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Kompletteringar till täktansökan rörande Klintebys stenbrott 
 

Mål nummer: M 7034-18 

1 Bakgrund 

Mark och miljödomstolen har förelagt bolaget att inkomma med kompletterande uppgifter och 

kommentarer till inkomna yttrande avseende rubricerade täktansökan. 

2. Verksamhetsområde 

2.1 Verksamhetsområde, naturvärden mm 

Verksamhetsområdet omfattar hela fastigheten, men verksamheten kommer anpassas och begränsas 

efter lokala förhållanden där hänsyn tas till områden med höga naturvärden och arkeologiska fynd 

utanför brytområdet. I nedanstående figur 1 visas verksamhetsområdet, tillsammans med de arealer 

som undantas från verksamhet motiverat av naturvärden.  

 
 

Fig 1 - Röd streckad linje markerar verksamhetsområdet. Grön streckad linje markerar brytområdet. 

Rödmarkerade polygoner markerar ytor som undantas från verksamhet inom verksamhetsområdet av 

naturvårdshänsyn. Inom dessa ytor genomförs inga avverkningar, schaktningsarbeten, upplagring av 

massor eller timmer. Inga tillfälliga eller permanenta byggnader uppförs inom dessa ytor. Inom en 

25 meter bred zon från brytområdets gräns runt täkten anläggs transportvägar, vilka behövs för drift, 

samt anläggning av skyddsvallar, skut, eventuella stängsel mm. 



 
 

De områden som undantas från verksamhet enligt figur 1 ovan omfattar totalt ca 22,8 ha med höga, 

eller mycket höga naturvärden, varav 13,7 ha är skog och 9,1 ha utgörs av myr.  

 

I figur 1 ovan framgår inte den anpassning av brytområdet som lämnar ett avstånd av ca 25 m som 

undantas med anledning arkeologiska fynd utmed brytgräns i nordväst, se figur 1 i täktplan. 

Anpassning görs efter lokala förhållanden på plats med syfte att dessa fornlämningar inte kommer till 

skada av upplag med material, skyddsvallar, vägar med mer. 

2.2. Upplagsplats i norr 

Upplagsplatsen norr om täktområdet, som i föreliggande ansökan ingår som en del av ansökt 

verksamhetsområde, avses användas, åtminstone inledningsvis även som upplag vid drift enligt 

föreliggande ansökan.  

 

Länsstyrelsen anför att området omfattas av ett riksintresse för naturvård och att ”områdets 

naturvärden inte går att bedöma när ett upplag om flera tusen ton massor ligger placerade på 

området”.  

 

Upplagsområdet är föremål för två tvister mellan bolaget och länsstyrelsen Gotland.  Länsstyrelsens 

redogörelse omfattar endast den ena av tvisterna. Nämligen den som rör frågan om området kan 

tillföras som verksamhets- och lagringsområde till nu gällande täkttillstånd i form av en anmälan, 

eller inte.  

 

Länsstyrelsen redogör inte för den rättsliga prövningen av frågan om av Region Gotland meddelat 

bygglov för verksamheten varit giltigt, eller inte. Frågan om bygglov för området har avgjorts till 

bolagets fördel i Mark och miljööverdomstolen i Svea Hovrätt i dom meddelad 2018-12-03, mål P 

1688-18. Prövningen omfattade även frågan om naturvärden, Domstolen anför följande i domskälen; 

”Genom utredningen får det anses klarlagt att det inte förekommer några böljeslagsmärken eller 

berggrundsblottningar i form av vertikala skärningar på det plana område som ansökan avser. Mot 

denna bakgrund bedömer Mark- och miljööverdomstolen att ett bygglov för upplag i enlighet med 

bolagets ansökan inte innebär påtaglig skada på riksintresset för naturvården. Det finns därför inte 

skäl att på denna grund avslå ansökan om bygglov”. 

