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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.

Undertecknade fastighetsägare är en av dom fastigheter som har djur i 
närheten av brotten och dom tilltänkta transportvägarna.
Vi upplever redan idag problem med den brytningen som sker då djuren 
(hästar) reagerar kraftigt i samband sprängningarna. Åtgärden blir att vi 
måste ta in hästarna vid varje sprängning för att undvika att dom blir skrämda
och rymmer.
Vi har påtalat detta under samrådet samt att många hästägare använder 
området till att rida i idag då detta område är det lättaste att ta sig till utan att 
förflytta sig på vägarna i någon större utsträckning då samverkan med 
trafiken redan idag är ett problem med många incidenter.
När vi nu läser ansökan så ser vi att det är stora brister i hur denna 
samverkan skall fungera när dom börjar bryta.
Vi ser att alla ridvägar i området kommer att försvinna och hästarna och dess 
ägare kommer att tvingas ut på vägarna, länsväg 141 Böndersbacke samt 
sträckan ner till kyrkan och väg 562 mot Foodmark där dom måste samsas 
med all trafik för att komma till områden som det går att rida i.

Vi har barn som går i skolan i Klintehamn. Då vi bor närmare än 3 km från 
skolan är de inte berättigade till skolskjuts och är då tvingade att gå eller 
cykla till skolan längs dessa vägar som saknar vägrenar och cykelbana.

I samband med samrådet påtalade vi för SMA Mineral att vi upplever kraftiga 
vibrationer i fastigheten vid sprängningar. SMA Mineral lovade att mäta 
vibrationerna i fastigheten samt göra en sprickinventering. Borrhål för 
mätutrustning har borrats men någon mätning har aldrig utförts. 
Sprickinventeringen som konsultfirman ÅF gjorde håller bristande kvalité. 
Man har varken mätt bredden på sprickorna eller längden.Vår fastighet är likt 
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övriga fastigheter i området byggd på mitten/slutet på 1800-talet och 
grundmuren består av staplad kalksten direkt på berget. Vi ser en stor risk i 
att fastigheten kommer att skadas av den uttökade sprängning som är tänkt 
då vi redan upplever problem med 5 sprängningar om året. Vi har även egen 
brunn som vi tänkt sätta i bruk igen för att säkra vattentillgången till hästarna 
och är oroade över att tillgången på vatten kommer att påverkas. 

Vi anser att boendemiljön kommer att påverkas kraftigt av redan kända 
hälsoproblem orsakade av damm och buller samt stora risker i trafikmiljön för 
oskyddade trafikanter.

Sammanfattningsvis anser vi att SMA Minerals brytning här inte är förenligt 
med riksintresset för rörligt friluftsliv samt att de miljömässiga 
konsekvenserna är mycket stora med kraftig påverkan på vår boendemiljö, 
ökad risk för trafikolyckor med oskyddade trafikanter, kraftigt ökat trafikbuller 
och hemställer därför att Domstolen helt avslår SMA Minerals ansökan i det 
berörda brottet.
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