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ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING
SMA Mineral AB bedriver brytning av kalksten i två kalkbrott inom fastigheten Klinte
Klintebys 1:5. Bolaget avser att utvidga sin verksamhet och söker därför tillstånd till utökad
verksamhet vid brotten. Den kalksten som bryts kommer att levereras till
produktionsanläggningar som tillverkar bränd och släckt kalk. Den planerade täkten avser
ett uttag av högst 900 000 ton kalksten per år, med ett totalt uttag omfattande 30 miljoner
ton kalksten.
Planerad täktverksamhet ligger på fastigheten Klinte Klintebys 1:5 cirka 5 mil söder om
Visby, 4 km från Klintehamns godshamn och 3,5 km från Klintehamns centrum. Väg 141 och
väg 562 går utanför planerat verksamhetsområde med goda möjligheter att transportera
kalksten till godshamnen i Klintehamn. Närmaste bostäder ligger på ett avstånd om cirka
300–450 m. Ett våtmarksområde, Stormyr, ligger i direkt anslutning till
verksamhetsområdets södra delar och Östersjön ligger cirka 4 km väst om planerad
verksamhet.
Kalkbrytning sker idag vid Klintebys stenbrott och Lilla Snögrinde stenbrott i enlighet med
nu gällande tillstånd. Tillståndet för Klintebys stenbrott medger ett uttag av 25 000 ton
kalksten/år. Tillståndet för Lilla Snögrinde medger ett uttag av 70 000 ton/år.
Fastigheten Klinte Klintebys 1:5 präglas av tunna, kalkhaltiga jordar med glesa skogar av
alvarprägel mot nordväst och av ett mäktigare jordtäcke med tätare skogar mot sydöst.
Många av ytorna med alvarskog är dock av trivial typ då skogen tidigare avverkats och
numera utgörs av yngre tallskog i olika successioner. Detta medför att alvarprägeln
försvunnit och mycket av den flora som blommat upp efter avverkningarna håller på att
klinga ut. Mot sydost tilltar jorddjupet med friskare marker och lokalt finns kärrmarker och
myrar, till exempel Stormyr.
Omfattande undersökningar har gjorts av grundvattenförhållandena inom planerat
verksamhetsområde och i omgivningarna i både prospekteringsborrhål och privata brunnar.
För brunnsägare bedöms det inte uppstå några negativa konsekvenser av avsänkt
grundvattennivå då en sådan endast sker upp till cirka 100 m från planerat kalkbrott och
närmsta brunn ligger vid Lilla Snögrinde 1:50 på ett avstånd av cirka 300 m. Däremot kan
den temporära ”källan”, som inte flödar hela året, på Lilla Snögrinde 1:50, få minskat flöde
under vinterperioden vid kalkbrytning i den sydvästra delen. Grundvattennivåerna är då
naturligt höga liksom flödet från källan vilket medför att påverkan på flödet endast blir
marginellt.
Vid Klintehamn finns två kommunala vattentäkter, Loggarve och Mölner, där Mölner är den
äldre vattentäkten som numera ej används utan utgör reservvattentäkt. I Mölner finns sex
brunnar där den närmaste ligger cirka 1 km från fastighetsgränsen. Det yttre
skyddsområdet ligger i anslutning till väg 141 och vid planerad utfart från täktområdet.
I Loggarve finns sex brunnar i två grupper om vardera tre brunnar. De ligger cirka 1,5
respektive drygt 2 km från fastighetsgränsen, och det yttre skyddsområdet ligger nästan en
kilometer norr om täkten. Nästan allt vatten går idag till livsmedelsindustrin Foodmark cirka
900 m nordväst om fastigheten.
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Vattenförsörjningen till Klintehamn sker idag genom pumpning av vatten i ledning från
Visby och Tofta vattenverk via Västergarn till Klintehamn och Mölner vattenreservoar.
Därifrån pumpas vatten söderut till Levide.
Ingen av vattentäkterna kommer att påverkas vare sig kvantitativt eller kvalitativt av
brytning av kalksten på fastigheten Klinte Klintrebys 1:5. Brytningen kommer inte heller att
påverka djupet till och förekomsten av salthaltigt grundvatten vid fastigheten eller i dess
omgivning.
Tillrinningsområdet för Stormyr plus cirka 25 m kommer att undantas från kalkbrytning.
Inga vattenförande zoner har påträffats inom fastigheten vilket innebär att tillrinningen till
Stormyr inte bedöms komma att påverkas. Konsekvenserna anses därför bli små till
obefintliga.
Inga ytvattendrag finns i höjdområdet vid planerat stenbrott, och grundvattenavrinning
sker till bäckar nedanför höjdområdet som rinner genom jordbruksmark norr och söder om
täktområdet. Utsläpp av process- och länshållningsvatten från planerad verksamhet till
recipient bedöms inte ge några negativa konsekvenser. Inte heller påverkas statusen för yt-,
grund- och kustvattenförekomsterna negativt så att miljökvalitetsnormerna inte kan följas.
Utsläppet kommer därmed inte att påverka möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna för
grundvattenförekomsten Mellersta Gotland–Klintehamn, Snoderån-Levide eller Östersjön.
En bassäng planeras att anläggas för lagring av länshållningsvatten från vinter till sommar
som kommer att finnas kvar efter avslutas verksamhet. Den kommer därmed att kunna
utgöra en vattenresurs för bevattningsändamål och förstärkning av vattentillgången vid
Loggarve vattentäkt. Även en våtmark i sydväst kommer att bildas och bidra till ökad
infiltration och tillgång på grundvatten under sommaren.
Cirka 41 ha (18 %) av fastigheten Klinte Klintebys 1:5 har höga eller mycket höga
naturvärden (motsvarande klass II och I) enligt den detaljerade inventeringen från 2017.
Områden med påtagliga naturvärden (klass III) utgör tillsammans 31 ha (14 %). Resterande
cirka 150 ha (68 %), bedöms ha lägre värden. Dessa ytor täcks främst av brukade barrskogar
och kalhyggen.
Totalt har 25 delområden med naturvärden, så kallade naturvärdesobjekt, identifierats
inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5. 13 naturvärdesobjekt (sammanlagt 36 ha) ligger helt
eller delvis inom det planerade brytningsområdet. Åtta av dessa (sammanlagt 15 ha) har
högt naturvärde (klass II) och fem (sammanlagt 21 ha) har påtagligt naturvärde (klass III).
Inga naturvärdesobjekt med mycket högt naturvärde (klass I) har identifierats inom
brytningsområdet.
Totalt har 112 rödlistade och/eller skyddade arter påträffats inom eller i anslutning till
fastigheten Klinte Klintebys 1:5. 81 av dessa arter har fast förekomst inom fastigheten och
51 inom det planerade brytområdet. Av de särskilt skyddsvärda arterna inom fastigheten
Klinte Klintebys 1:5 är 56 stycken rödlistade och 36 skyddade enlig miljöbalken. 11 av dessa
arter är både rödlistade och skyddade.
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Successiv efterbehandling planeras och en efterbehandlingsplan bifogas ansökan.
Efterbehandlingsplanens syfte är att skapa produktiv skogsmark och biologiskt värdefulla
naturtyper efter att kalksten brutits ut. Målet är att det, på de efterbehandlade ytorna i
kalkbrottets botten, ska etablera sig en artrik flora och fauna redan några år efter att
åtgärderna påbörjats. De skapade miljöerna ska därefter hysa höga biologiska värden under
avsevärd tid. Efterbehandlingen kommer att genomföras parallellt med stenbrytningen och
pågå kontinuerligt under driftstiden. Efterbehandlingsåtgärderna består av två typer, dels
generellt tillskapande av naturtyper som utgörs av tidiga successionsstadier på
kalkhällmarker och kalkrik mineraljord, dels riktade och artspecifika åtgärder för de djuroch växtpopulationer som bedöms löpa störst risk att påverkas av den planerade
kalkbrytningen.
I samband med produktion vid planerad verksamhet kommer buller att uppstå. Negativa
konsekvenser av buller från produktionen kan vara risk för upplevda störningar hos
närboende i omgivningen. En åtgärdsplan ska upprättas och med planerade skyddsåtgärder
mot buller bedöms denna risk som liten eller försumbar och konsekvenserna blir små eller
obefintliga.
En del av planerad verksamhet är transporter till och från verksamheten med material och
interna transporter inom verksamhetsområdet med arbetsmaskiner. Även övriga
transporter till och från verksamhetsområdet tillkommer med bland annat kemikalier och
avfall. En ökad trafikering av tunga fordon kan skapa en känsla av otrygghet för oskyddade
trafikanter, och det orsakar buller och vibrationer för fastigheter som ligger nära
transportvägen. Det anses dock att konsekvenserna blir små till måttliga om hastigheterna
sänks. Negativ konsekvens av trafikbuller från transporterna är risken att de medverkar till
att öka antalet bostäder med överskridande av riktvärdet, en dygnsekvivalent ljudnivå på
55 dBA, jämfört med dagens trafikmängd. Beräkningarna visar att man vid maximalt antal
transporter på utvald transportsträcka riskerar en ökning till över 55 dBA i tre av totalt 76
bostäder utmed hela vägsträckan.
Vid sprängning i täkter alstras markvibrationer och luftstötvågor som riskerar orsaka
påverkan på närbelägen bebyggelse och människor som vistas i täktens absoluta närhet.
Sprängning i kalkbrottet kommer att alstra vibrationer. Även transporter alstrar vibrationer
för fastigheter som ligger nära transportvägen. Vibrations- och luftstötsmätningar kommer
att ske vid utvalda hus som beroende på avstånd och grundläggning kan riskera att bli
påverkade av planerad verksamhet. Sprängteknik anpassas så att byggnader inte ska
komma till skada, därmed anses konsekvenserna bli små till obefintliga.