 

I frågan om bygglovet har även verksamhetens störningar i form av buller och damning också 

prövats. Mark och miljööverdomstolen anför följande i domskälen. ”Mark- och miljööverdomstolen 

gör ingen annan bedömning än den som länsstyrelsen gjort när det gäller frågan om sökt bygglov 

kan innebära betydande olägenhet i form av buller och damning för Marie Sahlsten och Lars 

Sahlsten. Eftersom det inte heller i övrigt finns något hinder mot det sökta bygglovet ska nämndens 

beslut att ge bygglov fastställas”. 

 

Nedan följer utdrag från underrättelse från Länsstyrelsen Gotland, 2018-02-26, Dnr. 403-1984-17. 

ställd till bolaget med syfte att bolaget inte skulle lida rättsförlust i frågan om bygglov. 



 

 
 

Frågan om naturvärdenas vikt, samt störningar avseende buller och damm från upplagsplatsen torde 

vara avgjord genom prövningen och dom i Mark och miljööverdomstolen avseende bygglov samt 

Länsstyrelsens underrättelse.  

3 Servicebyggnader,sprängmedelsförråd, drifttid mm 

3.1 Lokalisering av serviceanläggningar och sprängmedelsförråd 

Verkstad, kontor, personalutrymmen, sprängmedelsförråd, produktionsutrustning mm etableras på 

täktbotten, + 45 möh och över grundvattennivå, i det nuvarande Snögrindebrottet. Avstånd till 

närmaste bostadshus från täktens kant är ca 460 m, se figur 2 nedan. Lokalisering av 

sprängmedelsförråd kan anpassas så att bergkant skärmar av effekt av tryckvåg vid eventuell 

sprängmedelsolycka.  

 

Lagring av sprängmedel och kemikalier sker på som lägst nivå + 45 möh, således över 

grundvattennivån, då brottet idag, utan länshållning, är torrt alla årstider.  

 

 
Fig 2. Avstånd mellan Snögrindebrottet och närmaste bostadshus. 

 

I handbok beträffande förvaring av explosiva varor, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

juni 2012 anges. ”Avstånd som ger tillräckligt skydd vid förvaring av explosiva varor” framgår av 



 
tabell där för Klintebysbrottet angivna maximala mängd, 6000 kg, anges vara 465 m för huvudgrupp 

2. Denna klassificering torde vara tillämplig. Kriteriet för huvudgrupp 2 är att i närmaste 

bostadsfastigheter vistas vanligtvis mindre än 10 personer i riskområdet. Avståndet för tillräckligt 

skydd kortas jämfört med tabellvärde genom beräkning i fallet att skydd i form av vall eller skog 

finns mellan skyddsobjekt och förråd. Båda dessa kriterier är tillämpliga då förrådet placeras på 

befintlig täktbotten i anslutning till bergkant, eventuellt kompletterad med skyddsvall i riktning mot 

bostäder. Goda förutsättningar föreligger således att innehålla krav avseende tillräckligt avstånd för 

gott skydd enligt handbokens definitioner.  

 

Exakt lokalisering, utformning av sprängmedelsförråd och dess begränsningar avseende mängd mm 

anpassas till regler i föreskrifterna i MSBFS 2010:5. Tillstånd ansöks hos och beslutas av Region 

Gotland, Enheten för bygglov och brandskydd, Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

3.2 Information om sprängning 

Närboende informeras med i första hand E-post och SMS om förestående sprängning. För fallet att 

någon saknar dator, eller mobiltelefon, då diskuteras frågan separat med vederbörande med syfte att 

undersöka förutsättningar för annan lösning. Till exempel kan informationsblad läggas i brevlåda 

dagen före sprängning.  

3.3 Oljeavskiljare 

Spolplatta anläggs med bland annat med sedimentationsdamm för vattenrening. Detta med syfte att 

recirkulera vatten för tvätt och därmed minska förbrukning och samtidigt minska belastning på 

oljeavskiljare för utgående vatten. Vatten från oljeavskiljare från verkstad och spolplatta infiltreras 

inledningsvis i täktområdet i anslutning till verkstaden. Exakt läge för infiltrationspunkt tas fram när 

en mer detaljerad plan för byggnader finns. Längre fram under drifttid, när vattenledningar för 

länshållning av täktområdet eventuellt passerar serviceanläggningarna inom rimligt avstånd, då kan 

vatten från oljeavskiljare, om så anses fördelaktigt, avledas tillsammans med övrigt 

länshållningsvatten. 

