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1.0 INLEDNING 
Inledningsvis ska följande anföras. Region Gotland har anlitat konsultfirman Sweco för synpunkter på det 

hydrogeologiska underlagsmaterialet och skriver; ”Sweco har haft flera synpunkter på utformningen av ansökan, 

t.ex. det hydrogeologiska underlagsmaterialet, beskrivningen av grundvattenströmningen och varför slugtester 

har valts i stället för provpumpning samt på utformningen av kartor och figurer.” Menar Sweco att det hydro-

geologiska underlagsmaterialet är ofullständigt eller att något saknas för att förstå de hydrogeologiska förhållan-

dena vid Klintebys och är beskrivningen av grundvattenströmningen felaktig, och i så fall vad är felaktigt? Är 

kartor och figurer sådana att läsaren inte förstår innehållet och syftet med dem? Om Region Gotlands (Swecos) 

synpunkter inte är av betydelse för de slutsatser som görs i ansökan av t.ex. påverkan på olika riskobjekt så 

uppkommer frågan vad syftet med skrivningen är. När det gäller ”beskrivningen av grundvattenströmningen” så 

skriver Sveriges expertmyndighet för grundvatten SGU som har stor erfarenhet av grundvattensituationen på 

Gotland ”SGU delar bolagets uppfattning avseende den generella hydrogeologiska beskrivningen av täktom-

rådet.” Även Länsstyrelsen accepterar bolagets beskrivning av den hydrogeologiska situationen vid täktområdet 

och skriver ”Länsstyrelsen har i sitt yttrande den 26 februari 2019 angett att den utredning som presenterats i 

bolagets ansökan ger en bra utgångspunkt för bedömningen av hydrologin i området”.  

Vad gäller de yttranden där diffusa påståenden görs om påverkan och otillräckligt beslutsunderlag för bedöm-

ning av påverkan samt flera sidors hänvisning till juridiska förhållanden kan endast hänvisas till de redovisningar 

och underlag till bedömningar som görs i Bilaga B.2 till inlämnad ansökan och i Bilaga B till kompletteringsskrift 

2019-03-29 samt i föreliggande dokument. Det förutsätts att skriftställaren kan bedöma under vilken rubrik de 

frågor behandlas som anses felaktiga eller otillräckligt utredda. Däremot besvaras yttranden där frågor och 

påståenden är tydligt formulerade.  

Ägare till fastigheten Klinte Prästgården 1:6 yrkar att bli vattenrättsliga sakägare och skriver under punkten A) i 

sitt yttrande (Aktbil. 55); ”SMA har inkluderat fastighet LS 1:26 (Lilla Snögrinde 1:26) som vattenrättsliga 

sakägare (öster om väg 141) utan att inkludera vår fastighet KP 1:6 (väster om väg 141) trots att avståndet från 

vår brunn till det planerade stenbrottet i Lilla Snögrinde är kortare”.  

Svar; Avståndet till planerat stenbrott är visserligen kortare (ca 425 m), jämfört med avståndet till brunnen i Lilla 

Snögrinde 1:26 (ca 475 m). Det vattenrättsliga sakägarskapet för Lilla Snögrinde 1:26 och 1:50 baseras inte på 

avståndet till planerat stenbrott utan på de hydrogeologiska förhållandena i brytområdet och i dess omgivning. 

Uppmätt vattengenomsläpplighet och grundvattennivå i den sydvästra delen av planerat brytområde visar på ett 

samband med vattenflödet från den s.k. ”källan” på fastigheten Lilla Snögrinde 1:50. Detta vattenflöde rinner i 

ett dike till en damm (brye) på Lilla Snögrinde 1:50 och vidare i ett kulverterat dike till en damm (brye) på Lilla 

Snögrinde 1:26, vilket gör dessa fastigheter till vattenrättsliga sakägare.  

Ägare till fastigheten Klinte Prästgården 1:6 skriver vidare under punkten B) i sitt yttrande; ”SMA har inte gjort 

tillräckligt för att dokumentera aktuell grundvattennivå i området väster om väg 141 inför ansökan. Detta trots att 

området är ett s.k. ”vattenskyddsområde”. SMA har nämligen inte gjort några mätningar i vår brunn och har inte 

heller kontaktat oss i syfte att få göra några mätningar trots att avståndet till vår brunn från det planerade sten-

brottet i Lilla Snögrinde är kortare än för vattenrättslig sakägare LS 1:26. Däremot har SMA gjort mätningar i 

brunnar hos grannar till oss väster om väg 141 som har ett längre avstånd från sina brunnar till det planerade 

stenbrottet.”  

Svar; Alla befintliga data på vattennivån i 6 pumpbrunnar (P1- P4-P8) samt halter av klorid, sulfat och nitrat i 

Mölner vattentäkt redovisas i inlämnad ansökan i Bilaga B.2.8. Dessutom beskrivs Mölner vattentäkt i Bilaga B.2 

(kap. 11, sid. 22-23). Vid två tillfällen har SMA:s konsulter besökt fastigheter i Lilla Snögrinde och längs väg 141 

i syfte att prata med fastighetsägare och få uppgifter om deras brunnar samt mäta vattennivån i brunnen om 

möjligt. Utifrån denna information valdes 3 brunnar i Lilla Snögrinde som lämpliga att ingå i ett kontrollprogram 

för kontinuerlig mätning av vattennivån och vattenprovtagning.  
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Inventering av privata brunnar gjordes vid två tillfällen; 

1. Torsdag-fredag, 8-9 mars 2018; Alla fastighetsägare kontaktades per telefon dagarna innan fältbesöket, 

men tyvärr erhölls inte kontakt med alla. Ingen kontakt erhölls med ägaren till fastigheten Klinte 

Prästgården 1:6. Fastighetsägaren angavs vara ett företag, Taraxacum-Alternativkliniken-R, men inget 

svar erhölls trots flera påringningar. Besök och diskussioner med brunnsägare samt mätning vatten-

nivån om detta var möjligt gjordes vid alla fastigheter. Totalt 14 brunnar/ brunnsägare besöktes 

däribland Klinte Prästgården 1:6. Vid 3 av brunnarna var borrhålet inte tillgängligt och en av dem var 

Klinte Prästgården 1:6 (för detaljer se Bilaga B.2.1 i Bilaga B.2 till ansökan).  

2. Söndag 15 april 2018; Besök och diskussion med brunnsägare på fastigheterna Lilla Snögrinde 1:45, 

1:46, 1:26 och 1:50 samt Klinte Prästgården 1:4 inför installation av loggrar för kontinuerlig mätning av 

vattennivån.  

Vid svar på yttranden refereras till följande; 

1. befintligt bemötande med bilagor, Bilaga B.1 – B.10 

2. tidigare bemötande (komplettering av Ansökan) med Bilaga B 

3. Ansökan med Bilaga B.2 med bilagor Bilaga B.2.bilagenummer 

2.0 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

2.1 Allmänt 
Sveriges Geologiska Undersökning skriver i sitt yttrande; ”SGU delar bolagets uppfattning avseende den 

generella hydrogeologiska beskrivningen av täktområdet. …. Vattengenomsläppligheten är störst i den 

ytligt uppspruckna kalkstenen ner till 3-5 m under markytan, och därunder är kalkstenen mindre genom-

släpplig förutom i de södra och sydvästra delarna där den även har en hög vattengenomsläppligheten på 

större djup. SGU håller med om att detta innebär att stora delar av högplatån naturligt bidrar till den ytliga 

grundvattenavrinningen mot bäcken i norr, som har hög vattenföring under vintern, och att en mindre del 

bildar djupare grundvatten. Betydande avrinning sker även mot våtmarksområdet Stormyr. I den södra och 

sydvästra delen av området sker grundvattenbildning till djupare lager i berggrunden.” 

Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande under kapitel 2.4.1 Hydrologi – Inledning (sid. 5); ”Länsstyrelsen har i sitt 

yttrande den 26 februari 2019 angett att den utredning som presenterats i bolagets ansökan ger en bra 

utgångspunkt för bedömningen av hydrologin i området, men att långsiktiga konsekvenser och risker kring 

grundvattenbildningen och områdespåverkan behöver utvecklas vidare.” 

Länsstyrelsen skriver i sin slutliga bedömning under kapitel 3.1 Allmänna synpunkter (Sid. 21-22); 

”Länsstyrelsen bedömer att bolagets ansökan i dess nuvarande utformning är otillfredsställande. Bolagets 

ansökan har i flera viktiga avseenden inte preciserat konsekvenserna av den sökta verksamheten.” 

Gällande de hydrogeologiska förhållandena vid Klintebys stenbrott med omgivning skriver Länsstyrelsen ”Vidare 

är underlaget enligt länsstyrelsens mening inte tillräckligt för att kunna bedöma vilken hydrologisk påverkan den 

sökta vattenverksamheten skulle ha vare sig på omgivande vattentäkter eller på naturmiljön. ……. I avsaknad 

av en tydligare redovisning av influensområdet i bolagets ansökan är det inte möjligt att utesluta att vattenbort-

ledningen i täkten kommer att påverka närliggande vattentäkter och vattenskyddsområden. Den planerade 

verksamheten utgör därmed en risk för den långsiktiga vattenförsörjningen i Klinte-området. Länsstyrelsen 

bedömer att bolaget inte utrett möjliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått med avseende på dessa risker.” 

Region Gotland (Teknikförvaltningen) har anlitat konsultföretaget Sweco för att lämna synpunkter på 

underlagsmaterialet och bedömningar med avseende på kommunala grundvattentäkter.  
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Region Gotland skriver i sitt yttrande under kapitel 2.1.3 Granskning genomförd av Sweco (sid. 2); 

”Sweco har utifrån redovisade förhållanden beräknat ett påverkansområde med avseende på grundvatten-

sänkning för den planerade verksamheten. Enligt dessa beräkningar uppgår beräknat påverkansavstånd till ca 

100-200 meter från bergtäktens yttre gräns beroende på låg- eller högvattensituation. Området blir något större 

mot väster jämför med norr. ….. Även om det påverkansavstånd som Sweco beräknat är större än det som 

anges i ansökan kan Sweco ställa sig bakom bedömningen att de kommunala brunnarna inte kommer att 

påverkas av den planerade täktverksamheten.” Sweco stöder således bolagets bedömning.  

Beräkning av influensområde och påverkan på kommunala grundvattentäkter och enskilda brunnar behandlas i 

nedanstående kapitel 2.3, 4.3 och 4.4.  

Både SGU och Länsstyrelsen delar bolagets uppfattning av den generella hydrogeologiska beskrivningen av 

täktområdet och anser att den ger en bra utgångspunkt för bedömningen av hydrologin i området. Länsstyrelsen 

gör den generella bedömningen ”… att det är av största vikt att behålla och öka vattnets uppehållstid i land-

skapet, så länge som möjligt.” Länsstyrelsen anser även ”att avledning av stora mängder vatten till havet bör 

undvikas”. Länsstyrelsen skriver vidare ”För det fall länshållningsvattnet i täkten inte kommer eller endast delvis 

kommer att användas för vattenförsörjning, blir resultatet av de planerade åtgärderna att ökade mängder grund-

vatten kommer att ledas ut i havet.”  

Under naturliga förhållanden avrinner idag nederbörden från omkring halva planerat brytområde som ytligt 

grundvatten till bäcken i norr och vidare till Östersjön. Vattengenomsläppligheten i den underliggande märgel-

stenen är ca 1/1000-del av den i den ytliga kalkstenen, vilket innebär en marginell grundvattenbildning till 

märgelstenen. För att kunna tillgodogöra sig det vatten som idag inte bidrar till grundvattenbildningen till djupare 

liggande berggrund utan rinner ut i Östersjön planeras en bassäng anläggas om 150 000 m3. Beräkningar visar 

att denna volym kan innehålla en årsmedelavrinning från planerat brytområde, dvs. både det ytliga grundvatten 

som idag rinner ut i Östersjön och det vatten som infiltrerar i den sydvästra och södra delen av brytområdet. På 

så sätt behålls vattnet från den nederbördsrika vinterperioden till den nederbördsfattiga sommarperioden då 

vattenbehovet är störst. Om mer än halva volymen i bassängen används så kommer således mindre grund-

vatten än idag komma att rinna ut i Östersjön vid fullt utbrutet täktområde. En avsiktsförklaring i form av avtal 

har tecknats beträffande användning av vatten i bassängen för bevattningsändamål. Vattnet i bassängen kan 

naturligtvis användas för andra ändamål om behov föreligger i framtiden.  

Länsstyrelsen efterfrågar fler geofysiska undersökningar och tydligare kartmaterial samt utredning av 

effekterna av djupare belägna vattenförande lager som kan blottläggas i samband med brytning. Bolaget 

behöver även redogöra för åtgärder som ska vidtas om vatten påverkas trots de försiktighetsmått som i 

första hand ska vidtas. Länsstyrelsen skriver vidare ”Bolaget har i sin komplettering (Bilaga B, 2019-03-29) 

delvis svarat på länsstyrelsens frågor, men länsstyrelsen anser att det av redovisat material inte går att 

utesluta risk för påverkan på enskilda och allmänna vattenintressen”. Länsstyrelsen anser därför att villkor 

för grundvatten behövs och anger nya förslag till villkor enligt nedan. 

• Om det inom den tid som medgivit för anmälan av oförutsedd skada uppstår akut vatten-
brist i enskild vattentäkt inom bergtäktens influensområde för att tillgodose fastighetens 
behov av vatten för hushåll, djurhållning eller annan näringsverksamhet, ska det åligga 
bolaget att efter begäran anordna med provisoriskt tillhandahållande av vatten för ovan 
angivet ändamål. Skyldigheten gäller inte om samband saknas mellan vattenverksamheten 

och vattenbristen. 

• Bolaget åläggs att upprätta avtal med berörda dikningsföretag som reglerar under vilka 

tider på året och i vilka mängder som bolaget får släppa ut länshållningsvatten till bäcken/ 
diket norr om länshållningsbassängen. Samråd ska ske med alla berörda dikningsföretag. 
Utsläpp av länshållningsvatten får inte äventyra dikningsföretagets kapacitet. 
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Den första punkten kan SMA acceptera, men inte den andra gällande skrivningen ”… som reglerar under 

vilka tider på året och i vilka mängder som bolaget får släppa ut länshållningsvatten till bäcken/ diket norr 

om länshållningsbassängen”. Motivering ges under nedanstående kapitel 4.2 Omgivande ytvatten. Övrigt 

som länsstyrelsen efterfrågar redovisas nedan under relevant rubrik.  

2.2 Reviderade ytvattendrag i norr 
Enligt information från Svante Runfeldt, Klintebys Gård (email 2019-07-08) har ån, som börjar vid Klintebybrottet 

och är kulverterad ner till livsmedelsindustrin, en annan sträckning därefter än den som redovisas i ansöknings-

handlingarna (Bilaga B.2.5 Klintebys dikningsföretag 1944). Ån som börjar vid Klintebys dikningsföretag och 

rinner genom Anders Valla dikningsföretag och vidare ut vid Varvsholm kallas i folkmun för Loggarveån (Bilaga 

B.1). Innan utloppet rinner den ut i Varbosån som har ett större tillrinningsområde i norr. De övre delarna av 

Loggarveån har två tillflöden, ett från Loggarve dikningsföretag och ett från Klintebys dikningsföretag. Dessa 

rinner samman väster om en nyanlagd damm på Klinte Klintebys 1:4 ägor. Dammen anlades hösten 2018 för att 

användas för bevattningsändamål. Den har en volym på ca 150 000 m3 och vatten pumpas från det norra 

biflödet till Loggarveån under vinterns högflödesperiod. Avrinningen i det södra biflödet från Klintebys diknings-

företag berörs således inte av pumpningen till den anlagda dammen, utan detta vatten rinner idag naturligt ut i 

Östersjön vid Varvsholm.  

2.3 Influensområde 
SGU skriver i sitt yttrande på sid. 2; ”SGU noterar att beskrivningen av verksamhetens påverkan på grund-

vattnet utgår från områdets avrinning (160 000 m3/km2/år vilket motsvarar 160 mm/år). Grundvattenbildningen 

likställs med avrinningen och anges därför till 160 mm/år. Denna siffra används sedan vid beräkning av influens-

område. Vid de delområden där bergtäkten kommer att dränera större djup än den översta uppspruckna delen 

av berget anser SGU att siffran för grundvattenbildningen som används vid influensberäkningen är väl hög. 

SGUs uppfattning är därför att det redovisade influensområdet sannolikt är för litet.” 

Länsstyrelsen skriver på sid. 6, kapitel 2.4.2 Influensområde; ”Länsstyrelsen bedömer att befintlig utred-

ning inte ger tillräckligt underlag för att dra slutgiltiga slutsatser om verksamhetens faktiska influensområde 

eller långsiktiga effekter på vattenförhållandena i omgivningen. Länsstyrelsen anser att bolaget på ett 

tydligt sätt med hjälp av en karta bör redovisa det område som vattenverksamheten bedöms påverka vad 

avser yt- och grundvattenflöden vid avsänkning av grundvattenytan och bortledning av vatten, dvs. verk-

samhetens influensområde”.    

Länsstyrelsen skriver vidare; ”Av inlämnade kompletteringar framgår att bolaget utfört två kompletterande 

slugtester i mars 2019. Resultatet från dem har emellertid inte redovisats på ett utförligt sätt. Bolaget har enligt 

kompletteringen även borrat 16 nya kaxborrhål utefter och från brottkanten vid Klintebybrottet på ett avstånd 

från brottkanten om 10 m, 20 m, 30 m och 75-80 m, där de utfört grundvattennivåmätningar. Det framgår inte 

under hur lång tid och när på året mätningarna utförts. Protokoll från mätningarna och karta som visar borr-

hålens placering har inte redovisats, vilket länsstyrelsen anser vara en brist. Bolaget bör redovisa dem samt 

komplettera ansökan med material som belyser de vattenförande lager som har identifierats i kämborrhåls-

karteringen och som beskriver de hydrauliska förhållandena i området. 