3

INLEDNING

3.1

Syfte
Rapportens syfte är att utgöra miljökonsekvensbeskrivning när SMA Mineral AB ansöker om
tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken för täktverksamhet avseende kalkbrytning under
grundvattennivå på fastigheten Klinte Klintebys 1:5 vid Klinte på Gotland.
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3.2

Bakgrund
SMA Mineral bedriver i dagsläget brytning av kalksten i två mindre kalkbrott inom fastighet
Klinte Klintebys 1:5 på Gotland. Kalksten som planeras brytas ska levereras till
produktionsanläggningar som tillverkar bränd och släckt kalk. Den planerade täkten avser
ett uttag av 900 000 ton kalksten per år, med ett totalt uttag omfattande 30 miljoner ton
kalksten.

4

LOKALISERING
Gotland är det område i Sverige som har tillräckligt god kvalitet och kvantitet av kalksten
för stål- och cellulosaindustrins behov.
Planerad täktverksamhet ligger på fastigheten Klinte Klintebys 1:5 cirka 5 mil söder om
Visby, 4 km från Klintehamns godshamn och 3,5 km från Klintehamns centrum. Väg 141 och
väg 562 går utanför planerat verksamhetsområde med goda möjligheter att transportera
kalksten till godshamnen i Klintehamn.
Bostäder ligger med närmsta avstånd på cirka 300 m i Lilla Snögrinde i väst och cirka 350 m
vid Hunninge Gård i öst.
Klinte kyrka ligger cirka 1,2 km från planerad verksamhet och Klintberget, som är ett
omtyckt friluftsområde med historiska lämningar från tidig kalkstensbrytning ligger cirka 1
km väst om planerad verksamhet.
Ett våtmarksområde, Stormyr, ligger i utkanten av fastighetsgränsen tillika
verksamhetsområdet. Närmsta större vattenförekomst är Östersjön som ligger cirka 4 km
väst om planerad verksamhet.

Figur 1: Lokalisering av område för planerad verksamhet. (karta källa: www.eniro.se)
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5

NUVARANDE VERKSAMHET
Kalkbrytning sker vid Klintebys stenbrott och Lilla Snögrinde stenbrott i enlighet med nu
gällande två tillstånd för brytning av kalksten i befintliga brott inom fastigheten Klinte
Klintebys 1:5. Klintebys stenbrotts tillstånd medger ett uttag omfattande 25 000 ton
kalksten/år, till och med den 1 september 2026. Lilla Snögrinde stenbrotts tillstånd medger
ett uttag av 70 000 ton/år till och med den 31 december 2033.
Nuvarande verksamhet innebär avbaning, borrning, sprängning, krossning, sortering,
skutknackning, lagring av produkter och avbaningsmassor, samt transporter till och från
verksamhetsområdena. Där ett verksamhetsområde avser ett område som omfattar ytor
för täkten med erforderliga skyddszoner för stenkast samt områden för krossning och
upplag. Ett brytområde är det område där brytning sker genom bland annat sprängning.

6

PLANERAD VERKSAMHET
I och med planerad verksamhet kommer verksamhets- och brytområdet att öka. Planerat
verksamhetsområde härrör till Klinte Klintebys 1:5 fastighetsgräns, brytområde omfattar
cirka 109 ha av fastigheten. Cirka 115 ha av Stormyrs tillrinningsområde inom fastigheten
undantas från brytning. Planerad brytning avser att omfatta ett maximalt uttag av 900 000
ton kalksten per år och omfattar totalt 30 miljoner ton uttaget berg.
Verksamhet som fortsatt planeras att ske inom verksamhetsområdet är avbaning, borrning,
sprängning, krossning, sortering, skutknackning, lagring av produkter och rena jord- och
schaktmassor (avbaningsmassor), utlastning, transporter till och från verksamhetsområdet
samt successiv efterbehandling. Inom verksamhetsområdet kommer schaktning,
uppförande av planer för upplag och annat som har med verksamheten att ske.
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Figur 2: Planerat bryt- och verksamhetsområde.

Brytning av kalksten planeras genom att borrdjup och sprängning sker med pallhöjder som
varieras beroende på stenens kvalitet och terrängens variationer. Pallhöjderna bedöms
komma att variera mellan cirka 5–15 m.
Bruten stenråvara transporteras till krossanläggning för förädling av utbruten sten. Efter
kross siktas stenen antingen torrt och/eller vått för framställning av olika storleksfraktioner
av produkten. Processer för krossning, sortering i olika storleksfraktion och i
förekommande fall tvättning av produkter integreras i en processanläggning.
Inledningsvis används torr sortering med användning av torr siktning till olika
storleksfraktioner. De operationer som krävs är som följer:
•
•
•

6.1

Krossning utförs med kon-, käft-, eller annan kross.
Siktning utförs på det krossade materialet i vibrerande siktutrustning genom
siktdukar. Viss andel av överkorn kan återföras till kross.
Våt tvätt och siktning av kalksten införs om torr siktning inte ger erforderlig kvalitet
och utbyte av produkt, se avsnitt 6.1.

Tvätt av produkter
Kalksten som krossats innehåller viss andel ler- och andra mineral, vilka utgör
kvalitetsbegränsande föroreningar. Vanligen är dessa mineral finfördelade och kan delvis
avskiljas från kalkstenen genom mekanisk sortering under torra förhållanden. Mekanisk
bearbetning under samtidig vattenbegjutning förbättrar effektiviteten avseende avskiljning
av oönskade mineral och ökar därmed produkternas kvalitet. En tvättanläggning består av
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en eller flera enheter som mekaniskt bearbetar den krossade stenen med efterföljande
sortering i siktverk under samtidig begjutning med vatten.
Vattenförbrukningen minimeras genom att tvättvattnet renas från fast finpartikulärt
material via en sedimentationsprocess. Vanliga flockningsmedel för vattenrening används,
till exempel aluminium- och järnföreningar, eventuellt i kombination med organiska
flockningsmedel. Ingående vatten recirkuleras och renas i anläggningen, varför ingen
utgående ström av processvatten uppkommer.
De finkorniga mineralerna som sedimenterats kommer utgöras av finpartikulär kalksten
med betydande inslag av lermineraler/silikater. Dessa förväntas även innehålla en andel
sprängmedelsrester i form av kväveföreningar, det har dock visats i laboratorieförsök att
halterna kväve ligger under detektionsgräns, se Tabell 1 och Tabell 2 nedan.
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Tabell 1: Resultat från laboratorieförsök avseende andelen lermineraler/silikater i finpartikulär kalksten. Enhet i
% om inget annat anges.

Fällning från tvätt av
20–40 mm sten

Fällning från tvätt av
0-20 mm sten

Sten/fällning 0–2
mm

CaO-total

33,8

30,4

48,9

MgO

7,56

8,27

3,35

Fe2O3

1,86

2,09

0,51

SiO2

13,62

17,31

3,60

Al2SO3

5,67

6,17

1,05

MnO

0,05

0,05

0,03

P2O5

0,08

0,1

0,02

TiO2

0,23

0,27

0,05

K2O

1,53

1,91

0,34

S

0,128

0,078

0,10

SLeco

-

-

0,10

C

-

-

11,1

CO2

-

-

40,8

LOI

34,87

32,83

41,6

Kväve Kjeldahl (mg/kg)

<500

<500

-

Kväve Kjeldahl (mg/kg ts)

<510

<510

-
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Tabell 2: Resultat från laboratorieförsök avseende tungmetaller i finpartikulär kalksten. Enhet i mg/kg om inget
annat anges.

