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Behov och tillgänglighet med kalksten för bolaget och nationellt 
På bolagets fastighet Stucks på Norra Gotland är den tillståndsgivna mängden sten slut sedan 

oktober 2015. På fastigheten finns stora mängder brytvärd sten kvar som var föremål för 

tillståndsprövning som startade formellt 2008. Högsta domstolens beslutade 1:a april 2019 att inte 

meddela prövningstillstånd den till SMA Minerals överklagande av Mark- och miljööverdomstolens 

(MÖD) dom från den 11:e september 2018. I domen från MÖD fastläggs att hindret för fortsatt 

brytning utgörs av regeringens förslag om utvidgning av Bästeträsks Natura 2000-område från 30:e 

augusti 2015 där bolagets fastighet nu ingår i sin helhet utom utbruten area. Regeringens förslag har 

därefter vunnit laga kraft genom EU-kommissionens beslut. Genom ovan nämnda beslut kan på goda 

grunder antas att bolagets fastighet på Bunge Stucks inte längre utgör ett realistiskt alternativ för 

bolagets försörjning med kalkstensråvara. 

I Sverige finns ett fåtal kalkstenstäkter som producerar en kalksten som är lämpad för förädling till 

bränd kalk i energieffektiva schaktugnar. Kraven är hög kemisk renhet i sedimentär kalksten. Lämplig 

sten finns nationellt på Gotland och i begränsad utsträckning i Dalarna. Runt Östersjön finns i övrigt 

inte lämplig kvalitet kustnära. I Finland är berggrunden liksom i Sverige dominerad av sura bergarter, 

den kalksten som finns är kristallin och lämpas därför inte till bränning i energieffektiva kalkugnar. 

Detta på grund av att kristallin kalksten faller sönder vid bränning, schaktugnar blir därmed så täta 

att nödvändig transport av förbränningsluft och avgaser inte kan upprätthållas i tillräcklig omfattning 

för effektiv produktion. 1 

I övrigt runt Östersjön finns inte kalksten av lämplig kvalitet. Därför krävs långa och kostsamma 

landtransporter för eventuell försörjning till kustbaserade anläggningar i Sverige. T.ex. från SMA:s 

kalkbrott i Estland som ligger ca 80 km från kusten, eller genom att köpa sten från mellersta och 

södra Polen, eller Tyskland med än större transportavstånd. En landbaserad transport på 80 km 

motsvarar kostnader i storleksordning för sjötransport från Centraleuropa. Därför är sådana 

lösningar för försörjning inte konkurrenskraftiga. 
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Tabell 1 - Svenska Kalkstensbrott, sedimentär, med andel godtagbart kemiskt ren kalksten 

Lokal Tillstånd 
gäller till 

Tillstånds-
given volym  

Kvar att 
bryta, 

Kvar att 
bryta* 

  Mton 
(Mton/år) 

Mton År 

Nordkalk, Klinthagen  20,5 (3,5) Skattat 3-5 2-3 

Nordkalk, Klinthagen, MMD dom är överklagad 
av Naturvårdsverket och urbergsgruppen.  

 26,8 (3,5) 26,5 om 
tillstånd ges 

8-12 

Nordkalk, Orsa 2019-12-31 1,5 0  

Åkericentralen Etelhem Inget 
slutdatum 

2,4 Ca 1,2 5-7 

Åkericentralen Bro 2038 3 Ca 2,5 17 

Roma Grus Etelhem 2030 3 Ca 2 7 – 8  

SMA Mineral, Jutjärn Rättvik 2028-12-31 10 (0,4) 6,3 10 

SMA Mineral, Snögrinde, befintligt 2026-12-31 0,3 (0,025) Ca 0,15 6 

SMA Mineral, Klintebys, befintligt 2032-12-31 1,4 (0,07) Ca 1 13 

SMA Mineral, Klintebys utvidgning/ersättning 
ovanstående 

 30 (0,9) 30  

Total volym att bryta exklusive utvidgning 
Klinthagen och Klintebys 

  Ca 18  

Total volym att bryta inklusive utvidgning 
Klinthagen och Klintebys 

  Ca 74  

*) = Baserat på kvarvarande tid för tillstånd, eller kvarvarande volym att bryta i förhållande till 

produktionstakt. 

