Bilageförteckning
Bilaga A – Behov och tillgänglighet av kalksten, alternativa material, damm,
vatten m.m.
A.1 – Certificaat BK Corporate International B.V. te Amsterdam

Bilaga B – Bemötande av synpunkter på hydrogeologiska förhållanden vid
Klintebys stenbrott med omgivning
B.1 – Dikningsföretag i Loggarveån
B.2 – Utförande av slugtest i borrhålen BH16003 och BH16017
B.3 – Kärnborrhål inom SMA:s fastighet
B.4 – Grundvattennivå i kaxborrhål vid Klintebys stenbrott och
referensborrhål
B.5 – Revidererat tillrinningsområde Stormyr, vattentäkterna Loggarve
och Mölner samt privata brunnar och ”källa”
B.6 – Foton vid Stormyr och Lillmyr tagna 2017-11-09
B.7 – Vattenprovtagning och flödesmätning i ytvattendrag och källa
B.8 – Grundvattennivå i kärnborrhål och enskilda brunnar med
installerad logger
B.9 – Grundvattennivå i kärnborrhål i sydväst och vattenflöde från
”källan” i Lilla Snögrinde 1:50
B.10 – Kommentar till länsstyrelsens yttrande gällande påverkan på
kustvatten av tillförsel av länshållningsvatten till Östersjön från
täktverksamhet på fastigheten Klinte Klintebys 1:5 vid Klintehamn på
Gotland
B.11 – Foton på dammen/bryen vid Lilla Snögrinde 1:26 tagna vid besök
2018-05-23 då ”källan” var torr

Bilaga C – Besvarande av synpunkter beträffande naturvärde till inlämnade
ansökningshandlingar med målnummer M 7034-18
C.1 – Habitatkartering för svartfläckig blåvinge sydost om Klinte
sommaren 2019
C.2 – Förslag till skyddsåtgärder för svartfläckig blåvinge på fastigheten
Klintebys 1:5, Klinte
C.3 – Sammanställning av påverkan på samtliga påträffade särskilt
skyddsvärda arter

Bilaga D – Kommentarer till motparters yttranden rörande trafik
D.1 – Minnesanteckningar från möte med Trafikverket, inklusive ännu
inte införda synpunkter från SMA Mineral AB

Bilaga E.1 – Kompletterande beräkningar av trafikbuller och bullerdämpande
åtgärder vid bostäder
E.1.a – Trafikmängder för respektive beräkningsfall
E.1.b – Beräkningsresultat
E.1.c – Beräkningsresultat inräknat åtgärder för fall 2.1-2.3 och 3.1-3.3

Bilaga E.2 – Kommentarer till motparters yttranden rörande buller
E.2.a – Kontroll av externt industribuller från kalkbrott, beräkning,
Klintebys, Gotland

Bilaga F – Kommentarer till motparters yttranden rörande vibrationer och
luftstötvågor
F.A – Vibrationer från sprängning augusti 2019 – Klinte Lilla Snögrinde
1:50, Klinte Prästgården 1:10, Klinte Kyrka, Gotland

Bilaga G – Besvarande av synpunkter beträffande kulturmiljö, friluftsliv
och damning (mål nr M 7034-18)
Bilaga H – Synpunkter med anledning av förfrågan från SMA Mineral AB/Leif
Norlander angående HÄSTARS reaktioner på gruvsprängningar
Bilaga I - Villkorssammanställning