Länsstyrelsen har tidigare påtalat att den modell som använts vid beräkning av avrinning (SMHI, S-Hype) 

endast ska ses som vägledande och att det i tolkningen av resultatet bör tas med i beräkningen att viss 

felmarginal kan uppstå. Modellen tar inte hänsyn till de komplexa sprickbildningar i berg som kan finnas på 

Gotland, där vatten kan transporteras relativt långt och förhållandevis snabbt och sammanbinda ytliga 

grundvattenmagasin med djupare. Bolaget har vad länsstyrelsen kan utröna inte heller tagit höjd i sin 

beräkning av influensområdet för den ökning med 10 - 15 procent i medeltillrinning som klimatförändring-

arna kan väntas medföra.”  
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Frågeställningen beskrivs i den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, se Bilaga B.2, kap 15.1.1 

Avsänkning av grundvattennivån sid. 41 - 45. Här beskrivs val av beräkningsmetod, parametrar utefter brottkant 

i olika riktningar samt beräkningsscenarier. Slutligen redovisas i Tabell 6 Beräknat influensavstånd i omgivande 

kalkberggrund för olika avsänkningar av grundvattennivån vid brottkant för lågvatten- respektive högvatten-

period i olika riktningar runt planerat kalkbrott.  

Utöver det kan följande anföras;  

1. När det gäller beräkning av influensområde finns flera olika angreppssätt och formler att tillgå vilket 

belyses i Bilaga B.2 (kapitel 15.1.1.1 Teori). Det finns således osäkerheter i både val av beräkningsmetod 

och parametrar samt val av beräkningsscenario för det geologiska media som grundvattenströmningen 

sker i. Den beräkningsmetod som valts baseras på kunskap om de geologiska förhållandena vid 

Klintebys med en kalksten som är mer uppsprucken i de övre 3 - 5 metrarna och en därunder liggande 

mindre sprickig och mindre vattengenomsläpplig märgelsten.  

Baserat på en lång praktisk och teoretisk erfarenhet av grundvattenströmning i olika geologiska media 

och av grundvattenmodellering med både enkla metoder och mer avancerade matematiska modeller som 

t.ex. diskret sprickmodellering med Fracman för lagring av högaktivt kärnavfall i svensk sprickig berg-

grund åt Svensk Kärnbränsleverksamhet AB (SKB), har i detta fall en metod valts som är väl lämpad för 

kalk- och märgelstenen på Gotland. Resultaten har även kontrollerats med andra enkla beräknings-

metoder. Det viktiga är att använda en metod och ett beräkningssätt som är tillräckligt noggrann för att 

kunna bedöma påverkan på skyddsobjekt i omgivningen.  

Det går naturligtvis att använda andra metoder och beräkningsscenarier som Sweco tydligen har gjort 

utan att redovisa hur de har kommit fram till ett påverkansområde på ca 100 - 200 m (Aktbil. 62 Yttrande 

Region Gotland, sid 2). Trots ett större påverkansområde skriver Region Gotland; ”Även om det 

påverkansavstånd som Sweco beräknat är större än det som anges i ansökan kan Sweco ställa sig 

bakom bedömningen att de kommunala brunnarna inte kommer att påverkas av den planerade 

täktverksamheten”. Tilläggas kan att de praktiska erfarenheterna från bl.a. SMA Minerals stenbrott vid 

Stucks och Nordkalks stenbrott vid Klinthagen samt de nu utförda mätningarna (se kap. 2.3.2) snarare 

bekräftar de redovisade teoretiska beräkningarna av influensområdets utsträckning än motsäger dem. 

2. SGU anser att grundvattenbildningen till djupare delar av berggrunden är mindre än den som erhålls från 

årsmedelavrinningen, vilket sannolikt ger ett större influensområde. Det är naturligtvis så att om en stor 

del av grundvattenbildningen avrinner ytligt så återstår en mindre del till grundvattenbildning på större 

djup. Det finns dock en anledning till att en stor del av grundvattenbildningen avrinner ytligt och det är att 

underliggande kalkberggrund är mindre vattengenomsläpplig. Vid beräkning av influensavståndet har en 

sammanvägd bedömning gjorts av resultatet från förenklingen av formel 4 som beror av grundvattenbild-

ningen och från formel 3 där grundvattenbildningen inte finns med (Bilaga B.2, kap. 15.1.1.1, sid. 41-42). 

Formel 3 ger vid alla beräkningsfall omkring 5 gånger kortare influensavstånd som ligger under 100 m. 

Formel 4 innehåller djupet D och kvoten mellan genomsläppligheten K och grundvattenbildningen P;  

 𝑅 = D ∗ K/P                 

Om grundvattenbildningen är 1/10-del av antagen, dvs. ca 15 mm/år och genomsläppligheten också är 

1/10-del av antagen, dvs. ca 0,5 *10-6 m/s, så blir influensavståndet detsamma. I de mer genomsläppliga 

delarna i sydväst ligger det genomsläppliga lagret på ca +29 m och så djupt prognosticerar SMA inte att 

bryta. Inom planerat brytområde nordväst om Stormyr varierar grundvattennivån från låg- till högvatten-

period (sommar till vinter) mellan 1 – 3 m inom den övre uppspruckna delen av kalkstenen (Bh16005, 

Bh16006, Bh16012 och B2). Grundvattennivån ligger således nära markytan och varierar på samma sätt 

som inom tillrinningsområdet för Stormyr (kap. 4.1). Inga djupare större vattenförande lager kan därför 
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förekomma och ge upphov till större influensavstånd. Dessutom har inga vertikala sprickzoner hittats 

inom området i den undersökning som gjorts med markbaserade VLF-mätningar (Bilaga B.2, kap. 4.2, 

sid. 13-14). 

3. Länsstyrelsen efterfrågar en karta över verksamhetens influensområde. Påverkan på yt- och grundvatten 

beskrivs ingående i Bilaga B.2 (kap. 15.1 Grundvatten och 15.2 Ytvatten) samt nedan i kapitel 4.2 

Omgivande ytvatten. Det enda ytvattendrag som kommer att påverkas är den i början kulverterade 

Loggarveån i norr som kommer att få förändrad vattenföring, vilket beror på hanteringen av länshållnings-

vatten och inte på influensområdet. Detta beskrivs i text och en karta ger inget mervärde och ingen 

ytterligare information. Detsamma gäller för en påverkan på grundvattennivån i omgivningen.  

4. Vid tolkningen av resultaten från hydraultester i de 17 kärnborrhålen 16001 – 16017 har en noggrann 

genomgång gjorts av kärnkartering, kärnborrningsprotokoll och vattennivåer i början och slutet av varje 

hydraultest, vilket redovisas i en sammanställning i Bilaga B.2.16 till ansökan. För förståelsen av grund-

vattenströmningen i täktområdet har även information om grundvattennivån och dess variation i olika 

delar av området samt flödesmätningar i ytvattendrag använts. En beskrivning av indikationer från 

kärnborrningsprotokoll och kärnkartering på vattenförande sektioner i borrhålen ges i bilaga B.2 kapitel 

13.2 sid. 32 – 34. Det som kan utläsas från denna sammanställning är följande; 

a. I 13 av de 17 borrhålen finns indikationer om en uppsprucken mer genomsläpplig övre del av 

kalkstenen som är 3 – 5 m mäktig 

b. I 4 borrhål (16002, 16011, 16015 och 16017) finns indikationer på djupare ev. vattenförande 

sektioner i form av kärnförlust och tappat spolvatten. Av dessa ligger borrhål 16011 och 16017 

inom planerat täktområde. I borrhål 16011 tappades spolvatten ytligt mellan 2,5 och 13,5 m 

djup och på 21,5 m djup, som motsvarar nivån +48 m till +37 m respektive +29 m där ett gräns-

skikt med kalksten/märgel finns. Hydraultester uppvisar den högsta genomsläppligheten i 

täktområdet. I borrhål 16017 som ligger i den södra delen av planerat täktområde tappades 

spolvatten på 9,5 m djup på nivån +43 m i ett skikt med delvis kalksten/ märgel.  

c. De 3 borrhålen 16010, 16011 och 16016 i den sydvästra delen av sökt brytområde har de 

lägsta grundvattennivåerna under torrperioden och den största variationen i grundvattennivå. 

Borrhål 16010 har en kärnförlust på nästan 1 m mellan 1,7 – 2,6 m och hela borrkärnan består 

av krossad, lerig kalksten som söndrar lätt. Borrhål 16016 har ett mer genomsläppligt skikt på 6 

– 10 m djup mellan nivån +49 m och +45 m, som består av kalksten/märgel. Genomsläpplig-

heten beräknas vara ca 3 gånger högre än i den underliggande kalkstenen.  

5. Gällande SMHI:s modell S-Hype för beräkning av avrinning/grundvattenbildning så är jag fullt 

medveten om dess begränsningar dels utifrån min tidigare anställning på SMHI när modellen 

utvecklades och forskning vid Uppsala Universitet med avrinningsmodellering, och dels genom 

många kontakter med SMHI:s experter om användandet av modellen både vid Stucks och vid 

Klintebys. Då det inte finns några flödesmätningar i Loggarveån är användande av SMHI:s modell 

den enda möjlighet som finns att tillgå idag och osäkerheten i avrinningsbildning påverkar inte de 

slutsatser som dras i ansökan om påverkan på enskilda och kommunala vattentäkter. Dessutom har 

det ingen betydelse hur grundvattenmagasinet fungerar med ytliga och djupa delar och komplexa 

spricksystem, utan det som har betydelse är avrinningsområdets storlek, nederbörd och avdunst-

ning, dvs. tillgänglig mängd vatten för grundvattenbildning och avrinning, samt hur denna mängd 

vatten som bildar grundvatten fördelas över tiden som avrinning. SGU är medvetna om svårigheten 

att modellera grundvattenbildning och avrinning på Gotland och har etablerat ett antal nya stationer 

på Gotland. I samband med detta kommer den nya varianten av S-Hype att utvecklas för grund-

vatten och den ska vara klar för drift under nästa år (email från SGU, 2019-08-23).  
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6. Framtida klimatförändring diskuteras i ansökan Bilaga B.2 (kapitel 8, sid. 18). Enligt SMHI:s prognoser 

kan den lokala årsmedeltillrinningen öka med 10 – 15% vid Klintehamn och Klintebys både vid mitten och 

vid slutet av seklet jämfört med medelvärdet för referensperioden 1963 – 1992. Under vintermånaderna 

december – februari kan medeltillrinningen öka med upp till 35%, och under perioden juni – augusti kan 

den minska med 15 – 25%. Vid en bedömning av klimatförändringens påverkan på influensområdets stor-

lek är inte medeltillrinningen avgörande utan den förändrade nederbördsfördelningen under året, med 

kortare perioder med ökad nederbörd och längre perioder med minskad nederbörd. Under vinterperioden 

ökar nederbörden vilket medför ett minskat influensområde, medan längden på den nederbördsfattiga 

sommarperioden ökar med generellt sjunkande grundvattennivåer som följd. Detta behöver dock inte 

medföra ett ökat influensområde då grundvattennivåerna i hela området sjunker. Vid en framtida klimat-

förändring blir det således ännu viktigare att kunna omfördela vatten från den nederbördsrika vinterperi-

oden till den nederbördsfattiga sommarperioden. Här skulle ett framtida efterbehandlat kalkbrott kunna 

bidra till en bättre vattenhushållning då det finns möjlighet att lagra stora vattenvolymer (se kap. 5.0).   

2.3.1 Kompletterande slugtester 

De två kompletterande slugtester som gjordes i den södra delen av planerat brytområde i mars 2019 redo-

visas nedan och i Bilaga B.2. Borrhål Bh16017 ligger mitt på den södra brottkanten och Bh16003 ligger 

150 m söder om brytgränsen vid fastighetsgränsen (Bilaga B.3). Testerna utfördes för att bestämma 

vattengenomsläppligheten i kalkstenen vid en hög grundvattennivå. Utförandet av testerna gjordes enligt 

följande. Grundvattennivån i borrhålet lodades, och en logger med mätintervallet 1 sekund sänktes ner i 

borrhålet, och slutligen hälldes 20 liter vatten snabbt i borrhålet. Allt vatten hälldes i borrhålet på ca 1 

minut, varvid vattennivån i borrhålet registrerades kontinuerligt (Bilaga B.2). I borrhål BH16003 steg vatten-

nivån 6 cm på 3 sekunder, och varierade därefter beroende på läckage till den omättade markzonen tills 

allt vatten var ihällt. Därefter avsänktes vattennivån 6 cm till ursprunglig nivå på 8 sekunder. Om borrhålet hade 

varit tätt så hade 20 l vatten medför en höjning av vattennivån i borrhålet med 7 m. Vid borrning sattes stålrör på 

0,9 m, dvs. till ca 0,7 m under markytan. Enligt noteringar i borrprotokoll är kalkberget mellan 0 - 2,6 m lite 

sprickigt, och på ca 4 m tappade borraren spolvattnet (Bilaga B.2.15). Enligt kärnkarteringen är kalkstenen 

medel- till grovkornig och lätt krossad i ytan till 2,6 m, och därunder är kalkstenen lerig och övergår i märgelsten 

på ca 15 m (Bilaga B.2.16). Det innebär att vattengenomsläppligheten är väldigt hög i de översta ca 5 metrarna, 

och uppmätta data går inte att utvärdera. Den hydraultest som gjordes i augusti 2017 under en period med låg 

grundvattennivå visar på en lägre vattengenomsläpplighet på ca 4*10-6 m/s (Figur 1). I borrhål BH16017 

steg vattennivån kontinuerligt vid ihällandet av vatten till totalt 71 cm på 55 sekunder, Därefter avsänktes 

vattennivån 69 cm till nästan ursprunglig nivå på 10 sekunder (Bilaga B.2). Om borrhålet hade varit tätt så 

hade 20 l vatten medför en höjning av vattennivån i borrhålet med 7 m. Vid borrning sattes stålrör på 1,4 
m, dvs. till ca 1,2 m under markytan. Enligt noteringar i borrprotokoll tappade borraren spolvattnet på ca 9,5 
m (Bilaga B.2.15). Enligt kärnkarteringen är kalkstenen sandaktig ner till 4,2 m och därunder förekommer 
tunna band av lera (Bilaga B.2.16). Det innebär att vattengenomsläppligheten i de översta metrarna är hög, 

och uppmätta data visar på en vattengenomsläpplighet på ca 1*10-4 m/s. Den hydraultest som gjordes i 

slutet av augusti 2017 under en period med låg grundvattennivå på 10,2 m under markytan visar på en 

lägre vattengenomsläpplighet på ca 6*10-6 m/s. Denna vattengenomsläpplighet representerar nivån där 

borraren tappade spolvattnet på ca 9,5 m. De kompletterande mätningarna i de södra delarna av planerat 

brytområde vid en hög grundvattennivå visar att vattengenomsläppligheten är högre i de övre 5 m än inom 

övriga fastigheten, vilket även stöds av VLF-mätningarna (Bilaga B.2, Figur 11, sid.13). Det innebär ett 

något större påverkansområde i den övre delen av kalkstenen i söder, som kan uppgå till några hundratal 

m under vintern, samt behov av tätningsåtgärder mot Stormyr. Under sommaren ligger grundvattennivån 

under den övre uppspruckna delen av kalkstenen och tidigare beräkningar gäller.  



SMA MINERAL - HYDROGEOLOGI KLINTEBYS STENBROTT 

  

2019-09-08 
Uppdragsnummer 0970173 11  

 

 

Figur 1 Slugtester i två borrhål BH16003 och BH16017 i södra delen av planerat brytområde vid en period med hög och 
en med låg grundvattennivå. Bh16017 ligger mitt på den södra brottkanten och Bh16003 ligger 150 m söder om 
brottkanten vid fastighetsgränsen 

2.3.2 Grundvattennivå i kaxborrhål och referensborrhål 

För att få en bättre förståelse av influensavståndet för en avsänkning av grundvattennivån vid den plane-

rade kalkbrytningen, har 16 kaxborrhål borrats vid nuvarande Klintebybrottet i norr (Figur 2 och Bilaga B.4).  

Hålen borrades torsdagen den 21 mars 2019 (19001-19012), och fredagen 22 mars (19013-19016). De tre 

första raderna av borrhål, 19001-19004, 19005-19008 och 19009-1912 ligger på ca 10, 20 och 30 m 

avstånd från brottkanten. Den sista raden av borrhål, 19013-19016, ligger mellan 75 och 80 m från brottk-

anten. Grundvattennivån har mätts manuellt en gång om dagen i kaxborrhålen. För att kunna bedöma 

influensavståndet har grundvattennivån i kaxborrhålen jämförts med den naturliga opåverkade grund-

vattennivån i närområdet till kalkbrottet i referensborrhålen B1, B2, B3 och Bh16005 (Figur 3 och Figur 4).  

Mellan den 4 och 16 mars regnade det vid Sanda och även vid Klinteby, vilket visas av relativt höga grund-

vattennivåer som registrerats i referensborrhålen BH2 och Bh16005. Kaxborrhålen borrades 5 – 6 dagar 

senare, vilket innebär att grundvattennivån vid kaxborrhålen då det regnade var något högre än vad de 

första nivåmätningarna visar. Efter den 18 mars kommer inga större nederbördsmängder under 2 månader 

och grundvattennivån sjunker till den 18 maj då det regnar under några dagar. Avsänkningen av grund-

vattennivån har studerats mellan den 25 mars och den 17 maj.  

Grundvattennivån i referensborrhålen BH2 och Bh16005 som är borrade i kalksten ligger ca 1,5 m respektive ca 

3 m under markytan innan avsänkningen börjar (Figur 4). Avsänkningen i båda referensborrhålen uppgår till ca 

1,5 m, och grundvattennivån ligger alltså ca 3 m respektive ca 4,5 m under markytan efter torrperioden. 

Referensborrhålen BH1 och BH3 är borrade ner i märgelsten. Avsänkningen i BH3 följer den naturliga trenden 

med ca 1 m under torrperioden, medan endast en mniondre avsänkning sker i BH1.  

Tillströmningen av vatten till kaxborrhålen under och direkt efter borrningen samt avsänkningen av grundvatten-

nivån varierade i de olika hålen. Tre av borrhålen, 19006, 19012 och 19016, tog det mer än 1 dag att fylla med 
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vatten. Det innebär att berggrunden där var mindre genomsläpplig än vid övriga borrhål.  

