finns en bild som visar 
vattenflöde den 15 april 2018.  
 
I bilaga B.2 12.2 står att dammen vid grannen Lilla Snögrinde 1:26 var torr den 28 augusti 
men det står inget om att vår damm hade vatten (damm C, LS 1:50) som den alltid har, året 
om. 
 
4 november 2017 (urklipp från film)     26 december 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 



17 februari 2018, film finns 10 mars 2018 (urklipp från film) 

 

 
1 april 2018 (urklipp från film)  

 

 
28 december 2018, film finns   20 januari 2019 film finns 

 



19 februari 2019, film finns 

 

 
 
30 mars 2019, film finns 

 

 
18 april 2019 

 



Kalkdamm  
Kalkdamm sprider sig långa vägar och 25 meter till tomtgräns från brottgräns är alldeles för 
kort för att stoppa dammet. Det kommer att medföra påverkan på vår skog, övrig växtlighet 
och marker vilket inte kan accepteras. Vi får även kalkdamm på fordon, maskiner och 
byggnader vilket leder till ökat underhåll som biltvätt och fönsterputsning,  
 
SMA bedömer att gränsvärden för partiklar och kväveoxider kommer att innehållas vid 
närmaste bostäder (MKB 10.2.1 sid 70) och vi undrar hur SMA kan visa på att den 
bedömningen stämmer? I täktansökan 10.2 står det: “Närmaste bebyggelse ligger ca 300 
meter söder och 350 meter ost om verksamhetsområdet. Bedömningen är att dessa 
fastigheter inte berörs av damning eftersom områden med skog ligger mellan bebyggelse 
och verksamhet. Bolaget föreslår att dessa trädridåer ska bevaras.” Vilken skog och vilken 
bebyggelse avses? Är det Lilla Snögrinde? Är det är den smala trädridå som avses västerut, 
den skog som bl a vi är ägare till? I så fall räcker inte denna smala ridå till med tanke på hur 
långt partiklar kan färdas och det är inte någon tät skog vi pratar om som ska fånga upp 
partiklarna. Vår skog kommer att påverkas av dammpartiklar. Ska vi med vår mark stå värd 
för buffert mot kalkdamm och partiklar? Vår skog/mark ska inte behövas drabbas av 
kalkdamm och luftföroreningar. SMA skriver att mycket damm på barrträdens barrnålar kan 
påverka fotosyntesen och trädens tillväxt (sid 69 MKB). 
 
Förvånande är att längs med väg 141 ska en trädridå om 50 meter anläggas men när det 
gäller områden mot andra markägare där människor och djur bor, då anser SMA att 25 
meter är tillräckligt. Marken mot bostäderna är huvudsakligen öppen över åkrarna och 
dammet kan färdas lång väg.  

 

Stenkross ska placeras enligt täktansökan några 100 meter från bostäder i Snögrinde. Dess 
påverkan på luft och damm har inte redovisats i ansökan.  
 
Nedan ses bilder på växtlighet fotograferade 8 juni 2018 med kalkdamm från nuvarande 
Klintebysbrottet. Den 3 juni 2018 och den 5 juni 2018 hade små mängder regn kommit, 



kalkdamm finns dock fortfarande kvar på löv och blad. (SMHI, statistik Sanda 180603 0,7 
mm, 180605 0,5 mm). 
 
SMA skriver i ansökan att bevattning av kalken ska ske. Det kommer att damma ändå. Det 
ger bilderna nedan bevis på. 
 
SMA skrev på sin facebooksida den 16 maj 2018 att de vattnade stenen för att minska 
damm: 

 

 

Kalkdamm mark och hassel 8 juni 2018, koordinater  

    

 
 
 
 



Kalkdamm ask, 8 juni 2018 koordinater  

 

 

Kalkdamm hasselbuske, 8 juni 2018, ca 300 meter från Klintebysbrottet, koordinater 

 

  

 

 

 

 

 



Övriga foton från den 8 juni 2018 

     

   

 



Luftföroreningar 
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? 
 
Hur ser koldioxidutsläppen ut för det planerade arbetet? Både avseende brytning och 
transporter. 