 

Den oljeavskiljare som installeras för utgående vatten ska vara av klass 1, Naturvårdsverkets skrift 

Oljeavskiljare, Fakta, 8283, 2007.  

 

Bolaget önskar därför justera tidigare lämnat förslag till villkor 17 enligt följande.  

 

17. Spolplatta och golvbrunnar i eventuell serviceverkstad för arbetsmaskiner ska förses 

med oljeavskiljare. Vatten från oljeavskiljare tas om hand genom infiltrering i 

täktområdet. 

 

3.4 Avloppsvatten från personalutrymmen 

Avloppstank grävs ner och monteras efter tillverkarens anvisningar om specifikation på material för 

återfyllning mm. Grundvattenrör monteras i återfyllningsmassorna som sträcker sig under tankens 

lägsta del med minst 0,5 m för att möjliggöra provtagning av eventuellt grundvatten under tanken.  

 

3.5 Drifttid 

Verksamheten bedrivs i normalfallet med drifttider så som anges i ansökan bilaga A kapitel 6.3. 

Undantagsvis kan t.ex. utlastning av material behöva ske lördag, eller söndag. Orsaker till undantag 



 
kan variera. Till exempel kan en lastbil haverera, eller någon chaufför ha blivit sjuk. Som konsekvens 

kan inte uteslutas att några laster produkt saknas i hamnen för att ett fartyg ska lastas fullt och 

därmed kunna avresa. Förseningar i lastning, eller att material saknas hos kunder kan bli mycket 

kostsamt. Arbete och transporter utanför ordinarie arbetstider är mycket kostsamt och undviks även 

av detta skäl så långt är möjligt. 

 

3.6 Kemikaliehantering – Tankning av maskiner och oljebyte i täkten 

Av Teknisk beskrivning, bilaga A till ansökan, i avsnitt 3.5.1 framgår att långsamtgående och därmed 

mer stationära maskiner, som till exempel dieseldrivna stenkrossar, sorterverk och borrmaskiner 

tankas från en mobil mindre tank ute i täkten. Skyddsplåtar placeras under påfyllningsstället med 

syfte att samla upp eventuellt spill och stänk från påfyllningsrör.  

 

Den mobila tanken, liksom mer snabbgående maskiner som hjullastare, dumpers och liknande 

maskiner som snabbt kan färdas till tankställe tankas således direkt från stationär tank. 

 

Oljebyte i växellådor, dieselmotorer etc. i långsamtgående och stationära maskiner utförs i täkten. I 

samband med sådant arbete instrueras personal om riskerna med spill av olja och spillplåtar används 

för att samla upp stänk och mindre spill utanför avsedda uppsamlingskärl. Efter avslutat oljebyte 

transporteras spillolja och överbliven olja omgående tillbaka till oljeförråd. 

 

Dieselolja förvaras så som beskrivs i Teknisk beskrivning, Bilaga A till ansökan, i invallad cistern. 

Spillolja före avyttring, liksom lager av smörj- och hydrauloljor förvaras i anslutning till 

serviceverkstad på plats där invallning rymmer volymen från största behållare plus som minst 10 %. 

 

3.7 Hantering av olyckor – Bränder, bränsle och kemikalier 

Vid verksamhet i täkten finns arbetsmaskiner i form av last- och gräv maskiner med mycket hög 

kapacitet att omgående gräva upp, och samla material som förorenats genom spill för transport till 

anläggning för omhändertagande i form av destruktion eller att föras till lämplig deponianläggning.  

 

T.ex. kan spill av oljeförorenad jord/grus och absorbentmedel föras till anläggning där material 

förorenat med olja destrueras i förbränningsanläggning. Andra aktörer arbetar med biologiska 

metoder för att destruera oljeföroreningar.  

