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Synpunkter från Gotlands Botaniska Förening på ansökan om tillstånd till
täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Klintebys och Snögrinde stenbrott,
Klintehamn, Gotlands kommun (Mål nr M 7034-18)

Gotlands Botaniska Förening (fortsättningsvis GBF) har tagit del av aktbilagor utsända under
våren 2019. En del svar har därvid erhållits runt föreningens tidigare frågeställningar.
I bilaga 28 (SMA bilaga A, 2019-03-27) punkt 5.3 rörande ”Fråga om att lämna mark vid
Stucks som kompensation för intrång i miljö”. Anger bolaget att det ”saknas grundläggande
förutsättningar för bolaget, att utan ersättning lämna ytterligare arealer mark som kompensation för intrång i miljön.”
Däremot besvaras inte frågan från GBF om huruvida bolaget är berett att försälja marken
vid Stucks till staten. Det rättsliga läget i detta mål (T 4832-18) avgjordes genom dom i Högsta domstolen 2019-04-01. Domen löd ”Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd.
Mark- och miljööverdomstolens avgörande står därmed fast.” GBFs fråga kvarstår därför och
det nya rättsläget kan kanske ha förändrat bolagets syn på detta spörsmål.
I bilaga 29 (SMA bilaga B, 2019-03-27) punkt 4.7 behandlas avrinningsområdet mot Stormyr. GBF konstaterar att även länsstyrelsen i Gotlands län samt Tekniska nämnden Region
Gotland har frågor rörande samma område.
Här anges att tätning med lera skall ske vid eventuella inläckage genom täktväggen mot
Stormyrs avrinningsområde. SMAs konsult hävdar dock fortsatt att ingen risk finns för inläckage eftersom det saknas djupare liggande vattenförande lager i de undersökta borrhålen. GBFs
uppfattning är dock att det alltid är svårt att bedöma huruvida mindre vattenförande strukturer
finns i berggrunden utgående från enstaka borrhål. Eftersom täktbotten till slut kommer att
ligga under nivån för Stormyr finns fortsatt en risk att tillrinningsområdet och därmed Stormyr påverkas. Närheten till influensområdet mot Stormyr (högsta naturvärde) gör täkten tveksam och vattenföring mot Stormyr måste kunna garanteras för framtiden.
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