Brottets närhet till bebyggelse 
I SMAs ansökan och miljökonsekvensbeskrivning med tillhörande underlag finns olika 
uppgifter på närmast belägna bostäder med avstånd som varierar från 300 till 700 meter från 
planerad täktverksamhet. Vi vill uppmärksamma att vid Lilla Snögrinde 1:50 ligger 
bostadshuset drygt 350 meter från fastighetsgränsen Klintebys 1:5. Ladugården som ligger 
direkt på berget är belägen endast 290 meter från fastighetsgränsen.  
 

    
Avstånd från Lilla Snögrinde 1:50 bostadshus och ladugård till fastighetsgräns Klintebys 1:5  
 
I kompletteringar till täktansökan rörande Klintebys stenbrott under punkt 3.1 “Lokalisering 
av serviceanläggningar och sprängmedelsförråd” framgår det i Fig 2 att avståndet mellan 
Snögrindebrottet och vår bostad är 462,4 m. Det är det avstånd som gäller med nuvarande 
täktgräns. Då man i övrigt har skrivit att täktgränsen ska vara 25 meter från fastighetsgräns 
så kommer täkten att ligga ca 315 meter från vår ladugård och 383 meter från vår bostad.  
 
Enligt Boverkets allmänna råd 1995:5 rekommenderas ett skyddsavstånd på 500 meter 
mellan bostäder och täktverksamhet. Varför tar inte SMA hänsyn till denna riktlinje? 

Förvaring av sprängmedel 
I kompletteringen säger man att enligt handbok beträffande förvaring av explosiva varor, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att enligt tabell och klassificering ska 
avstånd till närmaste bostadsfastighet vara 465 meter.  
 



Vi vill påpeka att ladugården ligger närmare täkten + att hagar där djur vistas också befinner 
sig närmare täkten än 465 m då vår mark gränsar till Klintebys 1:5. Det är anmärkningsvärt 
att bolaget väljer att förlägga sprängmedelsförråd så nära en bostad och ladugård, vi måste 
kunna vistas på våra marker utan fara. 

Sprängning, stenkastning 
Fastigheterna i Lilla Snögrinde och Hunninge är jordbruksfastigheter och ligger närmast den 
tilltänkta täkten. SMA har fortfarande inte redovisat i ansökan/MKB hur det ska vara praktiskt 
möjligt att ha tamboskap så pass nära en industriell verksamhet med bland annat 
sprängningar 1-2 gånger i veckan. Vi har hästar som betar markerna för att hålla 
kulturlandskapet öppet. Vid sprängning behöver djuren tillsyn och det blir omöjligt att planera 
sitt liv och befinna sig hemma varje gång en sprängning sker. Hästars flyktbeteende när de 
blir rädda/stressade är att skena och det finns stor risk att de skadas.  
 
Förutom sprängning och vibrationer så är stenkastning en risk. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, MSB, skriver i sitt yttrande (sid 7 Samrådsredogörelse) att 
risk för stenkast i samband med sprängning samt vilka områden som kan beröras ska 
redovisas. SMA skriver att de kommer att hantera MSB:s synpunkter i kommande 
ansökningshandlingar. SMA har inte redovisat vilka områden som kan beröras av 
stenkastning i ansökan. Vilka risker finns det för besökare till järnåldersbyn som ligger i 
anslutning till täkten? Stenkastning behöver tas hänsyn till vid planering av brytgräns som 
enligt täktplanen ska ligga 25 meter från fastighetsgränsen. (I täktansökan skriver SMA om 
stenkastning som kan orsaka skada (10.7 Vibrationer och luft) och som försiktighetsåtgärd i 
MKBn sid 102, står det att pallkanten ska avstädas för att undvika stenkastning, är det något 
vi kan lita på?  
 
Se vidare om avstånd stenkastning. 
https://www.cementa.se/sites/default/files/assets/document/bilaga_2_-_nitro_konsult.pdf 
 
I MKB avsnitt 10.8 anges att sprängningar i nuvarande verksamhet innebär 10 sprängningar 
om året. Detta stämmer inte, i nuvarande täkttillstånd medges 5 sprängningar per år vid 
Klintebys, nära Hunninge och 3 i normalfall vid Snögrinde. Vid Snögrindebrottet har det inte 
ens varit sprängningar varje år, mer trolig siffra är att det aldrig har sprängts mer än 5 
tillfällen om året totalt för båda brotten. Det är en avsevärd skillnad om sprängning nu 
beräknas ske 1-2 gånger i veckan, dvs minst 52 sprängningar om året. Nedan redovisas 
sammanställning gjord av Henrik Jakobsson med komplettering från oss avseende 
sprängningar, främst gällande Snögrindebrottet  
 