 

Spill av sprängmedel på mark kan likaså samlas upp och destrueras av företag specialiserade på 

avfallshantering.  

 

Eventuella bränder hanteras av räddningstjänsten vilken bereds möjlighet att bekanta sig med 

området, lokalerna och, mer specifikt, var verksamhetsspecifika risker, t.ex. sprängmedel, gasflaskor 

och bränslen, finns belägna.  

4. Material från tvätt av produkter 

Materialet, som utgörs av ett kalkmjöl, läggs i upplag för att användas i efterbehandlingsarbete där 

jordmån skapas av materialet tillsammans med avbaningsrester för plantering av skog och/eller som 

utfyllnad i hålighet. Vidare, materialet är mycket finkornigt och kan därför med fördel användas i 

egen anläggning, eller säljas för ändamål som tätning av dammar som t.ex. anläggs för bevattning av 

jordbruksmark. 

 



 
Material från tvätt av produkter är därmed att betrakta som biprodukt enligt 15 kap. 1 § Miljöbalken 

och utgör således heller inte avfall enligt förordning om utvinningsavfall (2013:319). 

5. Lokalisering mm 

5.1 Lokalisering 

Alternativa lokaliseringar av täktverksamhet har utförligt redovisats i kapitel 8 i MKB som innefattar 

prospekteringsarbete, kvalitativa undersökningar med mer avseende potentiella täkter över hela 

Sverige. Fördjupade studier har kortfattat redovisats av förutsättningar vid olika lokaler på Gotland. 

 

Kalksten är ett s.k. markägarmineral och måste dessutom brytas där förutsättningar föreligger 

avseende kvalitet på sten, fastighetens storlek och därmed kvantitet av sten, logistik, miljö med mer. 

Dessa faktorer har, enligt vad som har redovisats, vägts samman till fördel för Klintebys.  

5.2 Hamnen i Klintehamn 

Hamnen i Klintehamn har tillstånd att totalt lasta in respektive ut 375 000 ton/år. Utrymme inom 

nuvarande tillstånd för utlastning av kalksten bedöms variera mellan ca 100-200 000 ton/år. 

Variationen i tillgängligt tonnage beror av varierande skördar inom jordbruket, behov av och följande 

hantering av bränsleflis och sågverksprodukter mm. Tillkommer var godsströmmarna till och från 

Gotland uppstår respektive efterfrågas. Därmed varierar hur mycket material som lämpligen skeppas 

ut, eller in, via den alternativa hamnen i Slite. 

 

Provperiod i samarbete med Region Gotlands hamn i Klintehamn avseende tillstånd att hantera och 

lasta ut kalksten från hamnen har avslutats med gott resultat, se bilaga A1 med rapport från 

provperioden och Region Gotland Miljökontorets beslut om försiktighetsmått vid fortsatt utlastning 

daterat 2019-01-15, bilaga A2.  

 

Hamnen i Visby ska begränsas till att hantera persontrafik. Godstrafiken till och från Gotland har 

därför styrts till hamnarna i Klintehamn och Slite. Mot den bakgrunden har hamnen i Klintehamn 

rustats upp, bland annat med muddring av farled och byggnation av nytt fartygsläge med ökat 

djupgående. Därtill finns utrymme för att anlägga ytterligare fartygsläge för det fall ytterligare trafik 

så kräver. Fysiska förutsättningar i hamnen föreligger för ökad båttrafik. Tillstånd att hantera 

väsentligt ökat tonnage kräver att alla verksamhetens aspekter prövas. Tillståndsärendet måste 

hanteras av hamnens huvudman och måste få tas i sin ordning. Bolaget har uttalat intresse till hamn 

och Region Gotland en önskan att vara kund för utskeppning av kalksten i ökad omfattning. 

5.3 Fråga om att lämna mark vid Stucks som kompensation för intrång i miljö 

I samband med att bolaget ansökte om tillstånd första gången på bolagets fastighet vid Stucks 

lämnades kompensation i form av 1230 ha mark och vatten som kompensation för intrång i miljön. 

