
 
2019-03-27 Bilaga B 
  
 

SMA MINERAL AB - KLINTEBYS 
STENBROTT 
 

 
Förtydligande och 
komplettering av hydrogeo-
logiska förhållanden vid 
Klintebys stenbrott med 
omgivning 
 
 

 

R
A

PP
O

R
T 

 

  

Uppdragsnummer: SMA 2017-2 
 

  

 

 

 

Framställd för: 
SMA Mineral AB 
Box 329 
682 27  Filipstad  



SMA MINERAL - HYDROGEOLOGI KLINTEBYS STENBROTT 

  

2019-03-27 
Uppdragsnummer 0970173 1  

 

 

 

Innehållsförteckning 

1.0 KOMMENTARER TILL REMISSER .......................................................................................................... 2 

2.0 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN ............................................................................................... 4 

2.1 Karst ............................................................................................................................................................. 4 

2.2 VLF-mätningar .............................................................................................................................................. 4 

2.3 Slugtester ..................................................................................................................................................... 5 

3.0 VATTENHANTERING ................................................................................................................................ 6 

3.1 Bassäng ........................................................................................................................................................ 6 

3.2 Infiltration till skogsmark ............................................................................................................................. 10 

3.3 Vattensamling i sydväst .............................................................................................................................. 10 

3.4 Vattenhushållning ....................................................................................................................................... 10 

4.0 PÅVERKAN ............................................................................................................................................. 12 

4.1 Läckage av drivmedel ................................................................................................................................. 12 

4.2 Influensområde ........................................................................................................................................... 12 

4.3 Inläckage av grundvatten ............................................................................................................................ 16 

4.4 Omgivande grundvatten ............................................................................................................................. 17 

4.5 Omgivande ytvatten .................................................................................................................................... 19 

4.6 Vattentäkter ................................................................................................................................................ 20 

4.7 Stormyr ....................................................................................................................................................... 21 

4.8 MKN ............................................................................................................................................................ 23 

5.0 EFTERBEHANDLING .............................................................................................................................. 24 

 

FIGURFÖRTECKNING 

Figur 1 Bassäng för hantering av länshållningsvatten inom befintligt Klinteby stenbrott (rastrerad yta) 
med möjlighet till utbyggnad åt öster (streckad yta) ............................................................................ 7 

Figur 2 Foton på punktformiga inläckage med algbeväxning i södra brottväggen i Klintebybrottet. 
Vänstra fotot A; inläckage ca 6 m över brottbotten och högra fotot B; inläckage ca 3 m över 
brottbotten ........................................................................................................................................... 9 

Figur 3 Nederbörd vid Sanda och mätta flöden i bäcken vid norra delen av täktområdet samt i 
Hunnninge bäck och ”källan” vid Lilla Snögrinde 1:50 ...................................................................... 15 

 



SMA MINERAL - HYDROGEOLOGI KLINTEBYS STENBROTT 

  

2019-03-27 
Uppdragsnummer 0970173 2  

 

 

 

1.0 KOMMENTARER TILL REMISSER 
En ansökan till mark- och miljödomstolen om tillstånd till en verksamhet består av själva ansökan med bl.a. 

bifogad miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som innehåller tekniska bilagor, där de tekniska bilagorna utgör 

grunden för MKB dokumentet och ansökan. Alla inlämnade handlingar i målet ligger till grund för domstolens 

beslut. Det förväntas att särskilt de expertmyndigheter som yttrar sig över ansökan läser de expertbilagor som 

berör myndighetens ansvarsområde, och inte bara själva ansökan eller MKB dokumentet. Det verkar som om 

många remissinstanser inte har läst inlämnade handlingar och formulerar sig svepande och otydligt.  

Till exempel skriver SGU i sitt yttrande ”SGU anser att vattenverksamheten är otydligt beskriven framför allt i 

den sammanställda ansökan.” och citerar Ansökan 8.3 Vattenverksamhet där det står ”dessutom tillkommer 

vatten som infiltrerar inom fastigheten och som rinner till lågpunkter som skapas vid brytningen”. Därefter skriver 

SGU ”SGU utgår från att detta rör sig om inläckande grundvatten då stora delar av verksamheten förväntas ske 

under grundvattennivån. SGU vill gärna se en tydligare uppskattning av mängden inläckande grundvatten. Det 

är möjligt att uppgifterna finns i till ansökan bifogad hydrogeologisk rapport, men det är önskvärt att denna 

uppgift framförs tydligare i en sammanfattning i själva ansökan.” SGU har uppenbarligen inte läst den under-

liggande hydrogeologiska rapporten, Bilaga B.2, där successiv stenbrytning och efterbehandling samt vatten-

hantering beskrivs både under drift och efter avslutad verksamhet. Det borde vara ett krav på de experter på 

SGU, som har myndighetsansvar för berg och grundvatten, att de läser de bilagor som ligger till grund för 

ansökan och inte endast själva ansökningsdokumentet eller MKB dokumentet.  

En del påståenden är rena felaktigheter eller missuppfattningar som inte bör förekomma särskilt från expert-

myndigheter som i t.ex. SGU:s yttrande där det står ” Det framgår att de största delarna av brytningen ska ske 

under grundvattenytan, utom ett område i sydväst som periodvis har lägre grundvattennivåer än färdigt 

brytningsdjup inom detta område. För resterande område torde alltså brytningen ske under grundvattennivån. 

…… Konsekvensen borde rimligen vara att den färdigutbrutna bergtäkten i framtiden kommer att vattenfyllas 

med inläckande grundvatten, framförallt om verksamhetens drift har skett genom att man pumpar bort inläck-

ande vatten." SGU har här tydligen förbisett den nederbörd som faller vid Klinteby både över stenbrottet och i 

omgivningen. Vattenfyllnaden av delar av den utbrutna stentäkten efter avslutad verksamhet sker till största 

delen genom nederbörd över täktområdet och till en liten del av inläckande grundvatten från omgivningen. 

Under driftperioden består länshållningsvattnet till största delen också av nederbörd över stenbrottet och inte av 

inläckande grundvatten. Detta gäller för alla kalktäkter på Gotland, där stor erfarenhet finns från SMA:s kalkbrott 

vid Stucks.  

SGU skriver under rubriken Miljömål och MKN ”SGU noterar att ansökan utelämnar resonemang kring miljö-

målet Grundvatten av god kvalitet - ansökan redovisar andra miljömål som relevanta. Inte heller redovisas 

verksamhetens påverkan på MKN för grundvattenförekomsten på ett tydligt sätt i själva ansökan. SGU noterar 

visserligen att den bifogade hydrogeologiska rapporten redovisar att miljöpåverkan på grundvattnet utifrån sökt 

verksamhet är begränsad. Denna slutsats bör då lyftas fram tydligare och användas som argument för 

tolkningen att grundvattnets miljömål och MKN inte kommer att påverkas.” I den hydrogeologiska rapporten 

(Bilaga B.2) beskrivs uppfyllandet av miljökvalitetsnormen för grundvattenförekomsten Mellersta Gotland - 

Klintehamn - WA91750038 / SE637298-164664 (kapitel 15.4.1, sid. 51-53). Slutsatsen är att ingen påverkan 

kommer att ske på grundvattenförekomsten som riskerar uppfyllandet av miljökvalitetsnormen vare under 

driftperioden eller efter avslutad verksamhet och efterbehandling.  

I Bilaga B.2.19 framför bolaget synpunkter på MKN för kvantitativ status för grundvattenförekomsten Mellersta 

Gotland – Klintehamn. Den bedömda uttagsmöjligheten anges uppgå till 6 000 – 20 000 l/h, vilket inte överens-
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stämmer med SGU:s hydrogeologiska kartor över Gotland. Den största delen av grundvattenförekomsten har 

uttagsmöjligheter på 600 – 2 000 l/h, medan den i VISS angivna bedömda uttagsmöjligheten endast före-

kommer i ca 1% av det avgränsade området. Det bör åligga SGU som expertmyndighet för grundvatten att se 

till att de miljökvalitetsnormer för grundvatten som är styrande är korrekt utformade.  

Gällande krav på komplettering med ytterligare undersökningar och utredningar görs svepande formuleringar 

där ingen specifik kritik riktas mot redovisade undersökningar och resultat. Till exempel skriver Länsstyrelsen i 

sitt yttrande under punkt 8.1 ”Utredningen ger en bra nulägesbild men långsiktiga konsekvenser och risker kring 

grundvattenbildningen och områdespåverkan behöver utvecklas vidare. För att få en tydligare bild av de geo-

hydrologiska förhållandena bör fler geofysiska undersökningar med olika angreppsätt och tekniker användas.” 

Länsstyrelsen skriver vidare under punkt 8.5 ”För att styrka och komplettera resultaten som tagits fram genom 

slugtesterna i området bör undersökningen kompletteras med fler metoder och angreppssätt.” Länsstyrelsen 

borde inse efter att ha läst Bilaga B.2 kapitel 13 "grundvatten vid planerat stenbrott" med refererade bilagor att 

de omfattande fältarbeten och utredningar som gjorts är fullt tillräckliga för att förstå de hydrogeologiska förhåll-

andena vid Klinteby samt att beskriva påverkan av ett stenbrott på omgivande yt- och grundvatten. I Bilaga 

B.2.16 redovisas t.ex. en sammanställning av all geologisk information, resultat från hydraultester med testad 

sektion samt borrarens iakttagelser vid borrning av de 17 slugtestade borrhålen. Erfarenheter från SMA:s 

kalkbrott vid Stucks samt de provpumpningar som tidigare gjorts av ÅF vid Klintebybrottet visar att provpump-

ningar inte tillför någon väsentlig ytterligare information utöver de slugtester som gjort i de 17 kärnborrhålen.  

För att kunna bemöta påståenden från en remissinstans krävs ett arbete av den som skriver remissen att sätta 

sig in i frågan och precisera vad som behöver göras ytterligare. Som exempel skriver Tekniska nämnden 

Region Gotland i sitt yttrande under punkt 2 ”SMA behöver vidare titta djupare på vilken påverkan deras 

verksamhet har på angränsande fastigheter. Därmed krävs ytterligare komplettering och utredning för påverkan 

på Stormyr med tillhörande grundvattenströmning mot Lillmyr, bäck som rinner förbi Hunninge gård samt källa 

på fastighet Lilla Snögrinde 1:50. De åtgärder som skall vidtas för att inte påverka dessa vatten bör tydliggöras. 

Uppföljningsplan krävs.” Det är oklart vad ”titta djupare” innebär, vad är det som saknas? Vilka åtgärder ska 

vidtas utöver vad som redan inlämnats i ansökan för att ”inte påverka dessa vatten”? Motiveringar finns i 

ansökan att vattnen inte påverkas. Det är även oklart om det är ett ytterligare krav eller om det bara är en 

allmän anmärkning att en uppföljningsplan ska finnas. Ett föreslaget kontrollprogram av yt- och grundvatten 

beskrivs med mätpunkter och utförande i Bilaga B.2 kapitel 17.  

Svaren på remisserna har delats in i huvudrubriker och underrubriker utifrån inkomna kompletteringsönskemål.  
 
Svar på remisser från Gotlands Botaniska Förening och Klintetraktens framtid ges i kapitel 4.2, 4.3 och 4.7 
respektive i Bilaga B.2 kapitel 15.0 som behandlar påverkan av verksamheten samt nedanstående kapitel 3.4, 
4.2, 4.6 och 4.8.  
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2.0 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

2.1 Karst 
Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande under punkt 8.12 Karstformationer ”Enligt ansökan menar bolaget att 

det inte finns några större karstformationer i området. Länsstyrelsen kan ur ansökan inte utläsa hur bolaget 

har kommit fram till denna slutsats. Länsstyrelsen anser därför att ansökan bör kompletteras med närmare 

beskrivningar som visar hur bolaget kommit fram till dessa slutsatser.” 