Förbrukning av kalkstensprodukter i Sverige är 2,1 Mton/år (Svenska Kalkföreningen 2017). I Finland 

bedömer SMA:s marknadsavdelning att ungefär motsvarande kvantiteter förbrukas, varav en 

betydande andel importeras från Gotland. Således är den sammanlagda förbrukningen ca 4,2 

Mton/år i Sverige och Finland. Tillgänglig mängd kalksten utan tillgång till Klinthagen och Klintebys 

enligt föreliggande ansökningar räcker således för 4-5 års konsumtion, om hanterbart avseende 

logistik mm. Därefter är båda länderna i stort sett helt beroende av långväga import från Norge, 

Europeiska kontinenten och Nordamerika.  

De negativa miljökonsekvenserna av pågående import (resultatet av att Stucks nekades tillstånd) 

redovisades i bilaga A Kompletteringar till täktansökan rörande Klintebys stenbrott från 2019-03-27. I 

sammandrag ökar utsläpp med en faktor två avseende växthusgasen koldioxid, kväveoxid (NOx) och 

partiklar samt en ökning med nära en faktor tio med avseende på svavel (t.ex. som SO2). Dessa 

utsläpp kommer fortgå och ytterligare förvärras för den händelse kalkstensbrytning och utvidgning 

nekas till Klintebys kalkstensbrott. 

Sammantaget är mycket betydande andelar av Sveriges egen försörjning med kalkstenråvara hotad. 

Försörjningen måste ske genom import även fortsättningsvis och i än större skala för det fall tillstånd 

till utvidgning av täkter nekas. 
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Alternativa material till kalksten 
Bolaget uppmanas av vissa motparter att söka alternativa material och metoder i stället för att 

använda kalksten. 

Kalkstensbaserade produkter används på grund av att deras efterfrågade basiska egenskaper och att 

råvara finns i volymmässigt god tillgång. Jordskorpans åtkomliga del samt hydrosfären och 

atmosfären innehåller 3,4 % kalcium i olika former och anges där vara det femte vanligaste 

grundämnet i de delar av jordklotet som låter sig undersökas, G Hägg, Allmän och oorganisk kemi s. 

423, sjätte upplagan 1973. 

Kalksten används som tidigare nämnts i järn- och stålframställning och vid framställning av cellulosa 

enligt sulfatmassametoden sedan mycket långa tider (mer än 100 år) tillbaka. Tillkommer olika 

användningsområden såsom rening av vatten för förbrukning som dricksvatten, avloppsvattenrening, 

rökgasrening, jordförbättring av sura jordar, sjökalkning, pigment i färger och papper etc. Någon 

minskning av användning av kalkstensbaserade produkter hos kunderna förutses inte av bolaget.  

Den processutveckling som järn- och stålindustrin arbetar med som syftar till att minska utsläpp av 

växthusgaser kommer reducera behov av kalkstensbaserade produkter för den del av svavel som 

tillförs med bränsle, vanligen koks, i masugnsprocessen. Föroreningar i malmerna så som kisel och 

svavel förutses fortsatt att avlägsnas med kalkstensbaserade produkter. Omställning till nya 

processer kommer dröja varför betydande behov av kalksten kommer kvarstå under lång tid. Nedan 

återfinns ett utdrag ur Jernkontorets rapport D860, Metallutredning 2014. 

”Det är från den genomförda enkätundersökningen svårt att peka ut en specifik legeringsmetall eller 

annan insatsvara som mer kritisk än andra för den svenska stålindustrin. Det förekommer säkert fall 

där ett företag köper en eller flera väldigt specifika produkter som har strikta krav på kemisk analys 

vilket gör att just dessa produkter kan vara svåra att få tag på i ett längre perspektiv. Om man ändå 

ska göra ett försök att peka ut en specifik råvara som är kritisk för svenskt vidkommande så bör 

kalksten lyftas fram. Kalksten är en viktig råvara för tillverkning av avancerade stål. Den svenska 

kalkstenen har en unikt hög renhet och är här en viktig komponent i utveckling av ståls egenskaper. 