Staten företrädd av Länsstyrelsen Gotland, har i beslut daterat 1998-09-29, uttalat följande (hela 

beslutet, se bilaga A3):  

 

 



 
Utfallet av lämnad kompensation för bolagets räkning bedöms kort sagt ha blivit magert. Vad avser 

utbruten area och därmed även producerad volym kalksten, se nedanstående tabell 1 beträffande 

areor. Som upplysning lämnas att kvarvarande mängd teoretiskt och praktiskt brytvärd kalksten på 

fastigheten Stucks ned till +0 m skattas idag med en 10% säkerhetsmarginal till totalt drygt  

270 000 000 ton. Bolaget har hittills brutit ut ca 10 000 000  ton sedan starten 1998. 

 

Tabell 1 – Markavsättning till staten, fastighetens samt utbruten areal inom ursprungligt täkttillstånd 

som meddelades 1998. Inom parantes anges utbruten area och kvarvarande area att bryta inom den 

andra och sedan 2008 pågående täktansökan.  

ha

Avsatt mark till Staten/Naturvårdsverket 1996 1230

SMA Fastighet Stucks 1:368 1996 ca. 496

SMA Fastighet Stucks 1:368 enligt Metria 2015 512

Hittills utbrutet av SMA, sedan 1998 (inkl. A-H) 35 (43.7)

Ansökt tillstånd (kvar att bryta) 49 (40.5)  
 

Länsstyrelsen Gotland och Naturvårdsverket har under den 2008 inledda och fortfarande pågående 

tillståndsprocessen löpande opponerat mot bolagets andra tillståndsansökan vid Stucks kalkbrott. 

Detta genom att nämnda myndigheter, bland annat, drivit och bidragit till att utpeka hela bolagets 

fastighet (exklusive utbruten area) som N2000-område vid utvidgning av N2000-området Bästeträsk 

och driva frågan om att inrätta en Nationalpark Bästeträsk. Dessa åtgärder och planer har använts 

som argument mot fortsatt verksamhet på fastigheten. I Mark- och miljööverdomstolens dom, 

meddelad 2018-09-11, avslogs bolagets täktansökan med domskäl som hänvisar till, under 

handläggningen utpekat, omkringliggande N2000-område Bästeträsk. Bolaget har överklagat domen 

och avvaktar för närvarande beslut om prövningstillstånd i Högsta domstolen. 

 

Bolaget ser inte att den svenska statens företrädare genom Länsstyrelsen Gotland, Naturvårdsverket, 

miljö- och energidepartement och regeringen har levt upp till ovan nämnda beslut/avtal från 1998. 

Mot denna bakgrund, saknas grundläggande förutsättningar för bolaget, att utan ersättning lämna 

ytterligare arealer mark som kompensation för intrånget i miljön. 

6 Transporter alternativa lösningar till föreslagen väg 141 

Alternativa transportlösningar har redogjorts för i kapitel 10.5.1 i Miljökonsekvensbeskrivning.  

Bolaget har undersökt möjligheterna att få tillgång till mark genom kontakter med de markägare som 

är aktuella för de redovisade alternativen. Ett antal av berörda markägare har anfört sig vara 

ointresserade av att avyttra eller upplåta mark till transportband, eller väg, se nedanstående tabell 2. 

Utöver betydande investeringskostnader för transportband, minst 110 000 000 SEK och kanske mer 

hanterbara investeringskostnader för en väglösning saknar bolaget alltså möjlighet att få tillgång till 

nödvändig mark 

 

Under tid för fortsatta förhandlingar som syftar till att få tillgång till mark, få nödvändiga tillstånd 

samt anlägga transportband, eller vägar, måste bolaget även fortsättningsvis importera stenråvara till 

pågående verksamheter till en betydande löpande årlig merkostnad för långväga import, 30 000 000 – 

50 000 000 SEK/år.  