Frågeställningen är beskriven och utredd i den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, se Bilaga 

B.2, kap 4.1 Jordlager och berggrund, sid 11-12.  

Utöver det kan följande anföras att inga observationer har gjorts av förekomst av karstsprickor i brottväggar i de 

två stenbrotten Klinteby i norr och Snögrinde i sydväst eller på hällmarker i planerat brytområde. Däremot kan 

uppsprucken kalksten ses i ytan av brottväggar i båda brotten och en uppsprucken revkropp i Snögrindebrottet 

samt uppsprucken stromatoporoidekalksten i ytlig kalksten i sydväst och på andra ställen t.ex. vid borrhål 

Bh16001 i den centrala delen.  

2.2 VLF-mätningar 
Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande under punkt 8.4 VLF-mätningar ”I utredningen görs endast jämförelsen 

med vattenprospektering och att de utslag som identifierats inte visar på några större vattentillgångar. Vidare 

motiveras inte varför linjerna är dragna som de är, stora delar av fastigheten och det planerade brytområdet har 

inte undersökts med VLF. Eventuella felkällor/svårigheter med VLF- metoden bör även redogöras för…… 

Analyser kring sprickförekomster i området behöver utföras för att tydliggöra bergtäktens inverkan på 

grundvattennivåer och influensområde i området. Enligt utredningen skulle den av SGU identifierade 

sprickzonen upptäckts genom de utredningar som gjorts med VLF, utredningen bör beskriva tydligare hur 

sprickzonen genom VLF undersökningarna kan uteslutas. VLF-mätningarna gjordes i juni 2017. 2017 var ett år 

med generellt mycket låga grundvattennivåer på Gotland.” 

Frågeställningarna beskrivs och utreds i den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, se Bilaga B.2, 

kap 4.2 sprickzoner, sid 13-14.  

Utöver det kan följande anföras;  

VLF-mätningarna har utförts av en berggrundsgeolog/hydrogeolog med tidigare lång anställning vid SGU och 

stor erfarenhet av VLF-metoden för att beskriva hydrogeologiska förhållanden i svensk berggrund och som 

arbetat både i Sverige och internationellt med VLF-metoden för vattenprospektering. Det viktiga är slutsatsen att 

uppmätta anomalier inte visar på zoner med stor vattenförande förmåga. VLF-instrumentet mäter avvikelser i 

elektrisk ledningsförmåga i subvertikala strukturer i berggrunden, och orsaken till en anomali kan dels vara en 

vattenförande zon men det kan även vara t.ex. en lerig sprickfyllnad.  

Linjerna har lagts i kanten av brytområdet och vinkelrätt mot topografiskt indikerade zoner och av SGU möjliga 

tolkade N-S zoner i söder och möjlig zon mot Loggarve vattentäktsområde i norr, vilket beskrivs i kap 4.2 sid 13. 

Vidare är det intressanta om brottet har någon kontakt via vattenförande zoner med skyddsobjekt, och inte om 

det finns lokala zoner inom brottet.  

Länsstyrelsen hävdar att en möjlig felkälla är låga grundvattennivåer under juni 2017 när mätningarna gjordes. 

Detta diskuteras i kapitel 4.2 sid. 14. I profil 1 i söder ligger grundvattennivå vid mättillfället ca 10 – 12 m under 
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markytan och samtidigt ger mätningarna utslag för mindre anomalier. Vid övriga profiler ligger grundvattennivån 

högre, och vattenförande strukturer skulle upptäckas vid mätningarna om sådana finns. Tvärs den av SGU med 

flyggeofysik indikerade zonen mellan planerat stenbrott och Loggarve vattentäkt har tre profiler mätts (profil 4, 6 

och 7), varvid inga anomalier erhölls i Profil 4 och 7. Detta tyder på att det inte finns någon större elektriskt 

ledande zon som skulle kunna vara vattenförande i SGU:s indikerade läge.  

Den hydrogeologiska modell som finns beskriven i Bilaga B.2 och som bygger på gedigen information om 

grundvattennivåer, vattengenomsläpplighet, borrkärnekartering, borrprotokoll samt geologiska förhållanden har 

accepterats av Länsstyrelsen som tycker att "Utredningen ger en bra nulägesbild" av geohydrologiska 

förhållanden (Länsstyrelsen remiss pkt 8.1). Syftet med VLF mätningarna är att hitta större eventuellt 

grundvattenförande strukturer som skulle kunna medverka till en påverkan på skyddsobjekt vid en brytning av 

kalksten. Några indikationer på större sådana strukturer har inte erhållits genom VLF-mätningarna varför 

ytterligare analyser av sprickförekomster i området inte har bedömts tillföra mera kunskap.  

2.3 Slugtester 
Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande under punkt 8.5 Slugtester ”Länsstyrelsen tolkar resultatet som att slug-

tester utförts vid tre tillfällen och att vissa borrhål har testats under maj och andra under augusti för att 

representera höga respektive låga nivåer. Länsstyrelsen noterar att grundvattennivåer i maj och augusti inte 

representerar högsta respektive lägsta nivåer under året samt att slugtesterna inte representerar permea-

biliteten i hela borrhålet. Slugtestets resultat är också det som ligger till grund för beräkningarna av täktverksam-

hetens influensområde som i utredningen uppskattas till maximalt 100 meter. I flertalet av de borrhål som 

analyserats finns rapporter från borraren om kärnförlust och spolvattenförlust på olika djup vilket indikerar 

förekomst av sprickor och vattenförande lager. Varken slugtest eller analyser av kärnkarteringar ger indikationer 

på grundvattnets flödesriktning i de djupare lagren varför utredningen behöver kompletteras. Ett slugtest ger en 

momentan bild av hur förhållandena ser ut i borrhålet, om ytan istället blottläggs genom brytfront bör förhållan-

dena förändras, och detta behöver utvärderas. För att styrka och komplettera resultaten som tagits fram genom 

slugtesterna i området bör undersökningen kompletteras med fler metoder och angreppssätt.” 

Frågeställningarna beskrivs och utreds i den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, se Bilaga B.2 

Kap 13.0 Grundvatten vid planerat stenbrott, sid 27-35 och Bilaga B.2.13 PM avseende slugtester …. och 

Bilaga B.2.16 Sammanställning av kärnkartering, kärnborrningsprotokoll och hydraultester.  

Utöver det kan följande anföras;  

Länsstyrelsens påstående om grundvattennivåer vid de olika testtillfällena är felaktigt. I Bilaga B.2.13 sid 1 står ” 

Fältarbetena genomfördes 2017-05-12—13 samt 2017-08-07—08 ……. Den 21 november 2017 gjordes tre nya 

slugtester i borrhålen 16010, 16011 och 16016 …….. Testerna i maj och augusti 2017 gjordes vid låga 

grundvattennivåer medan testerna i november utfördes då grundvattennivåerna var höga efter riklig nederbörd.” 

Slugtestet ger vattengenomsläppligheten i den del av borrhålet som ligger under grundvattennivån och ger 

värden på de mest genomsläppliga sprickorna. Vid slugtesterna låg grundvattennivån högre än 5 m under 

markytan i 10 borrhål och i 8 av dessa höjdes vattennivån vid testtillfället till röröverkant, vilket innebär att den 

övre delen av kalkberggrunden har testats där så är möjligt.  

I Bilaga B.2.16 beskrivs de geologiska förhållandena i de 17 testade borrhålen, baserat på borrarens 

iakttagelser och kärnkartering, tillsammans med grundvattennivåer och testad sektion vid de tre testtillfällena. I 

6 borrhål anger borraren "Tappat spolvatten" ner till ca 4 m djup, och i 2 borrhål "Kärnförlust 1 m" ner till ca 3 m 
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djup, vilket medför att i 8 borrhål är den övre delen av kalkstenen ner till ca 3 - 5 m djup mer vattengenom-

släpplig än resten av kalkstenen därunder. I 4 borrhål anger borraren ”Hål tätt”. I 3 borrhål finns inga uppgifter 

från borraren. I dessa 7 borrhål som är ”täta” eller saknar uppgifter ligger grundvattennivån under sommaren 

<1,5 m under markytan, vilket tyder på att borrhålen är täta då grundvattennivån inte sjunker under en 

lågvattenperiod. Återstår 2 borrhål Bh16011 i sydväst vid Snögrindebrottet och BH16017 i söder. I det mest 

vattengenomsläppliga borrhålet Bh16011 i sydväst anges "Tappat spolvatten" på 21,5 m djup och i den övre 

delen av borrhålet mellan ca 3 m och 13 m djup. Detta diskuteras ingående i kapitel 13.2 sid. 31-35. I borrhålet 

BH16017 i söder anger borraren ”Tappat spolvatten” på ca 9,5 m djup, och där varierar grundvattennivån 

mellan ca 5 och 10 m under markytan.  

Förståelsen av de hydrogeologiska förhållandena i kalkstenen vid planerat brytområde för Klintebys stenbrott 

bygger på en mängd information av geologiska förhållanden från geologiska kartor, borrkärnor, borrarens upp-

gifter, brottväggar vid Klintebybrottet och Snögrindebrottet samt mätningar av grundvattennivån både manuellt 

och kontinuerligt med tryckgivare och hydraultester i form av slugtest. Den geologiska information som erhålls 

från karteringen av borrkärnor överensstämmer med den information som kan ses i de två brottväggarna.  

Vid beräkningarna av täktverksamhetens influensområde tas hänsyn till den naturliga grundvattennivån under 

låg- resp. hög grundvattennivå, avsänkningen av grundvattennivån pga. kalkbrytningen samt vattengenom-

släppligheten beräknad från slugtesterna. Från slugtesterna erhålls både vattengenomsläppligheten i den ytliga 

uppspruckna 3 – 5 m djupa delen av kalkstenen, och i djupare delar där vattenförande sprickor finns.  

Grundvattnets flödesriktning bestäms av de hydrauliska gradienterna i området som utgörs av skillnader i 

grundvattennivå inom området. Detta gäller i homogena grundvattensystem men även i sprickakviferer som 

kalkstenen vid planerat brott som är uppsprucken i de övre 3 - 5 metrarna.  

Svårigheterna att genomföra provpumpningar i den aktuella hydrogeologiska miljön är betydande vilket 

illustreras bl.a. av de tidigare genomförda undersökningarna av ÅF i brunnarna B1, B2 och B3, men även av 

bolagets tidigare undersökningar vid Stucks kalkbrott. Mot bakgrund av dessa tidigare erfarenheter bedömdes 

att ett större antal slugtester skulle ge ett tillräckligt gott underlag för beräkning av influensområdet kring det 

planerade Klintebybrottet.  

3.0 VATTENHANTERING 

3.1 Bassäng 
Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande under punkt 8.7 Prövning av vattenreservoaren ”Den planerade 

bassängen/reservoaren i norra delen av brottet bör ha en redovisningsgrad som om den skulle prövas som 

en separat vattenverksamhet. Bland annat bör det framgå hur den ska utformas, storlek, när den ska 

anläggas samt planerad högsta höjd för vattenytan. Eventuell utbyggnad av dammen behöver också 

definieras tydligare. Vidare framgår att den ska kunna rymma en vattenvolym som motsvarar ett års 

medelavrinning, vilket länsstyrelsen tolkar som att den kan behöva tömmas för att kunna ta emot vatten 

nästkommande år. Det behöver tydliggöras att dammen inte kommer att ha en infiltrerande funktion under 

tiden som den fylls på, därmed även det omvända, att omkringliggande grundvatten kan tränga in när 

vattennivåerna i dammen är lägre än omgivande grundvattenyta. Beroende på hur vattnet i dammen ska 

användas behöver behovet av rening utvärderas.” 