Det är viktigt att brytningen av kalksten får fortsätta i Sverige och klassas som ett riksintresse för att 

förse den svenska stålindustrin med kalk.” 

Sulfatmassaprocessen förväntas fortsatt (introducerades under andra halvan 1800-talet) vara den 

dominerande processen för framställning av kemisk pappersmassa. Återvinningscykel för kemikalier 

och energi i sodapannan är fortsatt beroende av försörjning med kalkstensbaserad råvara. Behovet 

förväntas kvarstå. 

Även övriga användningsområden för kalkstensbaserade produkter inom miljöteknik m.m. förväntas 

kvarstå. Ett betydande behov av kalkstensbaserade produkter kommer därför att föreligga under 

många år i ett modernt samhälle.  

SMA Mineral BV och dess styrelse 
I aktbilaga 46 anförs bland annat följande: 

PS.  Det är inte bara kalkstenen som kommer att lämna Gotland, utan också de vinster som en 

exploatering kommer att generera.  

I SMAs styrelse (moderbolaget SMA Mineral B.V. org nr 33293316) sitter två (ö)kända 

skattekonsulter, Gejo Kamp och Meine van den Dolder. De utgör halva styrelsen. Kamp har skapat 
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rubriker i holländska affärspress för att bland annat ha hjälpt fotbollsproffsen Angel di Maria och Luis 

Suarez att undanhålla 10,4 miljoner euro från skatt. Kamp och van den Dolder har i sitt egna bolag 

också haft en mexikansk klient med kopplingar till drogkarteller.   

 …. 

 De två holländska medborgarna som sitter i SMAs styrelse sedan 2008 och 2011 är alltså inte vilka 

medborgare som helst De är inte ”bara medarbetare” på ”ett företag som hjälper oss med 

administration” som SMA hävdar i ett Facebook-inlägg. I själva verket är de båda direktörer i ett 

ökänt företag – BK Group, med kontor i Luxemburg och skatteparadiset Curaçao i Västindien. 

Bolagets affärsidé är att undanhålla pengar från beskattning.  

Vad gäller ovanstående insinuationer, ”guilt by association”, kan anföras att SMA Mineral BV är 

moderbolaget för den företagsgrupp där den dominerande verksamheten finns i SMA Mineral AB 

som utgör moderbolag för verksamheterna i Sverige, Norge, Finland och Estland. Ytterligare 

verksamhet som ingår i det Holländska moderbolaget utgörs av kalkrelaterade verksamheter i 

Bulgarien. 

Vad avser internationella transaktioner mellan bolag inom samma företagsgrupp finns omfattande 

nationella regelverk beträffande överföringar av medel och regler för prissättning (värdering) av 

varor som köps och säljs mellan bolag inom en koncern när internationella gränser passeras. 

Regelverken syftar till att förhindra skatteplanering som strider mot de olika nationella intressen som 

finns på verksamheter som är separerade av olika nationella gränser. Ägarna och bolagen bedriver 

sin verksamhet i enlighet med dessa olika nationella regelverk. För att göra så har de olika 

dotterbolagen egen ekonomisk expertis och därtill anlitas även extern juridisk och ekonomisk 

expertis. Sålunda betalar bolagen bolagsskatter, sociala avgifter m.m. på samma sätt som personalen 

betalar skatter utgående från lokala förhållanden, dvs. t.ex. svensk skatt i Sverige. Överföringar av 

produkter, vinster och/eller täckande av förluster i olika länder sköts enligt gällande regler mellan 

länder.  

SMA Mineral AB har sitt huvudkontor i, liksom att bolagets ägare och VD är skriven i Filipstads 

kommun i Sverige. 

I SMA Mineral AB:s Hållbarhetsrapport från 2018 finns följande att läsa under rubriken ”sociala 

förhållanden”: 

Sociala förhållanden  

Koncernens värdegrund uttrycks i varumärket och olika policys, så som personalpolicy, 

policy rörande kränkande särbehandling, arbetsmiljöpolicy, inköpspolicy m.m. Dessa 

dokument klargör vikten av att alla aspekter av lagar och förordningar samt god affärsetik, 

d.v.s. alla former av konkurrensbegränsande åtgärder samt korruption är otillåtna. 

