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Yttrande i mål M 7034-18 angående SMA Mineral AB:s ansökan enligt miljöbalken om fortsatt och utökat
tillstånd till täktverksamhet och vattenverksamhet vid Klintebys och Snögrinde stenbrott, Klintehamn,
Gotland.
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Avdelning 3

INKOM: 2019-06-05
MÅLNR: M 7034-18
om AKTBIL:
fortsatt 60

Yttrande i mål M 7034-18 angående SMA Mineral AB:s ansökan enligt miljöbalken
och utökat tillstånd till täktverksamhet och vattenverksamhet vid Klintebys och Snögrinde
stenbrott, Klintehamn, Gotland.

I denna redogörelse av synpunkter beträffande utökningen av täktverksamhet ska även klargöras
i detta yttrande att den befintliga verksamheten påverkar området Klinte socken negativt.
Utökad och därmed ytterligare kalkbrytning kommer att försämra den nuvarande situationen
avsevärt. Beskrivningen av de negativa konsekvenserna framgår nedan i synpunkterna.
Synpunkter:

Den planerade utökningen av täktverksamhet av kalkindustrin här på mellersta Gotland kommer
att leda till en negativ utveckling för samhället Klintehamn med omnejd. De konsekvenser och
följder som storskalig kalkindustri innebär för samhället är inte förenlig med samhällets
utvecklings plan som Region Gotland tillsammans med boende i trakten har tagit fram underlag
till.
Skillnaden mellan täktverksamheterna på Norra Gotland och de på mellersta är att denna
brytning sker i direkt anslutning till bebyggelse och ett samhälle på över tusen invånare. En
utökad täktverksamhet från dagens nuvarande volymer liggande på uttag av 25 000 respektive
70 000 ton kalksten per år till en årlig volym om 900 000 ton sten. Detta stora hopp i kvantitet är
oproportionerligt sett till den påverkan som samhället får ta.
Vi som bor och lever här blir tvungna att leva under en försämrad levnadsstandard och livsmiljö.
Vi har påverkats bland annat genom buller, utsläpp, damm och sprängningar där vår mark
vibrerar under oss. Under år 2018 fick vi uppleva hur det är att ha utökade transporter av tung
lastbilstrafik utanför husknuten. Det gav och ger psykisk ohälsa, dålig sömn, negativa tankar,
sämre humör som påverkar familjeliv och arbetsliv. Livsmiljön är outhärdlig. Det går inte att vara
här med den intensitet som skytteltrafik innebär.
Det redan överbelastade vägnätet är underdimensionerat för dagens trafik. Och innebär
sommartid fara för både boende och turister som rör sig på länsvägen.
Täkterna är omgärdade av skyddsvärd natur, och här utövas friluftsliv. Många i närområdet har
Stormyr som besöksmål. Och har ett kulturhistoriskt värde då generationer har nyttjat myren
genom åren. Lillmyr och Stormyr som ligger närmast brotten riskeras att dräneras om utökad
brytning sker.

Det vinstintresse som finns kring brytningen på platsen väger inte upp de negativa
konsekvenser som redan i nuläget drabbar boende och naturen i området.
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