SGU skriver i sitt yttrande ”SGU anser att det finns en del otydligheter i presentationen av hur vattenflöden 

planeras att ske, både under drift och framförallt under den planerade successiva efterbehandlingen (TB kap 5 
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Efterbehandling). …. Det är inte tydligt om vattenhanteringen under drift ska omfatta pumpning eller avrinning 

med självfall till den planerade sedimentationsdammen.” 

Frågeställningarna beskrivs och utreds i den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, se Bilaga B.2, 

kapitel 14.0 Vattenhantering, sid 35-41 och kapitel 15.1.2 Påverkan på grundvatten i omgivningen, sid. 45-46.  

Utöver det kan följande anföras;  

Bassängen placeras i den västra delen av befintligt stenbrott i Klinteby för att möjliggöra självfall från vatten-

samlingen i sydväst efter avslutad verksamhet. Dimensionering och vattenkvalitet beskrivs i kapitel 14.0 

Vattenhantering, där en bedömning görs att sannolikheten att bassängen blir full genom tillrinning och läns-

pumpning över vintern är relativt liten om volymen är ca 150 000 m3. Ingen rening bedöms behövas vid utsläpp 

till bäcken. Bassängen byggs med en area på minst 2 ha inom befintligt tillstånd (Figur 1). 

 

Figur 1 Bassäng för hantering av länshållningsvatten inom befintligt Klinteby stenbrott (rastrerad yta) 
med möjlighet till utbyggnad åt öster (streckad yta) 
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En damm anläggs tvärs infartsvägen med dammkrön på ca +46 m och utskov med dämningsnivå på +45 m. 

Utskovet görs reglerbart och av betong. Botten på bassängen planeras ligga på ca +37,5 m, dvs. ca 4,5 m 

under dagens brottbotten på +42 m. Bassängen maximala vattendjup blir ca 7,5 m och volymen ca 150 000 m3.  

En kanal anläggs från utskovet vid tillfartsvägen över dagens upplagsplats och till bäcken vid kanten av gärdet 

där vattnet rinner vidare i befintlig kulvert under jordbruksmarken (se Bilaga B.2.5). Kanalen används bara i 

nödfall om bassäng blir full och ingen användning finns för vattnet i bassängen. Om vattnet i bassängen ska 

användas för bevattning eller annat ändamål så pumpas det från bassängen. Om behov föreligger att öka 

bassängvolymen sker brytning av sten öster om bassängen ner till ca +35 m. För att kunna göra detta måste en 

stabil bergplint lämnas mot bassängen så att arbete kan förekomma under bassängens vattenyta. För att 

bestämma bredden på bergplinten mot bassängen måste den dimensioneras av en geotekniker/dammexpert. 

Efter utsprängning av all sten i norra delen av Klintebysbrottet öster om bassängen, sprängs slutligen en kanal 

genom skyddsplinten mot bassängen så att vattnet kan rinna in och fylla hela norra delen av Klintebysbrottet 

utom en del av plinten som står kvar. Då kommer vattennivån i bassängen att sjunka under dagens brottbotten 

på +42 m. Detta behöver inte ske förrän all verksamhet är avslutad i hela Klintebysbrottet om det inte finns 

något behov av att öka volymen i bassängen under driftperioden. Vid efterbehandlingen behövs således inte 

dammen så den kan rivas eller bara öppnas vid utskovet så att en långsiktigt hållbar avbördningsnivå från 

bassängen skapas på nivån ca +39 m till +41 m, då bäckbotten bedöms ligga på ca +39 m. Vid avslutad 

verksamhet kommer således ett större område i norr att utgöra en öppen vattenyta och ett magasin på ca 

250 000 m3 som kan användas för olika ändamål.  

För att grundvattenströmning ska kunna ske mellan bassängen och omgivande marker i väster och norr måste 

det dels finnas vattenförande strukturer i form av lager eller sprickor med en relativt god vattengenomsläpp-

lighet, och dels en skillnad i grundvattennivå (hydraulisk gradient). Bassängen kommer huvudsakligen att ligga i 

en relativt tät märgelsten som ligger under kalkstenen och som finns i ytan under jordbruksmarken i väster och i 

norr (se Bilaga B.2, Figur 7 sid. 11). En viss del på ca 3 m kommer dock att ligga i den djupare kalkstenen som 

är mera vattengenomsläpplig. En bedömning av bassängens påverkan på omgivningen görs i Bilaga B.2 kapitel 

15.1.2 sid. 45- 46. Där antogs dock att hela bassängen ligger i den tätare märgelstenen. Provpumpningar har 

genomförts i två brunnar i märgelstenen; Brunn 1 som ligger i fastighetsgränsen invid jordbruksmarken ca 50 m 

väster om Klintebybrottet och Brunn 3 som ligger i fastighetsgränsen i skogsmarken ca 100 m nordöst om 

Klintebybrottet. Vattengenomsläppligheten har beräknats till ca 5*10-9 m/s i båda brunnarna, vilket är mindre än 

en 100-del av vattengenomsläppligheten i kalkstenen i den centrala delen av planerat stenbrott. Brunnen som 

ligger vid jordbruksmarken i väster har en grundvattennivå på ca +39 m, medan grundvattennivån i brunnen i 

skogsmarken varierar mellan ca +42 m på sommaren och +43 m på vintern. Dämningsgränsen i bassängen blir 

+45 m, vilket ger en gradient på maximalt 12% mot väster och 2% mot öster.  

Det största läckaget ut från bassängen mot väster och norr sker då vattenytan i bassängen ligger vid dämnings-

gränsen vilket kan inträffa under vintermånaderna. Om vattnet i bassängen inte utnyttjas för andra ändamål och 

extrema meteorologiska förhållanden råder med stora mängder nederbörd under vintermånaderna skulle 

dämningsgränsen kunna uppnås under en kortare period. Vid antagandet att vattenytan ligger vid dämnings-

gränsen under 4 månader (november - februari) beräknas utläckande vatten från bassängen till omgivande 

åkermarker i väster uppgå till ca 350 m3, baserat på beräknad vattengenomsläpplighet i märgeln och bedömd 

vattengenomsläpplighet i kalkstenen som antas vara 100 gånger högre än den i märgeln. Huvuddelen rinner 

genom kalkstenen och endast ca 5 m3 rinner i märgeln. Mot nordöst sker endast ett utläckage till kalkstenen på 

ca 15 m3. Om samma beräkningsteknik används för det befintliga Klintebybrottet skulle flera kubikmeter 

grundvatten per dygn rinna in i brottet idag. Idag syns bara några små inflöden ganska högt upp i brottväggen 
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och läckageberäkningen från bassängen mot väster överskattar därför troligen utläckaget i kalkstenen (Figur 2). 

Fotona visar även att grundvattennivån ligger högt invid brottkanten. 

 

 

Figur 2 Foton på punktformiga inläckage med algbeväxning i södra brottväggen i Klintebybrottet. 
Vänstra fotot A; inläckage ca 6 m över brottbotten och högra fotot B; inläckage ca 3 m över 
brottbotten 

Maximal mängd inläckande grundvatten sker under sommaren (juli – oktober) innan uppfyllnaden av bassängen 

under vintern. Vid antagandet att maximalt inläckage sker under 4 månader kommer ca 0,5 m3 grundvatten att 

rinna in i bassängen från märgelstenen i väster. Från nordöst kommer även ca 0,5 m3 grundvatten från 

märgelstenen att rinna in i bassängen, med det är grundvatten inom fastigheten. Då grundvattennivån är låg 

under sommaren kommer inget grundvatten att rinna in i bassängen från kalkstenen. Efter avslutad verksamhet 

kommer en del av eller hela dammen vid bassängen att rivas och vattennivån kommer att sjunka till nivån +40 

m till 41 m och ligga i märgelstenen under eller vid omgivande grundvattennivåer, vilket medför att praktiskt 

taget inget vatten kommer att läcka ut från bassängen.  

Behovet av rening beroende på hur vattnet i dammen ska användas beskrivs i kapitel 3.4. 

 

A B 

A 
B 
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3.2 Infiltration till skogsmark 
Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande under punkt 8.8 Infiltration till skogsmark ”Länsstyrelsen noterar att 

viss del av det utpumpade vattnet kan nå Stormyrs tillrinningsområde, resterande rinner tillbaka till den 

lågpunkt i sydväst där det vidare vid behov pumpas tillbaka till dammen. 

• Även här bör behovet av rening utvärderas och påverkan på Stormyr utvärderas. 
• Skogen och växlighetens möjlighet till rening behöver också förtydligas. 
• Utformningen av den planerade våtmarken behöver förtydligas. 
• Högsta respektive lägsta uppskattade flöde till dammen bör förtydligas. 

Frågeställningarna beskrivs och utreds i den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, se Bilaga B.2, 

kapitel 13.1 Grundvattennivåer, Figur 33 sid. 31 och kapitel 14.0 Vattenhantering, Figur 36 sid. 35. 

Utöver det kan följande anföras;  

 Infiltrationen styrs så att inget vatten rinner till Stormyr.  

 Behandlas i Bilaga C Naturvärden. 

 Behandlas i Bilaga C Naturvärden. 

 Högsta och lägsta pumpade länshållningsflöde till bassängen i norra delen av stenbrottet kan inte 

uppskattas då det varierar med årstid och nederbördsförhållanden. Det lägsta pumpade flödet är dock 0 

l/s när det inte föreligger något behov av att pumpa.                           

3.3 Vattensamling i sydväst 
Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande under punkt 8.13 Vattensamling i sydväst ”Den planerade vatten-

samlingen i sydväst och dess funktion behöver förtydligas. Om vatten från brytområdet leds dit för att 

infiltrera och förstärka grundvattenbildningen bör behov av föregående rening utredas.” 

Frågeställningarna beskrivs och utreds i den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, se Bilaga B.2, 

kapitel 15.1.2 Påverkan grundvatten i omgivningen, sid. 45. 

Utöver det kan följande anföras;  

Vatten kan inte infiltreras i sydväst om det pågår stenbrytning där för då sker länspumpning. Infiltration till 

skogsmark kan endast göras innan brytning påbörjas i sydväst. Efter avslutad verksamhet då området har 

efterbehandlats och en vattensamling har etablerats finns inget behov av rening, då kvävespillet från spräng-

medel bedöms ha transporterats bort med länshållningsvattnet till bassängen i norr under brytningen, och 

efterbehandlingen förhindrat vittring av sulfider. Under driftperioden behövs troligtvis ingen rening av sulfat för 

att Livsmedelsverkets riktvärden för dricksvatten ska uppfyllas, då infiltrerat vatten kommer att spädas med 

naturligt grundvatten.  

3.4 Vattenhushållning 
Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande under punkt 8.9 Långsiktig hushållning av vatten ”Genom att pumpa 

vatten till dammen flyttas vattenresursen i brytområdet från möjligheten till infiltration till de djupare 

grundvattenlagren, till att istället tillgängliggöras i dammen. Konsekvenser detta potentiellt medför för 

grundvattenbildningen i området behöver förtydligas. Dammens funktion är även beroende av att det finns 

ett intresse av att hämta vatten till bevattning eller att vattnet används som förstärkning till det kommunala 

dricksvattennätet. Dammens avkastning behöver säkerställas i ett långsiktigt perspektiv och möjligheten till 
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att använda vattnet som en resurs till det allmänna drickvattennätet behöver utredas vidare i samordning 

med huvudman för vattentäkten. Att låta vatten i perioder rinna vidare genom diken direkt mot havet 

bedömer länsstyrelsen inte som en långsiktigt hållbar lösning. Långsiktigt hållbara alternativ för 

vattenhantering behöver utredas vidare.” 

Tekniska nämnden Region Gotland skriver i sitt yttrande under punkt 8 och 9. ”En prioritering mellan och 

förtydligande av de olika föreslagna åtgärderna för hur länsvattnet ska omhändertas utan att orsaka 

föroreningar av grundvattnet eller en ökad näringsbelastning eller påverkan på ekologin i vattendragen .…..” 