År Snögrinde Klintebys 

1995 2   

1997 3   

1998 1   

1999 2   

2004 2   

https://www.cementa.se/sites/default/files/assets/document/bilaga_2_-_nitro_konsult.pdf


2005 1   

2006 2   

2007 1   

2008 4   

2009 2   

2010 2   

2011 4   

2014 0   

2015 0   

2016 1 (161230)   

2017 1 (171221)   

2018 1 (181220) 2 (180315, 180516) 

 
Den verksamhet som idag är vid Snögrindebrottet är långt ifrån det som eventuellt komma 
ska. Det är också mindre än vad som är tillståndsgivet idag, det har varit lite verksamhet där 
och oftast har sprängning skett sällan. I nuvarande täkttillstånd står att man i medel kommer 
att ta ut 15 000 ton vilket bara är drygt hälften av vad som är tillståndsgivet. 2019 avser SMA 
inte spränga alls vid Snögrindebrottet. Kanske man gör uppehåll för att inte riskera klagomål 
innan tillståndsförhandlingen?  
 
Det är väldigt svårt veta hur stor den faktiska ökningen blir när vi inte vet i vilken grad 
befintliga tillstånd utnyttjas. Uppenbarligen inte fullt ut i Snögrindebrottet! 

Vibrationer och luftstötar 
Samtliga våra byggnader är kallmurade, dvs väggarna är byggda av staplad kalksten utan 
mellanliggande bruk, se foto nedan, och sedan putsade. Det är oklart för oss om denna 
byggteknik har samma motståndskraft mot sprängning som de byggnader riktvärdena är 
utformade efter. Byggnaderna står i flera fall direkt på berggrunden, då jordtäcket är mycket 
tunt vid Snögrinde. 

 
 



Vi anser att vi är sakägare avseende vibrationer och luftstötar. Vår jordbruksfastighet 
angränsar till täkten och sprängningarna påverkar möjligheten till djurhållning och vistelse på 
våra marker. 
 
I MKB under rubrik 2 icke-teknisk sammanfattning står på sid 7 att “sprängning ska 
anpassas så att byggnader inte kommer till skada, därmed anses konsekvenserna bli små 
eller obefintliga.” Dock har båda våra grannar (Wengberg, ägare Lilla Snögrinde 1:46 samt 
Collén, tidigare ägare till Lilla Snögrinde 1:26) fått ersättning på olika sätt efter vad som 
bedömts vara skador orsakade av sprängning. Wengbergs fick ny brunn borrad (se B2.1:5), 
Collén fick bl a ladugården renoverad. 
 
I vibrationsmätningsrapporterna (Bilaga F.1 och F.5 i kompletteringen) från Lilla Snögrinde 
1:50 vid sprängning i Snögrindebrottet uppges inte hur stor sprängsalva som användes, om 
den motsvarar de sprängsalvor som SMA avser använda i framtiden? 
Det finns besiktningsprotokoll från Lilla Snögrinde 1:26 före resp efter sprängning i 
Snögrindebrottet som visar att nya sprickor uppkommit vid sprängningen. 
 
Vi vill också påpeka att vi inte informerades eller tillfrågades om vibrationsmätningen 
2017-12-21 utan endast den som gjordes 2018-12-20. Hål i ladugård och bostadshus 
gjordes för mätutrustning 2018-06-19. Varför användes inte samma hål då som måste ha 
gjorts vid den tidigare mätningen, är det meningen att nya hål i våra fasader ska göras 
varenda gång en mätning ska ske?  

Fastighetsvärde 
Vi anser att det finns tydliga bevis för att fastigheterna nära brottet (t ex Lilla Snögrinde 1:26) 
och vägen har minskat i värde på grund av den föreliggande täktansökan. Det är också 
uppenbart att fastigheter kommer att påverkas negativt av damm, buller, trafik, vibrationer 
och påverkan vatten. Fastighetsvärdet begränsas också när det blir stora hinder och 
begränsningar  i den omgivande naturen och miljön med ett vertikalt stup två kilometer långt, 
precis i anslutning till vår och andras fastighetsgränser samt även begränsade möjligheter till 
djurhållning och risker i tillväxt för våra skogsplanteringar.  Därför tycker vi att det är självklart 
att SMA måste kompensera dessa fastighetsägare om täktansökan går igenom. 
 
