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Besvarande av synpunkter beträffande kulturmiljö, friluftsliv och damning 

(mål nr M 7034-18) 

Aktbilaga 59 

2.6.1 Riksintresse kulturmiljövård 

Länsstyrelsen vidhåller att SMA inte med tillräcklig tydlighet visat att riksintresset för kulturmiljövård 

vid Klinte kyrka inte kommer påverkas av den ökade trafikstörningen i området. SMA har inte tydligt 

redovisat vilka försiktighetsmått bolaget har för avsikt att vidta för att reducera transporternas 

påverkan på begravningsplatsen norr om kyrkan och den i direkt anslutning till väg 141. Länsstyrelsen 

anser, till skillnad från bolaget, att sökt verksamhet genom påverkan från buller och vibrationer samt 

genom ökade trafikstörningar och därigenom förändrad barriäreffekt från länsväg 141, riskerar att 

medföra en påtaglig skada på riksintresset. 

Vibrationsmätningar visar att Klinte kyrka inte kommer att påverkas av de transporter som passerar 

längs väg 141. Det bedöms inte att begravningsplatserna tar skada av vibrationer från transporter, 

särskilt som de inte består av murade partier, murbruk eller höga valv (se vidare Bilaga F för mer 

information). 

Som anförs i ansökan har bolaget inte för avsikt att köra transporter på helgdagar eller lördag och 

söndag annat än i undantagsfall. Bolaget har nu även åtagit sig att halvera antalet transporter under 

större delen av sommaren samt under julhelgerna, vilket kommer att reducera den eventuella 

störning som besökare kan uppleva vid de vanligaste besökstiderna. 

Vad det gäller den barriäreffekt som av länsstyrelsen anses uppkomma av de planerade transport-

rörelserna, delar inte bolaget denna bedömning. Det kan inte anses att en transport extra var fjärde 

till sjätte minut, beroende på tid på året, skapar en svårighet att ta sig vare sig till kyrkan eller 

begravningsplatserna. 

Transporternas påverkan med avseende på sinnesro vid begravningsplatserna kan komma att 

medföra en viss ökad negativ effekt. Mot bakgrund av den sänkta hastighet som redan råder på 

platsen bedöms denna påverkan inte vara av sådan grad att behov av särskilda skyddsåtgärder 

föreligger. 

2.6.2 Fornminnen och andra kulturvärden 

Länsstyrelsens bedömning att hela fastigheten bör inventeras avseende fornminnen och andra 

kulturmiljövärden kvarstår. Detta för att säkerställa att inga okända fornlämningar kan påverkas 

eller ta skada av den planerade verksamheten. 
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Inventering har skett enligt Figur 1 och orange linje, vilket visar att hela det område där produktiv 

verksamhet såsom brytning, transporter, upplag med mera planeras att ske och även en bit utanför 

det produktiva området har inventerats, därmed anser bolaget inte att det krävs ytterligare 

inventeringar beträffande fornlämningar i området.  
  

Figur 1:  Grundkarta med fastigheter (vita linjer) samt även fornlämningar med vitt.  

Röd linje = aktuellt koordinatsatt brytområde. 
Orange linje = Inventerat område beträffande fornlämningar. 
Lila linje= Fastigheten och verksamhetsområdet. 
Blå linje = Mellan brytområde och blåa linjen kommer vägar, skyddsvallar, upplag m.m. att anläggas. 
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Om bolaget får tillstånd och ska påbörja arbetsföretaget är det viktigt att verksamhetsutövaren 

samråder med länsstyrelsens kulturmiljöfunktion. 

Bolaget avser att efter meddelat tillstånd - vid behov - samråda med kulturmiljöfunktionen.  

2.7.1 Riksintresse friluftsliv 

Hela Gotland är av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. Oro har 

uttryckts för en barriäreffekt och en påtaglig störning av sökt verksamhet. 

Länsväg 141 trafikeras idag av tunga transporter, planerad verksamhet kommer att ge en extra 

transport var femte minut. Därtill har nu även bolaget åtagit sig att halvera antalet transporter under 

en större del av sommaren samt under julhelgerna. Det anses inte som att planerad verksamhet 

kommer att skapa en ytterligare barriäreffekt som medför påtaglig skada på friluftsområdet, jämfört 

med den situation som råder idag med antalet tunga transporter.  

Aktbilaga 47, Aktbilaga 49, Aktbilaga 57  

Närboende har uttryckt oro för att det friluftsliv som förekommer i det aktuella området kommer att 

begränsas och störas av bolagets planerade verksamhet. 

På bolagets fastighet, i området där brytning planeras, finns stigar som till viss del används av 

friluftsidkare. Området är inte lika välbesökt som Klintberget. Möjlighet kommer att finnas till 

fortsatt vistelse i området även om sträckorna i vissa sammanhang kommer att bli längre, då 

brytområdet kommer att vara inhägnat för att förhindra olyckor. Det kommer fortsatt vara möjligt 

att nå Stormyr från samtliga väderstreck och Stormyr kommer att kunna användas i samma 

utsträckning som den används idag.  