SGU skriver i sitt yttrande ”Det framgår vidare (Ansökan 8.3 Vattenverksamheten) att avlett vatten ”kan komma 

att användas på ett eller flera av olika sätt” …… SGU vill gärna se en vidareutveckling av dessa användnings-

områden och på vilka beslutsunderlag man kommer att prioritera mellan dessa, framför allt under vilka 

omständigheter man kommer att välja varianten att infiltrera avlett vatten, men även varianten att avleda vatten 

via diken (utan att detta ska avvattnas till Östersjön) och vilka krav detta skulle kunna innebära och vilka 

miljökonsekvenser detta skulle kunna leda till.” SGU skriver vidare ”Ansökan anger att verksamhetsutövaren 

har rådighet över fastigheten Klinte Klintebys 1:5. Det framgår att infiltration av avlett vatten kan komma att 

ske här och SGU vill att effekten av denna infiltration presenteras tydligare.” 

Frågeställningarna beskrivs och utreds i den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, se Bilaga B.2, 

kapitel 13.2 Vattengenomsläpplighet, Figur 35 sid. 34, kapitel 14.0 Vattenhantering, sid. 36-38, kapitel 15.1.2 

Påverkan grundvatten, sid 45-46, kapitel 15.1.4 Privata brunnar, sid 47-48, kapitel 15.2 sid 48-50 samt Bilaga 

B.2.10 och Bilaga B.2.18 

Utöver det kan följande anföras;  

Vid planeringen av sökt utökat täktområde har inte bara hänsyn tagits till produktion av kalkstensprodukt utan 

även till en vattenhantering som kan gagna lokalsamhället samt en långsiktigt hållbar och värdeskapande 

efterbehandling. Detta beskrivs detaljerat i inlämnad ansökan till miljödomstolen.  

Vid brytning pumpas länshållningsvatten till en bassäng i norr varifrån vatten kan tas för olika externa ändamål. 

Då brytning sker i sydväst kommer vatten att pumpas till bassängen i stället för att naturligt infiltrera till djupare 

liggande grundvatten. Denna infiltration sker naturligt vid höga grundvattennivåer som inträffar under vintern 

från oktober/november till februari/mars. Om brytning sker under denna period i sydväst så minskar infiltrationen 

till djupare grundvatten vilket framförallt påverkar flödet i ”källan” på fastigheten Lilla Snögrinde 1:50. Under 

sommaren maj/juni till augusti är grundvattennivåerna i sydväst låga och ingen grundvattenbildning sker och 

länspumpning behövs ej. Inget utflöde av grundvatten förekommer från källan under denna period (kapitel 4.2). 

Vattentillgången i de privata brunnarna i Lilla Snögrinde bedöms inte påverkas.  

Vad gäller möjliga användningsområden av det vatten som samlas i bassängen i norr så finns redan ett uttalat 

intresse från markägaren till fastigheten Klinte Klintebys 1:4 av att använda allt vatten i bassängen för bevatt-

ning av grödor på jordbruksfastigheten. Detta kan påbörjas så snart bassängen är klar att fyllas på med läns-

hållningsvatten och pågå under hela driftperioden. Det föreligger inget behov av att rena vattnet i bassängen om 

det används till bevattning av jordbruksgrödor. Under växtperioden då bevattning sker bedöms att det inte blir 

någon påverkan på yt- eller grundvatten.  

Efter avslutad verksamhet finns ytterligare alternativ till en långsiktigt hållbar lösning som kan ge stor samhälls-

nytta och vara attraktivt, nämligen att använda de vattenmagasin som skapas i Klintebysbrottet som råvattentäkt 

för dricksvattenproduktion. De två vattenmagasinen, ett i norr och ett i sydväst, kommer att ha en total maga-
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sinsvolym som varierar mellan ca 1 och 2,5 miljoner kubikmeter, beroende på hur kalkbrytningen genomförs 

och vilken dämningsnivå som skapas för de två magasinen. Detta ger en stor möjlighet att omfördela den 

naturliga vattentillgången som är stor under vintermånaderna till sommarmånaderna då efterfrågan är som 

störst. Den befintliga kommunala grundvattentäkten Loggarve pumpar idag nästa allt utvunnet vatten till 

livsmedelsindustrin Foodmark i Klinteby. Pumpningen medför att grundvattennivån i vattentäktområdet ligger på 

drygt +45 m under vintern och avsänks till eller några meter under havsnivån under sommaren. Uttaget av 

råvatten har varierat under åren 2011 till 2018 mellan drygt 70 000 m3 till 100 000 m3, vilket kan jämföras med 

den planerade bassängen i Klintebysbrottet på 150 000 m3 som kan lagra en årsnederbörd. Efter avslutad 

verksamhet finns en vattenvolym i de två magasinen som kan försörja mellan 15 000 och 35 000 personer med 

dricksvatten under 1 år. Magasinen kommer att naturligt fyllas på med ca 150 000 m3 nettonederbörd per år, 

vilket innebär en hållbar vattenförsörjning för mer än 2 000 personer.  

Halterna av klorid, kväve och sulfat i länshållningsvattnet under driftperioden bedöms ligga under gränsvärdena 

enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning förutom sulfat som bedöms ligga över gräns-

värdet på 100 mg/l. Efter avslutad verksamhet och efterbehandling bedöms även sulfathalten ligga under 

gränsvärdet.  

Möjligheten att använda vattnet i magasinen i det efterbehandlade Klintebysbrottet som en resurs till det 

allmänna drickvattennätet behöver utredas vidare i samordning med huvudman för vattentäkten. 

4.0 PÅVERKAN 

4.1 Läckage av drivmedel 
Tekniska nämnden Region Gotland skriver i sitt yttrande under punkt 4. ”Ansökan innehåller hantering av driv-

medel vid tankning av fordon i tilltänkt täkt dock behandlas frågan om läckage från arbetande fordon väldigt 

enkelt. Regionen önskar djupare kompletteringar på hur olyckor skall hanteras och inte enbart att absorptions-

material skall finnas tillgängligt. Denna fråga är viktig för Regionen i och med att vattentäkter finns i området.” 

Frågeställningen är beskriven och utredd i den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, se Bilaga 

B.2, kapitel 15.1.3 Påverkan kommunala vattentäkter, sid 46-47 och kapitel 16.1 Skyddåtgärder för Mölner 

reservvattentäkt samt Bilaga B.1 kapitel 2.5.1 Bränslen, sid. 6.  

Utöver det kan följande anföras att tankning sker på särskilda ytor med skyddsanordningar. Brytning kommer att 
ske under grundvattenytan vilket innebär att allt ev. läckage från fordon inte kan komma ut i omgivningen till 
stenbrottet.  

4.2 Influensområde 
Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande under punkt 8.2 Jnfluensområde och punkt 8.3 Profil över täktbotten 
och punkt 8.6 Avrinning 

Punkt 8.2; ”Länsstyrelsen bedömer att nuvarande utredning inte ger tillräckligt underlag för att dra slutgiltiga 

slutsatser om brytområdets faktiska influensområde eller långsiktiga effekter på vattenförhållandena i omgiv-

ningen. Redogörelse för vattenverksamhetens fördelar från allmän och enskild synpunkt i förhållande till kost-

nader, skador och olägenheter av verksamheten behöver utvecklas. Utgångspunkten för redogörelsen bör vara 

verksamhetens påverkan ur ett långsiktigt och brett perspektiv med hänsyn till bl.a. dricksvattenförsörjningen. 

Bolaget bör redogöra för bortledande av vatten uttryckt i total årlig vattenvolym alternativt redogöra för den 

avsänkning av grundvattnet som behövs för verksamhet i brottet.”  
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Punkt 8.3; ”……… För att kunna bedöma hur en verksamhet påverkar vattenförhållanden inom ett område, samt 

vilka utredningar som bör göras, har täktbottnens höjd över havet stor betydelse. Länsstyrelsen bedömer därför 

att en tydligare profil över täktbottnen behöver tas fram och de hydrogeologiska förutsättningarna utredas och 

beskrivas utifrån den.”  

Punkt 8.6; ”….. Utredningen behöver kompletteras med utredningar som belyser de vattenförande lager som 

identifieras i kärnborrhållskarteringen. Detta har som mest betydelse i utkanterna av planerat brott för att skapa 

en tydligare bild av influensområdet. Vidare behöver grundvattenmagasinens storlek, förhållande till varandra 

samt eventuell utbredning utanför planerat täktområde utvärderas och presenteras. 

Frågeställningarna beskrivs och utreds i den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, se Bilaga B.2, 

kapitel 13 Grundvatten, sid. 27-35, kapitel 14.0 Vattenhantering, sid. 38-41, kapitel 15.0 Påverkan, sid. 41-53, 

särskilt sid. 41-45.  

Utöver det kan följande anföras;  

I den hydrogeologiska rapporten, Bilaga B.2, beskrivs detaljerade mätningar och utvärderingar av grundvatten-

nivåer både inom planerat brytområde och i privata brunnar i omgivningen samt hydraultester och beräkningar 

av vattengenomsläpplighet och influensområde. Beräkningar har gjorts av influensområdets utsträckning från 

brottkanten runt ett fullt utbrutet stenbrott för två fall; 

1 fullständig avsänkning av grundvattennivån till brottbotten vid brottkanten 

2 avsänkning av grundvattennivån i den mest genomsläppliga övre delen av kalkstenen ner till 5 m 

djup 

Beräkningarna har utförts dels vid låga och dels vid höga grundvattennivåer i sektioner runt brottet. Planerat 

stenbrott ligger på ett höjdområde, vilket innebär att brottkanten ligger högre än omgivande marknivå. Det finns 

därför ingen anledning att använda en profil för att beskriva påverkan. För att erhålla en bättre bedömning av 

influensområdets storlek har beräkningar gjorts i ett antal sektioner i ytterkanten av täkten där topografi, 

planerad brottbotten och geologiska och hydrogeologiska förhållandena varierar. I de centrala norra och östra 

delarna av planerat täktområde är vattengenomsläppligheten störst i de ytliga delarna av kalkstenen och 

variationen i grundvattennivån är liten (Bilaga B2, Figur 34 sid. 32). I söder och sydväst är vattengenomsläpplig-

heten större och enligt kärnborrningsprotokoll finns vattenförande lager på ca 10 m i söder (Bh16017) och ca 20 

m i sydväst (Bh16010, 16011 och 16016). I söder ligger marknivån på +52 m till +54 m och planerad brottbotten 

ligger på ca +40 m, dvs. ca 12 - 14 m under markytan. Grundvattennivån varierar mellan ca 5 och 10 m under 

markytan, dvs. inget grundvatten finns i de övre mer genomsläppliga delarna av kalkstenen. Vattengenom-

släppligheten i den vattenförande struktur som finns på ca 10 m djup i söder har testats i borrhål Bh16017 till ca 

5*10-6 m/s, vilket ger ett maximalt avstånd för avsänkning av grundvattennivån på ca 25 m vid lågvatten och ca 

50 m vid högvatten (Bilaga B2, Tabell 6 sid. 44).  

Vid beräkning av influensområdet har alltså vattengenomsläppligheten i de mest genomsläppliga strukturerna i 

borrhålen använts. Enligt beräkningarna bedöms influensområdet i nordöst vara begränsat till de övre 3 – 5 

metrarna av kalkstenen på ett avstånd av maximalt ca 50 m. I söder och sydväst där vattengenomsläppliga 

strukturer finns i djupare delar av kalkstenen och grundvattennivån ligger mer än 5 m under markytan visar 

beräkningar att även där bedöms influensområdet vara maximalt ca 50 m.  

