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Villkorssammanställning 

 

 

De av bolaget föreslagna villkoren kan sammanfattas enligt 

följande. 

 

1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten 

bedrivas i huvudsaklig enlighet med vad bolaget har angett i 

ansökningshandlingarna och i övrigt uppgett eller åtagit sig 

i målet. 

 

2. Innan verksamheten påbörjas ska gränsen för 

verksamhetsområdet märkas ut i terrängen med väl synliga 

markeringar. Markeringarna ska vara kvar till dess att 

tillsynsmyndigheten har godkänt efterbehandlingen. 

 

3. Brytning får inte ske under nivån +30 meter över havet. 

 

4. Normala arbetstider för täkten är helgfria vardagar (måndag 

– fredag) kl. 06-22. Särskilt bullerstörande verksamheter 

såsom borrning, sprängning och skutknackning får endast 

bedrivas under vardag (måndag – fredag) kl. 07-18. 

 

Lastning av produkt samt transport till kund och hamn får 

ske helgfria vardagar (måndag – fredag) kl. 07-22.  

Undantagsvis får lastning och transport ske under lör-, sön- 

och helgdagar. 

 

Under sommarperioden mellan den 15 juni och den 15 augusti, 

respektive mellan Luciadagen och Trettondag jul, får 

särskilt bullerstörande verksamheter såsom borrning, 

sprängning och skutknackning samt lastning av produkt och 

transport till kund och hamn, endast ske vardag (måndag - 

fredag) kl. 07-18. Under dessa tidsperioder får dessutom 

endast transporter avseende halva den tillståndsgivna, på 
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perioden belöpande, mängden utbrutet material motsvarande 

2380 ton/dag gå till kund och hamn. 

 

5. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får utomhus vid 

bostäder inte överstiga följande begränsningsvärden: 

 

 50 dBA dagtid (helgfri måndag – fredag kl. 07-18), 

 45 dBA kvällstid (18-22) samt dagtid lör-, sön- och 

helgdagar (kl. 07-18), 

 40 dBA nattetid (kl. 22-07). 

 

Nattetid ska dessutom gälla att momentana bullervärden får 

uppgå till högst 55 dBA vid bostäder. 

 

De angivna värdena ska kontrolleras genom emissionsmätningar 

och beräkningar eller genom immissionsmätning. Ekvivalent-

värden ska beräknas för de tider då verksamheten pågår. Den 

första kontrollen ska ske inom ett år från det att bullrande 

verksamhet påbörjats. Kontroll ska därefter ske så snart det 

skett förändringar i verksamheten som bedöms kunna medföra 

ökade bullernivåer eller på begäran av tillsynsmyndigheten. 

 

6. Sprängning får som riktvärde inte medföra att den 

sprängningsinducerade vibrationshastigheten, uttryckt som 

toppvärde i vertikalled mätt i bostad/sockel i närmaste 

bostadsbebyggelse, överstiger värdet 4 mm/s. Värdet får dock 

aldrig överstiga 6 mm/s.  

 

Luftstötvåg till följd av sprängning får vid närmaste 

bostadsbebyggelse, vid högst ett sprängningstillfälle per 

år, överstiga värdet 120 Pa, uttryckt som frifältsvärde. 

Värdet får dock aldrig överstiga 150 Pa. 

 

De angivna värdena ska kontrolleras genom mätning, enligt 

gällande Svensk Standard (för närvarande SS 460 48 66 

respektive SS 02 52 10), vid minst ett av de tre första 

sprängtillfällena och då det har skett förändringar i 
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verksamheten som bedöms kunna medföra ökade vibrationer 

eller luftstötvågor samt på begäran av tillsynsmyndigheten. 

 

Angivna begränsningsvärden för vibrationer och luftstötvågor 

ska följas upp genom mätningar i enlighet med gällande 

kontrollprogram. 

 

7. Berörda ska på lämpligt sätt informeras om tidpunkten för 

sprängning. Informationen ska ges minst två dagar före 

planerad sprängning. I informationen ska anges bl.a. 

beräknad tid för sprängning. 

 

I anslutning till, men före sprängning, ska omgivningen 

varnas med en tydlig ljudsignal. 

 

Sprängning ska utföras så att luftstötvåg, buller och 

vibrationer vid bebyggelse och andra platser där allmänheten 

befinner sig, begränsas. 

 

Vid sprängning ska bolaget vidta åtgärder så att sten-

kastning inte förekommer utanför avspärrat område. 

 

8. Åtgärder ska vidtas för att minimera spridning av damm från 

täktverksamhetens olika moment. Diffus störande damning från 

transportvägar inom verksamhetsområdet ska vid behov 

motverkas med vattenbegjutning.  

 

Transportväg ut till väg 141 ska hårdgöras, regelbundet 

städas och vid behov vattenbegjutas.  Material på fordonen 

ska inte sprida damm i samband med transporter till hamn 

utan vid behov vattenbegjutas, eller genom att lastutrymmet 

täcks.  