Två av de borrhål som ligger längst från brottkanten (ca 60 m och 70 m), 19014 och 19015 (heldragen brun och 

ljusgrön linje i Figur 3), vattenfylldes snabbt direkt efter borrningen. Vatten rann in under borrning och borrkaxet 

var fuktigt från början av borrningen. Det tyder på en snabb ytlig tillrinning till borrhålet. Grundvattennivån i borr-

hålen låg i början av mätningarna på samma nivå som referensborrhålet BH2 dvs. 1 m under markytan. Den 

sjönk under nästan 2 månader med 3 – 4 m till 4 – 5 m under markytan (Figur 4). Vid efterföljande nederbörds-

tillfällen i mitten på maj och juni stiger grundvattennivån åter till 1 m under markytan. Grundvattennivån i den 

 

Figur 2 Befintligt utbrutet stenbrott vid Klinteby (rastrerat) med 16 numrerade 20 m djupa kaxborrhål (01-16 kort för 
19001-19016) och 4 referensborrhål; B1, B2, B3 och 16005 samt tillståndsgivet brytområde (blå linje) och 
verksamhetsområde (röd linje)  
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Figur 3 Grundvattennivå (m över havet) i 16 kaxborrhål vid Klinteby stenbrott (19001-19016) och i 4 referensborrhål BH1-
BH3 och Bh16005 samt dygnsnederbörd vid SMHI:s nederbördsstation vid Sanda, SMA:s nederbördsmätare vid 
Klintebys Gård (Svante Runfeldt) och Svante Runfeldts egen nederbördsmätare. SMA:s nederbördsmätare måste 
kontrolleras då den mäter för låg nederbörd. Prickade borrhål ligger 10 m från brottkant, prick-streckade 20 m, 
streckade 30 m och heldragna 75-80 m. 

ytliga mer genomsläppliga delen av kalkstenen vid borrhålen 19014 och 19015 påverkas således marginellt 

under en längre torrperiod och grundvattennivån stiger snabbt vid större nederbördstillfällen.  

Borrhål 19016 ligger ca 50 m från brottkant. Grundvattennivån ligger på samma nivå som borrhålen 19014 

och 19015 och ca 2 m under markytan. Det tog mer än 1 dag att fylla borrhålet med vatten vilket innebär 

att genomsläppligheten i berggrunden är mindre där än vid de andra två borrhålen. Avsänkningen av 

grundvattennivån är ungefär densamma som den naturliga avsänkningen i de två referensborrhålen BH2 

och Bh16005. Grundvattennivån i borrhål 19016 påverkas således inte av befintligt stenbrott.  

Borrhål 19013 ligger ca 70 m från brottkant. Grundvattennivån ligger ca 4 m under den i de tre borrhålen 

19014-19016, och ca 4,5 m under markytan. Avsänkningen av grundvattennivån är ungefär densamma 

som den i de två borrhålen 19014-19015. Grundvattennivån i borrhål 19013 är således påverkat av sten-

brott i den övre delen av kalkstenen, och påverkas endast marginellt vid en längre torrperiod.  
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Figur 4 Grundvattennivå (m under markytan) i 16 kaxborrhål vid Klinteby stenbrott (19001-19016) och i 4 referensborrhål 
BH1-BH3 och Bh16005 samt dygnsnederbörd vid SMHI:s nederbördsstation vid Sanda, SMA:s nederbörds-
mätare vid Klintebys Gård (Svante Runfeldt) och Svante Runfeldts egen nederbördsmätare. Prickade borrhål 
ligger 10 m från brottkant, prick-streckade 20 m, streckade 30 m och heldragna 75-80 m. 

I de 12 borrhål 19001 – 19012 som ligger 10 – 30 m från brottkanten ligger grundvattennivån ca 4 m till 6,5 

m under markytan utom borrhålen 16001 och 16012 där den ligger ca 3 m under markytan. Avsänkningen 

av grundvattennivån i borrhålen 19004, 19006, 19008 och 19012 följer den naturliga avsänkningen i 

referensborrhålen BH2 och Bh16005. Grundvattennivån i alla borrhål inom ca 30 m från brottkanten har 

påverkats i mer eller mindre grad av befintligt stenbrott utom möjligen i borrhål 19012 där berggrunden är 

mindre genomsläpplig än vid övriga borrhål.  

Sammanfattningsvis visar mätningarna att en avsänkning av grundvattennivån till följd av stentäkten sker 

upp till ca 30 m från brottkanten, och att avsänkningen under en längre torrperiod följer den naturliga 

avsänkningen i området i en del borrhål medan den är större än den naturliga i andra borrhål. På längre 

avstånd upp till ca 80 m från brottkanten kan en avsänkning av grundvattennivån endast påvisas i ett av 

fyra borrhål, och avsänkningen under en längre torrperiod följer även den naturliga avsänkningen i ett 

borrhål medan den är marginellt större i tre borrhål.  
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2.4 Sydvästra delen av täktområdet 
SGU skriver i sitt yttrande på sid. 2; ”SGU noterar att grundvattnets gradienter i sydväst varierar under året. 

SGU tolkar underlaget så att på sommarhalvåret, när grundvattenytan är låg, kommer vatten att infiltrera 

ner till djupare grundvatten …. Vattensamlingarna i sydväst kommer alltså då att kunna påverka nedströms 

grundvatten både kvalitativt och kvantitativt. Därmed finns en risk att detta även ger påverkan på grund-

vattnet inom Mölners vattenskyddsområde. Kvaliteten kan förändras och nya gradienter kan förändra 

uppehållstider för grundvattnet fram till uttagsbrunnarna. Under vinterhalvåret stiger den generella grund-

vattennivån i omgivningen vilket kommer leda till ett inläckage av grundvatten från grundvattenförekom-

sten till kalkstenstäkten. SGU saknar ett resonemang kring detta och hade gärna velat se en beräkning av 

vattenbalansen över infiltration/ inläckage i detta område och hur denna vattenbalans förändras över året.” 

Svar; Under brytning i sydväst kommer länshållningsvatten att pumpas till bassängen i norr, mest under vinter-

perioden med mycket nederbörd men även vid behov under sommaren. Ingen infiltration kan därför ske under 

sommaren och inte heller under vintern då grundvattennivån är hög i omgivningen och inläckage av grundvatten 

sker till stenbrottet. Ingen påverkan kommer således att ske under brytning på nedströms liggande grundvatten i 

väster vare sig kvantitativt eller kvalitativt under lågvattenperioden på sommarhalvåret. Under högvattenperio-

den på vintern kommer en kvantitativ påverkan att ske vid stenbrytning i sydväst då länshållningsvatten pumpas 

till bassängen i norr. Om behov finns kan detta dock kompenseras (se kap.6.0). Ingen kvalitativ påverkan 

kommer att ske på grundvattnet inom Mölners vattenskyddsområde under brytperioden, då ingen infiltration 

sker vare sig under sommar eller vinterperioden. Ingen kvantitativ påverkan kommer heller att ske då uttags-

brunnarna ligger på västra sluttningen av Klinteberget mer än 1 km från planerad stentäkt. Marknivån i den 

östra delen av det yttre skyddsområdet uppe på Klinteberget ligger mer än 5 m högre än marknivå i sydvästra 

delen av planerat täktområde och den östra gränsen ligger mer än 100 m från täktområdet (Bilaga B.5). 

Uttagsbrunnarna har dessutom en bottennivå på mellan ca +5 m och -2 m, och pumpar således vatten från 

nivåer som ligger minst ca 30 m under prognosticerad brottbotten.   

”Källan” på Lilla Snögrinde 1:50 kommer däremot att få minskat flöde under högvattenperioden under vintern vid 

brytning och pumpning av länshållningsvatten i sydväst. Detta beror framför allt på att naturligt infiltrerande 

nederbörd pumpas bort på upp till ca 3,5 l/s som årsmedelvärde. Det länshållningsflöde som måste pumpas 

bort beror på hur stenbrytningen utförs söder om Snögrindebrottet. En rekommendation är att brytningen sker 

österut längs västra gränsen för tillrinningsområdet för Stormyr. Det medför att nederbörd kan infiltrera till 

djupare grundvattenlager väster om den aktuella brytplatsen. Förutom infiltrerande nederbörd sker ett mindre 

inläckage av grundvatten i sydväst och söder på ca 0,5 – 1 l/s som årsmedelvärde beroende på hur långt 

influensavståndet är för en grundvattensänkning. En kvantitativ påverkan kan alltså endast ske under hög-

vattenperioden i form av minskat källflöde. Detta kan kompenseras genom överledning av vatten från en borrad 

brunn vid Snögrindebrottet (se kap. 6.0). Efter avslutad brytning och efterbehandling kan en kvantitativ påverkan 

ske på källflödet väster om planerat täktområde (se kap.5.0).  

Fastighetsägare till Lilla Snögrinde 1:50 med ”källan” skriver; ”SMA skriver att det är hög genomsläpplighet i 

berget i södra och sydvästra delen av fastigheten Klintebys 1:5 (flera omnämnanden men t ex MKB sid 20, 

bilaga B:2, sid 14). Innebär inte det att det finns stora vattenförande partier i berget som försvinner pga. Bryt-

ningen, dvs att grundvattenreservoaren minskar?” 

Svar; De vattenförande strukturer med hög genomsläpplighet i den sydvästra delen av planerat täktområde 

ligger under lägsta planerat brytdjup på +30 m (se kap. 2.3 punkt 4). Genomsläppligheten i den övre delen av 

kalkstenen är också hög, vilket kan ses i borrarens uppgifter och i kärnkarteringen och även på den stora 

variationen i grundvattennivå på 10 – 15 m under vintern mellan perioder med hög nederbörd och låg eller ingen 

nederbörd (Bilaga B.9).  

Under brytning i sydväst kommer länshållningsvatten att pumpas till bassängen i norr, mest under vinter-
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perioden med mycket nederbörd men även vid behov under sommaren. Vid brytning i den sydvästra delen av 

planerat täktområde kommer således detta grundvattenmagasin att brytas bort. Efter avslutad verksamhet och 

efterbehandling kommer det dock att ersättas av en vattensamling på mellan ca 0,8 och 2,4 Mm3 (se kap. 5.0).  

3.0 VATTENHANTERING 

3.1 Bassäng 
Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande under punkt 2.4.9 Planerad vattenreservoar och långsiktig vattenhus-

hållning (sid. 11);  

1. ”… bassängen/reservoaren i norra delen av brottet bör redovisas som om den skulle prövas som en 

separat vattenverksamhet. Länsstyrelsen anser att de kompletteringar bolaget inkommit med inte 

motsvarar det som efterfrågats.” 

Svar; En ingående utredning har gjorts av bassängens dimensionering, konstruktion och utbyggnads-

möjligheter liksom avledning av vatten via utskov till den kulverterade övre delen av Loggarveån. 

Dessutom har beräkningar gjorts av in- och utläckage till/från bassängen under olika förhållanden (Bilaga 

B.2, kap. 10, sid. 35-41 och svar på tidigare yttrande Bilaga B, kap. 3, sid. 6-9).  

2. ”Länsstyrelsen anser att utformningen av och storleken på bassängen fortfarande är otydlig. Erfarenhet 

från andra bergtäkter visar att mängden nederbörd och inträngande grundvatten ofta underskattas, vilket 

medför att länsstyrelsen anser att dimensioneringen av länshållningsbassängen bör ses över. Höjd bör 

även tas för den förväntade ökningen av årsmedelavrinning i framtida klimat, med upp till 35 % under 

vintermånaderna.”  

Svar; Dimensioneringen baseras på en analys av 19 års data under åren 1999 - 2018 med månads-

medelavrinning från SMHI:s avrinningsmodell S-HYPE (Bilaga B.2, kapitel 14 Vattenhantering, sid. 38 - 

41). För det år med högst avrinning (2017) behövs 180 000 m3 för att lagra avrinningen under vintern 

november 2017 – mars 2018. En statistisk analys av data visar att sannolikheten för att behöva släppa ut 

vatten från bassängen under vintern är 20% vid en volym på 140 000 m3, och 10% vid en volym på 

180 000 m3. I ansökan bedömdes att en bassäng med en volym på ca 150 000 m3 med t.ex. 200 m 

längd, 100 m bredd och 7,5 m djup var tillräcklig i början av brytperioden, men att den kan komma att 

behöva ökas med maximalt 35% vid slutet av brytperioden.  

Då nederbörd och avrinning varierar under ett år och mellan år behövs långa tidsserier för att kunna göra 

statistiska analyser som underlag för dimensionering av bassängen. Det räcker således inte att tex. mäta 

avrinningen i Loggarveån under ett eller några år. Det krävs en modell som kan generera avrinning från 

nederbörd och andra styrande parametrar som avdunstning etc., samt att det finns uppmätta flödesdata 

som kan användas för att kalibrera modellen. Flödet har inte uppmätts i Loggarveån så därför finns ingen-

ting att kalibrera en modell mot. Det bästa som finns att tillgå är således de flödesdata som SMHI:s 

modell S-HYPE har genererat och som har använts vid den statistiska analysen. I komplettering till MKB 

beskrivs läget på två bassänger om vardera ca 150 000 m3 i norra delen av stenbrottet (Figur 5  och 

Bilaga B, kapitel 3.1, sid. 6-9). Här beskrivs ingående delar som damm, utskov med dämningsnivå och 

kanal till befintlig kulverterad del av Loggarveån, samt hur dessa båda bassänger ska konstrueras under 

drift och efter avslutad verksamhet. Även inläckage av grundvatten till bassängen under uppfyllnadsfasen 

och utläckage av länshållningsvatten vid fylld bassäng diskuteras. Dessa båda bassänger med en total 

volym på ca 300 000 m3 räcker således med god marginal till för att innehålla den av SMHI prognosti-

cerade ökade avrinningen under vintermånaderna december – februari med 35%.  

Ambitionen har inte varit att dimensionera bassängen för 100-års flöde eller likande, då ett mindre 
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överskott av vatten som avleds till Östersjön inte bedöms ge någon negativ miljöpåverkan (se kap. 4.5.5 

och Bilaga B.10).  

3. ”Bolaget har i sin komplettering angett att oljeavskilt vatten ska ledas till bassängen. Länsstyrelsen 

anser detta vara olämpligt. Om så sker bör erforderliga åtgärder om rening vidtas innan länshåll-

ningsvattnet används eller släpps vidare till recipient.” 

Svar; Bolaget håller inte med Länsstyrelsen om behovet av rening av länshållningsvattnet om det 

används för bevattning eller släpps ut i Loggarveån. En utredning av förväntad vattenkvalitet och 

påverkan på grund- och ytvatten ges i Bilaga B.2 (kapitel 15.1.2, sid. 46 och kapitel 15.2, sid. 48-50). 

Dessutom diskuteras påverkan till Klintehamnsviken vid utsläpp av länshållningsvatten till Loggarveån 

(Bilaga B.2.21).  

 

Figur 5 Bassänger för lagring av länshållningsvatten vid befintligt Klintebybrott, med en volym på totalt ca 300 000 m3. 
Den vänstra bassängen konstrueras först på ca 150 000 m3, och den högra utgör en möjlig utbyggnad om behov 
av större lagringsvolym föreligger, dvs. när brytningen har pågått en tid samt för att möta framtida lagringsbehov 
vid prognosticerad klimatförändring på Gotland med upp till 35% ökad nederbörd under vintern.  
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4. ”Bolaget har gett förslag på olika alternativa lösningar för att hushålla med vattnet, exempelvis: bevattning 

av jordbruksmark, förstärkning av den kommunala vattenförsörjningen och infiltration till skog och anlagda 

våtmarker inom verksamhetsområdet. Länsstyrelsen anser att det inte finns tillräckliga utredningar gjorda 

för att bedöma om alternativen är genomförbara.” 

Svar; Det finns ingen större anledning att detaljerat utreda hur olika möjliga användningsområden för 

vattnet i bassängen ska realiseras tekniskt. Det framgår som ganska självklart att vattnet vid bevattning 

måste transporteras i ledning alternativt i vattentank till det fält som ska bevattnas.  

5. ”Bolagets ansökan har kompletterats med en avsiktsförklaring från en lantbrukare på fastigheten Klinte 

Klintebys 1:4 att använda vattnet i bassängen för bevattning av grödor på jordbruksmark. Någon vidare 

utredning om areal, typ av gröda eller bevattningsbehov har inte presenterats.” 

Svar; Det finns ingen anledning att nu diskutera vilka grödor som behöver bevattnas vid ett eventuellt 

tillstånd, då val av gröda kan förändras med tiden. Däremot är det ganska klart att all form av odling 

behöver bevattnas för att växa, och vatten är en bristvara även på Gotland under torra sommarmånader. 

Därför är det mycket bättre att använda ytvatten som naturligt rinner ut i Östersjön för bevattning än att 

pumpa upp drickbart grundvatten.  

6. ”Bolaget konstaterar att möjlighet att använda vattnet som råvattentäkt för dricksvattenproduktion behöver 

utredas vidare i samordning med huvudman för vattentäkten. Länsstyrelsen anser att en sådan utredning 

bör göras parallellt med tillståndsansökan för vattenverksamheten.” 

Svar; Detta är för närvarande inte aktuellt då Region Gotland (Teknikförvaltningen) skriver i sitt 

yttrande (kapitel 2.2 sisd.4); ”Tekniska nämnden är inte beredd att för allmän vattenförsörjning använda 

ytvatten i SMA Minerals dammar i stället för grundvatten. Ett sådant byte medför ökade kostnader 

eftersom det krävs fler säkerhetsbarriärer för ytvatten och därutöver även ökade driftkostnader. Mot den 

bakgrunden bör det enligt Regionen för närvarande inte vara aktuellt.” 

7. ”Länsstyrelsen finner vidare att det skulle utgöra dålig hushållning med vattenresurserna att leda 
länshållningsvattnet från Klintebybrottet till Östersjön. För det fall länshållningsvattnet inte skulle 
komma att användas för bevattning eller allmän vattenförsörjning, blir resultatet av de 
planerade åtgärderna att ökade mängder grundvatten leds bort från det avrinningsområde det 
härrör från, och ut i havet. 

Svar; Detta besvaras i kapitel 2.1, sid. 4-5. 

Region Gotland skriver i sitt yttrande under kapitel 2.2 Hantering av länshållningsvatten (sid. 4); 

”SMA har justerat villkor 16 angående avseende avlett vatten från bassängen för lagring av läns-

vatten. Vad gäller uppföljning av detta villkor hänvisas till Bilaga A till kompletteringen. I vilka 

situationer gäller villkoret? Året runt för allt vatten eller endast avlett vatten de månader som 

pumpning sker av vatten till skogsmark i söder eller till bäcken i norr?” 

Svar; Vattnet i bassängen provtas t.ex. två gånger per månad vid utloppet under hela året oavsett om det 

används för något ändamål, avrinner till bäcken i norr eller bara lagras. På så sätt sker en kontroll av vatten-

kvaliteten i bassängen innan vattnet kommer till användning eller släpps ut till Loggarveån.   