Vi har också vetskap om en familj som sålt sitt fritidsboende på grund av den tilltänkta 
expansionen. Ytterligare ett bevis på att området minskar i attraktionskraft på grund av den 
storskaliga kalkbrytningen. 
  
 
 
 
 
 
 
 



Urklipp från Facebook 

 
 

Friluftslivet  
Vi godtar inte SMAs bedömning av att det planerade täktområdet inte kommer att ha någon 
negativ påverkan på riksintresse för turism och friluftsliv (Täktansökan 9.8 Friluftsliv). SMA 
har inte gjort någon bedömning kring påverkan för turism avseende Klintehamn och Klinte. 
Då verksamheten kommer att ha miljöpåverkan så påverkas området negativt eftersom 
besökare kan tänkas inte vilja hyra bostäder/boende i närområdet eller nyttja den service 
som finns i Klintehamn vilket i sin tur också påverkar intäkter för besökare samt även 
marknadsvärde på bostäder. 
 
Vi anser att det rörliga friluftslivet påverkas av den planerade verksamheten då området idag 
används flitigt för promenader, ridning, cykling, svamp- och bärplockning, fågelskådning, 
kanot- och rodd på Stormyr, skridskor och skidåkning mm. Detta finns dokumenterat i de 
yttranden som inkommit från allmänheten efter SMA:s sk samråd.  
 
Stugan vid Stormyr är ett besöksmål sedan den byggdes 1967. Många besök har 
dokumenterats i gästböcker och tidigare gästböcker finns bevarade. De vägar som idag 
används till Stormyr kommer att brytas bort i och med den utökade verksamheten och 
därmed minskar tillgängligheten till Stormyr. Den rödmarkerade vägen på kartan nedan är 
den väg som används flitigast, men även den lilamarkerade vägen.  
 



 

Inget förslag har tagits fram för hur det rörliga friluftslivet ska fungera i området med en täkt 
som bryter av markerna med ett två km långt brott österut och vise versa. 
 

  

Stugan vid Stormyr, interiör med gästbok. 
 
I Samrådsprotokollet för allmänheten sid 4 finns följande skrivning: “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.“ Denna utredning saknas. I täktansökan (9.8 
Friluftsliv) hänvisar man till att det kommer “att finnas goda möjligheter att nå de skogliga 
värdena på ett okomplicerat sätt” vilket inte är något konkret förslag eller någon utredning. 



 
Pallarna i brottet kommer att vara vertikala vilket innebär att längs vår fastighetsgräns och 
några 100 meter från vår bostad kommer marken i ett 2 km långt område vara avbruten med 
stängsel och vertikala stup på upp till 25 meter vilket kommer vara ett oerhört hinder och 
begränsning i vår närmiljö, inte bara för oss utan även för djurlivet. 
 
Det är också oklart hur stora delar av verksamhetsområdet som kommer att vara inhägnat. 
Om hela verksamhetsområdet är otillgängligt för friluftsliv så innebär det ännu större 
inskränkningar än om endast det planerade brytområdet är avspärrat. 
 
Lilla Snögrinde, järnåldersbyn (Klinte 1:1), Stormyr och Klinteberget är områden med stillhet 
där vi än så länge kan uppleva tystnaden och endast naturens ljud.  
 
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? 

Kulturmiljö, fornminnen, natur, djurliv 
Bebyggelsemiljön vid Lilla Snögrinde är utpekad i Region Gotlands kulturmiljöprogram (se fig 
8 i Bilaga B.3 a “Rapport efter Arkeologisk utredning på Klintebys 1:4 mfl i Klinte & Fröjel 
socknar, Gotlands region och län”). Enligt kulturmiljöprogrammet säger riktlinjerna att vid 
nyetablering i värdefulla kulturlandskap kan det behövas en landskapsanalys som reder ut 
på vilket sätt kulturlandskapet påverkas. Analysen ska ge en bild av hur landskapet och 
användningen har sett ut över tid och beskriva spår av äldre brukningssätt. Läsbarheten ska 
finnas kvar och bebyggelsemönstret respekteras (sid 23). Med den stora förändring som den 
storskaliga kalkbrytningen kommer att innebära för närmiljön behöver en utredning göras 
kring bebyggelsen vid Snögrinde, vilket inte har gjorts. Överhuvudtaget har kulturmiljön och 
landskapsbilden vid Lilla Snögrinde inte tagits upp i MKB.n eller täktansökan, endast i den 
arkeologiska utredningen.  
 