Koncernen och dess anställda ska verka för jämställdhet, etnisk mångfald och alla 

människors lika värde.  Koncernen verkar för en säker arbetsmiljö och ska motverka psykisk 

ohälsa. SMA Mineral är verksamt i olika länder, men oavsett lokal lagstiftning ska bolagen 

och dess anställda verka för att verksamheten inte på något sätt kränker mänskliga 

rättigheter, bidra till barnarbete eller korruption.   
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Koncernens ledning har i arbetet med att ta fram och förankra koncernens varumärke betonat 

värdeorden, kompetens, pålitlighet, flexibilitet och nytänkande. Arbetet med att formulera 

varumärket och värdegrunden har bedrivits i en bred grupp som omfattade en hög andel, mer 

än 30 % av de anställda. Vidare presenteras och diskuteras varumärke och 

koncernens värdegrund årligen vid arbetsplatsträffar, ofta med ledningsrepresentant 

närvarande. Under värdeordet pålitlighet betonas ärlighet i form av laglydnad och att 

nolltolerans råder beträffande alla former av korruption och oskäliga förhållanden så som till 

exempel barnarbete. Ledningen är aktiv i affärsverksamheten, se separat avsnitt om 

riskhantering ovan. Ledningen har därmed god insyn och har inte funnit att förtroendet har 

missbrukats av någon av bolagets anställda.   

SMA Mineral B.V. och SMA mineral AB har liksom ägaren ambitionen att alltid verka korrekt i 

förhållande till de lagar och förordningar som gäller där bolagen verkar och med en god etisk 

kompass. Med anledning av insinuationen att SMA Mineral AB är inblandat i oegentligheter genom 

samröre med personer från BK Group har därför även direkt fråga om eventuella oegentligheter 

ställts till BK Groups ledande företrädare, summerat erhölls följande svar: 

 BK har varit föremål för negativ press under 2017  

 BK Group har en licens från och har den Holländska centralbanken som tillsynsmyndighet. 

Bolaget har aldrig blivit bestraffat för oegentligheter.  

 BK Group är medlemmar i en branschorganisation ”Holland Questor” och innehar CTC-

certifikat (Certified Trusted Company). Certifikatet reviderades och förlängdes utan 

anmärkning 2018, således efter den negativa pressen. Bilaga A1. 

 Pressen insinuerade under en tidsperiod att bolaget var inblandat i oegentligheter, detta 

trots att åklagarmyndigheten meddelade redan under maj 2017 att BK Group inte var 

misstänkt för oegentligheter.  

 Tillsynsmyndigheten gick genom bolagets klienter i jämförelse med den Europeiska listan 

över personer som är satta under sanktioner ”freeze list” 2014 utan att finna anledning till 

åtgärder. 

 Vid revision av BK Groups räkenskaper erhölls följande kommentar från bolagets revisor; 

“even though the publications contained obvious inaccuracies, and no reason existed to 

assume that laws and regulations were violated, an investigation was ordered which was 

carried out by an independent external investigator. The investigation was completed in 

October 2017. The investigation did not bring up any indicator that might have prevented 

completion of the financial statements 2016  [ of Value8  ].” 

Ägarna, familjen Juvél, till SMA Mineral B.V. med dotterbolag kräver att BK Group och dess 

företrädare (liksom andra rådgivare och anställda) ska verka för bolagens och ägarnas bästa. 

Intressena ska dock alltid tillvaratas inom ramarna för gällande lagar och förordningar, jämför 

hållbarhetsrapport ovan. Att BK Group verkar inom gällande lagar och förordningar förefaller vara 

fallet, vilket framgår av ovan redovisade svar på direkt fråga. Hade det lämnade svaret varit oriktigt, 

då hade sannolikt fler artiklar och fortsatt med negativt innehåll publicerats.  