3.2 Vattenhushållning 
I Miljö- och byggnämndens beslut anges; ”Uppsamlat länsvatten ska i första hand användas för dricksvatten-

ändamål om det är möjligt att omhänderta för regionen. Vatten som kan tas in till vattenreningsverket ska i så 

fall vara så rent att ytterligare reningssteg inte krävs.” 
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Svar; Enligt Region Gotland, Tekniska nämnden finns för närvarande inget intresse att använda vattnet i 

bassängen för allmän vattenförsörjning. Regionen skriver; ”Tekniska nämnden är inte beredd att för allmän 

vattenförsörjning använda ytvatten i SMA Minerals dammar i stället för grundvatten. Ett sådant byte medför 

ökade kostnader eftersom det krävs fler säkerhetsbarriärer för ytvatten och därutöver även ökade 

driftkostnader. Mot den bakgrunden bör det enligt Regionen för närvarande inte vara aktuellt.” 

4.0 PÅVERKAN 

4.1 Stormyr 
SGU skriver i sitt yttrande på sid. 2; ”SGU konstaterar att ett större influensområde skulle kunna beröra tillrinn-

ingsområdet till Stormyr samt den kommunala dricksvattentäkten i Mölner. SGU anser dock att det inte med 

tillräckligt stor säkerhet går att avgöra hur stort influensområdet kommer att bli utifrån underlaget i ansökan, 

varför bolaget bör beredas tillfälle att komplettera ansökan i detta avseende. Av ansökan framgår att det vid 

behov kan anläggas en tätskärm, av fint material som kompakteras i en schaktad och sprängd slits ner genom 

den övre spruckna kalkstenen till tätare berg, för att minimera avsänkningen av grundvattennivån mot myren. 

SGU anser i första hand att ansökan bör kompletteras för att man med större säkerhet ska kunna avgöra vilken 

påverkan verksamheten kommer att ha på grundvattenförhållandena i närområdet. För det fall att utredningen 

visar att påverkan kommer ske på Stormyr eller om domstolen anser att befintlig ansökan är tillfyllest, anser 

SGU att anläggandet av en tätskärm bör ingå som ett villkor för tillståndet.” 

GBH | Miljörätt skriver som talesperson för flera fastighetsägare i Lilla Snögrinde, Svarvare och Hunninge; 

”Våtmarken Stormyr i den sydöstra delen av området med tillrinningsområde hyser höga värden. Det finns 

många oklarheter i bolagets utredningar angående hur stor påverkan verksamheten kan komma att medföra 

och vilken effekt den kan få på våtmarken. Inte minst mot bakgrund av förekomsten av sprickor i det ytliga 

berget anser mina huvudmän att det finns stor risk för oacceptabel påverkan på myren och dess naturvärden.” 

Svar; Frågan är vad SGU menar med ”.. att det inte med tillräckligt stor säkerhet går att avgöra hur stort 

influensområdet kommer att bli utifrån underlaget i ansökan …”. Utifrån de undersökningar och överväganden 

som gjorts och beskrivs bl.a. under kapitel 2.3 samt nedan anser Bolaget att tillräckligt stor säkerhet föreligger 

för att bedöma att tillrinningen till Stormyr inte kommer att påverkas i betydande omfattning av en planerad 

brytning vid Klintebys. Det finns därför inte någon anledning att komplettera ansökan med mer än de förtydligan-

den som görs i kapitel 2.3 och i detta kapitel för att erhålla en större säkerhet om influensavståndet och 

påverkan på tillrinningen till Stormyr.  

Vad gäller villkor för anläggandet av en tätskärm kan kontroll ske av ev. avsänkning av grundvattennivån under 

brytperioden genom att borra ett antal borrhål på olika avstånd från planerad brottkant i norr och sydväst.  

Frågeställningarna och beskrivning av de hydrologiska och hydrogeologiska förhållandena vid Stormyr 

beskrivs i den till ansökan bifogade Bilaga B.2, kap. 9, sid. 19, kap. 13.2, sid.32 och kap. 15.3.1, sid. 50-51. I 

Bilaga B till komplettering av MKB ges svar på yttranden från Länsstyrelsen och Region Gotland, Tekniska 

Nämnden (kap. 4.7, sid. 21-23). 

Utöver det kan följande förtydliganden anföras;  

De hydrologiska och hydrogeologiska förhållandena vid Stormyr kan beskrivas enligt följande. En revidering av 

tillrinningsområdet med nytt kartmaterial från Skogsstyrelsen visar att Stormyr får sitt vatten främst under vintern 

från ett tillrinningsområde på totalt ca 123 ha, varav ca 69 ha (ca 56%) ligger inom fastigheten (Tabell 1 och 

Bilaga B.5). Tillrinningsområdet varierar med årstiden och är mindre under sommaren då ingen eller endast 

marginell grundvattenbildning sker vid kraftiga regn. Grundvattennivån under torrperioden i borrhål Bh16004 i 

den sydvästra delen av tillrinningsområdet ligger ca 2,5 m under nivån i BH16013 som ligger i norra delen av 
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Stormyr (Bilaga B.5). Avrinningen från Stormyr sker under vintern mot söder via grundvattenströmning och 

diffust ytvattenflöde till Lillmyr och vidare i dike som rinner genom Solbjerge (Bilaga B.2, Figur 20, sid. 19 och 

Bilaga B.2.4 samt Bilaga B.6). Stormyr består i de ytliga delarna av sand som underlagras av tätare löst material 

samt sprucket ytligt kalkberg och tätare kalkberg. Kärnborrhål Bh16013 ligger i den norra delen av Stormyr. 

Borraren anger att hålet är tätt, men i kärnkarteringen uppges att den övre delen, under 1 m jordlager, mellan 1 

m och 1,4 m utgörs av en skjuvzon med kalkstensbitar. I början av augusti 2017 under lågvattenperioden låg 

grundvattennivån i borrhålet ca 1 m under markytan. Då gjordes en slugtest som visade en genomsläpplighet 

på 4*10-6 m/s i den övre uppspruckna delen av kalkstenen. Vid borrhålen Bh16007 och Bh16014 som ligger i 

nordöstra kanten av fastigheten och inom tillrinningsområdet för Stormyr finns en krossad ytlig kalksten med 

samma genomsläpplighet som borrhål Bh16013. Även vid borrhålen Bh16008, Bh16001 och Bh16004 som 

ligger i den norra och sydvästra delen av tillrinningsområdet och gränsar till planerat brytområde är den ytliga 

delen av kalkstenen krossad. Genomsläppligheten är där 4 gånger lägre (1*10-6 m/s) i de två norra borrhålen 

och 7 gånger lägre (0,6*10-6 m/s) i det sydvästra borrhålet Bh16004. Grundvattennivån låg mellan 1 m och 5 m 

under markytan i alla borrhål förutom i Bh16004 där den låg 8 m under markytan. I de djupare delarna av 

kalkstenen vid Bh16004 är alltså genomsläppligheten 7 gånger lägre, än i den ytliga uppspruckna kalkstenen.  

I början av november 2017 efter en period med mycket regn besöktes området för att göra mätningar i borrhål 

Bh16013 i Stormyr och kontrollera avrinningsvägar från Stormyr. Myren var helt översvämmad och grundvatten 

strömmade upp ur borrhålet (Bilaga B.6). Grundvattnet var således artesiskt och grundvattennivån låg mer än 

en halvmeter över markytan. Det indikerar att det finns ett tätande jordlager i botten av myren som hindrar 

grundvattnet i det krossade kalkstenslagret från att ha en direkt kontakt med ytvattnet i myren. Grundvatten-

nivån i borrhålen i tillrinningsområdet låg mellan 0,5 m och 1,5 m under markytan förutom Bh16013 där grund-

vattennivån låg ovanför markytan. Variationen i grundvattennivå mellan högvatten (vinter) och lågvatten 

(sommar) inom tillrinningsområdet för Stormyr är mellan 1,5 m och 3,5 m, och ligger således i den övre upp-

spruckna delen av kalkstenen (Bilaga B.5). Tillrinningen till Stormyr sker således snabbt genom ytligt grund-

vatten och delar av myren behåller sannolikt en fri vattenyta en tid efter att grundvattennivån sjunkit under 

markytan på myren. Om en betydande grundvattenbildning till ev. djupare liggande lager i kalk- och märgel-

stenen skulle förekomma inom Stormyrs tillrinningsområde, så skulle Stormyr inte ha den tillrinning som idag 

medför bildandet av en sjö under vinterperioden.  

Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande under punkt 2.5.8 Stormyr (sid. 18) ”Det är anmärkningsvärt att bolaget 

trots flera påpekanden inte på ett strukturerat sätt kunnat klargöra för hur stor del av tillrinningsområdet som 

påverkas av brytningen och vad som kan bli effekten av den.” Länsstyrelsen skriver vidare; ”Även när det gäller 

påverkan på Stormyrs tillrinningsområde framkommer det att andra gränser för brytområdet används än de som 

koordinatsatts i täktplanen. …. Av den koordinatsatta brytgränsen framgår dock att brytning kommer ske inne i 

kraftledningsgatan (och inte 25 m väster om den). Av kartmaterialet i samma bilaga tycks det som att fel bryt-

gräns använts även i norra kanten,” 

Svar; I Bilaga B.2 till ansökan redovisas klart och tydligt att hela tillrinningsområdet för Stormyr (inte bara för 

agmyren) som ligger inom fastighetsgränsen, utom en mindre del, undantas från brytning (kapitel 15.3.1, sid. 

50-51, rastrerad yta i Figur 45). Den missuppfattning av areor som Länsstyrelsen har gett uttryck för i sitt 

tidigare yttrande förklaras i bolagets svar på tidigare yttranden (Bilaga B, kapitel 4.7, sid. 22).    

Länsstyrelsen har helt korrekt påpekat att brytgränsen är felaktig i den västra och norra gränsen av tillrinnings-

området för Stormyr. Detta beror på att en tidigare version av brytområdet av misstag har använts vid bedöm-

ningen av påverkan på Stormyrs tillrinningsområde. Nytt kartmaterial från Skogsstyrelsen som visar fuktighets-

grad i marken har även föranlett en revision av tillrinningsområdet för Stormyr (Bilaga B.5). Följande areor gäller 

för Stormyr med tillrinningsområde (Tabell 1); 
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Tabell 1  Tillrinningsområde och flöde (årsmedel / vinter) för Stormyr och delar som ligger inom 
fastigheten och inom brytområdet 

 Hela tillrinnings-

området 

Tillrinningsområde 

inom fastigheten 

Tillrinningsområde 

inom brytgränsen N 

Tillrinningsområde 

inom brytgränsen V 

Stormyr 

Area (ha) 123,4 68,8 1,3 0,7 17,2 

Flöde (l/s) 

År / Vinter 
6,2 / 13,5 3,4 / 7,5 0,07 / 0,14 0,03 / 0,08 0,9 / 1,9 

Merparten av tillrinningsområdet (56%) ligger inom SMA:s fastighet, och ca 2 ha (ca 2%) ligger inom 

brytområdet i norr och väster. Årsmedeltillrinningen till myren uppgår till ca 6 l/s, men tillrinning sker endast 

under fem till sex månader på vintern (oktober/november – mars) och uppgår då i medeltal till omkring 14 

l/s, varav ca 2 l/s (ca15%) kommer från direktnederbörd över myren. Den del av tillrinningsområdet i norr 

och väster som bryts bort står för ca 0,2 l/s, dvs. ca 1,5% av den totala tillrinningen under vintern. Avsänk-

ningen av grundvattennivån vid brytning vid norra och västra delen av tillrinningsområdet för Stormyr når in 

i tillrinningsområdet på varierande avstånd och medför en minskad tillrinning under vinterperioden. Beräk-

ningar visar att tillrinningen i norr och väster minskar med 0,9 l/s och 1,7 l/s beroende på om influens-

avståndet antas uppgå till 100 m eller 200 m. Den totala tillrinningen till Stormyr bedöms således komma 

att minska med upp till 1 – 2 l/s (10 - 15%) vid en stenbrytning inom planerat brytområde. Efter avslutad 

verksamhet och efterbehandling kommer förhållandena att vara desamma, då det är den ytliga snabba 

avrinningen som bidrar med vatten till myren under vinterperioden. Vid en eventuell kommande klimat-

förändring, som av SMHI bedöms kunna medföra en upp till 35% högre medeltillrinning under vinter-

månaderna december – februari, kommer den procentuella andelen minskad tillrinning inte att öka men 

däremot kommer den totala tillrinningen till myren och minskat flöde att öka (Bilaga B.2, kap. 8, sid. 18).  

Under sommaren när myren är torr kommer den inte att påverkas av en eventuell avsänkning av grund-

vattennivån i kanten av tillrinningsområdet i norr och väster. Det är således endast under vinterperioden 

med höga grundvattennivåer som en minskad tillrinning till myren kan ske med ca 10 – 15%. Det bedöms 

dock endast ge en marginell påverkan på myrens vattenbalans och därmed inte påverka de ekologiska 

förhållandena vid myren som helhet eller den del av myren som utgörs av agmyr.  

Som skyddsåtgärd kan en tätskärm anläggas utanför brytområdet utmed den norra och västra kanten av 

tillrinningsområdet till Stormyr (se kap. 6.0). Detta kommer att minska mängden inläckande grundvatten 

och därmed minska påverkan på tillrinningen under vinterperioden då myren är vattenfylld.  

4.2 Omgivande ytvatten 
Länsstyrelsen anser att avtal bör inhämtas från berörda dikningsföretag utmed den norra bäcken från 

Klintebysbrottet till havet för godkännande att ta emot vatten från bassängen i den norra delen av 

stenbrottet. Länsstyrelsen har även ett villkorsförslag för utsläpp av länshållningsvatten.  

Länsstyrelsen skriver på sid. 9, kapitel 2.4.5 Påverkan ytvatten; ”Länsstyrelsen noterar att bolaget vid 

större nederbördsmängder framförallt under vinterhalvåret kommer att behöva släppa ut vatten från 

bassängen till den bäck som rinner över jordbruksmarkerna i norr och vidare ut i havet. Detta behov 

sammanfaller ofta med höga flöden i omgivande marker. Länsstyrelsen kan av ansökningshandlingarna 

och kompletteringarna inte utläsa att det finns något dokumenterat godkännande från berörda dikesföretag 

att ta emot vattnet. Länsstyrelsen anser att ett sådant avtal bör inhämtas från berörda dikningsföretag 

innan vattnet kan släppas ut i bäcken och meddelar förslag på villkor om detta, samt att utsläpp av 

länshållningsvatten inte får äventyra dikningsföretagets kapacitet, se avsnitt Villkorsförslag.” 
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Länsstyrelsen skriver på sid. 24, kapitel 3.2 Villkorsförslag; ”Bolaget åläggs att upprätta avtal med berörda 

dikningsföretag som reglerar under vilka tider på året och i vilka mängder som bolaget får släppa ut 

länshållningsvatten till bäcken/diket norr om länshållningsbassängen. Samråd ska ske med alla berörda 

dikningsföretag. Utsläpp av länshållningsvatten får inte äventyra dikningsföretagets kapacitet.” 

Frågeställningen beskrivs i den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, se Bilaga B.2, kap 14 

Vattenhantering sid. 35-41 och kap 15.2 Ytvatten, sid 48-49.  

Utöver det kan följande anföras;  

I pågående kontrollprogram tas vattenprov och flödet bestäms i början av den kulverterade norra bäcken där 

länshållningsvatten kommer att släppas ut (Bilaga B.2, kap. 17, sid. 54-55 och Bilaga B.2.5). Notering görs om 

det inte rinner vatten i bäcken eller om flödet är litet (Bilaga B.7). Observationer visar att det inte förekommer 

något vattenflöde i början av bäcken från april till oktober-november. Vattenflöde har uppmätts tre gånger, på 

senhösten i oktober (28,3 l/s) och på vintern i december (35,8 l/s) 2017, samt tidig vår i mars (13,2 l/s) 2019. 

Hunninge bäck utgör ett biflöde till den norra bäcken och rinner ut efter kulverteringen. Där uppmättes vatten-

flödet till 4,3 l/s i december 2017, dvs. ca 10% av flödet i den övre delen av bäcken vid Klintebys. Hunninge 

bäck har alltså mindre vattenflöde och den är torr under längre period än bäcken som börjar vid Klintebys. När 

bäcken rinner över jordbruksmarkerna längre nedströms har avrinningsområdet ökat och det rinner mera vatten 

i bäcken, men under maj till oktober rinner inget eller väldigt lite vatten (Muntligt tel. 4/7 2019 Svante Runfeldt). I 

de nedre delarna av bäcken vid utflödet till Östersjön vid Varvsholm är vattenflödet högre men flödestopparna är 

mer utjämnade beroende på tillflöden från ett större avrinningsområde.   

Strax innan utloppet i Östersjön vid Varvsholm förenas bäcken med en annan bäck som avvattnar nordvästra 

delen av avrinningsområdet (Figur 6). Vattenföringen ut till Varvsholm från de två bäckarna har beräknats av 

SMHI med modellverktyget S-HYPE, och flödet i l/s*km2 finns redovisat i Bilaga B.2 (Figur 40, sid. 39). Det 

totala avrinningsområdet uppgår till 32,21 km2, varav avrinningsområdet för bäcken från Klintebys uppgår till ca 

17,6 km2, dvs. ca 55% av hela avrinningsområdet. Med antagande att avrinningen är densamma för hela 

avrinningsområdet och flödesfördelningen inte förändras kan flödet ut i Varvsholm beräknas från bäcken som 

börjar vid Klintebys. Omkring 55% av det flöde som SMHI har beräknat rinna ut i Varvsholm utgörs således av 

avrinning från bäcken som börjar vid Klintebys (Figur 7). Avrinningen i de övre delarna av avrinningsområdet vid 

Klintebys är mindre och sker snabbare än vid utloppet beroende på ett mindre delavrinningsområde, kortare 

flödesvägar och mindre magasinering i de tunna marklagren.  

Planerat brytområde är drygt 100 ha, jämfört med bäckens hela avrinningsområde på ca 17,6 km2, dvs. ca 6%. 

Årsmedelavrinningen beräknas av SMHI till ca 5 l/s*km2, dvs. årsmedelflödet från hela brytområdet bedöms 

uppgå till ca 5 l/s. Detta utgör ca 6% av årsmedelflödet i nedre delen av Anderse-Valla dikningsföretag av år 

1930 (Figur 6). De högre flöden som uppmättes i inloppet till kulverten för Klintebys dikningsföretag av år 1944 i 

mitten av oktober och december 2017 samt i slutet av mars uppgick till ca 10% av det av SMHI beräknade 

flödet i nedre delen av Anderse-Valla dikningsföretag. Det naturliga vattenflöde som kommer från planerat bryt-

område utgör således en liten del av flödet vid Anderse-Valla dikningsföretag, men en huvuddel av flödet vid 

Klintebys dikningsföretag. 