 



 
Tabell 2 – Markägares intresse av att avyttra eller upplåta mark för alternativ transportlösning. 
Södra sträckningen

Fastighet Kommentar

Gotland Klinte Prästgården 1:1

Egendomsnämnden informerades vid sammanträdet 4/9. Vad gäller möjlighet till väg 

över prästlönefastigheten Klinte prästgården 1:1 så är egendomsförvaltningen 

beredda att diskutera möjligheten att upplåta mark till väg. Det konstaterades att 

föreningen Klintebergets framtid har motionsstigar i området som bör tas med vid ev. 

diskussion.

Gotland Klinte Robbjans1:36 Stort motstånd till allt.

Gotland Klinte Sicklings 1:4 Vill inte ha väg på fastigheten.

Gotland Klinte Sicklings 3:1 Vill inte ha väg på fastigheten.

Gotland Klinte Svarvare 1:3 Vill inte ha väg på fastigheten.  
 

Tabell 2 fortsättning 
Norra sträckningen

Fastighet Kommentar

Gotland Klinte Svarvare 1:3 Vill inte ha väg på fastigheten.

Gotland Klinte Klintebys 1:4

Är inte emot dragningen, men det hindrar utvecklingen av gården.Ägare vill 

expandera  och då behövs dessa områden.

Gotland Klinte VALLE 1:218

Vill inte att vi delar åkermarken med vägen utan lägger den i kanten på fastigheten, 

men vill helst inte att vi bygger någon väg! 

Gotland Klinte VALLE 1:72 Se nedan svar från Region Gotland

Gotland Klinte ODVALDS 1:26

Precis som jag skrev till dig kommer den här processen att ta tid. Det är ett antal 

övervägande som måste ske. Frågan berördes bl. a förra veckan i och med att det pågår 

ett arbete med den fördjupade översiktsplanen för Klintehamn. Vid mötet kunde 

konstateras att det här berör, som jag nämnde för dig, ett flertal frågeställningar ur ett 

mer övergripande och strategiskt perspektiv. Din fråga är således inte enbart är en 

fråga om att upplåta eller sälja mark. Av det skälet beslutades att dialogen med er inte 

ska hanteras av Teknikförvaltningen utan av Regionsstyrelseförvaltningen därför att 

de ansvarar för frågor ur ett mer övergripande och strategiskt perspektiv. Som jag 

uppfattade det vill de göra olika avstämningar innan man återkommer till dig. Tror 

därför inte att de kommer att han något entydigt svar till dig om du kontaktar dem.
Gotland Klinte SICKLINGS 1:4 Vill inte ha väg på fastigheten.  
 

Vidare, om en ny sträckning av transportväg för kalkstenstransporter anläggs, flyttas störningen från 

de som är närboende till länsväg 141 till andra fastigheter. Antalet fastigheter som berörs av 

transportarbete ökar således om en alternativ lösning skapas för kalktransporter samtidigt som 

nuvarande trafik fortsätter på länsväg 141. 

 

Tillkommer att under den tid stenråvara importeras ökar miljöbelastningen från sjöfrakter. 

Miljökonsekvenserna för den nuvarande lösningen med import för att försörja bolagets enheter på 

fastlandet kompletterat med begränsad mängd tillgänglig stenråvara från Gotland jämförs med att 

skeppa hela mängden kalksten tas från Klintehamn i nedanstående tabell 3. 

 



 
Tabell 3. Jämförelse av miljöbelastning från transportarbete för sjöfrakter vid import av sten och 

brytning av kalksten i Klintehamn enligt 0-alternativ jämfört med miljöbelastning från sjötransporter 

vid tillstånd för täkt enligt ansökan och utlastning av allt material via godshamn i Klintehamn.  

Råvara Volym CO2 NOx SOx Partiklar

kton/år ton/år ton/år ton/år ton/år

Klintehamn enligt ansökan 900 12925 230 8,1 4,8

Import och Gotland

Klintehamn enligt 0-alternativ 95 1364 24 0,9 0,5

Nordamerika 245 5497 149 64,2 2,1

Centraleuropa 560 19327 344 12,1 7,2

Summa import 900 26189 518 77 10

Miljöbelastning sjötransporter med 

import jmf. enligt ansökan 203% 225% 955% 203%  
 

Som redovisat ovan tar bolagets och dess kunders ekonomi samt alltså även miljön skada av fortsatt 

import av kalksten under den tid som krävs för att lösa, om ens möjligt, problematik med att få 

tillgång till mark för genomförande av alternativa transportlösningar. 