Beräkningarna har gjorts för en fullt utbruten stentäkt vilket innebär att de gäller under driftperioden då avsänk-

ningen är som störst. Efter avslutad verksamhet och efterbehandling kommer de djupast utbrutna delarna av 
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stenbrottet i sydväst och norr att vattenfyllas till största delen av nederbörd över brottytan och till mindre del av 

tillrinnande grundvatten. Avsänkningen av grundvattennivån i omgivningen minskar då, och avsänkningen är 

således störst under driftperioden. Effekten av en brytning av kalksten inom planerat täktområde är således 

begränsad, och endast en mindre påverkan kan uppkomma på flödet i ”källan” på fastigheten Lilla Snögrinde 

1:50.  

Vattenhanteringens fördelar beskrivs i kapitel 3.4 ovan. Inga skador eller olägenheter bedöms uppkomma på 

allmän och enskild vattenförsörjning under drift eller efter avslutad verksamhet vilket beskrivs i kapitel 0 till 4.8 

nedan.  

I SGU-rapport 2013:01 ”Bedömningsgrunder för grundvatten” görs följande definitioner; 

Akvifer – Geologisk formation med tillräcklig genomsläpplighet för att medge ett betydande flöde eller uttag 

av betydande mängder grundvatten. 

Grundvattenmagasin – En avgränsad del av en eller flera akviferer med en sammanhängande mättad zon. 

I en del fall där intilliggande grundvattenförande formationer bedöms ha hydraulisk kontakt, har dessa 

betraktats som ett grundvattenmagasin. Det kan vara t.ex. en isälvsavlagring och anslutande svall-

sediment, en isälvsavlagring och underliggande rösberg. 

Flera olika definitioner finns i litteraturen och en enkel sammanfattning kan formuleras enligt följande; 

Grundvattenmagasin – Ett geologiskt medium i vilket en grundvattenförekomst finns som är avgränsad 

geologiskt eller hydrauliskt av grundvattendelare.   

Den ytliga 3 – 5 m mäktiga uppspruckna kalkstenen inom planerat brytområde kan betraktas som en akvifer där 

grundvattenströmningen följer topografin, då grundvattennivån ligger högre i topografiska höjdområden än i 

lägre liggande områden. Den ytliga akviferen kan delas in i fyra grundvattenmagasin åtskilda av grundvatten-

delare, med ytlig grundvattenströmning mot norr, sydväst, söder och mot Stormyr särskilt under vintern med 

höga grundvattennivåer (Bilaga B.2, Figur 33 sid. 31). Under sommaren sjunker grundvattennivån endast några 

meter i den centrala, norra och östra delen av brytområdet och avrinningen minskar. I söder och sydväst sjunker 

grundvattennivån med ca 5 m respektive ca 15 m till mer genomsläppliga strukturer på ca 10 m djup i söder och 

ca 20 m djup i sydväst. Vattendelarna är ungefär desamma som under vintern, men de hydrauliska gradienterna 

och grundvattenflödet är mindre.  

Det ytliga grundvattenmagasinet i den centrala och norra delen medför en snabb avrinning mot våtmarkerna i 

nordöstra delen av brottet och till bäcken som rinner mot nordväst utanför fastighetsgränsen. Bäcken rinner ner 

till den bäck som går i skogskanten och som rinner vidare i en kulvert under jordbruksmarken. En del grund-

vatten rinner även ut mot jordbruksmarken i nordväst. Vid kraftiga regn och längre regnperioder under vintern 

2017 har flöden på 28 och 36 l/s uppmätts i inloppet till kulverten (Figur 3). En jämförelse kan göras med flödet 

på 4 l/s i Hunninge bäck den 12 december samt flödet på 6 l/s i ”källan” vid Lilla Snögrinde 1:50 i slutet av 

februari 2018.  

Grundvattenmagasinet i sydväst avrinner åt nordväst mot jordbruksmarkerna och ”källan” vid Lilla Snögrinde 

1:50. Det vatten som rinner ut i källan kommer huvudsakligen från omgivande tillrinningsområde men även från 

grundvattenmagasinet i sydväst. Att det finns ett hydrauliskt samband mellan grundvattenmagasinet i sydväst 

och ”källan” visas av uppmätta grundvattennivåer i de tre borrhålen i sydväst och flödet i ”källan”. Marknivån vid 

”källan” ligger på ca +42 m och den sinar då grundvattennivån i borrhålen i sydväst sjunker under ca +40 m.  
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Figur 3 Nederbörd vid Sanda och mätta flöden i bäcken vid norra delen av täktområdet samt i 
Hunnninge bäck och ”källan” vid Lilla Snögrinde 1:50 

Den 22 februari 2018 uppmättes flödet i ”källan” till 6,4 l/s och grundvattennivån i borrhålen Bh16010, Bh16011 

och Bh16016 låg mellan +41,5 m och 42,5 m (Bilaga B.2 Figur 35 sid. 34 och Bilaga B.2.18). Den 15 april rann 

fortfarande vatten från ”källan” och grundvattennivån i borrhålen varierade mellan +40,0 m och +40,5 m. Tio 

dagar senare den 25 april hade ”källan” sinat och grundvattennivåerna låg på +39,5 m till +40,0 m. Det visar 

både att det finns ett samband mellan grundvattenmagasinet i sydväst och ”källan” och att tillrinningsområdet för 

”källan” bidrar med en stor del av flödet. Vid besök för vattenprovtagning en gång per månad vid källan förekom 

inget vattenflöde från april tom. november 2018. Den 10 december var flödet lågt och i slutet av januari 2019 

förekom inget flöde i källan. Vattenflödet återkom i källan i början av mars 2019.  

Grundvattennivån i sydväst sjönk från ca +50 m i mitten av mars 2018 till mellan +31 m och +35 m i mitten av 

maj, och därefter låg grundvattennivån på samma nivå till och med oktober trots att det regnade en del från 

slutet av juli. Vattennivån har mätts kontinuerligt i tre privata brunnar på fastigheterna Lilla Snögrinde 1:45 vid 

länsväg 141, Lilla Snögrinde 1:26 efter byväg mot Snögrindebrottet och Lilla Snögrinde 1:50 ca 400 m från 

Snögrindebrottet (Bilaga B.2.18). I mitten av mars låg vattennivån i brunnarna vid Lilla Snögrinde 1:45 och Lilla 

Snögrinde 1:50 på +45,5 m respektive +37 m. I mitten av maj hade vattennivån sjunkit till +33,5 m i båda 

brunnarna, och därefter sjönk de ytterligare till ca +28 m i slutet av juli, dvs. 3 – 7 m under grundvattennivån i 

sydväst. Det indikerar att grundvattenmagasinet i den sydvästra delen av planerat stenbrott inte har någon 

hydraulisk kontakt med det grundvattenmagasin där de privata brunnarna tar sitt vatten. Dessutom reagerar 

grundvattennivån i sydväst inte på samma sätt som vattennivån i de privata brunnarna på nederbörden som 

kommer i augusti till oktober. Den stora nederbördsmängd på 35 mm som föll den 29 juli i Lilla Snögrinde ger 

endast en snabb höjning och avsänkning på 2 – 4 m i sydväst medan vattennivån i brunnarna höjdes 

momentant med ca 3 m för att därefter steg med ytterligare nederbörd under augusti till ca +32 m till +37 m 

(Bilaga B.2.18).  

Grundvattenmagasinet i den södra delen av fastigheten har en uppsprucken kalksten i de övre 2 – 4 m och i ett 

borrhål (Bh16017) finns även ett genomsläppligt skikt på ca 10 m djup. Det innebär att inom ca 40 ha av 

fastigheten kommer grundvatten under vinterperioden med höga grundvattennivåer att avrinna mot söder både 

ytligt och i det djupare genomsläppliga lagret (Bilaga B.2, Figur 33 sid.31). Under sommarperioden med låga 
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grundvattennivåer kommer avrinning endast att ske i det djupare genomsläppliga lagret. Av dessa 40 ha 

planeras bara 17 ha att brytas (Bilaga B.2, Figur 36 sid.35). Där ligger grundvattennivån som högst under 

vintern ca 5 m under markytan, dvs. endast ett mindre ytligt grundvattenflöde uppkommer mot söder. Däremot 

sker ett grundvattenflöde mot söder i det djupare lagret ca 10 m under markytan. Avsänkning av grundvatten-

nivån vid brytning i söder bedöms uppgå till maximalt ca 50 m (se ovan).  

Mängden pumpat länshållningsvatten från stenbrottet beror på nederbörd och avdunstning som varierar under 

året och mellan olika år samt påverkas av framtida klimatförändring. Avsänkningen av grundvattennivån i 

omgivningen beräknas dock vara marginell vilket medför att bidraget från tillrinning av grundvatten utanför 

brytområdet är marginell.  

4.3 Inläckage av grundvatten 
SGU skriver i sitt yttrande ”SGU anser att vattenverksamheten är otydligt beskriven framför allt i den 

sammanställda ansökan. Det framgår att den förväntade mängden vatten som ska hanteras utgörs av 

nettonederbörd och avrinning över brytområdet. Vidare framgår (Ansökan 8.3 Vattenverksamheten) att det 

”dessutom tillkommer vatten som infiltrerar inom fastigheten och som rinner till lågpunkter som skapas vid 

brytningen”. SGU utgår från att detta rör sig om inläckande grundvatten då stora delar av verksamheten 

förväntas ske under grundvattennivån. SGU vill gärna se en tydligare uppskattning av mängden inläckande 

grundvatten. Det är möjligt att uppgifterna finns i till ansökan bifogad hydrogeologisk rapport, men det är 

önskvärt att denna uppgift framförs tydligare i en sammanfattning i själva ansökan.” 

SGU skriver vidare i sitt yttrande ” SGU anser att det finns en del otydligheter i presentationen av hur vatten-

flöden planeras att ske, både under drift och framförallt under den planerade successiva efterbehandlingen (TB 

kap 5 Efterbehandling). Det framgår att de största delarna av brytningen ska ske under grundvattenytan, utom 

ett område i sydväst som periodvis har lägre grundvattennivåer än färdigt brytningsdjup inom detta område. För 

resterande område torde alltså brytningen ske under grundvattennivån. …… Konsekvensen borde rimligen vara 

att den färdigutbrutna bergtäkten i framtiden kommer att vattenfyllas med inläckande grundvatten, framförallt om 

verksamhetens drift har skett genom att man pumpar bort inläckande vatten. Detta torde gälla för alla områden 

utom det angivna området i sydväst som periodvis kommer att vara torrt (under perioder då det avvattnas via 

grundvatteninfiltration).” 

Frågeställningarna beskrivs och utreds i den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, se Bilaga B.2, 

kapitel 14.0 Vattenhantering, sid. 35-41 och kapitel 15 Påverkan av verksamheten, sid. 41–45.  

Utöver det kan följande anföras;  

Då brytning kommer att ske med successiv efterbehandling kommer endast ett mindre aktivt brytområde att 

vara öppet inom det planerade stenbrottet. Det innebär att den nettonederbörd som faller inom den övriga delen 

av stenbrottet, som ännu inte har brutits ut eller som redan är utbrutet och efterbehandlat, kommer att infiltrera 

inom planerat brott och rinna som ytligt grundvatten till lågpunkter i det planerade brottet. Inom det aktiva 

brytområdet pumpas länshållningsvattnet till bassängen i norr. En mindre del grundvatten kommer även att 

rinna in i planerat stenbrott beroende på att grundvattennivån avsänks i omgivningen (kapitel 4.2). Mängden 

inläckande grundvatten är dock betydligt mycket mindre än den nettonederbörd som bildar grundvatten inom 

planerat stenbrott. Efter avslutad verksamhet och efterbehandling avrinner vatten med självfall från den vatten-

samling som skapas i sydväst till bassängen i norr för att kunna användas för olika ändamål.  