Vid en stenbrytning vid Klintebys med skapandet av en bassäng för länshållningsvatten i norra delen av 

stenbrottet på ca 150 000 m3 kommer det att rinna avsevärt mindre vatten i det norra kulverterade diket 

under sen höst till tidig vår då det naturliga flödet är störst. Detta beror på att den naturliga avrinningen 

från de delar av planerat brytområde där brytning sker eller har brutits ut kommer att pumpas till 

bassängen, som är dimensionerad att innehålla en årsnederbörd (vinterflödet från höst till vår) från hela 

täktområdet på 107 ha samt ett influensområde på ca 8 ha. Om bassängen blir helt fylld och vatten måste 

släppas ut till diket under vintermånaderna kommer utflödet från bassängen till diket att bli liknande de 

naturliga förhållandena så länge brytning endast pågår i den norra delen av täktområdet som utgör det 
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Figur 6 SMHI:s delavrinningsområde 2351 med två bäckar som avvattnar området. Den streckade blå linjen avskiljer 

avrinningsområdet för bäcken som börjar vid Klintebys från avrinningsområdet för bäcken som avvattnar den 

nordvästra delen. I bäcken från Klintebys finns två dikningsföretag (rödmarkerade), 1. Klintebys dikningsföretag år 

1944 och 2. Anderse-Valla dikningsföretag av år 1930 

 

Figur 7 Bedömd avrinning från Klintebys bäcken beräknad med SMHI:s modell S-HYPE 2016_version_2_0_2 och hänsyn 

till ca 45% mindre avrinningsområde (ljusröda staplar) samt mätt flöde i bäcken från Klintebys stenbrott vid 3 

tillfällen (mörkröda staplar) och mätt nederbörd vid SMHI klimatstation 78270 Sanda (blå staplar)  
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naturliga tillrinningsområdet för bäcken. Då brytning sker i den sydvästra och södra delen av täktområdet 

där avrinningen under naturliga förhållanden inte rinner mot norr och Loggarvebäcken kommer utflödet I 

ett värsta scenario att kunna bli upp till drygt dubbelt så stort men med lägre flödestoppar då bassängen 

kommer att fungera som en dämpande sjö. Under sommaren kommer i nuläget enligt tecknat avtal vatten 

från bassängen att användas för bevattningsändamål. Det innebär att bassängen kan lagra vatten under 

vinterperioden även vid brytning i den södra delen av planerat täktområde. Om bassängen är fylld under 

våren och det inte finns något behov av vatten under sommarmånaderna kan vatten pumpas från 

bassängen under sommarmånaderna. Den naturliga avrinningen är liten eller ingen under ca 6 månader 

från april-maj till oktober-november (Bilaga B.7 och Bilaga B.2, Figur 16, sid. 16). Om bassängen på 

150 000 m3 vatten pumpas ur under 6 månader kommer medelflödet att bli ca 10 l/s i den kulverterade 

bäcken i norr. Detta bör vara en fördel jämfört med en naturligt uttorkad bäck under sommaren. 

En del av det vatten som används för bevattning under sommaren och som växterna inte behöver kommer 

att rinna till diket som går utmed bevattnade marker. Detta innebär att dikessträckningen nedströms 

bevattnade marker kan komma att få ett marginellt ökat flöde. På sommaren rinner inget eller lite vatten 

naturligt i diket ner mot Klintehamn, som således kan få ett litet tillskott av vatten vid bevattning.  

Vid en brytning i Klintebys stenbrott kan således vattenflödet i bäcken komma att bli högre än under 

naturliga förhållanden endast om bassängen är fylld under våren och det pågår länspumpning från 

området söder om Snögrindebrottet, och det samtidigt inte finns något behov av vattnet i bassängen under 

sommarperioden. För att bassängen inte ska vara fylld när nästa nederbördsrika vinterperiod börjar måste 

bassängen pumpas ur under ca 6 månader under torrperioden, vilket orsakar ett ökat flöde i Loggarveån. 

Vid bevattning av jordbruksmarkerna under växtperioden tas vattnet upp av växtligheten och en del 

avdunstar, varför påverkan på flödet i Loggarveån blir försumbar.  

4.3 Kommunala vattentäkter 
Region Gotland, Tekniska nämnden har låtit Sweco granska ansökan och skriver i sitt yttrande; ”Swecos 

bedömning är att Regionens brunnar inte kommer att påverkas av täktverksamheten även om det 

påverkansavstånd som Sweco har beräknat blir något större än det som har angivits av SMA Mineral. 

Regionen ser därför inget skäl att motsätta sig verksamheten på den grunden. Skulle det mot förmodan 

ändå uppkomma skador på Regionens vattentäkter finns det möjlighet att med tillämpning av reglerna om 

oförutsedd skada framställa anspråk på ersättning till mark- och miljödomstolen”.  

Länsstyrelsen skriver på sid. 7, kapitel 2.4.3 Påverkan på allmän vattenförsörjning; ”Det planerade 

brytområdet är beläget mittemellan två kommunala vattenskyddsområden, Klinte Mölner och Klinte 

Loggarve. Loggarve ligger även inom samma av SMHI beräknade delavrinningsområde som planerad 

täkt. … är det av yttersta vikt att säkerställa att verksamheten i täktområdet inte kommer att påverka de 

kommunala vattentäkterna. Utifrån de av bolaget redovisade utredningarna kan risk för påverkan inte 

uteslutas.”  

Länsstyrelsen skriver vidare ”Region Gotland har en vattendom (1973-08-30) för Loggarve vattentäkt om 

bortledning av 700 m3 grundvatten per dygn i medeltal under ett år för den allmänna dricksvattenförsörjningen, 

dock högst 800 m3/dygn och maximalt 250 000 m3 per år. Uttagsmängden har de senaste åren varierat mellan 

30 000 och 100 000 m3, men det kan komma att ändras då Region Gotland planerar för en utveckling av 

Klintehamn som medför ett större vattenbehov (se planprogram Klintehamn). För Mölner vattentäkt har Region 

Gotland tillstånd (1954-10-20) att i medeltal ta ut 250 m3 grundvatten per dygn under ett år, med maximalt 380 

m3/dygn. Sammanlagt 91 250 m3 per år. ….. Bolaget uppger i sin utredning att ytan på de kommunala vatten-

skyddsområdena möjliggör ett vattenuttag som vida överstiger dagens uttag. Länsstyrelsen ställer sig tveksam 

till ett sådant resonemang då det förutsätter att all mark i vattenskyddsområdet lämpar sig för grundvatten-
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bildning och att inget vatten avleds från området i form av ytvatten. Resonemanget tar heller inte i beräkning 

den faktiska förekomsten av vattenförande lager vilket styr möjligheten till vattenuttag. Bolaget har i sina beräk-
ningar utgått från det vattenuttag som görs idag och inte det vattenuttag som vattendomarna medger.” 

Länsstyrelsen skriver vidare ”Länsstyrelsen ställer sig positiv till bolagets vilja att bidra till den allmänna 

vattenförsörjningen, men konstaterar att ett sådant åtagande bör formuleras på ett mer bindande sätt för att 

kunna beaktas i den aktuella prövningen. För det fall länshållningsvattnet inte delvis skulle komma att användas 

för vattenförsörjning, blir resultatet av de planerade åtgärderna att ökade mängder grundvatten leds bort från 

det avrinningsområde det härrör från, och ut i havet. 

Frågeställningen beskrivs i den till ansökan bifogade Bilaga B.2 (kap 15.1.3  Kommunala vattentäkter, sid. 46-

47), och i tidigare bemötande av remisser Bilaga B (kap 4.6  Vattentäkter, sid. 20-21).  

Utöver det kan följande anföras;  

1. Att Loggarve ligger inom samma av SMHI beräknade delavrinningsområde som planerad täkt 

innebär inte att infiltrerad nederbörden som bildar grundvatten inom täktområdet rinner mot 

Loggarve kommunala vattentäkt. Ett avrinningsområde definierar endast att den nederbörd som 

faller inom området rinner till en punkt i ett ytvattendrag. Den del av Loggarve inre och yttre 

vattenskyddsområde som ligger inom delavrinningsområdet avvattnas genom de nordöstra 

tillflödena i Loggarve dikningsföretag, medan planerat täktområde avvattnas genom det södra 

tillflödet i Klintebys dikningsföretag (kapitel 2.2 och Bilaga B.1). Det Lineament som indikerats från 

VLF-mätningar med flyg som redovisas på SGU:s berggrundskarta (SGU serie K 221) har inte 

kunnat verifierats med markburen VLF-mätning (Bilaga B.2 kapitel 4,2 sid. 13-14). Inget grundvatten 

från Klintebys avrinner således mot Loggarve vattentäktsområde. Ingen påverkan kommer heller att 

ske på de kommunala vattentäkterna Mölner och Loggarve, vilket även stöds av Region Gotland, 

Tekniska nämndens granskande konsult Sweco.  

2. De beräkningar av uttagsmöjlighet i Loggarve vattentäkt som gjordes i ansökan bygger på det 

maximala uttaget på 100 000 m3 år 2016, ett yttre skyddsområde på 4,87 km2 och en årsmedel-

avrinning vid Klinteby på ca 5 l/s och km2. Vid det största årliga uttaget på 100 000 m3 behövs 

endast 13% av det yttre skyddsområdet för infiltration av nederbörden. SMHI anger en osäkerhet på 

ca 30% i avrinningsberäkningarna med S-HYPE modellen. Om avrinningen minskas med 30% så 

behövs 19% av det yttre skyddsområdet för infiltration av nederbörden. Vid en ökning av uttaget till 

det maximala enligt vattendom på 250 000 m3 ökar den nödvändiga infiltrationsarean till 33% av det 

yttre skyddsområdet. Med hänsyn till osäkerheten i avrinningsberäkningen kan det behövas 47% av 

det yttre skyddsområdet. Med rådande vattendom är nuvarande skyddsområde således tillräckligt 

stort för att kunna ta ut maximalt tillåten vattenvolym från Loggarve vattentäkt. Det förutsätts 

naturligtvis att Regionen sköter vattentäktsområdet så att inget ytvattendrag lämnar skyddsområdet. 

Gällande förekomsten av vattenförande lager så har inga uppgifter från borrningen av uttags-

brunnarna kunnat återfinnas vare sig hos SGU brunnsborrare eller hos Regionen trots upprepade 

påstötningar om information. Det finns inte heller någon information om hur brunnslägena har valts 

och varför brunnarna har borrats på de platser där de idag återfinns.  

För Mölner reservvattentäkt har Region Gotland tillstånd att ta ut sammanlagt 91 250 m3 per år. Det 

innebär att 20% av det yttre skyddsområdet på 2,88 km2 behöver tas i anspråk för infiltration av 

nederbörd. Om hänsyn tas till osäkerheten i beräknad avrinning ökas arean till 29%. Vid Mölner 

vattentäkt skulle mellan 150 000 och 250 000 m3 vatten per år kunna tas ut om ca 50% av det yttre 

skyddsområdet kan användes för infiltration av nederbörd. Mölner vattentäkt stängdes för ca 5 år sedan 

pga. höga halter colibakterier vid kraftiga regntillfällen då ytligt grundvatten infiltrerade vid brunnarna. 

Källan till föroreningen har ännu inte hittats och åtgärdats.   
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3. Regionen skriver i sitt yttrande (aktbil. 62 sid 4) ”Tekniska nämnden är inte beredd att för allmän 

vattenförsörjning använda ytvatten i SMA Minerals dammar i stället för grundvatten. Ett sådant byte 

medför ökade kostnader eftersom det krävs fler säkerhetsbarriärer för ytvatten och därutöver även ökade 

driftkostnader. Mot den bakgrunden bör det enligt Regionen för närvarande inte vara aktuellt.”  

Då avtal föreligger att använda länshållningsvattnet för bevattning av grödor kommer mindre 

mängder grundvatten än under de naturliga förhållandena idag att ledas bort från avrinningsområdet 

vid Klintebys stenbrott och ut i havet. 

4.4 Enskilda brunnar och ”källa” 
Länsstyrelsen skriver på sid. 8, kapitel 2.4.4 Påverkan på allmän vattenförsörjning; ”Länsstyrelsen anser 

att de utredningar som redovisats inte är tillräckliga för att utesluta risk för påverkan på enskilda vattenbrunnar. 

Utförligare utredningar som utesluter hydraulisk kontakt mellan planerat brott och närliggande brunnar bör 

utföras. Närmaste privata vattenbrunn ligger på fastigheten Lilla Snögrin.de 1:50, ca 400 m från planerat 

brytområde. Beroende på hur influensområdet för täkten redovisas kan brunnen komma att hamna inom ett 

område med risk för påverkan. Länsstyrelsen delar inte bolagets uppfattning om utbredningen av influens-

områdena för de enskilda brunnarna om 20-50 m.  

Länsstyrelsen skriver vidare ”Ägarna till fastigheten Lilla Snögrinde 1:46 upplever sig idag se ett samband 

mellan sprängningar i befintligt brott i Snögrinde och finkornigt material i sin vattenbrunn två dagar efter 

sprängning. …. inga mätningar för att konstatera samband har gjorts i utredningsfasen. Länsstyrelsen anser att 

oförutsedd skada från verksamheten på enskilda vattentäkter bör regleras med ett villkor.” 

Länsstyrelsen skriver vidare ”Bolaget medger hydraulisk kontakt mellan grundvattenmagasinet i sydväst (tre 

borrhål) och den källa som finns på fastigheten Lilla Snögrinde 1:50. Bolaget säger sig vara villigt att kompen-

sera vattenflödet till källan genom pumpning av länshållningsvatten, men hur detta ska utföras, i vilken 

omfattning och tid på året har inte preciserats. På grund av förhöjda halter av sulfat i länshållningsvattnet bör 

utredning om eventuell rening göras innan vattnet pumpas till källan.” 

Fastighetsägare till Lilla Snögrinde 1:50 med ”källan” skriver;  

1. ”I förtydligande och komplettering av hydrogeologiska förhållanden vid Klintebys stenbrott med 

omgivning, Bilaga B, 2019-03-27 står skrivet att det inte förekom något vatten i källan (källa A) i slutet av 

januari 2019 och att vattenflödet återkom i början av mars 2019. Detta stämmer inte, se bilder nedan som 

visar vattenflöden i januari och februari 2019 och även vid andra tillfällen under de senaste åren. Bilaga 

B.2.11.2 finns också en beskrivning av vattenflöde från källan. Där står att det inte var något flöde mellan 

april och november 2018 men samtidigt finns en bild som visar vattenflöde den 15 april 2018. I bilaga B.2 

12.2 står att dammen vid grannen Lilla Snögrinde 1:26 var torr den 28 augusti men det står inget om att 

vår damm hade vatten (damm C, LS 1:50) som den alltid har, året om.” 

”Vi har en källa där det kommer vatten vinter och vår som rinner ner till vår damm/brye. Vi vill framhålla 

att bryen på Lilla Snögrinde 1:50 alltid har vatten. Även under den torra sommaren 2018 fanns det vatten 

i vår brye, angiven som liten damm C i Bilaga B2 11:1. Det framgår inte i text någonstans att damm C 

alltid är vattenfylld året om. SMA skriver att de kan kompensera eventuellt bortfall av källan “om behov av 

vatten föreligger”. Det är inte fullgod ersättning att eventuellt få kompensation mot att ha en naturlig källa 

på sin mark, som alltid finns där och sätter prägel på den omgivande naturen.” 

2. ”Kan SMA visa att vår mark och skog inte tar skada av att förutsättningarna för grundvattnet förändras i 

och med kalkbrottet? …. SMA:s utredning visar att vår vattenkälla kommer att påverkas, vad innebär det 

för t ex vår skogsplantering? SMA hävdar att ekosystemet inte kommer att påverkas (sid 88). Hur kan inte 

ekosystemet runt omkring vår damm och källa påverkas när vattenkällan och därmed dammen påverkas? 
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I täktansökan 11.4.1 framgår att minskad grundvattenbildning kommer att ske under hela året i sydvästra 

delen av brottet.” 

Region Gotland, Tekniska nämnden skriver; ”Enligt bolagets bedömning innebär den begränsade avsänk-

ningen av grundvattennivån i kalkstenen runt planerat täktområde och den låga grundvattenbildningen till den 

underliggande märgelstenen att ingen brunn i omgivningen bedöms komma att påverkas av kalkbrytningen. Inte 

heller kommer brytningen att medföra någon förhöjning av kloridhalten i de privata brunnarna. Regionen anser 

att det ändå kan vara motiverat med ett villkor som anger att om det under tiden för oförutsedd skada skulle 

uppstå skada på grund av akut vattenbrist i enskild brunn, åligger det SMA Mineral att omgående ordna med 

tillhandahållande av vatten för att tillgodose fastighetens behov av vatten för hushåll och djurhållning”. 

Ett sådant villkor accepteras och föreslås formuleras enligt lydelse i kapitel 6.0. 

Frågeställningen beskrivs i den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen (Bilaga B.2, kap 15.1.4  

Privata brunnar, sid. 47-48).  

Utöver det kan följande anföras;  

Svar på Länsstyrelsens frågor 

1. En längre tids provpumpning i en nyborrad brunn ner till lägsta brytnivå vid Snögrindebrottet skulle 

kunna ge information om påverkan på enskilda brunnar vid Lilla Snögrinde. I ansökan anges lägsta 

brytdjup till +30 m (Bilaga A, sid 4). Hydraultester och kontinuerliga mätningar av grundvattennivån i 

den sydvästra delen av planerat täktområde visar på en genomsläpplig kalksten både ytligt och på 

större djup under ca +30 m. Den lägsta brytnivån på +30 m baserades på att kalkstenen i sydväst 

har en bra kvalitet ner till mellan +30 m och +34 m. Under sommaren 2018 låg grundvattennivån i de 

tre borrhålen (16010, 16011 och 16016) mellan +31 m och +35 m (Bilaga B.8). Vid en brytning i det 

sydvästra området kommer hänsyn att tas till de rådande hydrogeologiska förhållandena. En prov-

pumpning i en nyborrad brunn med bottennivå på ca +30 m skulle troligen inte visa någon respons i 

de enskilda brunnarna vid Lilla Snögrinde, då kärnborrhålen och de enskilda brunnarna sannolikt 

ligger i olika grundvattenmagasin. Detta stöds av följande; 

a. Kärnborrhålen i sydvästra delen har borrats till mellan +25 m till +33 m, medan de flesta 

brunnarna borrats till nivån +0 m till -20 m (Bilaga B.2.9 och B.2.10). Om vatten hade 

hittats på mindre djup vid borrningen hade brunnarna inte varit så djupa. Den brunn som 

ligger närmast, på Lilla Snögrinde 1:50 ca 400 m från planerat brytområde, är dessutom 

den djupaste och har borrats till nivån -20 m. Inga uppgifter finns i brunnsprotokollet om på 

vilket djup vatten påträffades, men ett rimligt antagande är att det var under havsnivån.  