 

7. Egenkontroll 

Bolaget föreslår att kontrollprogrammet tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten. 

Kontrollprogrammets omfattning och innehåll bestäms i hög grad av slutlig utformning av villkor i 

föreliggande tillståndsansökan. Första förslag till kontrollprogram har redovisats för grund- och 

ytvatten samt för naturvärden, se MKB kapitel 12. Vidare är förslaget beträffande vatten redovisat i 

större detalj i MKB Bilaga B2 kapitel 17.  

 

Vad gäller uppföljning av villkor avseende kvalitet på avlett vatten från bassängen för lagring av 

länshållningsvatten föreslår bolaget att pH och konduktivitet mäts kontinuerligt. Månadsvis tas ett 

vattenprov ut från bassängen (inledningsvis från mindre sedimentationsbassäng) för laboratorieanalys 

av parametrar enligt bolagets förslag till villkor 16. Det vill säga pH, suspenderat material och 

oljeindex. Därutöver mäts sulfat, ammonium och nitrat som är näringsämnen vid bevattning av 

kringliggande jordbruksmark. Dessa halter liksom flöde bör därför inte begränsas med villkor.  

 

Vatten i sedimentationsdammar för tvättanläggning för sten mäts 1 ggr/kvartal avseende pH, 

konduktivitet, suspenderat material, ammonium, nitrat, sulfat och klorid. Vatten släpps inte till 

recipient, varför något villkor med begränsningsvärden inte formuleras. 

 

Kontroll av verkstadens oljeavskiljares funktion inkluderas i program för egenkontroll genom 

periodisk inspektion (månadsvis i underhållsprogram). 

 

Installerade maskiner kontrolleras avseende buller med närfältsmätning 1 ggr/3 år, dock första 

gången inom 1 år från att tillståndet tagits i anspråk, för beräkning och kontroll att föreslagna 

bullervillkor innehålls. 

 

I samband med varje sprängning mäts och kontrolleras vibrationer och luftstötvåg med utrustning 

som monteras fast på 3-4 näraliggande byggnader i olika riktningar från brottet. Fastigheter väljs ut 

efter samråd med tillsynsmyndighet och överenskommelse med ägare. 



 
 

8. Koldioxid 

Täktverksamhet är inte tillståndspliktig vad avser utsläpp av koldioxid. Bolagets verksamheter som 

bränner kalksten till kalciumoxid omfattas av handelssystemet för klimatgaser. Dessa anläggningar 

innehar nödvändiga tillstånd för utsläpp av koldioxid. 

 

Bolaget har sedan lång tid tillbaka varit engagerat i och stött olika branschgemensamma projekt med 

syfte att minska bolagets klimatpåverkan. Några exempel: 

 

 Bastor – Projekt som tillsammans med bland annat stål-, petroleum-, cement- och kalkindustri 

avsåg att studera tekniska och ekonomiska förutsättningar för CCS (Carbon Capture and 

Strorage) i södra Östersjön. Avslutat. 

 Algoland  - Projekt som tillsammans med Linneaus universitetet i Kalmar och cementindustri 

studerade möjligheter att använda koldioxid för att binda koldioxid i alger/biomassa för 

framställning av olika produkter. Avslutat. 

 CO2-hub Nordland, samarbete med andra industrier i närområdet kring bolagets anläggning i 

Mo i Rana i norra Norge i ett projekt som syftar till att studera möjligheterna att applicera 

CCS. Pågående. 

 Engagemang i nybildat kompetenscentrum för hållbar produktion av cement och kalk vid 

Umeå universitet. Pågående. 

 Tillkommer bolagets egna studier av olika möjligheter att minska utsläpp av koldioxid med 

biobränslen mm. 