Fällning från
tvätt av 20–40
mm sten

Fällning från
tvätt av 0-20
mm sten

Sten/fällning
0–2 mm

Riktvärde
NV KM

Riktvärde
NV MKM

Al

14 000

13 000

2 200

-

-

Cd

<0,18

<0,18

<0,18

0,8

12

Co

8,9

10

<2,3

15

35

Cr

11

13

2,4

80

150

Cu

11

8,7

<2,3

80

200

Hg

<0,045

<0,045

<0,045

0,25

2,5

Ni

15

16

<2,3

40

120

Pb

6,9

4,6

2,2

50

400

V

11

12

<9,0

100

200

Zn

33

30

9,4

250

500

Kväve Kjeldahl

<500

<500

-

-

-

Kväve Kjeldahl

<510

<510

-

-

-

Den finkorniga fällningen kommer till viss del blandas med den något grövre
stenen/fällningen som i tabell ovan benämnts sten/fällning 0–2 mm. Andelen blir beroende
av avsättningsmöjligheterna för 0–2 mm fraktionen. Enligt laboratorieförsök framgår det
att samtliga fraktioner innehåller Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark
avseende känslig markanvändning (KM) avseende analyserade tungmetaller, se Tabell 2.
6.1.1

Vatten, hantering och användning
Brytområdets lågpunkter kommer att samla vatten från drygt 100 ha. Avrinning från
området beräknas uppgå till cirka 5 l/s. En viss andel därav används för tvättning av täktens
produkter och bekämpning av damm inom täktområdet, till exempel bevattning av
transportleder. Den produkt som lämnar tvättanläggningen bedöms innehålla 3–5%
fukthalt, vilket innebär att cirka 1–1,5 l/s transporteras bort från täktområdet. Resterande
vatten som bedöms uppgå till cirka 3,5–4 l/s samlas i bassäng i områdets norra del.
Sommartid kan vattnet användas för bevattningsändamål på närliggande jordbruksmarker
alternativt om kvalitetskraven bedöms uppfyllda, användas för att förstärka Loggarve
vattentäkt genom infiltration på lämpligt ställe. För mer information, se avsnitt 10.4 och
Bilaga B.2 om hydrogeologiska och hydrologiska förhållanden

6.2

Successiv efterbehandling
Brytområdets högsta läge är 56 m över havet, generell marknivå är mellan 50 och 55 m
över havet. Den planerade täktens slutliga bottennivå kommer variera mellan som lägst 30
m över havet upp till cirka 45 m över havet. Exakt profil på planerad täktbotten bestäms
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löpande i samband med produktionsplaneringen. Det förutses att ett kanalsystem, eller
kulvertering, krävs i slutskedet av brytperioden för att skapa ett passivt system genom att
ansluta de lägst belägna utbrutna områdena i väster med omgivande marker i norr som
ligger cirka 40 m över havet.
Efterbehandlingsarbete utförs successivt genom att material som avbaningsmassor,
finmaterial av sten, material från tvätt av sten, block med mera läggs ut i områden när
slutnivå på just den delen av brytområdet har nåtts. Bedömt 5–10 ha sammanhängande
område krävs för att inleda arbeten med efterbehandling. Arbetet bedrivs löpande som
samarbete mellan:
•
•
•

•

Geologer ansvarar för att fyndighetens sten bryts och utnyttjas optimalt efter
gällande kvalitetskrav.
Hydrologisk expertis ansvarar för att förutsäga hydrologiska förhållanden i täktens
varierande slutnivåer.
Naturvårdsexpertis ger rekommendationer för att på ett lämpligt sätt utforma
delområden utifrån deras förväntade hydrologiska förhållanden samt genom
användande av olika material såsom avbaningsmassor och fallande material i olika
storleksfraktioner.
Produktionspersonal efterbehandlar sedan successivt de färdigbrutna områdena
som efterbehandlingsplanen anger genom att lagra och lägga ut material utefter de
anvisningar som framtagits och i samråd med övrig expertis.

Genom en sådan arbetsmetodik kommer de första utbrutna delområdena ha haft 20–30 års
tid för återetablering av flora och fauna vid brytperiodens slut, som beräknas till cirka 30–
40 år.
Ytterligare information om efterbehandlingens utformning, hantering av biologiska värden
med mera kommer i avsnitt 11 och Bilaga B.8.

7

OMGIVNINGSBESKRIVNING
Verksamhetsområdet angränsar till åkermark i norr och öster, till skogsmark och Stormyr i
söder samt skogsmark och väg 141 i väst.
Bostäder ligger med närmsta avstånd på cirka 300 m i Lilla Snögrinde i väst och cirka 350 m
vid Hunninge Gård i öst.
Klinte kyrka ligger cirka 1,2 km från planerad verksamhet, Klinte kyrka är byggd under
medeltiden och har ett kulturellt värde i området. Klintberget ligger cirka 1 km väst om
planerad verksamhet och är ett omtyckt friluftsområde med historiska lämningar från tidig
kalkstensbrytning.
Ett våtmarksområde, Stormyr, ligger i utkanten av fastighetsgränsen tillika
verksamhetsområdet.
Närmsta större vattenförekomst är Östersjön som ligger cirka 4 km väst från planerad
verksamhet och närmsta tätort är Klintehamn på att avstånd om cirka 3 km.
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7.1

Topografi
Den planerade utvidgningen av Klintebysbrottet och Snögrindebrottet mot sydöst mot
Stormyr inom del av fastigheten Klinte Klintebys 1:5 ligger på en flack platå med marknivåer
som varierar mellan cirka 50 och 55 m över havet (Bilaga B.2.2). Området består av
skogsmark och avverkade ytor (Figur 3). Stormyr i sydöstra delen av fastigheten ligger på
cirka 49–50 m över havet. I norr och nordväst finns odlad mark med nivåer på cirka 40 till
50 m över havet, som sluttar mot nordväst till cirka 30 m över havet vid väg 562 från Klinte
mot nordost förbi Loggarve. Den flacka platån sluttar brant ner mot den odlade marken i
nordväst (Figur 4 och Figur 5).
Klintebys stenbrott

Planerat stenbrott

Snögrinde stenbrott

Planerat stenbrott

Stormyr

Figur 3: Befintliga stenbrott och planerat stenbrott ligger på en flack högplatå med marknivåer på 50–55 m över
havet. Stormyr ligger på nivån cirka 49–50 m över havet (Lantmäteriet Ortofoto)

Figur 4: Foto mot nordväst vid platåbranten mot odlad mark (vänster) och foto mot sydöst från branten längs
kraftledningen (höger)
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Klintebys stenbrott

Planerat stenbrott

Snögrinde stenbrott

Planerat stenbrott

Stormyr

Figur 5: Terrängskuggning av befintliga och planerat stenbrott som tydligt visar att planerad verksamhet ligger
på en flack högplatå. (Lantmäteriet Terrängskuggning)

7.2

Jordarter och berggrund
Den flacka platån vid fastigheten består av berg i dagen och jordtäcke som är <1 m mäktigt,
och den odlade marken består av svallsand och morän (Figur 7). Den ytliga berggrunden på
höjdplatån vid fastigheten utgörs av stromatoporoidekalksten och revkalksten med inslag
av grovkristallin kalksten. Jordbruksmarken i nordväst ligger på märgelsten och märgel
(Figur 6). Märgelstenen lutar mot sydsydost och ligger under revkalkstenen uppe på platån.
Generellt stupar Gotlands berggrund 0,2–0,4° åt sydsydost, men lokalt kan mycket
varierande stupningsriktningar och lagring förekomma beroende på avsättningsmiljö för
bergarterna (SGU, 2011).
Det planerade stenbrottet är beläget i den norra sidan av en höjdrygg tvärs över mellersta
Gotland bestående av olika kalkstenstyper, tillhörande den så kallade
Klintebergsformationen, som sträcker sig från Fröjel i SSV till Torsburgen i NNO.
Ytberggrunden består i huvudsak av lagrad och revartad, oregelbundet lagrad
stromatoporoidékalksten vilket skapar en knölig, undulerande och sprickrik hällyta (SGU,
2011). Inslag finns även av tunnlagrad kalkarenit, som ger en flack och sprickfattig hällyta.
Kalkstenen underlagras av märgel och växellagring med märgel, märgelsten och kalksten.
Mäktigheten av kalksten varierar inom fastigheten och kärnborrning visar att övergången
mellan kalk- och märgelsten och märgel ofta ligger på cirka +41 till +43 m över havet, men
ställvis kan vara djupare.
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Sand