Endast uppe på Klintberget vid väg 141 finns grundare brunnar som borrats till mellan +15 

m och +30 m.  

b. Grundvattennivåns förändring med nederbörden skiljer sig mellan kärnborrhålen i sydväst 

och de tre enskilda brunnarna där logger är installerad. Kalkstenen i sydväst består troligt-

vis av ett övre magasin mellan ca +40 m och +50 m, där grundvattennivån ligger under 

vinterperioden, och ett undre magasin där grundvattennivån under sommaren ligger kons-

tant på nivån +31, +34 och +35 m i de tre borrhålen (Bilaga B.8). Vattennivån i de tre 

brunnarna har en jämn avsänkningskurva från höga nivåer under vintern till låga nivåer 

under torrperioden på våren och sommaren. Under höstregnen fylls grundvattenmagasinet 

på vilket inte sker vid det undre magasinet i sydväst. Det undre magasinet i sydväst börjar 

fyllas på först i december – januari efter en längre period med nederbörd från augusti.  

c. Syftet med uppgiften om storleken på infiltrationsområdet till enskilda brunnar på 20 – 50 m 
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var endast att relatera behovet av vatten till ett ungefärligt infiltrationsområde, och inte att 

detta måste ligga vid brunnen. Beroende på de hydrogeologiska förhållandena kan natur-

ligtvis grundvattnet infiltreras långt ifrån brunnen, och rinna i sammanhängande sprick-

system till brunnen. Vid borrning av brunnarna vid Lilla Snögrinde har brunnsborraren 

uppgett vattenmängder mellan 300 och 1200 l/timme (Bilaga B.2.9). Brunnarna är borrade 

ner till nivåer mellan +0 m och -20 m. Detta tyder inte på förekomsten av vattenförande 

sprickzoner. Den brunn som ger mest vatten, 3000 l/timme, ligger på Prästgården 1:3 vid 

väg 141 ca 700 m från planerat brytområde. Djupet på brunnen är 36 m och botten ligger 

på nivån +15 m. Vatten fanns på 12 m och 34 m djup. Infiltrationsområdet till brunnen 

ligger troligtvis uppe på Klintberget, och brunnen har inget samband med de mer genom-

släppliga lagren i den sydvästra delen av planerat brytområde.  

2. Enligt brunnsägaren på Lilla Snögrinde 1:46 påverkas vattnet idag vid sprängning vid Klinteby 

stenbrott. Brunnen kommer att ingå i bolagets egenkontrollprogram om tillstånd till fortsatt och 

utökad brytning ges. Ersättning vid vattenbrist på grund av stenbrytning vid Klintebys regleras genom 

villkor (se ovan Region Gotland, Tekniska nämnden).  

3. Vid brytning i den sydvästra delen av planerat täktområde kommer länshållningsvatten att pumpas 

till bassängen i norr. Detta sker under vinterperioden med hög nederbörd och en hög naturlig grund-

vattennivå, men kan även behöva göras under sommaren med en naturligt låg grundvattennivå vid 

kraftiga regntillfällen. Under vinterperioden kommer ”källan” på fastigheten Lilla Snögrinde 1:50 att få 

minskat flöde jämfört med naturliga förhållanden Det minskade flödet föreslås kompenseras med 

vatten från en anlagd brunn vid Snögrindebrottet (se kap. 6.0). Inget länshållningsvatten kommer 

således att infiltreras som kompensation för minskat källflöde.   

Svar på frågor från fastighetsägare till Lilla Snögrinde 1:50 

1. ”Källan” vid Lilla Snögrinde 1:50 är ingen riktig källa enligt definitionen på en källa som är ”ett distinkt 

utflöde av grundvatten ur jord eller berg”, där ”källan flödar under en stor del av året” (Källakademin, 

2006). Den mynnar i markytan på nivån ca +40 m. Mätningar och observationer visar att källan sinar 

under åtminstone 6 månader per år under april/maj – oktober/ november och även delvis under 

vinterperioden 2018 (Bilaga B.7). Samtidiga observationer av källflöde och grundvattennivåer i de tre 

kärnborrhålen i sydväst visar att källan sinar när grundvattennivån ligger under ca +40 m (Bilaga B.9). 

Grundvattnet i den sydvästra delen av planerat brytområde bidrar således till flödet i ”källan” under 

vinterperioden. En del av flödet till ”källan” och särskilt till nedströms liggande diken och dammar 

(brye) kommer även från tillrinningsområdet väster om planerat stenbrott på östra sidan av Klinte-

berget med marknivåer på upp till ca +50 m och åkermark i norr med marknivåer på upp till ca +46 

m. Dräneringsrör från åkermarken i norr går in i en täckdikesbrunn på fastigheten Lilla Snögrinde 

1:50 (LS 1:50) vid gränsen till fastigheten Lilla Snögrinde 1:26 (LS 1:26) och dammen/bryen på 

denna fastighet (se redovisning av besök 2018-04-15 i Bilaga B.2.11 till ansökan). Ett dräneringsrör 

till brunnen kommer från dammen/bryen på LS 1:50. Nivån på detta dräneringsrör bestämmer när 

vatten från ”källan” kan rinna vidare till dammen/bryen på LS 1:26. Vid besök 2018-04-15 kom det 

lite vatten från ”källan” och vattennivån i dammen/bryen på LS 1:50 låg i underkant på dränerings-

röret, och det fanns vatten i dammen/bryen på LS 1:26 (Bilaga B.2.11). Vid besök 2018-05-23 fanns 

det vatten i dammen/bryen på LS 1:26, men ”källan” var torr (Bilaga B.11 och Bilaga B.7). Det 

medför att det rinner grundvatten från omgivande höjdområden till både nedströms diken och 

dammar/bryen även efter att grundvattennivån i sydvästra delen av brytområdet sjunkit under ca +40 

m och ”källan” är torr. (Bilaga B.9). Under sommarperioden när ”källan” är torr ligger 

grundvattennivån i den sydvästra delen av planerad täkt på +31 m till +34 m. Marknivån vid 

dammarna/bryerna på LS 1:50 och LS 1:26 ligger på ca +38 m respektive +37,5 m, vilket är mer än 
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ca 3 m över grundvattennivån i den sydvästra delen av täktområdet. Detta innebär att 

grundvattenmagasinet i den sydvästra delen inte kan bidra med flöde till dike och dammar/bryen 

nedströms ”källan”.  

I början av vinterperioden när nederbörden börjar öka kan grundvattennivån nå upp till ca +50 m i den 

sydvästra delen av täktområdet. Efter regntillfällen sjunker grundvattennivån upp till ca 10 m, på en till två 

veckor. I början av januari 2019 kom mycket nederbörd och grundvattennivån steg till över +40 m, men 

sjönk under de två sista veckorna i januari. Fastighetsägarens foton från ”källan” visar vattenflöden den 

20 januari och 19 februari. Besök av SMA den 29 januari visar att ”källan” var torr, och vid nästa besök 

den 4 och 7 mars var det vattenflöde från ”källan”. Både observationerna från fastighetsägaren och SMA 

är korrekta. Detta beror på att grundvattennivån den 20 januari var sjunkande men låg över +40 m och 

gav flöde i ”Källan”, medan grundvattennivån den 29 januari var stigande men låg under +40 m och 

”källan” var torr (Bilaga 9). Grundvattennivån efter SMA:s besök den 29 januari låg över +40 m och gav 

flöde till ”källan”.  

Vid tömning av logger i brunn vid LS 1:26 den 28 augusti 2018 låg vattennivån i brunnen på +33,10 

m (11,9 m under brunnsrör), och dammen/bryen med marknivå på ca +37,5 m var torr. Brunnen är 

borrad till nivån -10 m och tar vatten från djupare liggande lager i berggrunden. Grundvattennivån i 

den sydvästra delen av täktområdet låg den 28 augusti på mellan +31 m och +34 m som är naturligt 

under den torra sommarperioden. Fastighetsägaren på LS 1:50 hävdar att dammen/bryen ”alltid är 

vattenfylld året om”. Då marknivån vid dammen ligger på ca +38 m är det inte fysikaliskt möjligt att 

grundvattenmagasinet i den sydvästra delen av täktområdet skulle kunna bidra till en vattenyta i dammen 

om den inte ligger mer än ca 4 m under markytan vilket inte är troligt. Om det finns en vattenyta i 

dammen vid LS 1:50 under hela året så måste vattnet komma från omgivande högre liggande mark-

områden. Grundvattennivån i sydväst låg under +40 m och ”källan” var torr från den 25 april 2018 till den 

10 december då ”källan” började flöda och grundvattennivån låg högre än +40 m i sydväst. I början av 

denna period kom i stort sett ingen nederbörd förrän den 29 juli då det föll 35 mm i Lilla Snögrinde. 

Därefter föll en mindre mängd nederbörd mer eller mindre kontinuerligt under fyra månader, men inget 

regn som gjorde att grundvattennivån steg över +40 m förutom vid två tillfällen i slutet av oktober (ca 30 

mm) och i mitten av november (ca 20 mm) då den steg över +40 m under någon dag (Bilaga 9). Detta 

gav dock inte upphov till något källflöde. Däremot kan dammen/bryen vid LS 1:50 ha fått tillrinning från 

ytligt grundvatten under en längre period från omgivande tillrinningsområde från Klinteberget i väster 

och åkermarken i norr (Bilaga B.5). 

Den beräknade naturliga medelavrinningen från den sydvästra delen av planerat brytområde på ca 

4,5 l/s under vinterperioden kan jämföras med uppmätt flöde i ”källan” på ca 6 l/s den 22 februari 

2018 och den 25 mars 2019 då grundvattennivån i sydväst var relativt låg på +41 m till +43 m 

(Bilaga B.9). Källan har högt flöde samtidigt som grundvattennivån i sydväst ligger högt, och ”källan” 

sinar om grundvattennivån i sydväst sjunker under ca +40 m.  

Kompensation kan behövas vid brytning och länspumpning i den sydvästra delen av planerat brytområde 

under vinterperioden då grundvattennivån i borrhålen i sydväst naturligt ligger över ca +40 m och bidrar 

med flöde till ”källan”. Ett förslag är att borra en brunn och pumpa vatten till ”källan” vid behov vilket även 

kan ske under sommaren (kap. 6.0).  

2. En påverkan på flödesregimen vid ”källan” och nedströms liggande diken uppkommer endast vid 

stenbrytning och länshållning i den sydvästra delen av planerat brytområde under vinterperioden, då 

grundvattenflödet mot källan upphör. Tillrinning till ”källan” och nedströms liggande diken och 

dammar sker inte bara från planerat brytområde i sydväst utan även från omgivande åkermark i norr 

och skogsmarken på Klintebergets östra sluttning. Det innebär att dammarna inte kommer torka ut 
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på grund av minskat tillflöde från källan på grund av utebliven tillrinning från den sydvästra delen av 

brytområdet. Kompensation för uteblivet flöde bör dock ske för att förhindra eventuella negativa 

effekter på skogsplantering och ekosystem (se ovan punkt 3). Vid avslutad verksamhet och efter-

behandling kommer ett vattenmagasin att skapas i den sydvästra delen av brytområdet (kap. 5.0). 

Det medför att de naturligt höga vattenflödena i ”källan” under vinterperioden kommer att minska, 

och det kommer att bli ett utjämnat mindre flöde under hela vinterperioden. Det minskar risken för 

kraftiga översvämningar och eventuella skador på skogsplanteringen.  

Synliga tecken på vattenpåverkan är att botten och kanterna på bäcken som rinner från ”källan” har 

eroderats av de naturligt höga flödena under vintern. I kanten av dammen växer kaveldun vilket visar 

att dammen har vatten under en stor del av året.  

En ändrad flödesregim vid ”källan” och nedströms liggande dike kan påverka omgivande vegetation 

och skogsmark. Tydligast påverkan sker om perioden med vattenföring blir kortare eller längre samt 

om eventuella översvämningar skulle bli kraftigare eller mer frekventa. Detta skulle kunna ändra 

vegetationen vid ”källan” och bäcken till en artsammansättning med färre typiska våtmarksväxter, 

eller leda till att mer typiska våtmarksarter skulle etablera sig. I det fall att eventuella översvämningar 

skulle bli kraftigare och mer frekventa skulle omgivande skogsmark riskera att dränkas med följden 

att skogens tillväxt minskar och/eller att träd närmast diket dör. Vid kraftigt minskade flöden skulle 

dammen riskera att torka ut med effekten att den typiska våtmarksfloran och faunan skulle 

missgynnas.  

De hydrogeologiska förhållandena visar att perioden då källan är vattenförande inte kommer att 

förändras om kompensationsåtgärder vidtas under brytning i sydväst. Inte heller kommer storleken 

och frekvensen av eventuella översvämningar att öka utan snarare minska av den planerade 

stenbrytningen både under brytperioden och efter avslutad verksamhet och efterbehandling. 

Stenbrytningens påverkan på naturmiljön närmast källan, diket och dammen samt den omgivande 

skogsmarken bedöms därför bli försumbar. 

4.5 MKN 

4.5.1 Grundvattenförekomsten Mellersta Gotland – Klintehamn 

Länsstyrelsen skriver på sid. 10, kapitel 2.4.7 Grundvatten; ”Då det råder oklarheter om den planerade 

täktverksamhetens egentliga influensområde har länsstyrelsen svårt att bedöma verksamhetens påverkan 

på vattenförekomstens Mellersta Gotland Klintehamn (SE637298-164664) kvantitativa status. ….. Uttaget/ 

bortledandet av grundvatten får alltså inte vara för stort i förhållande till grundvattenbildningen. Beroende 

på i vilken omfattning länshållningsvattnet från planerad täkt kommer att pumpas ut i Östersjön kan en på-

verkan på den kvantitativa statusen ske. Bolaget har i sin hydrologiska utredning inte kommenterat detta.” 

Den kvantitativa statusen är felaktigt angiven i VISS och överensstämmer inte med SGU:s hydrogeolo-

giska kartor och brunnsinformation från SGU vilket har påtalats av bolaget i ansökan (Bilaga B.2.19). 

Vidare kommentarer ges nedan i bemötande av SGU:s remissyttrande.  

Länsstyrelsens påstående att den kvantitativa statusen kan komma att påverkas beroende på i vilken 

omfattning länshållningsvattnet från planerad täkt kommer att pumpas ut i Östersjön är felaktigt. Idag 

avrinner nederbörd över omkring halva planerat brytområde som ytligt grundvatten till den södra kulver-

terade delen av Loggarveån och vidare ut i Östersjön. Större delen av nederbörden över den andra halvan 

infiltrerar och avrinner mot ”källan” i väster och en mindre del avrinner söderut. Vid planerad stenbrytning 

kommer en bassäng på 150 000 m3 att utföras i den norra delen av täkten, som kan lagra en årsmedel-

avrinning från planerat täktområde. Detta vatten kommer att användas för bevattning av gröda och ev. för 
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andra ändamål om sådana behov uppkommer. Det vatten som idag rinner ut i Östersjön under vinter-

perioden kommer således att kunna nyttiggöras för andra ändamål under sommarperioden, och även 

kunna fylla på grundvattenförekomsten om sådant behov finns.  

SGU:s yttrande består till största delen av en diskussion om hur Klintebys stenbrott kan komma att 

påverka grundvattenförekomsten Mellersta Gotland – Klintehamn (SE637298-164664), så att MKN för 

kvantitativ och kvalitativ status riskerar att inte uppnås till 2021. Enligt information i VISS hade grund-

vattenförekomsten vid utdrag 2018-10-17 en god kvantitativ status med motivering och metod för bedöm-

ningen; ”Tillgången på grundvatten inom regionen är vanligen god varför förekomsten bedöms ha god 

kvantitativ status. Klassningen är gjord utan dataunderlag från förekomsten”. Den kemisk statusen var 

däremot otillfredsställande. De ämnen som inte uppnår god kemisk status är klorid och sulfat samt 

bekämpningsmedel och PAH. Vattenmyndigheten bedömer att det finns risk att god kemisk status inte 

uppnås till 2021 (Bilaga B.2, kap. 10, sid. 21).  

Vid utdrag ur VISS 2019-06-16 bedöms den kvantitativa statusen vara otillfredsställande med motivering 

och metod för bedömningen; ”Den kvantitativa statusen bedöms vara otillfredsställande. I vattenförekom-

sten finns tydliga indikationer på intrusion av saltvatten. I 2 av 5 stationer i förekomster har kloridhalter 

över riktvärdet uppmätts vid ett flertal tillfällen. För parametrarna konduktivitet och sulfat har värden under 

riktvärdet men över vända trend uppmätts. Vidare är det i området vanligt med saltvatteninträngning i 

enskilda vattentäkter. I området rapporteras också ofta om problem vid större uttag, främst i kustnära och 

mer låglänta områden. I området finns en större bergtäkt som är under prövning för grundvattenbort-

ledning, vilket skulle kunna påverka förekomsten negativt”. Tillförlitlighetsklassningen anges vara 2 – 

Medel.  

En kommentar till ovanstående skrivning i VISS är att grundvattennivån varit låg under senaste åren pga. 

liten grundvattenbildning under vintern vilket inte behöver vara en långsiktig trend. Däremot kan inte 

samma vattenmängder tas ut som tidigare år med större grundvattenbildning särskilt inte i kustnära 

låglänta områden. Vad gäller skrivningen ”I området finns en större bergtäkt som är under prövning för 

grundvattenbortledning, vilket skulle kunna påverka förekomsten negativt”. Bergtäkten är under prövning 

och inte ”under prövning för grundvattenbortledning”. En stor del av det ytliga grundvattnet inom täkt-

området rinner idag ut i Loggarveån och vidare ut i havet vid Varvsholm, Klintehamn. En bassäng planeras 

för att omhänderta vattnet inom området för nyttig användning i stället för att som idag rinna ut i havet.  