 

9. Brytningsteknik och krossning 

Linsågning är inte en tekniskt och ekonomiskt tillämpbar metod för att framställa stenblock av 

passande storlek som kan matas till primärkross.  

 

Stationära maskiner elektrifieras så längt är möjligt vid storskalig produktion. Mobila enheter med 

batteridrift finns endast på experimentstadiet för närvarande. Dagens batterier har alltför begränsad 

kapacitet för mobila enheter så som dumpers, gräv- och schakt maskiner samt borrutrustning. SMA 

Mineral följer utvecklingen inom området, men kan inte utveckla egna fordon mm.  

 

Den huvudsakliga miljöpåverkan vid krossning av sten utgörs av buller, vilket behandlas separat. 

Damning i samband med krossning uppstår framförallt med därmed sammanhängande transporter.  

Frekvent använda körvägar städas och/eller bevattnas med syfte att binda damm.  

10. Återvinning, hållbarhet 

Produkter baserade på kalksten har många olika användningsområden där deras alkaliska och andra 

egenskaper nyttjas för framställning av stål, pappersmassa, papper, kalkning syftande till pH-

reglering av jord och sjö, rökgas- och vattenrening med mer. Bolaget försörjer dessa behov med 

kalkstensbaserade produkter som inte enkelt kan ersättas med andra material. 

 

SMA bränner utstött mesa (finkornig kalciumkarbonat) från massaindustri och återför denna som 

bränd kalk till massaprocessen. Vidare verkar bolaget inom stiftelsen Mineralteknisk forskning, 

Minfo, och stödjer olika projekt för att restprodukter som t.ex. stålindustrins slagger (vilka utgörs av 



 
kalk som reagerat med olika föroreningar i stål) ska komma till användning, t.ex. som 

vägbyggnadsmaterial mm. 

11. Sedimentationsdammar.  

Kalksten har en buffrande verkan på vatten, varför pH strävar mot jämvikts-pH av ca 8,4 vid 

långvarig kontakt med finfördelat material. Därför blir innehållet av t.ex. tungmetaller mycket lågt i 

vatten som står i kemisk jämvikt med kalksten. Huvudsaklig avvikelse i vattenkvalitet i dammarna 

utgörs därför av relativt hög halt suspenderat material. Detta består i huvudsak av finkornig kalksten. 

Kalcium, t.ex. i form av kalksten, behöver människor och djur i föda. Detta bland annat för att bilda 

fåglars skal och uppbyggnad av skelettet. Kalcium utgör ett essentiellt grundämne för människor och 

djurs fortlevnad. Fåglar och andra djur kan därför dricka ur dammarna utan att ta skada av kemiska 

ämnen då både halt ammonium, nitrat och sulfat förväntas ligga inom kriterier för dricksvatten. 

Analys av ovan nämnda parametrar utförs 1 ggr/kvartal.  

 

Inget utsläpp av vatten från sedimentationsdammarna sker till recipient, förbrukning utgörs av vatten 

som absorberas av produkterna. Därmed föreslås inget villkor med begränsningsvärden för nämnda 

vattenparametrar. 

12. Användning av länshållningsvatten 

SMA Mineral AB och lagfaren ägare av Klinte Klintebys 1:4 har tecknat en avsiktsförklaring, se 

bilaga A4. Innebörden av avtalet är att i det fall tillstånd meddelas till utökad täktverksamhet, och ett 

magasin enligt ansökan skapas med volym av ca 150 000 m3 för lagring av täktens 

länshållningsvatten från nederbördsperioder, så är parterna överens om att lagrat vatten används för 

bevattning av jordbruksmark under torrperioder.  

 

För den händelse myndigheter, innan ett slutligt avtal har träffats om länshållningsvatten för 

bevattning av jordbruksmark, uttalar intresse för annat samhällsnyttigt ändamål som t.ex. användning 

som råvatten för Klintehamns dricksvattenförsörjning, då kan sådan lösning väljas.  

 

 

Leif Norlander 

Miljöchef 
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Bilaga A4 – Avsiktsförklaring beträffande lagringsbassäng för länshållningsvatten  