SMA MINERAL - HYDROGEOLOGI KLINTEBYS STENBROTT 

  

2019-03-27 
Uppdragsnummer 0970173 17  

 

 

 

Efter att det planerade stenbrott är fullt utbrutet och efterbehandlat kommer vissa delar i sydväst och norr att 

fyllas med vatten och bilda framtida vattenmagasin. Detta vatten kommer till största delen från den nettoneder-

börd som faller över stenbrottet. En väsentligt mindre del kommer från inläckande grundvatten från omgiv-

ningen, då avsänkningen av grundvattennivån under driftperioden bedöms vara begränsad till maximalt 50 m 

från brottkanten (Bilaga B.2 kapitel 15, sid. 41-45).  

Mängden inläckande grundvatten till bassängen i norr från berggrunden i väster (märgelsten) har beräknats till 

ca 1 m3 under en fyra månader lång uppfyllnad om inget länshållningsvatten pumpas till bassängen. Det är dock 

troligt att länshållningsvatten pumpas till bassängen vilket medför ett minskat inläckage vid ökande vattenyta i 

bassängen.  

Om influensområdet runt fullt utbrutet stenbrott antas vara 50 m beräknas inläckaget av grundvatten uppgå till 

ca 0,7 l/s som ett årsmedelflöde (Bilaga B.2, kapitel 15 Tabell 6 sid. 44). Den totala avrinningen från ett fullt 

utbrutet stenbrott på 109 ha bedöms uppgå till drygt 5 l/s som normalårsmedelvärde. Inläckaget av grundvatten 

till ett fullt utbrutet stenbrott bedöms således uppgå till ca 10% av den totala avrinningen från stenbrottet. Efter 

avslutad verksamhet och efterbehandling bedöms inläckaget av grundvatten minska beroende på att jämvikt 

uppkommer mellan grund- och ytvattennivåer inom stenbrottet och grundvattennivån i omgivningen.  

4.4 Omgivande grundvatten 
Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande under punkt 8.1 Långsiktiga konsekvenser och geohydrologiska 
förhållanden och punkt 8.14 Försiktighetsåtgärder 

Punkt 8.1; ”Utredningen ger en bra nulägesbild men långsiktiga konsekvenser och risker kring grundvatten-

bildningen och områdespåverkan behöver utvecklas vidare. För att få en tydligare bild av de geohydrologiska 

förhållandena bör fler geofysiska undersökningar med olika angreppsätt och tekniker användas. Större vikt 

behöver läggas på att utreda effekterna av djupare belägna vattenförande lager som kan blottläggas i samband 

med brytning.” 

Punkt 8.14; ”Bolaget behöver redogöra för åtgärder som ska vidtas om vatten påverkas trots de 

försiktighetsåtgärder som i första hand ska vidtas. Detta bör säkerställas genom villkor som bolaget åtar sig.” 

Tekniska nämnden Region Gotland skriver i sitt yttrande under punkt 3 ”Åtgärder som företaget kommer vidta 

om vatten (både yt- och grundvatten) påverkas (både kvalitativt och kvantitetsmässigt) under brytningsperioden 

samt 20 år efter avslutad brytning. Detta dels utifrån att toppagrafin kommer förändras samt att verksamhet 

kommer ske under grundvattennivån. Detta avser både de kommunala vattentäkterna samt privata brunnar.” 

Frågeställningarna beskrivs och utreds i den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, se Bilaga B.2, 

kapitel 13.2 Vattengenomsläpplighet, sid. 33-34. Bilaga B.2.12 Borrhålsinformation, Bilaga B.2.16 Samman-

ställning kärnkartering och hydraultester, kapitel 14.0 Vattenhantering efter avslutad verksamhet, sid. 41 och 

kapitel 15 Påverkan av verksamheten, sid. 41 – 53 

Utöver det kan följande anföras;  

Länsstyrelsen accepterar nulägesbilden vilket innebär att Länsstyrelsen accepterar den hydrogeologiska 

beskrivningen där inga djupare vattengenomsläppliga "lager" har kunnat identifieras med de hydraultester och 

VLF mätningar som gjorts, utom i den sydvästra delen av brytområdet. Hydraultester i form av s.k. Slugtest för 

att bestämma vattengenomsläppligheten i kalkberggrunden har gjorts i 16 kärnborrhål och en brunn, där 2 

borrhål är ca 50 m djupa (bottennivå +0 m) och övriga är mellan 20 m och 25 m djupa (bottennivå +21 m till+34 



SMA MINERAL - HYDROGEOLOGI KLINTEBYS STENBROTT 

  

2019-03-27 
Uppdragsnummer 0970173 18  

 

 

 

m) och går ner till gränsen mot den tätare märgelstenen. Utöver dessa undersökningar genomförde ÅF tidigare 

två provpumpningar i den norra delen där resultaten likaledes tydde på en låg vattengenomsläpplighet i de 

undersökta lagren. 

Täktbottens slutliga nivå planeras variera mellan +30 m och +45 m, där den djupaste delen ligger i sydväst. 

Undersökningsresultaten tyder på att det i sydväst finns en genomsläpplig zon under ca +31 m i kalksten/märgel 

där grundvattennivån under torrperioder varierar mellan ca +30 och +34 m. Grundvattennivån i den centrala 

delen av planerat täktområde visar en variation på några meter. Kalkberggrunden bedöms därför vara relativt tät 

under den ytliga uppspruckna delen ner till 3 - 5 m djup, vilket stöds av genomförda hydraultester. Efter avslutad 

brytning och efterbehandling sker avrinningen från brytområdet dels till en vattensamling i sydväst och dels till 

uppsamlingsbassängen i norr. Vattensamlingen avrinner vid vattennivåer över ca +41 m via en grävd kanal till 

uppsamlingsbassängen i norr som har utlopp till befintligt dike på ca +39 m till +40 m. En del av vattnet i sydväst 

bedöms också komma att infiltrera till de djupare mer vattengenomsläppliga delarna av berggrunden. Den totala 

avrinningen från planerat brott blir något mindre än under naturliga förhållanden på grund av ökad avdunstning 

från vattenytor jämfört med från vegetation.  

Inga långsiktiga negativa konsekvenser bedöms uppkomma avseende grundvattenbildning och områdes-

påverkan utan snarare sker en förbättring av vattenkvaliteten i stenbrottet efter avslutad verksamhet och 

efterbehandling. Yt- och grundvattennivåerna stiger också i brottet tills en jämvikt uppkommer med omgivande 

grundvattenmagasin, vilket medför att influensområdet minskar med tiden. För den framtida vattenförsörjningen 

i Klintehamn med omgivning kan Klintebys stenbrott tom. vara en tillgång då det tillkommer en stor magasins-

volym som kan användas för att omfördela vatten från vinter med mindre vattenbehov till sommar då 

vattenbehovet ökar (kapitel 4.6).  

Inga djupt liggande vattenförande lager har hittats i borrhål eller i brottväggar vid Klintebybrottet och Snögrinde-

brottet förutom i sydväst i tre borrhål. Inga större vattenförande zoner har heller hittats vid markgeofysiska 

mätningar med VLF instrument. Därför är det svårt att finna andra ”angreppsätt och tekniker” som skulle kunna 

komma att förändra den hydrogeologiska modellen av området och därmed konsekvenserna av den planerade 

täktverksamheten som redovisats av bolaget.  

För att få en bättre förståelse av grundvattenförhållandena i söder har kompletterande slugtester utförts i två 

borrhål (Bh16003 och Bh16017) vid en högvattensituation med grundvattennivå ca 1,5 – 4,5 m under markytan 

den 20 mars 2019. Båda slugtesterna visade på en stor vattengenomsläpplighet i det övre uppspruckna kalk-

stenslagret, vilket verifierar tidigare undersökningar. Sexton nya kaxborrhål har också borrats utefter och ut från 

brottkanten vid Klintebybrottet för att undersöka hur långt från brottkanten som grundvattennivån avsänks. Fyra 

linjer har borrats parallellt med brottkanten med 4 st. 20 m djupa borrhål i varje linje. Brottkanten är ca 10 m hög 

vilket innebär att botten på borrhålen ligger ca 10 m under brottbotten. Tre linjer ligger på ett avstånd från brott-

kanten på 10 m, 20 m och 30 m och den 4:de linjen ligger 75-80 m från brottkanten. Grundvattennivån i borr-

hålen ligger mellan ca 1 m och 6 m under markytan. I tre av de borrhål som ligger 75-80 m från brottkanten 

ligger grundvattennivån på 1 – 2 m under markytan i den ytligt uppspruckna kalkstenen och i ett borrhål ligger 

den på 4,5 m. Det innebär att grundvattennivån är opåverkad på 75 m avstånd från brottkanten. På ett avstånd 

av 30 m från brottkanten ligger grundvattennivån mellan 3 och 5 m under markytan i den ytligt uppspruckna 

kalkstenen, där en viss avsänkning kan ha uppkommit.   

I Bilaga B.2 kapitel 15, sid. 41 – 53 diskuteras och motiveras påverkan av Klintebys stenbrott på vattentäkter 

och omgivande yt- och grundvatten. Ingen påverkan kommer att ske på de kommunala vattentäkterna Loggarve 

och Mölner och de privata brunnarna i omgivningen vare sig under brytperioden eller efter avslutad verksamhet 
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och efterbehandling. Gällande grundvatten kan infiltration i sydvästra delen av stenbrottet utebli under 

vintermånaderna under driftperioden. Efter avslutad verksamhet kommer vatten från vattensamlingen i sydväst 

att infiltrera som under naturliga förhållanden till det djupare liggande grundvattenmagasinet nedströms mot 

jordbruksmarken och ”källan” vid Lilla Snögrinde.  

Då bedömningen görs att omgivande grundvattenmagasin samt kommunala och privata vattentäkter inte 
kommer att påverkas av Klintebys stentäkt vare sig under driftperioden eller efter avslutad verksamhet och 
efterbehandling så föreslås inga villkor för vattenverksamheten vad gäller grundvatten.  

4.5 Omgivande ytvatten 
Tekniska nämnden Region Gotland skriver i sitt yttrande under punkt 2 ”SMA behöver vidare titta djupare på 

vilken påverkan deras verksamhet har på angränsande fastigheter. Därmed krävs ytterligare komplettering och 

utredning för påverkan på Stormyr med tillhörande grundvattenströmning mot Lillmyr, bäck som rinner förbi 

Hunninge gård samt källa på fastighet Lilla Snögrinde 1:50. De åtgärder som skall vidtas för att inte påverka 

dessa vatten bör tydliggöras. Uppföljningsplan krävs.” 

SGU skriver i sitt yttrande ”Ansökan beskriver källan på Lilla Snögrinde 1:50 (Ansökan 11.3 Sakägare). Det 

framgår att pumpning till källan utreds som alternativ. SGU vill att resultatet av denna utredning presenteras i 

ansökan och att konsekvenserna av sådan eventuell åtgärd även redovisas i ett längre efterbehandlings-

perspektiv. Kommer källan att återgå till sitt naturliga tillstånd efter att bergtäkten har efterbehandlats och 

pumpning till källan upphör?” 

Frågeställningarna beskrivs och utreds i den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, se Bilaga B.2, 

kapitel 15.0 Påverkan, sid. 41-53 och kapitel 16.0 Skyddsåtgärder, sid. 53 

Utöver det kan följande anföras;  

Påverkan på Stormyr med tillhörande yt- och grundvattenströmning mot Lillmyr beskrivs i kapitel 4.7. Påverkan 

på bäcken som rinner förbi Hunninge gård och nedströms liggande bäcksystem beskrivs i Bilaga B.2 kapitel 

15.2 sid. 48-50. Påverkan på ”källan” på fastighet Lilla Snögrinde 1:50 beskrivs i Bilaga B.2 kapitel 15.1.2 sid. 

45-46 och i kapitel 4.2. Efter avslutad verksamhet och efterbehandling kommer en vattensamling att bildas i den 

sydvästra delen av stenbrottet med successivt ökande vattennivå tills avbördning sker mot norr vid nivån +40 m 

till +42 m och vatten kommer att infiltrera till det djupare grundvattenmagasinet. Källan återfår sitt naturliga flöde 

med utströmmande grundvatten under vinterperioden och inget vattenflöde under sommarperioden (kapitel 4.2).  