I båda utdragen anges i Allmän beskrivning att den bedömda uttagsmöjligheten för grundvattenföre-

komsten Mellersta Gotland – Klintehamn är 6 000 - 20 000 l/h. Samtidigt anges under geologisk beskriv-

ning av grundvatten ”Geologisk formation: Sprickakvifer med måttliga uttagsmöjligheter. Vertikal orien-

tering: Sluttande med i huvudsak stor utbredning. Kapacitet 0 tusen m3”. Vidare anges ”Denna beräkning 

är ett teoretiskt mått på hur mycket grundvatten som kan bildas inom förekomsten. Det ska inte likställas 

med möjligt grundvattenuttag i förekomsten. För bedömning av möjligt grundvattenuttag, se allmän 

beskrivning ovan”. Hänvisning görs alltså till den i Allmän beskrivning angivna uttagsmöjligheten på 6 000 - 

20 000 l/h, vilket endast förekommer inom ett mindre område i den nordöstra delen av grundvattenföre-

komsten (Bilaga B.2.19). 

4.5.2 Uttagsmöjligheter 

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

Gotland – Klintehamn (SE637298-164664). Den bedömda uttagsmöjligheten anges uppgå till 6 000 – 20 000 

l/h, vilket inte överensstämmer med SGU:s hydrogeologiska kartor över Gotland. Enligt SGU:s kartor finns den 

uttagsmöjligheten endast i ca 1% av det avgränsade området och som ligger i den nordöstra delen av grund-

vattenförekomsten. Den största delen av brunnarna inom grundvattenförekomsten har uttagsmöjligheter på 600 
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– 2 000 l/h, medan den i VISS angivna bedömda uttagsmöjligheten endast förekommer i knappt 10% av 

befintliga brunnar (Figur 8). De flesta brunnar har ett djup på mindre än ca 60 m. utom några bevattningsbrunnar  

    

Figur 8 Klassad vattenmängd i brunnar i grundvattenförekomsten Mellersta Gotland – Klintehamn 

och energibrunnar, som har djup på upp till ca 80 m respektive 225 m (Figur 9). De två brunnar som ger mest 

vatten, 30 000 l/h, är en 20 m djup hushållsbrunn vid Eskelhem och en 120 m djup energibrunn vid Sanda. De 

flesta av hushållsbrunnarna har en kapacitet på 600 – 2 000 l/h, medan de flesta energibrunnarna ligger mellan 

2 000 – 6 000 l/h (Figur 10).  

Det bör åligga SGU som expertmyndighet för grundvatten att se till att de uttagsmöjligheter av grundvatten 

som anges i VISS inte är missvisande utan korrekta.  

 

 

Figur 9 Vattenmängd på olika djup i brunnar i grundvattenförekomsten Mellersta Gotland – Klintehamn 
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Figur 10 Klassad vattenmängd i brunnar med olika användning i grundvattenförekomsten Mellersta Gotland – Klintehamn 

4.5.3 Kvantitativ påverkan på grundvattenförekomsten 

I 13 § i SGUs föreskrift om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten (SGU-FS 2013:2) 

beskrivs god kvantitativ status för en grundvattenförekomst enligt nedan;  

”13 § En grundvattenförekomst eller grupp av grundvattenförekomster har god kvantitativ status när 

grundvattennivåerna är sådana att de visar att det råder balans mellan den långsiktiga uttagsnivån och 

grundvattenbildningen. Vattennivåerna ska därmed vara sådana att de 

1. inte till följd av mänsklig påverkan visar på sådana långsiktiga förändringar i flödesriktningen som 

orsaker inträngning av salt grundvatten eller förorening, och 

2. inte genom mänsklig påverkan leder till, eller kan leda till, att god ekologisk status inte nås i 

ytvatten som är förbundna med grundvattenförekomsten eller gruppen av grundvattenförekomster 
eller till skada på grundvattenberoende terrestra ekosystem. 

Om dessa kriterier inte uppfylls är den kvantitativa statusen otillfredsställande. 

Föreskriften är den svenska implementeringen av bestämmelserna i Bilaga V, 2.1.2 i Ramdirektivet för 

vatten (2000/60/EG). Bestämmelsen ska tolkas som att det finns fyra kriterier för att god kvantitativ status 

ska uppnås. Detta stöds mycket tydligt av gemensam europeisk vägledning för hur ramdirektivet för vatten 

ska tillämpas. Alla fyra kriterier ska vara uppfyllda för att statusen ska bedömas som god.  

Det första kriteriet för god kvantitativ status är att det råder balans mellan den långsiktiga uttagsnivån 

och grundvattenbildningen. Enligt bilaga V 2.1.2 till ramvattendirektivet är det nivån i den tillgängliga 

grundvattenresursen som inte får överskridas av uttaget. Det är således inte alltid möjligt att tillgodoräkna 

sig vattenresursen i hela förekomsten.” 

SGU:s kommentar till hur det första kriteriet åtföljs av bolaget är följande;  

”SGU anser det inte framgår tydligt i handlingarna hur mycket grundvatten som behöver avledas. ………. 

En del av grundvattnet kommer pumpas till en bassäng och en del kommer återinfiltreras i grundvatten-

förekomsten. Hur stor andel som kommer pumpas till bassängen framgår inte och vad som sedan kommer 
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hända med vattnet i bassängen är oklart. Oavsett om vattnet kommer användas till bevattning eller ledas 

bort i diken innebär det att vattnet förs bort från grundvattenförekomsten. Det vatten som ska infiltreras 

påverkar också vattenbalansen. Bolagets verksamhet kommer alltså påverka vattenbalansen, men det 

saknas tillfredsställande underlag i ansökan som visar vilken påverkan som kan förväntas. ….. För att en 

bedömning ska kunna göras om vilken påverkan uttaget kan komma att ha på grundvattenförekomstens 

kvantitativa status måste även andra uttag som berör det aktuella influensområdet i förekomsten ingå.” 

Svar; Dimensioneringen av bassängen baseras på en statistisk analys under 19 år, 1999 – 2017, av månads-

medelavrinningen under den period på fem månader, november – mars, då grundvattenbildning huvudsakligen 

sker (se kap. 3.1). Månadsmedelavrinningen är beräknad av SMHI med modellen S_HYPE. Mängden länshåll-

ningsvatten som beräknas behöva pumpas till bassängen från ett fullt utbrutet stenbrott på 107 ha samt ett 

influensområde på 8 ha under de fem månaderna på vintern beräknas uppgå till ca 150 000 m3. Det ger en 

sannolikhet på drygt 10% att bassängen inte kan lagra all avrinning. Bassängsvolymen motsvarar ett medel-

flöde under de fem månaderna på vintern av 11,5 l/s, dvs. en specifik avrinning på 10,0 l/s*km2. Om det 

föreligger ytterligare behov av större lagringsvolym för t.ex. framtida klimatförändring kan den ökas till totalt ca 

300 000 m3 (Figur 5). Flödet under vinterperioden för de 19 åren 1999 – 2017 varierar mellan 1 l/s år 2015 – 

2016 och 14 l/s året 2017 – 2018 med ett medelflöde på ca 8 l/s. De två extremåren ligger alltså med bara ett 

års mellanrum. Det går således inte att beräkna hur mycket grundvatten som ev. kommer att avledas utan 

endast ett medeltal under en specifik period. SMHI anger i vattenbalans för Klinteby avrinningsområde under 

åren1981-2010 en specifik avrinning för hela året på ca 5 l/s*km2, dvs. hälften av den avrinning som bedöms 

behövas under vintermånaderna.  

SGU har i sitt yttrande 2019-06-14 (Aktbil. 65) accepterat den hydrogeologiska beskrivningen av området med 

en avrinning via ytligt grundvatten i de övre 5 m av kalkstenen och en marginell grundvattenbildning till djupare 

lager, förutom i den sydvästra delen av planerat brytområde. I ungefär hälften av planerat brytområde avrinner 

det ytliga grundvattnet mot norr till Loggarveån, och i den andra hälften avrinner det mot sydväst och söder där 

det infiltrerar till djupare berglager. Flödesmätningar i kulverten vid norra delen av Klintebybrottet som är ett 

sydligt biflöde till Loggarveån uppmättes ytvattenflöden på 28 l/s och 36 l/s i mitten av oktober respektive 

december 2017. Flödestopparna kommer direkt vid nederbördstillfället och flödet minskar snabbt då nederbör-

den upphör. I slutet av mars 2019 uppmättes ett flöde på 13 l/s. Detta flöde kommer från ungefär halva planerat 

brytområde samt en del tillrinning från ett mindre område utanför brytområdet i nordöst.  

Omkring 5% av den beräknade nederbörden kommer från influensområdet på ca 6 ha runt stenbrottet. Det 

innebär att knappt 7 l/s beräknas avrinna som medelvärde under fem månader vintern 2017 – 2018 från halva 

planerat brytområde som avrinner mot norr och Loggarveån, Det kan jämföras med de uppmätta momentana 

flödena på 28 l/s och 36 l/s i mitten av oktober respektive december 2017. Det går inte att direkt jämföra 

modellberäknade dygnsflöden med de uppmätta flödena eftersom det beräknade flödet gäller vid den nedre 

delen av tillrinningsområdet vid utflödet i Östersjön vid Varvsholm, medan det uppmätta flödet gäller vid början 

av ett mindre tillflöde till Loggarveån (Figur 6). Flödet är mer utjämnat med mindre flödestoppar i den nedre 

delen av tillrinningsområdet än i den övre där flödestopparna är större och avtar snabbt. Däremot går det att 

jämföra specifika medelflöden (l/s*km2) under en längre tidsperiod De uppmätta flödena i kulverten i norra delen 

av Klintebybrottet indikerar dock att det sker en snabb ytlig grundvattenavrinning med marginell infiltration till 

djupare berglager. Grundvattenbildningen inom halva planerat brytområde avrinner således naturligt idag till 

Loggarveån och ut i Östersjön. Som ett medelvärde över året avrinner idag ca 2,5 l/s (80 000 m3) grundvatten 

till Östersjön, vilket är ungefär lika mycket som pumpas från Loggarve kommunala vattentäkt.  

Vid en utbrytning av den sydvästra och södra delen av planerat stenbrott söder om Snögrindebrottet kommer 

lika mycket (ca 2,5 l/s) att pumpas därifrån till bassängen i norr. Det medför att ca 2,5 l/s inte kommer att 

infiltrera till djupare berggrund i sydväst. Detta djupare grundvatten i sydväst avrinner troligen som källflöde på 

fastigheten Lilla Snögrinde 1:50, och rinner vidare som ytvatten mot Klintehamn (Bilaga B.2, Figur 28, sid. 26 
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och Bilaga B.2.11). ”källan” flödar endast under vintern och flödet har uppmätts till ca 6 l/s i slutet av februari 

2018 och slutet av mars 2019. Det bidrar således inte heller till grundvattenbildningen i grundvattenförekomsten 

nedströms planerat stenbrott.  

Det länshållningsvatten som planeras användas för bevattning av grödor under sommaren bedöms inte påverka 

grundvattenförekomsten vare sig kvantitativt eller kvalitativt (Bilaga B.2, kap. 15.2, sid. 48-50).  

Om det andra kriteriet för god kvantitativ status skriver SGU;  

”Det andra kriteriet för god kvantitativ status är att det inte får ske långsiktiga förändringar i flödesriktningen 

som orsakar inträngning av saltvatten eller andra föroreningar. Grundvattenförekomsten har problem med 

förhöjda halter av klorid, sulfat och konduktivitet. Det tyder på att det redan idag finns problem med saltvatten-

inträngning i grundvattenförekomsten. De förhöjda kloridhalterna är också en orsak till att grundvattenförekom-

sten har otillfredsställande kemisk status. Vattenmyndigheten har även gjort bedömningen att grundvattenföre-

komsten är utsatt för betydande påverkan i form av grundvattennivåförändringar.  

Ansökningshandlingarna redovisar en omfattande diskussion om saltvatteninträngning. Exempelvis finns 

uppgifter om att vid provpumpning av vattentäkten i Mölner erhölls salt vatten när man pumpade 5 500 l/h. När 

pumpvolymen minskades till 3 300 l/h erhölls sött vatten. Närvaron av salt grundvatten i området är alltså 

påtaglig, vilket stärker den bedömnings som Vattenmyndigheten gjort. 

SGU noterar dock att kalkstenstäkten över stora områden underlagras av relativt tät märgelsten vilket innebär 

ett begränsat inläckage av grundvatten från större djup. Brytningsdjupet är inte heller så stort, som mest till +30 

m, vilket är betydligt högre upp än intaget vid brunnarna t.ex. i Mölner där dessa går ner till som lägst ca -2 m. I 

sydväst där berget är mer uppsprucket kan mängden inläckande grundvatten från botten av bergtäkten vara 

betydligt mer än i övriga delar av bergtäkten (där tätande märgellager finns). SGU noterar dock att grundvatten-

nivåer i denna sydvästra del av området är lägre än kalktäktens botten under delar av året. Inläckage av grund-

vatten till kalktäkten kan då i detta område endast ske under tider när grundvattenytan i omgivningen hög, vilket 

alltså bidrar till en minskad risk för påverkan av saltvatten från stora djup. Bolagets verksamhet bedöms alltså 

ensamt inte orsaka saltvatteninträngning. 

Vattentäkten i Mölner, som ligger närmast bolagets verksamhetsområde, har tillstånd till ett uttag på som mest 

380 kubikmeter per dygn, vilket motsvarar knappt 1 600 l/h. Med hänsyn till de oklarheter som SGU ser i ansö-

kan med avseende på det förväntade influensområdet menar SGU att det inte kan uteslutas att det kommer ske 

en påverkan på vattentäkten i Mölner även om den förväntade påverkan torde bli mycket begränsad. Bolagets 

verksamhetsområde ligger i direkt anslutning till den sekundära zonen inom vattenskyddsområdet till kommu-

nens dricksvattentäkt i Mölner. Ett större påverkansområde skulle därmed sannolikt sammanfalla med vatten-

skyddsområdet.” 

Svar; Ingen kommentar behövs när det gäller risken för saltvatteninträngning, då SGU utesluter att detta kan 

ske pga. täktverksamheten.  

För att kunna bryta sten måste bolaget ha ett verksamhetsområde som ligger utanför brytområdet. Hela 

fastigheten utgör verksamhetsområde och det gränsar till väg 141 i sydväst längs en sträcka på nästan 600 m 

(Bilaga B.2.7). Den östra gränsen av det yttre skyddsområdet för Mölner vattentäkt sträcker sig i nord-sydlig 

riktning längs en mindre höjdrygg med marknivåer på drygt +60 m, och når vägen ungefär vid utfarten från 

Snögrindebrottet. Den gemensamma sträckningen av skyddsområdet och verksamhetsområdet längs vägen är 

mindre än 100 m. Avståndet från sökt brytområde till vägen uppgår till 100 m. Under en sträcka på mindre än 

100 m är alltså avståndet mellan sökt brytområde och det yttre skyddsområdet 100 m. Till höjdryggen är det 

ytterligare ca 200 m. Avståndet till yttre skyddsområde ökar längs vägen söderut till mer än 500 m. Det är 

således högst osannolikt att det kan bli en påverkan på vattentäkten i Mölner, vilket också stöds av Region 

Gotland, Tekniska nämnden (se kap. 4.3). Inte heller kommer influensavståndet att sträcka sig in i det yttre 
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skyddsområdet mer än möjligen marginellt utefter den gemensamma sträckningen på mindre än 100 m utefter 

väg 141. Någon kvantitativ eller kvalitativ påverkan på grundvattenförekomsten bedöms således inte ske.  

Om det tredje kriteriet för god kvantitativ status skriver SGU;  

”Det tredje kriteriet för god kvantitativ status är att mänsklig påverkan på grundvattenförekomsten inte får 

leda till att god ekologisk status inte kan uppnås i förbundna ytvattenförekomster. Bolaget har angett att 

påverkan på närliggande ytvattenförekomster är liten. SGU finner det sannolikt att det stämmer.” 

Svar; Ingen kommentar behövs då SGU håller med om Bolagets slutsatser. 

Om det fjärde kriteriet för god kvantitativ status skriver SGU;  

”Det fjärde kriteriet för god kvantitativ status är att mänsklig påverkan på grundvattenförekomsten inte får 

leda till skada på grundvattenberoende terrestra ekosystem. I SGUs vägledning för vattenförvaltning av grund-

vatten finns angivet vilka naturtyper som ska prioriteras högst. Prioriteringen är gjord utifrån hur känslig natur-

typen är för förändringar i grundvattennivå och grundvattenkvalitet samt hur hotade naturtyperna är i Sverige. 

Agkärr, kalktuffkällor och rikkärr är exempel på naturtyper som har högsta prioritering i det område som 

ansökan avser. Om en naturtyp påverkas så att den övergår i en annan naturtyp utgör detta en skada. Grund-

vattnets roll för dessa ekosystem är odiskutabelt viktig, både kvantitativt och kvalitativt. 

I den aktuella ansökan finns grundvattenberoende terrestra ekosystem inom verksamhetsområdet och även 

inom brytområdet. Dessa grundvattenberoende ekosystem är inte utpekade som Natura 2000-områden eller har 

annat skydd. Det är dock fråga om sådana naturtyper som omfattas av bilaga 1 till art- och habitatdirektivet 

(92/43/EEG). Trots att ekosystemen inte är utpekade som Natura 2000-ornråden menar SGU att hänsyn ska tas 

till dessa. Det är alltså inte ett krav enligt ramvattendirektivet att de grundvattenberoende ekosystemen ska vara 

skyddade enligt annan EU- lagstiftning för att de ska beaktas. Bolaget anger att 0,6 ha agkärr kommer försvinna 

till följd av avbaning och stenbrytning. Den arealen utgör 18% av den totala arealen agkärr inom fastigheten. 

Utanför brytområdet, men inom verksamhetsområdet finns Stormyr, ett större sammanhängande våtmarks-

område med flera grundvattenberoende naturtyper. SGU bedömer att influensområdet troligen är större än vad 

bolaget avgivit i ansökningshandlingarna. Därför föreligger även risk för påverkan på Stormyr. Bolaget anger att 

de, vid behov, ska vidta skyddsåtgärder för att förhindra påverkan på Stormyr. SGU bedömer att det finns risk 

att verksamheten leder till att grundvattennivån i Stormyr sjunker, vilket skulle påverka ekosystemen negativt, 

men som SGU konstaterat ovan krävs ytterligare utredning för att detta ska kunna klargöras. En möjlig skydds-

åtgärd kan dock vara en sådan tätskärm som i så fall bör villkoras i tillståndet.” 

Svar; I nordväst ligger en del av sökt brytområde ca 100 m från tillrinningsområdet för Stormyr, och i sydväst 

ligger brytområdet i västra delen av kraftledningsgatan ungefär där tillrinningsområdet går. Influensavståndet 

bedöms vara upp till ca 60 m i nordväst, och upp till ca 35 m i sydväst (Bilaga B.2, Tabell 6, sid. 44). Om 

influensavståndet bedöms vara 100 m – 200 m som anges av Region Gotland, Tekniska nämnden (se kap. 