Moränlera

Grotta

Kärrtorv
Sedimentärt berg
Figur 6: Befintliga stenbrott och planerat stenbrott ligger i kalt berg med jorddjup <1 m. Stormyr ligger på
svallsand i SV och torv i NÖ (SGU Jordartskarta, 2005)

Märgelsten
& Märgel

Snögrinde stenbrott
Revkalksten

Silt- &
Märgelsten
Figur 7: Befintliga och planerat stenbrott ligger i stromatoporoidekalksten och revkalksten med inslag av
grovkristallin kalksten. NV om brottet ligger jordbruksmark på märgelsten och märgel. Vid Klintebys stenbrott
finns ett lineament indikerat från VLF mätningar (Grön linje). I N – S riktning finns ett flertal lineament
indikerade från höjddata (Svart linje).
Stenbrott i drift,
Nedlagt stenbrott. (SGU Berggrundskarta
K221, 2011)

Revkalksten och stromatoporoidekalksten karaktäriseras av stor sprickighet och därmed
möjlighet till lagring och transport av grundvatten. Detta syns tydligt i väggen i både
Klintebys och Snögrinde stenbrott där kalkstenen är mest uppsprucken i de ytliga metrarna
(Figur 8 och Figur 9) I brottväggen i Klintebysbrottet syns även vertikala sprickor, både
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slutna och öppna, som går ända ner till brottbotten som ligger på nivån 42 m över havet.
Det förekommer även mindre områden med revbildningar som är mer uppspruckna vilket
kan ses vid Snögrinde brottet.
Vidgning av ytliga sprickor genom karstvittring förekommer på Gotland på nivåer över
Littorinavallen på cirka + 25 m över havet.
Karstvittringen bedöms kunna påverka förekommande sprickors storlek till någon meters
djup (SGU, 2011). Inga större områden med ytlig karst har dock upptäckts vid fältarbeten.

Figur 8: Foto på brytfronten i Klintebys stenbrott som visar väl uppsprucken kalksten i ytan och med både
horisontella och vertikala öppna sprickor ända ner till brottbotten på +42 m (Fotot är taget i västra delen av
brottet)

I en fördjupning i södra delen av Snögrinde stenbrott har vatten samlats och ovanför denna
syns en uppsprucken revkropp (Figur 9 och Figur 10). Botten på brottet ligger på cirka +46
m och vattenytan låg på cirka +44 m i maj 2017.
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Figur 9: Foto på Snögrinde stenbrott med botten på cirka +46 m och en vattensamling i maj 2017 med vattenyta
på cirka +44 m.

Omkring 50 m SV om vattensamlingen ligger borrhål 16011, där grundvattennivån den 12
maj 2017 uppmättes till +33,8 m, vilket är 17,1 m under överkant rör (Figur 10).
Grundvattennivån sjunker alltså cirka 10 m på ett avstånd från kalkbrottet på cirka 50 m.
Även i borrhålen 16010 och 16016 har en påtagligt låg grundvattennivå uppmätts. Detta
indikerar att det kan finnas ett stråk med hög vattengenomsläpplighet i kalkberggrunden i
SSÖ – NNV riktning.
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Bh16011

Figur 10: Foto mot ÖSÖ på Snögrinde stenbrott med botten på cirka +46 m och en vattensamling med vattenyta på cirka
+44 m i maj 2017 (Vänster), och foto på borrhål 16011 cirka 50 m SV om dagbrottssjön vid väg mot S (höger).

Strukturgeologiska förhållanden såsom förekomst av vattenförande sprick- och krosszoner
har undersökts med geofysiska mätningar på markytan med VLF-instrument (Figur 11). De
indikationer på lineament som finns på SGU:s berggrundskarta över Gotland och baseras på
flyggeofysiska mätningar har dock inte kunnat verifieras. Resultaten från hydraultesterna
visar dock att det finns områden med förhöjd vattengenomsläpplighet i den södra och
sydvästra delen av fastigheten, vilket även indikeras av VLF-mätningarna i profil 1 och 2. Vid
borrhål Bh16010 förekommer stromatoporoidékalksten i ytan vilket skapar en sprickrik
övre del av kalkstenen där infiltrationen till grundvattnet är god. Även området söder
därom har troligtvis en förhöjd sprickighet i den ytliga kalkstenen vilket indikeras av flera
anomalier i profil 1.
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Figur 11: Sju VLF-profiler med uppmätta anomalier, och indikerade lineament från tolkning av höjddata samt
flyggeofysik (VLF) enligt berggrundskartan över Gotland (SGU K221, 2011). Se Figur 7.

7.3

Yt- och grundvatten

7.3.1

Ytvattendrag
Inga ytvattendrag finns i höjdområdet vid planerat stenbrott, och grundvattenavrinning
sker till bäckar nedanför höjdområdet som rinner genom jordbruksmark norr och söder om
täktområdet (Bilaga B.2.2). Bäcken som avvattnar den norra delen av fastigheten går förbi
Hunninge gård mot nordväst över jordbruksmarken, där den är kulverterad och ansluter till
en bäck som kommer från livsmedelsindustrin. Bäcken fortsätter en bit längs vägen mot
Loggarve, där den viker av mot väster och slutligen rinner ut i Östersjön vid Varvsholm,
Klintehamn. Längs den delen av bäcken har vattenprovtagning utförts av Västra Gotlands
Vattenråd under åren 2011–2014. Läget på provtagningspunkter har förändrats under åren,
och resultatet från tre punkter redovisas i Figur 12 (Grå fyllda cirklar i Bilaga B.2.3).
Provtagningspunkten innan utloppet i Östersjön (punkt 5) har endast provtagits 2011, och
har nitratkvävehalter på cirka 0,5–7 mg/l och fosfatfosforhalter på cirka 0,3–0,8 mg/l.
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Figur 12: Nitratkväve och fosfatfosfor i bäcken som rinner från Hunninge gård och ut i Östersjön. Punkt 5 ligger cirka
300 m från utloppet i Östersjön och punkt 6 och 7 ligger på jordbruksmark väster om vägen från Klinte mot Loggarve.

Provtagningspunkterna 6 och 7 ligger på jordbruksmark, där punkt 6 ligger i den bäck som
kommer från Hunninge gård, och punkt 7 är ett tillflöde från jordbruksmarker norr om
bäcken. Punkt 6 uppvisar ungefär samma halter av nitratkväve som utflödet i Östersjön,
medan halten fosfatfosfor är något lägre. Tillflödet till bäcken (punkt 7) har generellt högre
halter av både nitratkväve och fosfatfosfor. Halten av näringsämnena kväve och fosfor i
bäcken från Hunninge gård varierar under året och beror på jordart, växtperiod, gröda,
gödsling, nederbörd och utlakning. Höga halter påverkas av hög nederbörd, obevuxen mark
samt sandjordar med stor urlakning. Merparten av analysvärdena för nitratkväve ligger i
intervallet 2–4 mg/l, vilket anses vara normala värden. Halten av fosfatfosfor är något höga
under växtsäsongen men extremt höga under icke växtsäsong. Normalvärden anses ligga i
intervallet 40–60 mikrogr/l.
Den södra delen av fastigheten, där Stormyr
ligger, avrinner mot Levidebäcken som går
genom Lilla Solbjärge (Bilaga B.2.2). Idag finns
ingen direkt förbindelse mellan Stormyr och
bäcken som börjar norr om Lilla Solbjärge, men
tidigare har en utdikning gjorts av Stormyr förbi
Lillmyr med anslutning till bäcken (Figur 13).
SMA Mineral har påbörjat vattenprovtagning
under hösten 2017 i tre punkter i tillrinnande
bäckar mot norr och en punkt i bäck mot söder
vid Lilla Solbjärge innan jordbruksmarker.
Halten nitratkväve är låg i alla punkter utom
uppströms vägen vid Hunninge, som är
påverkad av omgivande jordbruksmark (Bilaga
B.2.6). Halten fosfatfosfor ligger under
mätgränsen <5 µg/l, utom vid vägen mot
Hunninge där den är cirka 50 µg/l.