Gällande ytvatten kan eventuella utsläpp till bäcken i norr ge något förhöjda sulfathalter, men det bedöms inte 

påverka biologiskt liv nedströms i bäcksystemet.   

Då bedömningen görs att omgivande ytvattendrag inte kommer att påverkas av Klintebys stenbrott vare sig 

under driftperioden eller efter avslutad verksamhet och efterbehandling så föreslås inga särskilda åtgärder. Den 

s.k. ”källan” vid Lilla Snögrinde 1:50 kommer att få minskat flöde vid stenbrytning i den sydvästra delen av 

brottet under vinterperioden med höga grundvattennivåer. Om behov av vatten från ”källan” föreligger under den 

period då flödet kan påverkas, så kompenseras detta av SMA.   

Uppföljning av omgivningspåverkan sker i det kontrollprogram som finns beskrivet i Bilaga B.2 (kapitel 17, sid. 

53-55).  
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4.6 Vattentäkter 
Tekniska nämnden Region Gotland skriver i sitt yttrande under punkt 5 ”Ytterligare komplettering av 

undersökningar som visar att Regionens vattentäkter inte påverkas. Detta på grund av att berggrunden är 

mycket komplex och stora variationer kan förekomma på väldigt korta avstånd. En sammanställning av de 

undersökningar som SGU redovisat i området som sammankopplar brytområdet direkt med Regionens 

vattentäkt.” 

Punkt 6 ”Vilka effekter kalkbrytning skulle kunna få på den framtida vattenförsörjningen i Klintehamn och på 

västra Gotland avseende påverkan på grund och ytvatten samt Region Gotlands vattentäkter eller enskilda 

brunnar under och efter bryttiden samt beräkning av grundvattensituationen efter tre på varandra följande torrår. 

Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande under punkt 8.11 Vattenskvddsområden ”Täkten är planerad mellan två 

vattenskyddsområden för den allmänna vattenförsörjningen. Vattenuttagen sker på stora djup och även här bör 

effekter av omfördelningen av vattenresursen som sker genom dammen analyseras.” 

Frågeställningarna beskrivs och utreds i den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, se Bilaga B.2, 

kapitel 4.2 Sprickzoner, sid. 13-14 och kapitel 15.0 Påverkan yt- och grundvatten och vattentäkter, sid. 41-53 

och Bilaga B.2.7. 

Utöver det kan följande anföras;  

Enligt SGU:s hydrogeologiska karta finns indikerade mindre tydliga morfologiska sprickzoner i NNV – SSÖ-lig 

riktning nordöst om planerat täktområde inom Loggarve vattenskyddsområde samt sydöst om täktområdet ner 

mot Solbjärge (Bilaga B.2, Figur 22 sid. 21). En indikerad mindre tydlig morfologisk sprickzon finns även i NÖ – 

SV-lig riktning nordöst om Solbjärge. Enligt SGU:s geologiska karta finns även ett indikerat lineament från 

höjddata nordöst om Solbjärge (Bilaga B.2, Figur 7 sid. 11). Vid Klintebys stenbrott finns även ett lineament 

indikerat från VLF-mätningar med flyg. Inget indikerat lineament finns således mellan Klintebys stenbrott och 

Mölner vattentäktsområde, men det finns ett indikerat lineament mellan stenbrottet och Loggarve vattentäkts-

område. De översiktliga mätningar som gjorts av SGU är en första indikering av möjliga lineament som måste 

följas upp med markmätningar. Detta finns beskrivet i Bilaga B.2 kapitel 4.2 samt diskuteras i föreliggande skrift 

i 2.2. Topografiskt finns inte heller någon indikation på att det förekommer något lineament mellan stenbrottet 

och Mölner vattentäktsområde (Bilaga B.2.7). De undersökningar som har gjorts bedöms således vara 

tillräckliga.  

För att en påverkan ska kunna ske behövs både vattenförande lager/spricksystem mellan brottet och skydds-

objektet samt hydrauliska förhållanden i form av tillräckligt hög vattengenomsläpplighet och tryckförhållanden för 

att en påverkan skall kunna ske. Dessa förhållanden föreligger inte mellan stenbrottet och skyddsobjekten. 

Region Gotlands vattentäkter vid Loggarve och Mölner samt privata brunnar kommer därför inte att påverkas 

under brytperioden eller efter avslutad verksamhet och efterbehandling, vilket beskrivs i Bilaga B.2 kapitel 

15.1.3 och 15.1.4. Yt- och grundvatten kommer inte heller att påverkas så att det äventyrar nuvarande och 

framtida vattenförsörjning i Klintehamn och på västra Gotland (Bilaga B.2 kapitel 15.1.2 och 15.2). Däremot 

skulle Region Gotland kunna ha nytta av den möjlighet som finns att magasinera vatten i det efterbehandlade 

stenbrottet från vinterperioden till sommarperioden då behovet är störst (kapitel 3.4).  

Då ingen påverkan bedöms ske gäller detta även under en period med ett antal torra år med liten nederbörd. 

Generellt blir då grundvattenbildningen låg i infiltrationsområdet för en vattentäkt oberoende om det finns ett 

stenbrott vid Klintebys eller ej. En beräkning av grundvattensituationen efter tre på varandra följande torrår ger 

ingen ytterligare information av hur ett stenbrott kan påverka de kommunala vattentäkterna eller de privata 
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brunnarna, då det sker en generell avsänkning av grundvattennivån över hela Gotland. SGU har även påtalat 

att de låga grundvattennivåerna idag i stora delar av Sverige, särskilt i större grundvattenmagasin, beror på liten 

grundvattenbildning under de senaste åren. Om flera torrår inträffar efter varandra kommer således grund-

vattennivån att avsänkas i hela Klintehamnsområdet inklusive Region Gotlands vattentäkter och Klintebys 

stenbrott. Stenbrottet kommer därför inte att ha någon negativ påverkan på framtida möjligheter till vatten-

försörjning, snarare en positiv påverkan genom möjligheten att magasinera vatten i stenbrottet. Denna positiva 

effekt kommer att vara mer uttalad vid en framtida klimatförändring som enligt SMHI för Gotland innebär en 

ökad nederbörd och avrinning under höst och vinter, och en längre sommarperiod med liten nederbörd och 

avrinning. Då finns möjlighet att lagra en stor vattenvolym från vinter till sommar, vilket skulle kunna vara ett 

välkommet tillskott till den allmänna vattenförsörjningen i området (kapitel 3.4).  

Den omfördelningen av vattenresursen som sker genom pumpning av länshållningsvatten till bassängen i norr 

kommer inte att påverka möjligheten till uttag av vatten från Mölner vattentäkt eller uttag ur privata brunnar, då 

grundvattenmagasinen i stenbrottet inte har någon hydraulisk kontakt med grundvattenmagasinen för Mölner 

vattentäkt och de privata brunnarna. Dessutom är avsänkningen av grundvattennivån runt stenbrottet på grund 

av planerad brytning marginell (kapitel 4.2).  

4.7 Stormyr 
Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande under punkt 8.10/9.7 Stormyr ”Våtmarken Stormyr har i bolagets 

naturvärdesinventering fått högsta naturvärdesklass. Brytfronten planeras på två håll fram mot Stormyrs 

tillrinningsområde. Ansökan är otydlig angående hur stor påverkan blir på tillrinningsområdet. Dels skrivs att 

brytning undantas på ett avstånd om cirka 25 m utanför tillrinningsområdet. På ett annat ställe framgår att 

tillrinningsområdet ändå kommer påverkas av brytning. Enligt bolaget är det totala tillrinningsområdet till 

våtmarken Stormyr 133 ha. Efter brytning förväntas det endast vara 103 ha. Det innebär en minskning av 

tillrinningsområdet med drygt 20 %. Då det ytliga berget anses vara uppsprucket finns en uppenbar risk att ytligt 

grundvatten dräneras ner i den planerade täkten. Bolaget anger dock att tätning kan bli ett alternativ om det 

ytliga berget är uppsprucket. Bolaget anser därmed att tillrinningen till Stormyr inte kommer att påverkas. 

Bolaget bör tydligare motivera hur de kommit fram till slutsatsen att tillrinningen inte påverkas trots att brytning 

planeras inne i tillrinningsområdet, samt vilka avvägningar som ligger bakom att brytning planeras ske in i till-

rinningsområdet. Bolaget behöver förtydliga tillvägagångssättet för en tätning av uppsprucket berg och effekten 

analyseras. Effekten av eventuella djupare belägna vattenförande lager behöver även här analyseras i relation 

till påverkan på Stormyr och dess tillrinningsområde. Då hela fastigheten, och därmed stora delar av tillrinnings-

området till Stormyr anges som verksamhetsområde bör ansökan kompletteras med beskrivningar av vilka verk-

samheter som kan komma att förekomma inne i tillrinningsområdet och hur dessa kan komma att påverka till-

rinningen. Om det finns risk för påverkan på tillrinningen bör alternativa utformningar av verksamhetsområdet 

och/eller skyddsåtgärder beskrivas.” 

Tekniska nämnden Region Gotland skriver i sitt yttrande under punkt 2 ”SMA behöver vidare titta djupare på 

vilken påverkan deras verksamhet har på angränsande fastigheter. Därmed krävs ytterligare komplettering och 

utredning för påverkan på Stormyr med tillhörande grundvattenströmning mot Lillmyr, bäck som rinner förbi 

Hunninge gård samt källa på fastighet Lilla Snögrinde 1:50. De åtgärder som skall vidtas för att inte påverka 

dessa vatten bör tydliggöras. Uppföljningsplan krävs.” 

Frågeställningarna beskrivs och utreds i den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, se Bilaga B.2, 

kapitel 13.2 Vattengenomsläpplighet, Figur 34 sid. 32, Bilaga B.2.16, kapitel 15.3.1 Stormyr, Figur 45 sid. 50, 
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kapitel 15.0 Påverkan, sid. 41-53, kapitel 16.0 Skyddsåtgärder, sid. 53 och kapitel 17.0 Kontrollprogram grund- 

och ytvatten, sid. 54-55. 

Utöver det kan följande anföras;  

Länsstyrelsen skriver att verksamheten ”innebär en minskning av tillrinningsområdet med drygt 20 %.” Detta 

bygger på en missuppfattning av de siffror som anges i Bilaga B.2 kapitel 15.3.1 sid. 50. Siffrorna är korrekta 

men användningen vid beräkning av areor är felaktig. Därmed faller även delar av efterföljande skrivning. Den 

korrekta beskrivningen är följande;  

I Bilaga B.2 kapitel 15.3.1 sid. 50 står ”Våtmarken Stormyr i sydöstra delen av fastigheten Klinte Klintebys 1:5 

består till stor del av en skyddsvärd agmyr och en mindre del av sand som idag används som crossbana. Till-

rinningsområdet för hela Stormyr är 133 ha, medan det är 109 ha för den del som utgörs av agmyr, varav 64 ha 

ligger inom fastigheten. För att bevara Stormyr vid en brytning av kalksten inom fastigheten, kommer tillrinnings-

området för Stormyr som ligger inom fastigheten och en del av fastigheten att undantas från brytning. Totalt 

uppgår området som undantas från brytning till ca 103 ha.” (Bilaga B.2, rastrerad area i Figur 45 sid. 50). 

Stormyrs tillrinningsområde sträcker sig utanför fastigheten både i nordöst och i söder. Det totala området som 

undantas från brytning (103 ha) minskat med de två mindre områden inom fastigheten som ligger utanför 

Stormyrs tillrinningsområde och ökat med de två områden som ligger utanför fastigheten men inom Stormyrs 

tillrinningsområde ger hela Stormyrs tillrinningsområde på 133 ha. Alltså är hela Stormyrs tillrinningsområde i 

det närmaste intakt och endast en marginell area på ca 5 ha i väster kommer att brytas ut.  