Någon arkeologisk utgrävning av RAÄ Klinte 1:1 har inte skett sedan 1930-talet och området 
behöver undersökas mer grundligt innan en täktverksamhet kan starta. SMA ställer sig 
positiva till att anordna ett besöksmål i enlighet med det som har framkommit i den 
arkeologiska rapporten. Hur och vad SMA kommer att göra framgår dock inte av underlaget. 



En av husgrunderna, RAÄ Klinte 1:1             Skylt till järnåldersbyn Klinte 1:1 på vår mark 

SMA har meddelat att anpassning till fornlämningen RAÄ Klinte 1:1 och Klinte 43:1 kommer 
att göras om 25 meter (framgår i Kompletteringar till täktansökan rörande Klintebys 
stenbrott, bilaga A). Ett större geografiskt område än 25 meter behövs för att inte förstöra 
upplevelsen och värdet av fornminnesområdet. Dessutom ligger agmyren som vi kallar 
Lillmyr i dess närhet. Agmyren är i naturvärdesinventeringen namngiven som objekt ID 3 (sid 
11). Närliggande objekt ID 2 har har många rödlistade arter. Hela detta område med dessa 
två naturområden och arkeologiska områden borde beaktas och undantas och skyddas i sin 
helhet. 

 Karta som visar RAÄ Klinte 1:1 samt 1:49. Naturvärdesobjekt 
ID 2 ligger runt RAÄ 1:49 samt naturvärdesobjekt ID 3 (Lillmyr) ligger mellan fornminnena. 



  
Lillmyr (Objekt ID 3) den 30 december 2018 samt den 19 april 2019 

     
Lillmyr(Objekt ID 3) Gotlandsag och orkidéer, juni 2018  

Vi saknar en fullständig faunautredning och konsekvenser för djurlivet i stort. Med tanke på 
den långa brytningstid som SMA föreslår är det svårt att förstå att de skyddsvärda arternas 
bevarandestatus inte kommer att påverkas negativt. 

Trafiksäkerhet 
Bilden visar ett inlägg från Facebookgruppen Klintehamns anslagstavla där stenar, från 
transport från täkt till hamnen i Klintehamn har ramlat från lastbilar vilket visar på risker för 
andra i trafiken. 
 



 
 
Den storskaliga verksamheten kommer att påverka trafiksäkerhet, bullernivå, miljö och luft. 
Flera exempel på trafikförseelser har inträffat.  

Övrigt 
● I samrådsredogörelsen, bilaga 6 Yttranden och synpunkter från föreningar och 

allmänheten saknas yttrande från Henrik Jakobsson och Veronica Eklöf, Lilla 
Snögrinde 1:26 samt från Gotlands naturskyddsförening. Finns fler yttranden som 
inte finns med i sammanställningen i samrådsredogörelsen? 
 

●  I MKB:n, Rubrik 5 Nuvarande verksamhet. Ihopblandad information om nuvarande 
brott. Det är Lilla Snögrinde som idag har ett tillstånd om 25 000 ton om året, inte 70 
000 ton om året. 
 

● I rapport Riskanalys med avseende på vibrationer från kalkbrytning i Klinte Bilaga B.7 
anges under rubrik 7.2 Vibrationsmätning att vibrationsmätning har genomförts på 
Lilla Snögrinde 1:26 och att en av mätpunkterna är Lilla Snögrinde 1:26 - hänvisning 
görs också till 746940 Rapport A. I bilaga F1, projektid Rapport A 746940 anges 
dock att mätning genomförts på Lilla Snögrinde 1:50. Är rapporterna inte kompletta 
eller har ihopblandning av fastigheterna gjorts? 

 