Figur 13: Tidigare dikning från Stormyr till bäcken
vid Lilla Solbjärge.
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Vattenförekomsten Snoderån-Levide (WA87595500/SE635524-164872) ingår i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Levidebäcken som börjar norr om Lilla Solbjärge utgör
biflöde till Snoderån, som rinner ut i Östersjön (Figur 14). I Levidebäcken finns områden
med relativt opåverkade lopp, och dessa områden har höga naturvärden i form av bl.a.
havsöring och stationär öring. Miljökvalitetsnormen god ekologisk status skall uppnås till
2027. Vattenförekomsten har fått tidsfrist till 2027 då den inte omfattas av något
områdesskydd eller är utpekad som nationellt värdefull. Skälet till tidsfristen är orimliga
kostnader pga. otillräcklig lagstiftning och administrativ kapacitet att genomföra åtgärder.
Vattenförekomsten har sämre än god ekologisk status beroende på fysisk påverkan i form
av att hydrologin är störd pga. kanalisering, rätning och återkommande rensningar
framförallt i Snoderån. God ekologisk status med avseende på näringsämnen, eller
biologiska kvalitetsfaktorer som indikerar näringsämnespåverkan, kan inte heller uppnås till
2021 på grund av att vissa åtgärder har bedömts medföra orimliga samhällsekonomiska
kostnader. Halter av fosfor (cirka 30 µg/l) och kväve (cirka 2 mg/l) ligger strax över gränsen
för god status. De största påverkanskällorna är jordbruk, enskilda avlopp,
reglering för bevattningsändamål och
fysiska förändringar i vattendragen.
Bäcken som rinner förbi Hunninge gård i
norr och mynnar ut i Östersjön vid
Varvsholm vid Klintehamn ingår inte i
VISS. För mer information beträffande
ytvatten och gällande
miljökvalitetsnormer se avsnitt 9.4.3.1.

Figur 14: Vattenförekomsten Snoderån-Levide
(WA87595500/SE635524-164872) (Karta källa: VISS,
2017)

7.3.2

Grundvatten i omgivningen
Tillgången på grundvatten i berggrunden är tämligen god med uttagsmöjligheter på 600–
2000 l/h inom den höjdrygg tvärs över mellersta Gotland som sträcker sig från Fröjel i SSV
till Torsburgen i NNO och som består av olika kalkstenstyper, tillhörande den s.k. Klintebergsformationen (ljusgrön färg i Hydrogeologiska kartan Figur 15). Ytberggrunden består i
huvudsak av stromatoporoidekalksten och revkalksten med inslag av grovkristallin kalksten
(SGU, 2011). En utvärdering av information från 241 privata brunnar från SGU:s brunnsarkiv
i Klintebergsformationen ger en mediankapacitet på 1200 l/h, mediandjup på 34 m, och en
regional hydraulisk konduktivitet på 0,5*10-6 m/s. Enligt uppgifter från SGU (2018) kan
konduktiviteten dock vara en faktor 3 gånger högre.

23 (111)

2000 – 6000 l/h

Hög kloridhalt

600 – 2000 l/h

<600 l/h
Hög kloridhalt

Figur 15: Hydrogeologisk karta över Gotlands län, utsnitt Klintehamn. Rastrerat område anger grundvatten som
kan ha höga kloridhalter (SGU, 1982). Streckade linjer utgör indikerad mindre tydlig morfologisk sprickzon.

Kalkstenen underlagras av märgel och växellagring med märgel, märgelsten och kalksten.
Väster om höjdryggen finns ett smalt område med märgelsten och märgel i riktning SV–NO
längs vägen mellan Fröjel och genom Klinte (ljusbrun färg i Figur 15). Detta område har
mindre goda uttagsmöjligheter på <600 l/h, och en regional konduktivitet på 0,1*10-6 m/s.
Väster om detta ligger ett smalt stråk av siltsten och märgelsten med uttagsmöjligheter på
600–2000 l/h, och en regional konduktivitet på 1,8*10-6 m/s. Längre västerut mot Klintehamn förekommer märgelsten och märgel med tämligen goda uttagsmöjligheter och en
regional konduktivitet på 1,4*10-6 m/s. Ovan angivna värden på uttagsmöjligheter och
regional hydraulisk konduktivitet gäller de angivna bergarterna för hela Gotland och
behöver således inte överensstämma med förhållandena i området runt Klintehamn, då
spridningen av kapaciteten är stor för brunnar inom de olika bergarterna. Troligtvis finns
dock en mindre genomsläpplig märgelsten som underlagrar den mer genomsläppliga
kalkstenen på höjdryggen vid planerad kalktäkt. Trots att märgelstenen generellt har lägre
genomsläpplighet än kalkstenen, kan det finnas genomsläppliga subhorisontella lager som
ger tämligen goda uttagsmöjligheter.
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I området väster om vägen från Fröjel mot Klinte och Loggarve är det inte ovanligt med
höga halter av klorid i grundvattnet. Ytterligare information om orsaker till och förekomst
av grundvatten med höga kloridhalter i området omkring Klintehamn och planerat
stenbrott finns beskrivet i Bilaga B.2.17.
Området vid planerad kalktäkt ingår i grundvattenförekomsten Mellersta Gotland-Klintehamn
(WA91750038/SE637298-164664) och klassas som
sedimentär bergförekomst med en bedömd
uttagsmöjlighet av 6 000 – 20 000 l/h (Figur 16),
vilket är mycket högre än det som anges på SGU:s
hydrogeologiska karta för Klinteberget med
omnejd (Figur 15). Den kvantitativa statusen är
god, men den kemiska statusen är otillfredsställande. Bedömningsunderlag för grundvattenförekomsten redovisas i avsnitt 9.4.3.3.

Figur 16: Grundvattenförekomst Mellersta Gotland Klintehamn (WA91750038 SE637298-164664) (karta källa:
VISS)

7.3.3

Grundvatten vid planerat kalkbrott

7.3.3.1 Undersökningar
Omfattande undersökningar har gjorts av grundvattenförhållandena vid Klintebys stenbrott
och i omgivningen i både prospekteringsborrhål och privata brunnar (Bilaga B.2). Sjutton
kärnborrhål och tre brunnar inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5 har undersökts med
avseende på grundvattennivå och vattengenomsläpplighet i berggrunden (Figur 17).
Automatisk mätning av grundvattennivån pågår i en brunn och ett borrhål i den centrala
delen av planerat stenbrott (Brunn 2 och Borrhål 16005) samt i tre borrhål i den sydvästra
delen (16010, 16011 och 16016). Åtta brunnar i Lilla Snögrinde har inventerats och
automatisk mätning av vattennivån pågår i tre av brunnarna (Lilla Snögrinde 1:26, 1:45 och
1:50). Fyra brunnar cirka 400 m söder om Lilla Snögrinde och en brunn i Hunninge har också
inventerats.
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Figur 17: Undersökningsborrhål och brunnar på fastigheten Klinte Klintebys 1:5 samt privata brunnar som inventerats.

7.3.3.2 Grundvattenbildning
Det som bestämmer grundvattenförhållandena i ett område är dels nettonederbörden som
är den nederbörd som inte avdunstar och som kan bilda grundvatten samt vattengenomsläppligheten i berggrunden både i horisontalled och vertikalled. Grundvattnet inom ett
område rinner ut i källor, bäckar och sjöar och bildar avrinningen från området. På årsbasis
är grundvattenbildningen lika stor som avrinningen från ett område om ingen förändring
sker av grundvattenmagasinet och om inga sjöar finns där nederbörden bildar ytvatten
direkt. En viss förändring av grundvattenmagasinet sker dock mellan olika år, men den kan
antas vara liten. Avrinningen har beräknats av SMHI för området där fastigheten Klinte
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Klintebys 1:5 ingår. Avrinningen och därmed grundvattenbildningen har minskat från cirka
205 mm/år 2010 till cirka 95 mm/år 2014 (Figur 18). Därefter har den varit lika låg fram till
2017 då den ökade till cirka 165 mm.

Figur 18: Årsavrinning vid Klintebys beräknad med SMHI:s modell S-HYPE2016.

Grundvattenbildningen sker under hösten, vintern och våren från oktober/november till
april/maj (Figur 19). Under 2016 var grundvattenbildningen lägre än normalt under våren
men högre än normalt under hösten. 2017 var den normal under våren och hög under
hösten beroende på att nederbörden i september och oktober var mer än dubbelt så stor
som under de tidigare 7 åren. Under våren 2018 regnade det mer än normalt vilket
medförde den högsta grundvattenbildningen på 4 år. Troligtvis den högsta sedan 2010 –
2012. Under 2018 fram tom. augusti har grundvattenbildningen varit cirka 110 mm.