2.1), så kan en area ca 8 – 15 ha påverkas i tillrinningsområdet, vilket ger en minskad tillrinning på 1 – 2 l/s 

under vinterperioden med höga grundvattennivåer. Under sommarperioden då Stormyr är torr sker ingen 

påverkan på grundvattennivåer och tillrinning som har någon negativ påverkan på ekosystemen. Under vinter-

perioden utgör den minskade tillrinningsarean och den minskade tillrinningen omkring 7 - 13 % av hela 

tillrinningsområdet för Stormyr på ca 123 ha, och av den totala tillrinningen till Stormyr på 13,5 l/s. Detta bedöms 

inte påverka ekosystemen på Stormyr negativt under vinterperioden. Om detta ändå bedöms ske kan skydds-

åtgärder med en tätskärm anläggas utefter de områden där kalkstenen är mer genomsläpplig och där ett större 

influensavstånd kan förväntas (se kap. 4.1 och 6.0).  
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4.5.4 Kvalitativ påverkan på grundvattenförekomsten 

I 14 § i SGUs föreskrift om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten (SGU-FS 2013:2) 

beskrivs god kvalitativ status för en grundvattenförekomst enligt nedan;  

”14 § En grundvattenförekomst eller grupp av grundvattenförekomster har god kemisk grundvattenstatus 

när 

1. fastställda riktvärden för grundvatten enligt 5–7 §§ inte överskrids vid någon övervakningspunkt i 

denna förekomst eller grupp av förekomster, eller 

2. riktvärden för grundvatten överskrids i en eller flera övervakningspunkter i denna förekomst eller 

grupp av förekomster, men det är möjligt att visa att överskridandet inte skadar människa eller 

angränsande miljö och att möjligheten att använde grundvattnet inte försämras.  

Om inget av dessa kriterier uppfylls är den kemiska grundvattenstatusen otillfredsställande. 

SGU skriver angående kemisk påverkan på grundvattenförekomsten;  

”Av VISS kan man konstatera att grundvattenförekomsten idag har otillfredsställande kemisk status med 

anseende på klorid och bekämpningsmedel. Otillfredsställande status är den lägre av de två klasser som är 

möjliga för kemisk status (god respektive otillfredsställande) Förekomsten är således klassificerad i den lägsta 

möjliga klassen. I enlighet med försämringsförbudet gör detta att möjligheten att tillåta ytterligare försämring för 

berörda ämnen är mycket begränsad. 

SGU konstaterar att den sökta verksamheten inte förväntas leda till utsläpp av bekämpningsmedel, denna 

parameter får därför anses sakna betydelse för den nu aktuella prövningen. Däremot finns risk för påverkan 

genom utsläpp av sulfathaltigt vatten samt bortledande av grundvatten som leder till ökad risk för saltvatten-

inträngning och därmed förhöjda kloridhalter. 

Sulfatpåverkan 

Bolagets verksamhet ger upphov till förhöjda halter sulfat i avrinnande vatten till följd av ökad vittring av sulfider i 

kalkstenen. Förekomsten har idag god status med avseende på sulfat men uppges vara i risk att kemisk status 

inte nås för parametern sulfat. Det avrinnande vattnet, med förhöjda sulfathalter, från sökt täktverksamhet ska 

dels samlas upp i en bassäng och dels återinfiltreras i den sydvästra delen av verksamhetsområdet. Bassängen 

ska dimensioneras så att den rymmer ungefär ett års nettonederbörd. Det slutliga omhändertagandet av vattnet 

är oklart. Det saknas tillfredställande information om förväntade sulfathalter i avrinnande vatten. SGU kan därför 

inte avgöra vilken påverkan verksamheten kommer att ha på grundvattenförekomsten och inte heller om verk-

samheten äventyrar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen God kemisk status år 2021. 

Klorid påverkan 

Risken för förhöjda kloridhalter i grundvattenförekomsten diskuteras under avsnittet om Kvantitativ status, andra 

kriteriet. 

De kloridhalter som bolaget har påvisat ligger under det riktvärde som vattenmyndigheten har fastställt i före-

skrifter samt under nivåerna för vända trend. Förekomsten har dock otillfredsställande status med avseende på 

klorid då halter över riktvärdet uppmätts i några av de mätstationer som finns inom förekomsten.” 

Svar; Under brytning kommer allt länshållningsvatten att pumpas till bassängen i norr, där det kommer att 

användas för bevattningsändamål enligt preliminärt avtal med en lantbrukare. Vid bevattning bedöms ingen 

betydande påverkan i form av sulfatbelastning ske på grundvattenförekomsten (Bilaga B.2, kap. 15.1.2, sid. 45-

46 och kap. 15.2, sid. 48-50).  
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Inget vatten planeras således att infiltreras i den sydvästra delen av brytområdet under brytperioden. Däremot 

kommer vatten att infiltrera där efter avslutad verksamhet och efterbehandling (se kap. 5.0). Avrinnande vatten 

från täktområdet förväntas inte ha förhöjda halter av kväve och sulfat. Kvävespillet från sprängning bedöms ha 

transporterats bort med länshållningsvattnet under driftperioden och efterbehandlingen förhindrar vittringen av 

sulfider i kalken (Bilaga B.2, kap. 15.1.2, sid. 45-46). 

När det gäller påverkan på kloridhalter så besvarar SGU själv att det inte föreligger några risker med planerat 

stenbrott (se kap. 4.5.3 andra kriteriet).  

4.5.5 Kustvattenförekomsten Klintehamnsviken 

Länsstyrelsen skriver på sid. 10, kapitel 2.4.8 Ytvatten/kustvatten; ”Kustvattenförekomsten Klintehamns-

viken är klassad till måttlig ekologisk status. Orsaken till att vattenförekomsten inte uppnår god ekologisk 

status är halterna av kväve och fosfor som är alltför höga. 

De delar av vattenförekomsten som omfattas av den inre delen av Klintehamnsviken och Sandboviken 

uppvisar tydliga tecken på övergödning med igenväxning och uppgrundning som följd. 

Miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska uppnås till 2027 och för att uppnå normen bör åtgärder för 

att begränsa tillförseln av näringsämnen påbörjas senast 2021. 

Svar; Citat Bilaga B.10; ”Att det under kortare perioder sker en tillförsel av nitratkväve som i något enstaka fall 

när vissa andra kriterier är uppfyllda (växtillgängligt fosfor finns i tillräckliga koncentrationer, vattenutbytet med 

utanförliggande Östersjön är stagnant samt att temperatur- och ljusförhållanden är gynnsamma för algtillväxt) 

skulle kunna stimulera växtplanktonproduktionen utgör inte ett hot mot kustekosystemets struktur och funktion.” 

5.0 EFTERBEHANDLING 
SGU skriver i sitt yttrande på sid. 3; ”SGU anser inte att efterbehandlingsplanen visat samspelet mellan 

brytningsdjup, inläckande grundvatten, avrinning mot låglänta ytor och generell avrinning mot sydväst där 

uppsamlat vatten ska tillåtas infiltrera. SGU anser inte att ansökan klargjort om eller hur vatten från ett 

färdigutbrutet delområde ska rinna, i synnerhet inte om brytningsdjupet vid angränsande ytor inte kommer 

att bli lika djupt. SGU ser en uppenbar risk att efterbehandlade ytor i ett senare skede kommer att vatten-

fyllas när pumpning upphör. Den generella iden för avrinning tycks dock vara att avrinningen ska ske mot 

sydväst, varifrån infiltration och/eller pumpning ska komma att ske. SGU frågar sig slutligen om infiltra-

tionskapaciteten i sydväst är så stor att pumpning inte kommer att bli nödvändig i ett långsiktigt perspektiv. 

SGU anser att efterbehandlingsplanen behöver förtydligas i dessa avseenden. Frågan om infiltrations-

kapaciteten och vattenbalansen från området i sydväst är alltså viktig också för efterbehandlingens 

principer.” 

Svar; Enligt nuvarande brytplanering kommer brottbotten att vara lägst i norr och sydväst. En högre brottbotten 

planeras ligga strax norr om Snögrindebrottet. Den generella vattenhanteringen under brytperioden är att läns-

hållningsvatten inom mindre brytområden kommer att pumpas till bassängen i norr (Bilaga B.2, kap. 14, sid. 35-

41). När ett delområde har brutits ut och börjar efterbehandlas grävs lämpligtvis en kanal till lågområdet i norr 

eller sydväst, i det fall då omgivande mark ligger högre. På så sätt skapas en dämningsnivå i den lokala vatten-

samlingen så att efterbehandlingsåtgärder i form av växtlighet kan anläggas. Vid brytning söder om Snögrinde-

brottet kan länshållningsvatten rinna ner mot lågområdet i sydväst varifrån det under brytperioden pumpas till 

bassängen i norr alternativt får infiltrera till djupare grundvatten.  

Svar på SGU:s frågor i tidigare yttrande (Aktbil. 19) ges i Bilaga B till SMA:s bemötande (kap. 3.1, sid. 6-9 och 

kap. 5, sid.24). Där beskrivs bl.a. efterbehandling med avrinning från vattensamling i sydväst med självfall i 

kanal i västra delen av planerat brytområde till bassängen i norr samt utlopp från bassängen. Pumpning 
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kommer således inte att bli nödvändig i ett långsiktigt perspektiv, då vattnet i sydväst rinner med självfall till 

bassängen i norr när det når nivån ca +40 m till +42 m. Innan vattenytan i vattensamlingen i sydväst uppnår 

denna nivå kommer vatten att infiltrera till djupare grundvattenmagasin. Mängden vatten som infiltrerar beror på 

infiltrationskapaciteten i berggrunden under vattensamlingen och vattennivån i vattensamlingen, som i sin tur 

beror av tillrinnande vatten från södra delen av brytområdet. Under vinterperioden bedöms avrinning komma att 

ske till bassängen i norr, då den naturliga grundvattennivån i sydväst idag når upp över ca +40 m och ibland till 

ca +50 m (Bilaga B.8). Det innebär att infiltrationskapaciteten i berggrunden inte är så hög att vattenytan i 

vattensamling inte kommer att uppnå bräddnivån på +40 m till +42 m under vinterperioden. Bräddnivån 

planeras alltså ligga vid eller några meter över nivån för ”källan” vid Lilla Snögrinde 1:50 på ca +40 m. Det övre 

grundvattenmagasinet i sydväst avrinner till en del till ”källan” som har vattenflöden över 6 l/s vid höga 

grundvattennivåer i sydväst och sinar då grundvattennivån sjunker under ca +40 m (Bilaga 9, foton i aktbil. 47 

och Bilaga B.2.11). Efter regntillfällen på vintern sjunker grundvattennivån ca 10 m, från +50 m till +40 m, på en 

till två veckor. Vid naturliga förhållanden idag ligger grundvattennivån i det undre grundvattenmagasinet, som 

påträffats under +29 m, i slutet av april på nivåer på ca +31 m till +35 m som bibehålls under sommarperioden.  

Vid avslutad verksamhet och efterbehandling kan området komma att ha två fria vattenytor om ca 4 ha i 

norr och ca 20 – 33 ha i sydväst beroende på bräddningsnivå och infiltrationsförhållanden i den under-

liggande berggrunden i sydväst (Figur 11 och Figur 12). Vattenvolymen bedöms uppgå till ca 300 000 m3 i 

norr och ca 800 000 m3 till drygt 2 Mm3 i sydväst. Medelvattendjupet beräknas bli 6 m i bassängen och 4 m 

respektive 6,5 m i vattensamlingen i sydväst under vinterperioden, då vattenytan kommer att ligga på ca 

+40 m till +42 m vilket medför en avrinning i kanalen till bassängen i norr. Samtidigt kommer vatten att 

avrinna i det övre grundvattenmagasinet till ”källan” på Lilla Snögrinde 1:50. Källflödet kommer dock att 

minska jämfört med dagens förhållanden, då en del av nederbörden över södra delen av brytområdet som 

idag rinner till ”källan” kommer att avledas till bassängen i norr. Det medför att ”källan” får ett mindre och 

mer utjämnat vattenflöde än idag, men flödar under vinterperioden oktober/november – april/maj som 

under naturliga förhållanden. Under sommarperioden sinar ”källan” naturligt och samma förhållanden 

kommer att råda både under brytning och efter avslutad verksamhet och efterbehandling, då vattenytan 

sjunker under bräddnivån på grund av avdunstning och infiltration. Vissa korta större nederbördstillfällen 

under augusti - november/ december 2018 gav upphov till grundvattennivåer över +40 m i sydväst, men de 

sjönk till +31 till 35 m på bara några dagar och nedförde inte något källflöde (Bilaga B.9).  

Vattenflödet ut från stenbrottet till Loggarveån kommer att öka under vinterperioden jämfört med dagens 

förhållanden. Under nuvarande naturliga förhållanden sker avrinning till den kulverterade delen av 

Loggarveån från ca 43 ha (ca 40%) i norra delen av hela planerat brytområde på 107 ha. Omkring 46 ha 

(43%), huvudsakligen söder om Snögrindebrottet, avrinner mot sydväst och området runt ”källan” på Lilla 

Snögrinde 1:50. Resterande ca 18 ha (ca 17%) avrinner via grundvattnet mot söder. Vid antagandet av en 

årsmedelavrinning på 5 l/s*km2 som avrinner under vintermånaderna oktober/november – mars blir den 

naturliga medelavrinningen utan stenbrott ca 4,5 l/s. Vid ett fullt utbrutet och efterbehandlat stenbrott 

tillkommer även tillrinning från området söder om Snögrindebrottet och området längst i söder samt 

inläckande grundvatten. Vattensamlingen i sydväst kommer även att få en ökad avdunstning och dräneras 

till djupare liggande genomsläpplig berggrund. Hur stor denna dränering blir och hur mycket vattenytan 

sjunker beror på bottnens genomsläpplighet, vilket i sin tur beror på hur kompakterad den har blivit under 

stenbrytningen. Området söder om Snögrindebrottet bidrar med drygt 2,5 l/s om 50% av tillrinningen bildar 

grundvatten som avrinner mot ”källan”, och området i söder bidrar med ca 2 l/s. Om influensavståndet för 

avsänkning av grundvattennivån antas vara 100 m tillkommer ett beräknat inläckage på ca 4,5 l/s. Efter 

avslutad verksamhet och efterbehandling beräknas utflödet från brytområdet till den kulverterade 

Loggarveån uppgå till ca 13,5 l/s som medelvärde över vinterperioden om vattnet i den norra bassängen 

och i vattenmagasinet i sydväst inte utnyttjas för andra ändamål. Idag finns en avsiktsförklaring i form av 

avtal beträffande användning av vatten i bassängen för bevattningsändamål. Detta behov kommer  
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Figur 11 Vattenmagasin i norr på ca 4 ha och ca 300 000 m3 samt möjligt vattenmagasin i sydväst vid dämningsnivån +40 

m på ca 20 ha och 800 000 m3. En kanal grävs mellan magasinen så att vattnet kan rinna från det södra 

vattenmagasinet till det norra med självfall.  

 
Figur 12 Vattenmagasin i norr på ca 4 ha och ca 300 000 m3 samt möjligt vattenmagasin i sydväst vid dämningsnivån +42 

m på ca 33 ha och 2,4 Mm3. En kanal grävs mellan magasinen så att vattnet kan rinna från det södra 

vattenmagasinet till det norra med självfall. 
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sannolikt också att finnas även i framtiden särskilt vid en klimatförändring som enligt SMHI:s prognoser 

kan medföra att medelavrinningen under vintermånaderna december – februari kan öka med upp till ca 

35%, och under perioden juni – augusti kan den minska med 15 – 25% (Bilaga B.2, kap. 8, sid.18). Vid en 

avslutad verksamhet vid Klintebys kommer det alltså att finnas en vattenresurs på mellan 1 och 2,5 Mm3 

som kan utnyttjas för olika ändamål.  

6.0 SKYDDS- OCH KOMPENSATIONSÅTGÄRDER 
Följande skydds- och kompensationsåtgärder föreslås; 

1. Längs den norra och västra gränsen för Stormyrs tillrinningsområde, som gränsar mot planerad stentäkt 

görs en tätskärm som har en bredd på ca 0,5 m och går ner till ett djup på ca 5 - 7 m genom det övre 

genomsläppliga kalkstenslagret.  

2. En brunn anläggs vid Snögrindebrottet för avledning av vatten till ”källan” på fastigheten Lilla Snögrinde 

1:50 som kompensation för minskad tillrinning under vinterperioden. 

7.0 FÖRESLAGNA VILLKOR 
I Miljö- och byggnämndens beslut anges; ”Tillstånd bör förenas med villkor som reglerar krav på skydds-

åtgärder eller ersättningsåtgärder vid oförutsedda effekter på de intilliggande kommunala vattentäkterna 

eller på enskilda dricksvattentäkter. Egenkontrollprogram bör vara av sådan omfattning att det går att 

bedöma om påverkan av vattentäkter kan hänföras till brytningsverksamheten.” Se förslag nedan.  

Region Gotland, Tekniska nämnden skriver i sitt yttrande; ”att Regionens brunnar inte kommer att påverkas 

av täktverksamheten. ……. Skulle det mot förmodan ändå uppkomma skador på Regionens vattentäkter 

finns det möjlighet att med tillämpning av reglerna om oförutsedd skada framställa anspråk på ersättning 

till mark- och miljödomstolen”. 

Region Gotland, Tekniska nämnden anser att det är ”motiverat med ett villkor som anger att om det 

under tiden för oförutsedd skada skulle uppstå skada på grund av akut vattenbrist i enskild brunn, åligger 

det SMA Mineral att omgående ordna med tillhandahållande av vatten för att tillgodose fastighetens behov 

av vatten för hushåll och djurhållning”. 

Ett sådant villkor accepteras och följande lydelse föreslås;  

Om det under tiden för oförutsedd skada skulle uppstå skada på grund av akut vattenbrist i enskild 

brunn på grund av täktverksamheten, åligger det SMA Mineral att omgående ordna med tillhanda-

hållande av vatten för att tillgodose fastighetens behov av vatten för hushåll och djurhållning.  

Ett kontrollprogram för yt- och grundvatten samt privata brunnar finns beskrivet i Bilaga B.2 till inlämnad 

ansökan (kap. 17, sid. 54). Vid behov kan detta utökas med kontroller för t.ex. undersökning av påverkan på 

Stormyr och Regionens sammanställning av data från de kommunala vattentäkterna Loggarve och Mölner 

kommer även att följas upp.  
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