Bilaga A.4

Avsiktsförkla ring
Parter
SMA Mineral AB, organisationsnummer 556206-å874, i det f01Jande SMA Mineral, .ãr
verksamhetsutövare på fastigheten Kllnte Kltntebys 2:5.
Svante Runfeldt, pers. nr. 761127-3215, är lagfaren ägare avden till fastigheten Klinte Klintebys !:5
angrãnsande jordbruksfastlgheten Ktinte Kllntebys 1:4.

Bakgrund
SMA Mlneral bedriver täktverksBmhet .på fastigheten Klinte KIIntebyå 1:.5, Bolaget har 20184.1-02
ans5kt om utëkat täkttillstånd avseande brytning av 900 000 ton kalåsten årvid mark- och
rniljödomstolen.

SMA Mineral och Svante Runfeldt har Inf0r ansókan om utökat tåkttlllstånd fört Intedande samtal om
intresse föreligger att nytt]ggöra Iänshållningsvatten från utÕkad tåktverksamhet för bevãttn•ng av
jordbruksmark.

Överenskommelse
Parterna har nu träffat Fóljande avslt(tsförklaring:
SMA Mineral ska inom pågående ansõkaa om utökat täkttlllstånd verka för att få anlägga ett magasin
för att möjliggöra lagring av ca 150 000 m• täktverksamhetens Iänshå]lningsvatten från årets
nederbördsrtka perloder.
Det vatten som Inte kommer till användning | täktverksamheten tillhandahålls f6r
bevattnlngsändamål till Svante Runfeldts kñngllggande ]ordbruksmarker.

SMA Mineral bekostar anläggning av damm samt pumpar, rörlednlngar mm för att föra
Iänshállnlngsvatten till dammen, samt. utskov till diken för det fall dammens volym Inte rãcker.
Bolaget svarar också för kostnader vad avser nämnda anlä88nlngars drift och underhãtl.
SMÅ Mineral bekostar kemiska analyser av vatten enligt villkor i meddelat täkttillstånd.
$vante Runfeldt bekostar pumpar, rödedningar och mätdon får volymsbeståmntng mm Fòr

bevattnlngsanlãggningen och svarar för dessa anläggningars drift och underhåll.

För den händelse att SMA Mineral inte erhåller utökat täkttlllstând, förfaller denna

överenskommelse i sin helhet.

"

Rätt till frånträde från överenskommelsen
För den händelse annan samhällsviktig användning av Iänshållningsvattnet identifieras, t.ex. av
myndighet uttalat behov av råvatten för Klintehamns dricksvattenförsörjning, och förfrågan
avseende detta uttalas innan nödvändiga anläggningar enligt ovanstãende avsiktsfärklaring slutligt
avtalats, förbehåller sig SMA Mineral rätten att låta sådan samhällsviktig användning av vatten
prioriteras framför det avtalade bevattningsändamålet.
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