Figur 19: Avrinning per månad vid Klintebys beräknad med SMHI:s modell S-HYPE2016

7.3.3.3 Grundvattennivåer
7.3.3.3.1 Variation med tiden inom olika områden
Automatiska mätningar av grundvattennivån startade i början av maj 2017 i det centrala
borrhålet Bh16005 och i brunnen B2 något senare i början av augusti. I mitten av november
installerades nivåloggrar i tre borrhål i sydväst (Bh16010, 16011 och 16016). Både de
manuella och de automatiska mätningarna av grundvattennivån i den centrala delen av
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planerat stenbrott visar på en variation på några meter (Figur 20). Ingen större avsänkning
sker trots att nederbörden 2018 från mitten av mars till augusti är liten. Det tyder på att
kalkberggrunden är relativt tät under den ytliga uppspruckna delen ner till 3–5 m djup,
vilket stöds av genomförda hydraultester. Däremot sker en avsänkning på 15–20 m till
nivåer på +31 till +34 m över havet i de borrhål som ligger söder om Snögrinde stenbrott i
den sydvästra delen av planerat brott. I två av borrhålen (Bh16010, Bh16016) sänks grundvattennivån till någon meter över bottennivån för respektive borrhål, där loggern som
mäter grundvattennivån sitter. Grundvattennivån ligger alltså nära botten av borrhålen där
kärnloggning anger ”märgel som söndrar lätt genom lera” mellan cirka +33 och +37 m i
Bh16010, och ”kalksten med ökning av lerband” mellan +30 och +34 m i Bh16016, vilket
tyder på genomsläppliga djupare kalkstenslager. I borrhål Bh16011 som sitter cirka 50 m
sydväst om Snögrinde stenbrott, och som är mest genomsläppligt av de tre borrhålen,
avsänks grundvattennivån till cirka +33 m över havet, vilket är cirka 8 m över borrhålets
bottennivå på +25,5 m. Omkring 4 m under grundvattennivån på nivån +29 m anger
borraren ”tappat spolvatten” vid borrningen och kärnkarteringen anger ”omrört kalksten/
märgel” mellan +28 och +31 m, vilket visar på ett vattenförande lager.

Figur 20: Automatiskt och manuellt loggade grundvattennivåer i två borrhål centralt i planerat brytområde
(Brunn B2 och Bh16005) och tre borrhål i den sydvästra delen (Bh16010, 16011, 16016). De prickade
horisontella linjerna är bottennivån för respektive borrhål. Blå staplar är dygnsnederbörd vid Sanda. Observera
att nederbörden den 29 juli på 63 mm inte gäller för Klintebys där den uppmättes till cirka 35 mm vid Lilla
Snögrinde 1:45.

Även VLF mätningarna indikerar att det finns vattengenomsläppliga partier i berggrunden i
den sydvästra och södra delen av planerat brott. Efter den långa torrperioden som började i
mitten av mars 2018 ligger grundvattennivån i alla tre borrhålen konstant på cirka +31 till
+34 m från den 22 maj. Det är således högst troligt att det finns en genomsläpplig zon i
kalksten/ märgel under cirka +31 m.
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Den stora nederbördsmängden som faller den 29 juli medför att borrhålen i sydväst
reagerar med stigande grundvattennivåer. Det är dock en begränsad stigning efter ett dygn
med 0,6–3,6 m som avtar direkt efter regnet, vilket tyder på att det behövs långvarig
nederbörd för att fylla upp magasinet. Stigningen är störst i Bh16011 och Bh16016 och
uppgår till 2,0 respektive 3,6 m. I de centrala borrhålen sker endast en marginell höjning av
grundvattennivån, vilket visar att den ytliga berggrunden är uppsprucken och ger en snabb
avrinning av ytligt grundvatten.
Det djupare belägna grundvattnet i sydväst rinner sannolikt ner mot de låglänta jordbruksmarkerna i nordväst, och kan vid högvatten bidra till flödet i den temporära källan som har
en marknivå på cirka +42 m vid Lilla Snögrinde 1:50. Den 25 april var källan uttorkad och
grundvattennivån i Bh16011 låg då på +40 m, dvs. under marknivån på källan.
7.3.3.3.2 Variation inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5
För att få kunskap om hur grundvattennivån varierar inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5
har samtidiga mätningar gjorts av grundvattennivån i alla 17 kärnborrhål och 3 brunnar vid
tre tillfällen; 12 maj, 7 augusti och 6 november 2017. I augusti var grundvattennivån lägst
och i november var den högst efter mycket nederbörd under hösten (Figur 20). Efter
mycket nederbörd under vintern fram till mitten av mars ökade grundvattennivån
ytterligare drygt 5 m i borrhålen i sydväst, och grundvattennivån låg under kortare perioder
på omkring +50 till +54 m i hela höjdområdet (Figur 20). Grundvattennivån inom
fastigheten varierar olika mycket i olika delar mellan lågvatten- och högvattenperioder. Den
generella bilden är att grundvattennivån i den centrala och nordöstra delen av höjdområdet
varierar mellan cirka +50 m och +54 m, medan den i sydväst ligger mellan +31 m och +44 m,
och i söder mellan +38 m och +48 m. I den centrala och nordöstra delen är djupet till
grundvattennivån mellan 0,5 m och 4,5 m, medan den i sydväst ligger mellan cirka 10 m och
17–24 m under markytan. I söder ligger grundvattennivån mellan cirka 2 m och 12 m under
markytan. Grundvattennivån ligger alltså i den övre delen av kalkstenen i den centrala och
nordöstra delen av fastigheten medan den ligger djupare i den södra och djupast i den
sydvästra delen särskilt under lågvattenperioden (Figur 21).
På den mindre myren vid borrhål 16006 förekommer mindre vattensamlingar under våren,
men den är torr under sommaren. Under vintern är hela myren vattentäckt. Vid Stormyr
ligger grundvattennivån cirka 0,5 m under markytan på +48,5 m under vår och sommar,
medan den ligger över vattenytan under november då borrhålet flödar över.
I den västra delen av fastigheten ligger Snögrinde stenbrott med bottennivå på cirka +46 m,
och i dess sydvästra del ligger en vattensamling med vattenyta på cirka +44 m i mitten av
maj 2017.
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Figur 21: Uppmätta grundvattennivåer i 17 kärnborrhål och 3 brunnar 2017-05-12 och 2017-08-08 Vid varje borrhål står
uppifrån och ner; Borrhål, Grundvattennivå i maj (m under röröverkant), Grundvattennivå i maj (m över havet) och
differens (m) mellan högvatten (maj) och lågvatten (augusti).

Borrhålet 16011 som ligger cirka 50 m sydväst om vattensamlingen har en grundvattennivå
på cirka +34 m, dvs. 10 m under vattenytan i vattensamlingen (Figur 21). I de två borrhål
som ligger söder om detta, 16016 och 16010, ligger grundvattennivån cirka 24 m respektive
cirka 20 m under markytan på +30,7 m respektive +33,5 m. Området i den sydvästra delen
av fastigheten har alltså grundvattennivåer som ligger cirka 15–25 m under markytan, på
nivåer under +34 m under vår och sommar.
Kalkberggrunden är relativt tät under den ytliga uppspruckna delen ner till 3–5 m djup,
förutom i den sydvästra delen av området. Det medför att avrinningen sker som ytligt
grundvatten och grundvattnets flödesriktning följer den ytliga topografin. Grundvattenströmningen sker från det topografiska höjdområdet på +55 m i den centrala delen av
fastigheten mot norr och nordöst samt mot väster och söder (Figur 22). Totalt avrinner
cirka 350 000 m3 under ett normalår från hela fastigheten. Omkring hälften av avrinningen
sker söderut mot Solbjärge, där större delen (cirka 33 %) avrinner till Stormyr och vidare i
bäcken förbi Lilla Solbjärge. Omkring 25% avrinner mot nordöst till bäcken som mynnar vid
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Klintehamn, och cirka 25 % avrinner västerut till området söder om Snögrinde stenbrott där
det infiltrerar till en djupare liggande grundvattenförekomst.

Figur 22: Avrinningsområden för olika delar av fastigheten baserat på topografi, grundvattennivå och
vattengenomsläpplighet.

7.3.3.4 Vattengenomsläpplighet i berggrunden
Hydraultester i form av så kallade slugtest för att bestämma vattengenomsläppligheten i
kalkberggrunden har gjorts i 16 kärnborrhål och en brunn. Åtta borrhål testades 13 maj vid
sjunkande grundvattennivåer och nio testades 7–8 augusti 2017 vid en lågvattensituation.
Under hösten 2017 föll stora nederbördsmängder och höga grundvattennivåer uppkom,
särskilt i SV där grundvattennivån steg med cirka 10 m. Slugtester gjordes i de tre borrhålen
(Bh160010, 160011, 16016) i SV den 21 november för att även testa den övre delen av
kalkberggrunden (Figur 23).
Återhämtningen av vattennivån mättes efter borrning i tre brunnar i norr (B1, B2 och B3)
alla borrade till nivån cirka +22 m hösten 2015 då grundvattennivån var låg. Vattengenomsläppligheten beräknades till cirka 5*10-9 m/s i B1 och B3 som ligger helt i märgel och till
cirka 2*10-8 m/s i B2 som ligger i märgel och överst cirka 10 m kalksten. Slugtest kunde inte
utföras i B3 då avsänkningen var för långsam för att kunna mätas inom rimlig tid. Det visar
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att märgeln under Klintebys stentäkt i norr är ”tät”. Slugtest i B2 gav en genomsläpplighet
på cirka 1*10-7 m/s, det vill säga 5 gånger högre än vid mätning av återhämtningen direkt
efter borrning (Figur 23). Då borrhålet är 31 m djupt och ⅔ ligger i ”tät” märgel är det svårt
att utvärdera återhämtningstestet av ÅF, medan slugtestet visar genomsläppligheten i den
övre delen av kalkstenen.