Lillmyr ligger ca 400 m söder om Stormyr och får sitt vatten till största delen genom avrinning från Stormyr via 

yt- och grundvatten samt via grundvatten från tillrinningsområden nordöst och nordväst om Lillmyr (Bilaga B.2, 

kapitel 9 Figur 20 sid. 19 och Bilaga B.2.2 och B.2.4). Omkring hälften av tillrinningsområdet i nordväst ligger 

inom fastigheten men endast en mindre del kommer att brytas ut.  

Beträffande eventuella djupare belägna vattenförande lager i kalkstenen kan följande noteras. Kalkstenen vid 

de borrhål som finns i norra och västra delen av tillrinningsområdet för Stormyr (Bh16008, Bh16001 och 

Bh16004) är uppspruckna i de översta metrarna men relativt täta därunder. Vattengenomsläppligheten i det 

övre uppspruckna lagret är relativt låg och uppgår till mellan 0,5*10-6 och 1,5*10-6 m/s. I inget av borrhålen Inom 

hela den sydöstra delen av planerat stenbrott finns någon tolkning av djupare vattenförande lager. Kalkstenen i 

två borrhål (Bh16003 och Bh16002) ca 200 och 400 m söder om planerat brytområde och söder om Stormyrs 

tillrinningsområde är uppsprucken i de övre 2 – 4 m, och har en något högre vattengenomsläpplighet på 4*10-6 

m/s. Det enda borrhål där en möjlig djupare vattenförande struktur kan finnas söder om planerat stenbrott är 

Bh16002 ca 400 m söder om brytområdet. Där noterades en kärnförlust på 0,15 m mellan 14 m och 17 m djup, 

dvs. på nivån +33 m till +36 m, vilket ligger under den nivå där brytning planeras ske i sydöst.  

Influensområdet för avsänkning av grundvattennivån mot Stormyr beräknas maximalt uppgå till 35 m i sydvästra 

delen av Stormyrs tillrinningsområde och 60 m i norra delen (Bilaga B.2, kapitel 15 Tabell 6 sid. 44). Om 

influensområdet antas vara 50 m från brottkanten mot Stormyrs tillrinningsområde beräknas inläckaget av 

grundvatten från Stormyrs tillrinningsområde uppgå till ca 0,3 l/s som normalårsmedelvärde om inga tätnings-

åtgärder vidtas. Hela tillrinningsområdet för Stormyr uppgår till 133 ha, vilket medför en medeltillrinning under ett 

normalår på 6,7 l/s. Det innebär att inläckande grundvatten uppgår till omkring 5% av den totala tillrinningen till 

Stormyr om ingen tätning sker. Som skyddsåtgärd föreslås en tätskärm anläggas mot Stormyr om större 

inläckage av grundvatten sker (Bilaga B.2 kapitel 16.2 sid. 54).  

Tätning med lera och finmaterial görs normalt för att hindra grundvatten att strömma åt ett visst håll. Tät-
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materialet läggs i en några meter bred slits i kalkberggrunden och kompakteras i de lägen där kalkberget är 

uppsprucket. Effekten är god och beror på tätmaterialet och kompakteringsgraden. Tillgången på material 

beskrivs i Bilaga B.1 kapitel 4 Efterbehandling.  

Gällande verksamhetsområdet med beskrivning av verksamheter behandlas detta i Bilaga A till remissvar. 

4.8 MKN 
Tekniska nämnden Region Gotland skriver i sitt yttrande under punkt 1 ”Uppgifter där alla vattenförekomster 

skall ingå i miljökvalitetsnormerna (MKN) och inte som angivet i MKB endast att vatten som ingår i VISS skall 

ingå.”  

Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande under punkt 8.15 MKN Snoderån ”Enligt ansökan kommer inget utsläpp 

ske mot söder och Lilla Solbjärge varav bolaget menar att miljökvalitetsnormen för ytvattenförekomsten 

Snoderån-Levide inte kommer att påverkas av den planerade verksamheten. Enligt avsnitt 13.1 i bilaga B.2 till 

miljökonsekvensbeskrivningen sker idag omkring hälften av fastighetens avrinning (om totalt ca 350 000 m3 

under ett normalår) söderut mot Solbjärge. Länsstyrelsen anser att ansökan bör kompletteras med en mer 

ingående redogörelse angående hur den förändrade avrinningsmängden kan påverka ytvattenförekomsten 

Snoderån-Levide. 

Frågeställningarna beskrivs och utreds i den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, se Bilaga B.2, 

kapitel 9 Ytvattendrag, sid. 19-20, kapitel 10 Grundvatten, sid. 20-21, kapitel 11 Kommunala vattentäkter, sid. 

22-23, kapitel 12 Privata brunnar och källor, sid. 24-26 och kapitel 15 Påverkan av verksamheten, sid. 41-53 

särskilt kapitel 15.4 Uppfyllande av miljökvalitetsnormer, sid. 51-53. 

Utöver det kan följande anföras;  

De krav som ställs på sökanden med en delvis ny vattenlagstiftning från den 1 januari 2019 anses vara 

uppfyllda genom de omfattande undersökningar av vattenförekomster som gjorts inför ansökan om utökad 

stenbrytning vid Klintebys till mark- och miljödomstolen. 

Alla vattenförekomster, både yt- och grundvatten, som kan komma att påverkas av planerat stenbrott vid 

Klintebys har utretts angående vattenkemiska förhållanden och ytvattenflöde i den basundersökning som 

gjordes inför ansökan till miljödomstolen (Bilaga B.2 kapitel 9-12 sid. 19-26). En del av provtagningspunkterna 

ingår i det kontrollprogram som pågår och som föreslås gälla under verksamheten (Bilaga B.2 kapitel 17 sid. 54-

55 och Bilaga B.2.4). Ingen negativ påverkan bedöms uppkomma av verksamheten förutom en förhöjd sulfathalt 

i den kulverterade bäcken i norr vid ett nödutsläpp av länshållningsvatten. Detta sker endast om bassängen i 

norr dit länshållningsvatten pumpas vid brytning av kalksten blir full, vilket kan inträffa under en vinterperiod med 

stor nederbörd och höga vattenflöden (Bilaga B.2 kapitel 15.2 sid. 48-50).  

Angående avrinning mot Solbjärge och eventuell påverka ytvattenförekomsten Snoderån-Levide har Läns-

styrelsen missuppfattat vad som står i Bilaga B.2 sid. 30 ”Totalt avrinner ca 350 000 m3 under ett normalår från 

hela fastigheten. Omkring hälften av avrinningen sker söderut mot Solbjärge, där större delen (ca 33 %) 

avrinner till Stormyr och vidare i bäcken förbi Lilla Solbjärge. Omkring 25% avrinner mot nordöst till bäcken som 

mynnar vid Klintehamn, och ca 25% avrinner västerut till området söder om Snögrinde stenbrott där det 

infiltrerar till djupare grundvattenförekomster.”  

Tillrinningsområdet för Stormyr undantas från brytning, dvs. det återstår ca 17% av årsmedelflödet som avrinner 

från fastigheten söderut. Förutom tillrinningsområdet för Stormyr undantas även ett område sydväst om Stormyr 
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på 23 ha (10%) från brytning (Bilaga B.2 kapitel 15.3.1, Figur 45 sid. 50). Det område som planeras brytas bort 

och som idag bidrar med avrinning till Levidebäcken som rinner genom Solbjärge uppgår till ca 17 ha. Således 

bedöms en planerad brytning av kalksten vid Klintebysbrottet komma att minska tillrinningen till Levidebäcken 

med omkring 7,5% av årsmedelflödet som avrinner söderut från fastigheten, dvs. ca 25 000 m3 per år vilket 

motsvarar ett medelflöde på mindre än 1 l/s. Vattenprover tas en gång i månaden i Levidebäcken ca 150 m 

nedströms utloppet från Lillmyr (Bilaga B.2.4). Vid provtagningspunkten är förhållandena sådana att det inte är 

möjligt att på ett enkelt sätt mäta vattenflödet. Noteringar har däremot gjorts när det inte rinner något vatten i 

bäcken och inget vattenprov kan tas. Levidebäcken hade inget vattenflöde vid provtagningspunkten från maj 

2018 till den 4 mars 2019 då vattenprov togs. Däremot förekom ett litet ytvattenflöde i november 2018 i den 

kulverterade bäcken norr om stenbrottet men inte i Hunninge bäck. I december förekom ytvattenflöde i både 

den kulverterade bäcken och i Hunninge bäcken, medan Hunninge bäcken var torr igen i januari 2019.  

Tillrinningsområdet för Levidebäcken vid punkten för vattenprovtagning bedöms vara ca 450 ha inkluderat 

Stormyrs och Lillmyrs tillrinningsområden. Det medför att vid brytning inom planerat täktområde bedöms 

vattenflödet i Levidebäcken vid provtagningspunkten minska med ca 4%. Vattenflödet i Levidebäcken ökar 

successivt med ökande tillrinningsområde längs bäcken. Ingen påverkan bedöms ske på ytvattenförekomsten 

Snoderån-Levide, då inget utsläpp kommer att ske till bäcken samt att vattenflödet endast minskar marginellt 

längst upp i tillrinningsområdet strax söder om Lillmyr. 

5.0 EFTERBEHANDLING 
SGU skriver i sitt yttrande ”Beskrivningen av efterbehandlingen anger planer på " kulvertering", planer på 

"återbeskogning", och planer på att "nyttja brottet som framtida vattenreserv under torra somrar som kan 

förväntas återkomma i ett klimatförändringsperspektiv" samt som "utjämningsmagasin". SGU anser alltså inte 

att beskrivningen av efterbehandlingens principer är tillräckligt tydlig. Det skulle vara välkommet med tydligare 

principskisser om vattensamlingar (både den beskrivna sedimentationsdammen men även inom täktens 

låglänta delar), principskiss över planerad kulvertering och beskrivning av dess syfte samt skisser över i 

framtiden förmodade våta och torra områden. Utgångspunkten av beskrivningen borde vara utifrån 

verksamhetens planerade drift med pumpning och/eller avrinning med självfall och SGU anser vidare att 

efterbehandlingsplanen mycket tydligare måste kunna beskriva hur områden inom täkten kan komma att 

hanteras och förändras samt eventuellt vattenfyllas.” 

Frågeställningarna beskrivs och utreds i den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, se Bilaga B.2, 

kapitel 14.0 Vattenhantering, sid. 35-41 och Bilaga B.8 Efterbehandlingsplan. 

Utöver det kan följande anföras;  

Vattenhanteringen under driftperioden och efter avslutad verksamhet beskrivs i Bilaga B.2 kapitel 14, och 

efterbehandlingen beskrivs i en tillräckligt god detaljeringsgrad i bifogad Bilaga B.8 till Ansökan. Det vore 

förmätet att i dagsläget ge en mer detaljerad efterbehandlingsplan för en verksamhet som planeras pågå i 30 – 

40 år. Det kan t.ex. finnas andra behov av magasinering av vatten för dricksvattenbehov än vad som kan 

förutses idag. Med dagens kunskap om de geologiska förhållandena inom planerat stenbrott med en planerad 

slutliga nivå på täktbotten som varierar mellan +30 m och +45 m, bedöms en större vattensamling skapas i den 

sydvästra delen och en mindre i den norra delen med bassäng för länshållningsvatten under driftperioden. 

Vattenytorna planeras ha nivåer på ca +39 m till +41 m i norr och ca +40 m till +42 m i sydväst. Efter avslutad 

verksamhet och efterbehandling avrinner den sydvästra vattensamlingen i en kanal till den norra och vidare till 

den idag kulverterade bäcken.  
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