 

9. Kemikalier, petroleumprodukter och farligt avfall som 

hanteras inom verksamhetsområdet ska vara märkta samt 

förvaras i täta behållare på tät invallad yta som är skyddad 

från nederbörd. Fordonsbränsle ska förvaras enligt ovan 

eller i dubbelmantlade cisterner med påkörningsskydd. 
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10.  På platser som används för oljehantering inklusive 

tankning samt under fordon och maskiner som parkerats eller 

uppställts för längre tid, ska marken skyddas eller vara 

beständig mot spill av petroleumprodukter. 

 

11.  Utrustning för sanering av oljespill eller annat läckage 

ska finnas lättillgänglig. Personal som arbetar i täkten ska 

ha kunskaper för att kunna hantera kemikalier eller farligt 

avfall vid olyckor. 

 

12.  Efterbehandling av täktområdet ska ske i samråd med 

tillsynsmyndigheten och i huvudsak följa ingiven efter-

behandlingsplan (Bilaga B.8). Efterbehandling ska ske dels 

successivt allteftersom brytningen fortskrider, dels 

slutligt. 

 

En slutlig efterbehandlingsplan, upprättad i samråd med 

tillsynsmyndigheten, ska i god tid innan det att täkt-

verksamheten beräknas upphöra, ges in till 

tillsynsmyndigheten. 

 

13.  Sedan täktverksamheten slutligen avslutats och området 

efterbehandlats enligt villkoren i denna dom ska anmälan om 

detta snarast göras till tillsynsmyndigheten. 

 

14.  Ett program för egenkontroll ska upprättas och lämnas till 

tillsynsmyndigheten senast tre månader efter det att 

tillståndet har tagits i anspråk. Programmet ska bland annat 

omfatta kontroll av buller, vibrationer och riskerna för 

grund- och ytvattenpåverkan samt fortlöpande efter-

behandling. Vatten som bortleds från täkterna ska mätas till 

volym och kontrolleras avseende kemisk sammansättning. I 

fråga om utsläppskontroll ska mätmetod, frekvens och 

utvärderingsmetod anges. 

 

Kontrollprogrammet ska tas fram i samråd med tillsyns-

myndigheten. 
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15.  På avsnitt med risk för olycksfall ska stängsel sättas upp 

eller allmänheten på annat sätt tydligt uppmärksammas på 

riskerna med att beträda området. 

 

16. Vattnet i bassängen, inledningsvis från mindre sedi-

mentationsbassäng, för länshållningsvatten från verksamheten 

ska som begränsningsvärden ha ett pH mellan 6 och 9, 

suspenderade ämnen ≤ 25 mg/l, samt ett oljeindex ≤ 0,1 mg/l. 

 

Begränsningsvärdena avser värden från vattenprovtagning en 

gång per månad eller av kontinuerligt mätt medelvärde för 

månaden. Villkoret anses uppfyllt om det innehålls minst tio 

månader av tolv. 

 

Vid utsläpp till bäck i norr mäts vattenflödet 

kontinuerligt. 

 

17.  Spolplatta och golvbrunnar i eventuell serviceverkstad för 

arbetsmaskiner ska förses med oljeavskiljare. Vatten från 

oljeavskiljare tas om hand genom infiltrering i täktområdet. 

 

18.  Personal som arbetar inom täktområdet ska känna till 

innehållet i denna dom och de åtaganden som gjorts i 

ansökan. En kopia av täkttillståndet ska finnas tillgängligt 

vid täkten. 

 

19.  Bolaget ska anmäla till tillsynsmyndigheten när 

tillståndet tas i anspråk. 

 

20.  Bolaget ska senast vid tiden för att den nu 

tillståndsgivna verksamheten påbörjas ställa ekonomisk 

säkerhet för efterbehandling med 66 000 kr/ha öppen, ej 

efterbehandlad bruten area. Säkerheten ska uppfylla 

bestämmelserna i 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Den ska 

godkännas av och förvaras hos Länsstyrelsen i Gotlands län. 
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Nytt villkor: 

 

Om det under tiden för oförutsedd skada uppstår skada på 

grund av akut vattenbrist i enskild brunn på grund av 

täktverksamheten, åligger det SMA Mineral att omgående ordna 

med tillhandahållande av vatten för att tillgodose 

fastighetens behov av vatten för hushåll och djurhållning. 

 

Nytt villkor: 

 

SMA Mineral ska erbjuda bullerreducerande åtgärder för 

bostäder längs transportvägen som, utomhus vid fasad, med 

anledning av tillkommande täkttrafik erhåller en bullernivå 

överskridande 60 dBA. 

 

Nytt villkor: 

 

SMA Mineral ska delta i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie 

avseende transportvägen mellan täkt och hamn, om sådan 

beslutas. 

 

Nytt villkor: 

 

Som kompensationsåtgärd avseende minskad tillrinning under 

vinterperioden ska en brunn anläggas vid Snögrinde-brottet 

för avledning av vatten till ”källan” på fastigheten Lilla 

Snögrinde 1:50. 