Figur 23: Beräknad vattengenomsläpplighet (Konduktivitet) i 16 kärnborrhål och 3 brunnar samt grundvattennivå i
maj 2017.

Enligt borrarens uppgifter i kärnborrningsprotokoll finns tydliga indikationer på förekomst
av vattenförande sprickor och lager i form av spolvattenförlust och kärnförlust samt
anteckning om sprickor i de flesta borrhål (10 av 16). I de flesta fall gäller uppgifterna den
ytliga delen av kalkstenen. Endast i fyra borrhål anger borraren att hålet är tätt (Bh1601316016). I kärnkarteringen uppges dock att den övre delen i Bh16013 och Bh16014 ner till
1,4 m utgörs av en skjuvzon med kalkstensbitar, och i Bh16015 anges kärnförlust på 14,5–
16 m djup. Endast i Bh16016 finns ingen uppgift från borraren som tyder på vattenförande
sprickor, men kärnkarteringen anger lerband som kan vara vattenförande. Generellt är
alltså kalkstenen uppsprucken i de övre 3–5 m inom området. Från borrhålen i söder
(Bh16002, 16003 16017) finns uppgifter från borrare och kärnkartering som visar på
sprickig vattenförande kalksten och märgel under 5–10 m djup. Borrhålen i sydväst uppvisar
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sprucken kalksten under cirka 10 m djup (Bh16010) och under cirka 21,5 m (Bh16011), och
även ytligt uppsprucken kalksten. Vid borrningen sattes foderrör på de första metrarna i
alla borrhål. Den innebär att kalkberggrunden hydraultestades under några meters djup
under markytan.
Vid tolkning av vilken del av borrhålet som hydraultesterna representerar har följande
information använts; grundvattennivån vid testtillfället, höjning av vattennivån vid
ihällandet av testvolymen vatten jämfört med den maximala höjningen om borrhålet vore
helt tätt, samt information från kärnborrningsprotokoll och kärnkartering. Den del av
borrhålet som hydraultesterna representerar redovisas i Figur 23 som helt fylld cirkel (hela
borrhålet), övre halva cirkeln fylld (övre cirka 5 m av borrhålet) och nedre halva cirkeln fylld
(under cirka 5 m av borrhålet). Nedan redovisas vattengenomsläppligheten i olika delar av
undersökningsområdet.
•

I den sydvästra och södra delen av fastigheten där grundvattennivån är lägst är
vattengenomsläppligheten störst. I sydväst varierar den mellan 2,2*10-6 m/s och
11*10-6 m/s, och i den södra delen uppgår den till cirka 5*10-6 m/s.

•

I den centrala delen är vattengenomsläppligheten cirka 5*10-7 m/s. Bh16006 ligger vid
en mindre våtmark där ytliga hällar saknar sprickor och har en lägre genomsläpplighet.

•

I nordöst varierar vattengenomsläppligheten mer än inom övriga områden och uppgår
till mellan 4,2*10-7 m/s och 8,8*10-6 m/s.

•

I norra delen vid Klintebys stenbrott är vattengenomsläppligheten lägst och uppgår till
cirka 5*10-9 m/s vid Brunn 1 och 3, vilket beror på att brunnarna är borrade ner i
märgel.

De kompletterande hydraultesterna i det mest genomsläppliga området i sydväst som
gjordes vid de högsta grundvattennivåerna den 21 november, visar ungefär samma
vattengenomsläpplighet som vid mätningarna den 7 augusti vid en låg grundvattennivå.
Vattennivån i borrhålen vid högvatten ligger 9–13 m under markytan och denna del av
kalkberggrunden har inte kunnat testas. Information från borrning och kärnkartering visar
dock att kalkstenen är krossad och söndrar lätt längs hela borrhålet Bh16010 som är 20 m
djupt. I Bh16011 anger borraren spolvattenförlust både ytligt och vid botten av borrhålet.
Detta överensstämmer väl med testerna vid låg- och högvatten. Grundvattennivån vid
lågvatten var några meter över det undre genomsläppliga skiktet, medan den vid högvatten
låg i det övre genomsläppliga skiktet. I Bh16016 anges i kärnloggning lerband som kan vara
vattenförande. Det innebär troligtvis att kalkberggrunden mellan cirka +30 m och +40 m har
ungefär samma genomsläpplighet som den under cirka +30 m.
7.3.3.5 Grundvattenkemiska förhållanden
De privata brunnarna och den temporära källan i Lilla Snögrinde har kloridhalter mindre än
15 mg/l förutom två brunnar med förhöjda kloridhalter på 30 och 60 mg/l (Figur 24 och
Bilaga B.2.20). Sulfathalten ligger under 30 mg/l förutom den temporära källan som har 40
mg/l. Halten av klorid och sulfat vid Loggarve vattentäkt är låg och uppgår till cirka 10 mg/l
respektive cirka 25 mg/l, förutom under senare år då kloridhalten har ökat något till cirka
17 mg/l (Figur 29). Vid Mölner vattentäkt är halterna något lägre. I två borrhål (Brunn B2,

33 (111)

Bh16001) centralt belägna i brytområdet är klorid- och sulfathalten cirka 5 mg/l respektive
15 – 20 mg/l (Figur 24). Loggning av konduktiviteten i fem borrhål (Bh16001, 16002, 16010,
16011, 16016) och sex privata brunnar (Lilla Snögrinde 1:26, 1:46, 1:50 och Prästgården 1:5,
1:9, 1:10) visar på värden <80 mS/m längs hela borrhålen och brunnarna, vilket innebär att
kloridhalten är låg (Bilaga B.2.17).

Figur 24: Konduktivitet, klorid- och sulfathalt i privata brunnar, grundvatten i täktområde och ytvatten i
omgivningen jämfört med miljökvalitetsnormen; klorid ≤100 mg/l, sulfat ≤100 mg/l och konduktivitet ≤150 mS/m.

Klorid- och sulfathalten samt konduktiviteten ligger alltså naturligt under miljökvalitetsnormen för en ”God kemisk grundvattenstatus” inom brytområdet och i privata brunnar
och vattentäkter i omgivningen. Vattenuttag ur privata brunnar och Loggarve vattentäkt
medför således förnärvarande ingen saltvatteninträngning.
7.3.4

Våtmarksområden
I den sydöstra delen av fastigheten Klinte Klintebys 1:5 ligger våtmarken Stormyr som till
stor del består av en skyddsvärd agmyr och en mindre del av sand som idag används som
crossbana. Tillrinningsområdet för hela Stormyr är 133 ha, medan det är 109 ha för den del
som utgörs av agmyr, varav 64 ha ligger inom fastigheten. För att bevara Stormyr vid en
brytning av kalksten inom fastigheten, kommer tillrinningsområdet för Stormyr som ligger
inom fastigheten och en del av fastigheten att undantas från brytning (Figur 25). Totalt
uppgår området som undantas från brytning till cirka 103 ha.
Tillrinningen till Stormyr varierar mycket under året, och under större delen av våren och
sommaren finns det inget vatten på myren och grundvattennivån ligger cirka 1 m under
markytan (Figur 26). Under hösten och vintern då nederbörden är större blir hela myren
vattentäkt och det bildas en grund mindre sjö, och grundvattennivån under myren ligger då
cirka 1 m över myrens markyta.
Inga öppna diken finns från myren där avrinning kan ske ens under höst och vinter då hela
myrens yta är täckt av vatten. Avrinningen från myren sker via grundvattenströmning mot
lägre liggande områden i söder till Lillmyr och den grävda bäcken förbi Lilla Solbjärge.
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Figur 25: Tillrinningsområde för Stormyr och den del av Stormyr som består av agmyr samt planerat
brytområde. Rastrerat område undantas från brytning. Foto torrperiod (1) och våtperiod (2) se Figur 26.