Damning 
Vissa av bolagets motparter (Aktbilaga 45, Aktbilaga 47, Aktbilaga 50, Aktbilaga 55, Aktbilaga 57, 

Aktbilaga 59) uttrycker farhågor att damm från verksamheten och dess transporter ska inverka 

negativt på livsmiljön och naturen. Bland annat föreslås krav på att transporter ska vara täckta, att 
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skärmar med växtlighet inte ägs av bolaget, att villkor beträffande damm och partiklar i luft skall 

införas mm. Vad avser av damm anförs följande: 

Avsikten är att en betydande andel av produkterna ska tvättas med vatten, vilket framgår av den 

tekniska beskrivningen. Således kommer de mera finkorniga produkterna, således de som utan tvätt 

har den största andelen finkornigt (dammande) material som kan bli luftburet, att dels ha ett 

väsentligt reducerat innehåll av de mest finkorniga partiklarna (damm) samt vara fuktiga. Fukt binder 

de allra minsta partiklarna samman till att forma större agglomerat och binder även de minsta 

partiklarna till ytan på större därmed ej luftburna partiklar. 

En stor del av året kommer även de största fraktionerna, de som inte tvättas, vara fuktiga av naturlig 

nederbörd över upplag mm. Erfarenhetsmässigt dammar inte dessa fraktioner vid transport på 

öppna flak. För den händelse damm utgör ett problem med dessa fraktioner, då kan antingen upplag 

med sten befuktas med vatten, eller transport ske med täckta fordon. Åtgärd vidtas i sådant fall 

under den tid på året när så krävs. 

Damm som bildas från transportvägarnas yta vid fordonsrörelser motverkas inom brottet genom att 

transportleder bevattnas vid behov och att den hårdgjorda/asfalterade förbindelsevägen ut till 

länsväg 141 städas regelbundet med sopmaskin och även bevattnas vid behov.  

Damning är årstids och väderberoende i verksamheten, varför eventuella motåtgärder anpassas efter 

dessa faktorer. 

De foton med beläggningar av damm som redovisas i aktbilaga 47. Dessa foton är tagna på 

fastigheten för kalkbrytning i nära anslutning till pågående verksamhet. Erfarenheter från bolagets 

övriga täkter är att kalkgynnade växter (vilka är relativt ovanliga i Sverige som helhet på grund av den 

i övriga landet mer dominerande sura berggrunden) trivs bra på bolagets fastigheter med 

verksamhet och så även i direkt anslutning till brytgräns. Detta så till den grad att staten föreslagit 

och även förmått EU att peka ut hela bolagets fastighet Stucks på norra Gotland in till gränsen för 

utbruten area som Natura 2000-område. Som grund för utpekandet hävdade Länsstyrelsen Gotland, 

Naturvårdsverket, Gotlands Botaniska förening med fler instanser de unikt höga naturvärdena 

(toppobjekt) av flora och fauna.  

Partikelstorleken i dammet är avgörande för hur långt dammet kan sprida sig, och även hur stort 

nedfallet blir på olika avstånd från dammkällan. I en svensk studie av dammspridning kring grusvägar 

konstateras att partiklar upp till 10 µm (PM10) inte sprids längre än 45 m från vägkant i 

vindriktningen vid en vindhastighet på mellan 0 och 7 m/s. Att partiklar större än 10 µm skulle 

spridas längre är inte sannolikt. (Dust suppressants for Nordic gravel roads. Oscarsson, K. 2007: 

Licentiate T sis in Highway Engineering, KTH, Stockholm, Sweden. ISSN-1650-867X). Internationella 

studier visar att merparten av det genererade dammet avsätts inom förhållandevis korta avstånd 

från dammkällan.  

Enligt undersökningar inför uppförande av en vindkraftspark har det visats att rådande 

vindriktningen är sydvästlig i området. I nordvästlig riktning (således mot dominerande vindriktning) 

är avståndet från brytområdet till närmaste bostadshus ca 360 m. I ostlig, nordostlig riktning (med 

dominerande vindriktning) är avståndet till närmaste bostadshus ca 440 m, se fig 1 och tabell 2 

nedan.  

Bolagets erfarenheter av damm från andra verksamheter, däribland Stucks på norra Gotland, Jutjärn i 

Dalarna, Gåsgruvan i Värmland, täkter i Finland och Norge m.m. visar att närboende på ovan nämnda 
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avstånd och miljö (vegetation) i anslutning till verksamheterna inte påverkas negativt. Med den 

kunskap och erfarenhet som bolaget besitter avseende damning, avstånd och påverkan på täkternas 

omgivningar anses det inte vara nödvändigt med en mätning av luftkvalitet avseende PM10 vid 

någon av husfasaderna. Negativ påverkan på omgivande marker förväntas heller inte.  

 

Fig 1- Avstånd från verksamhetsområde (fastighetsgräns) till närmast belägna hus, se även tabell 2. 

Tabell 2 

 

Fastighet

Fastighets-

beteckning Adress

Avstånd från 

bostadshus till 

verksamhetsområde

Avstånd  från 

bostadshus till 

brytområde Anmärkningar

m m

Klinte Prästgården 1:10 Klinte Prästgården 526 337 362

Klinte lilla snögrinde 1:50 Klinte lilla snögrinde 531 358 383

Ladugård 290m till 

verksamhetsområde

Klinte Prästgården 1:6 Klinte Prästgården 522 398 423

Klinte lilla snögrinde 1:26 Klinte lilla snögrinde 527 400 425

Klinte lilla snögrinde 1:26 Klinte lilla snögrinde 525 405 430

Klinte lilla snögrinde 1:26 Klinte lilla snögrinde 523 415 440

Klinte Hunninge 1:12 Klinte Hunninge 314 420 445

Klinte Prästgården 1:5 Klinte Prästgården 520 447 472

Klinte Hunninge 1:16 Klinte Hunninge 315 457 482

Ladugård 395m till 

verksamhetsområde

Närbelägna bostadshus till ansökt täktverksamhets- samt brytområde vid Klinte
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Visby tätort är med i Urbanmätnätet, mätningar det senaste året har visat att miljökvalitetsnormen 

avseende PM10 ej klaras, vilket till stor del har att göra med att vägarna sandas på vinter och på så 

vis drar bilarna upp damm. Det bedöms att bolaget inte kommer att bidra nämnvärt till en ökning av 

halten PM10 i Klintehamn med omgivningar med de försiktighetsmått som angivits ovan. 

Försäljning av bolagets fastighet vid Stucks till staten 
Aktbilaga 51 anför följande: 

”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.” 

De flesta varor, tjänster och även mark har ett pris, där en affär kan övervägas. Bolaget har sedan 

lång tid tillbaka (redan i samband med utredningen om Gotlands framtid som leddes av Peter Larsson 

avseende effekter av utvidgningen av Natura 2000-området Bästeträsk) meddelat till Regeringen att 

bolaget hade intresse av annan mark för kalkverksamhet som ersättning för den mark som genom 

effekter av Regeringens utvidgning av N2000-området Bästeträsk förlorades för kalkbrytning vid 

Stucks. Bolaget har inte fått någon respons avseende ersättningsmark. Staten har heller inte erbjudit 

någon monetär ersättning för förändrad status på marken som inneburit att kalkbrytning 

omöjliggjorts.  

Program Klintehamn 2030 samt sysselsättning 
Vissa motparter anser att brytningen av kalksten och dess hantering inte är förenlig med program 

Klintehamn 2030. 

Under avsnitt 2.5 (Program Klintehamn 2030 Samrådsförslag, https://www.gotland.se/102300) 

beträffande industri framhålls att närhet till godshamnen i Klintehamn är attraktivt för etablering av 

industriell verksamhet.  Industriella verksamheter ses som positiva då de bidrar med arbetstillfällen 

till bygden. De industriella verksamheterna ska vara förenliga med de publika verksamheterna på 

norra piren. Utlastning av betydande mängder kalksten som skett utan störning på övrig verksamhet i 

varvsområdet. Detta har kortfattat redovisats under avsnitt 5.2 i bilaga A i bolagets yttrande i skrift 

daterad 2019-03-29.  

Täkten kommer vid full drift att sysselsätta 20-25 anställda för löpande brytning, underhåll och 

transporttjänster. Tillkommer gör behov av personal (uppskattningsvis motsvarande 3-5 

heltidstjänster) för inköpta underhållstjänster på maskiner och fordon. Verksamheten drivs 12 

månader/år. De kompetenser som kommer efterfrågas i Klintehamnstrakten blir processtekniker 

(inriktning berg och spräng), fordonsmekaniker och kompetenser inom styr och reglerteknik samt el. 

Indirekt tillkommer behov av service i form av övernattningar, restaurangbesök, mat, kläder och 

övrig kommunal service för täktens personal deras anhöriga och besökare till anläggningen. 

Sysselsättningseffekten av dessa tjänster torde vara betydande, men ligger utanför bolagets 

kompetens att värdera. 

I aktbilaga 44 anförs ”Om man bara ser till sysselsättningsmöjligheter så är föreningen övertygad om 

att en utebliven kalkbrytning ger utrymme för många fler arbetstillfällen i trakten än vad som skulle 

bli den direkta sysselsättningseffekten av kalkbrytningsverksamheten att sysselsättningen ökar mer 

https://www.gotland.se/102300
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utan kalkbrytning än med.” – Ett svepande påstående (övertygelse) som är svår att sakligt bemöta; 

ovanstående redogörelse för sysselsättningseffekt är reell. 

Ansökt verksamhet är i god samklang med sysselsättningsmålen i Program Klintehamn 2030 och 

utgör efter genomförda prov med utlastning till fartyg heller inte ett hot mot verksamheten på den 

publika norra piren i hamnen. 

Vad avser påverkan från transporterna på trafiksäkerhet, buller, kulturvärden etc. redovisas dessa 

aspekter i detalj i olika bilagor med motsvarande rubriker. Bolaget uttrycker en allmän vilja att verka i 

samklang med Program Klintehamn 2030 genom att bidra med förbättringsåtgärder avseende de 

fastigheter (boendemiljö) som har den högsta nivån av påverkan och genom anpassning av drifttider 

och omfattning av driften med syfte att minimera störningar på enskilda fastigheter och störningen 

av turistnäringen under dess högsäsong.  

Vatten mm 
Aktbilaga 47 anför bland annat: 

Hur kommer pumpning av vatten att ske, vattnet ska pumpas dygnet runt och vilket buller kommer 

den att generera?  - Pumpar har generellt sett låg ljudnivå och deras bidrag till buller ingår i de villkor 

som kommer att gälla som begränsning. 

SMA hävdar att vattnet i brunnen kommer från Klinteberget, ej från brottet. Varför skulle i så fall 

grannens vatten påverkas vid sprängning? Se bilaga B2.1:5 där det framkommer att ägare till Lilla 

Snögrinde 1:46 får grumligt vatten efter sprängning. Detta har SMA inte utrett.- Det bedöms som 

osannolikt att sediment på botten av en borrad brunn, som är belägen långt från det område som 

sprängs ut, rörs upp av markvibrationer på så vis att sediment kommer med i uppumpat vatten. 

Något behov av att löpande och kontinuerligt mäta vattenkvalitet före och efter sprängning bedöms 

därför erfarenhetsmässigt inte föreligga. Bolaget är dock villigt att vid några sprängtillfällen 

genomföra provtagning och analys av brunnsvatten om tillträde medges. Regelbunden analys av 

vattenkvalitet i vissa utvalda brunnar bedöms vara en rimlig del av ett kontrollprogram, där val av 

brunnar lämpligen väljs utgående från hydrogeologiska förhållanden. Här anförd misstanke om 

störning motiverar en punktinsats och möjligen är brunnen även lämplig ur hydrogeologisk synpunkt 

för löpande, t.ex. kvartalsvis, kontroll av vattenkvalitet. 

Kan också påtala att efter sprängning 16 maj 2018 fick vi under några dagar kraftiga kalkavlagringar 

på porslin och glas vid diskning, glasen blev helt ogenomskinliga av kalk. Vi anser att vattenanalyser 

skall göras av vattnet i våra brunnar vid Lilla Snögrinde före samt efter sprängning. – Bolaget 

bedömer det vara osannolikt att nämnda kalkavlagringar på porslin orsakas av sprängningens 

vibrationer.  Bolaget åtar sig att i samband med några sprängningar undersöka förhållandet om 

tillträde för provtagning av vatten och eventuellt att i diskmaskin få köra med prover av porslin för 

vidare analyser. 
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