1

2

Figur 26: Foto 1: 2017-05-12 från den öppna sandiga delen av Stormyr mot agmyren i nordöst under torrperiod
Foto 2: 2017-10-16 från stigen in mot Stormyr under våtperiod med hela myren överdämd med vatten

7.3.5

Vattentäkter och vattenskyddsområden
Vid Klintehamn finns två kommunala vattentäkter, Loggarve och Mölner, där Mölner är den
äldre vattentäkten som numera ej används utan utgör reservvattentäkt (Figur 27). Mölner
vattentäkt lokaliserades genom att grundvatten rann fram ur kalkberget cirka 500 m SO om
samhället vid Mölner. Kommunen lät borra 4 brunnar öster om Mölner till 30–40 m djup
som provpumpades med 55–90 l/min vid full avsänkning. Den djupaste brunnen som
pumpades med 90 l/min fick saltvatten, och pumpningen minskades till 55 l/min vilket
medförde en avsänkning på 30 m och ett bra vatten. Nya brunnar borrades allteftersom
behovet av vatten ökade. Mölner vattentäkt stängdes för cirka 5 år sedan på grund av höga
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halter colibakterier vid kraftiga regntillfällen då ytligt grundvatten infiltrerade vid
brunnarna.
För att säkra vattenförsörjningen till Klintehamns samhälle och livsmedelsindustrin anlades
en grundvattendamm i Loggarve sommaren 1964, som var extremt nederbördsfattig och
grundvattenmagasinet i Mölner var i det närmaste uttömt. Provpumpning gjordes i en
brunn under juli och augusti med 350 l/min, vilket är drygt 6 gånger mer än vid Mölner.
Undersökningar gjordes även 1966 att med seismiska mätningar utforska grundvattenförhållandena norr om Bönders backe. Indikationer fanns på sprickzoner, men provborrningar
visade att kalkberggrunden var ytterst svagt grundvattenförande. Som komplement till
dammen utfördes istället ett antal borrhål i omgivande terräng, och i vattendom i augusti
1973 fick kommunen rätt att utvinna 700 m3 vatten per dygn i genomsnitt från borrhålen.
Idag sker vattenförsörjningen till Klintehamn genom pumpning av vatten i ledning från
Visby och Tofta vattenverk via Västergarn till Klintehamn och Mölner vattenreservoar.
Därifrån pumpas vatten söderut till Levide.
I Mölner finns idag sex brunnar där den närmaste ligger cirka 1 km från fastighetsgränsen.
Brunn P6 används endast för mätning av grundvattennivå. Brunnarna ligger på marknivåer
mellan +46 och +49 m och vatten pumpades från djup ner till -2 m. Primär och sekundär
skyddszon uppgår till 0,70 km2 respektive 2,88 km2.
I Loggarve finns idag sex brunnar i två grupper om vardera tre brunnar. De ligger cirka 1,5
respektive drygt 2 km från fastighetsgränsen. Brunn P4 används endast för mätning av grundvattennivån. Brunnarna ligger på marknivåer mellan +48 och +52 m, och pumpar vatten från
djup ner till -12 m. Nästan allt vatten (99%) går idag till livsmedelsindustrin Foodmark cirka 900
m NV om fastigheten (Figur 27). Primär och sekundär skyddszon uppgår till 1,03 km2 respektive
4,87 km2.

Figur 27: Kommunala vattentäkter Loggarve och Mölner (reservvattentäkt) med inre och yttre skyddsområde och
brunnar. Stapeldiagrammet visar årlig leverans av vatten från Loggarve till Foodmark, Klintehamn och Klintebys.
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Uttaget vid Loggarve vattentäkt är störst i brunn P5 och uppgick till 36 515 m3 år 2016, då
det totala uttaget från alla fem brunnar var 99 800 m3 (Figur 28). Den totalt uttagna vattenmängden varierar under de senaste tre åren mellan cirka 30 000 till 100 000 m3. Årsmedelflödet varierar mellan 1 l/s 2015 till drygt 3 l/s 2016. Uttaget varierar under året och vattennivån i brunnarna kan avsänkas nästan till brunnsbotten under sommaren. Vid en avrinning
från brunnsområdet på cirka 5 l/s som beräknats av SMHI, krävs en infiltrationsarea på i
medeltal 0,2 till 0,6 km2. Det inre skyddsområdet uppgår till 1,03 km2, vilket är nästa
dubbelt så stort som behövs vid medelflödet. Det yttre skyddsområdet är 4,87 km2, det vill
säga cirka åtta gånger så stort.

Figur 28: Uttagen vattenmängd från de sex brunnarna vid Loggarve 2014–2016 och nödvändig infiltrationsarea.

Halten av klorid och sulfat vid Loggarve vattentäkt är låg och uppgår till cirka 10 mg/l
respektive cirka 25 mg/l, förutom under senare år då kloridhalten har ökat något till cirka
17 mg/l (Figur 29). Vid Mölner vattentäkt är halterna något lägre. Halten nitrat varierar i
Loggarve mellan 1–4 mg/l, och kalciumhalten är cirka 110 mg/l.

Figur 29: Halter av klorid, sulfat, nitrat och kalcium i råvatten vid Loggarve och Mölner vattentäkter.

7.3.6

Privata brunnar
I SGU:s brunnsarkiv finns uppgifter om 10 brunnar i Lilla Snögrinde 0,6 – 1 km sydväst om
planerat brott, en brunn i Hunninge drygt 0,5 km nordöst om planerat brott, fyra brunnar i
norr som ligger mer än 0,5 km från planerat brott samt två brunnar (A och B) som
inventerats av Stenproduktion Gotland AB, och tre brunnar i söder som ligger mer än 0,6
km från planerat brott, samt en jordbrunn från 1900 på 0,4 km avstånd (Figur 30 och Bilaga
B.2.9).

37 (111)

Klintebys stenbrott

Planerat stenbrott
Snögrinde stenbrott

Planerat stenbrott

Figur 30: Uppgifter om borrade brunnar i närheten av planerat stenbrott (karta källa: SGU:s Kartvisare/Brunnar,
2017-05-16).

Uppgifter om brunnarna har hämtats från Brunnsarkivet på SGU och baseras på
brunnsprotokoll som enligt lag (1975:424) ska lämnas till SGU av brunnsborraren. Det
innebär att kvaliteten på informationen varierar och ofta finns mindre information vid äldre
borrade brunnar. Information om geologi saknas ofta och kan vara tveksam. De flesta
brunnarna vid till exempel Lilla Snögrinde är borrade efter 1975, men fyra brunnar är
borrade före och saknar information om kapacitet och nivå på vatteninflöden. Djupet till
vattenytan finns i de flesta fall men gäller den tidpunkt då brunnen borrades vilket varierar
mellan 1930 och 2014. Informationen ger dock en generell bild av grundvattennivån och
geologin vid brunnarna, och viktig kunskap om kapacitet samt djup till och mängd på
vatteninflöde då detta anges.
Brunnarna i Lilla Snögrinde är borrade i revkalksten som mot djupet övergår i märgelsten.
Revkalkstenen är täckt av ett tunt jordlager med en mäktighet som understiger 2 m (Figur 6
och Figur 7). Marknivån vid brunnarna i Lilla Snögrinde ligger på 45–50 m över havet.
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Grundvattennivån ligger mellan 5 och 30 m under markytan på nivåer mellan +21 och +40
m (Bilaga B.2.9 och Figur 31). Brunnarna är borrade ner till 9–22 m under havsnivån, utom
två som borrats till havsnivån respektive 17 m över havsnivån. Den geologiska informationen tillsammans med information om djupet till vatteninflöden i fyra brunnar på
Klinteberget visar att de största vattenmängderna finns i övergången mellan kalksten och
märgelsten på djup under +20 m. För övriga brunnar finns ingen information om djupet till
inflöden av vatten, men uppgifter om grundvattennivån och borrdjup indikerar att
brunnarna får vatten från större djup under nivån +20 m. Det ska jämföras med lägsta
brytnivå på +30 m vid planerad kalktäkt, dvs. brottbotten ligger mer än 10 m över det djup
där brunnarna i Lilla Snögrinde får sitt vatten. Angivna vattenmängder i brunnsprotokollen
varierar mellan 300 och 3000 l/h (0,1–0,8 l/s), vilket överensstämmer med SGU:s hydrogeologiska karta som anger ”Tämligen goda uttagsmöjligheter” med mediankapacitet på
600 – 2000 l/h (Figur 15). På västra sidan av Klinteberget anges ”Mindre goda uttagsmöjligheter” med mediankapacitet <600 l/h, vilket även gäller för brunnen på fastigheten Prästgården 1:4. I brunnsprotokollet för brunn nr. 6 invid väg 141 anges ”något salt i botten vid
blåsning med 1500 l/h” och avsänkning av vattennivån till botten av brunnen. Vatteninflöde
till borrhålet anges vid 2–3 m ovanför botten på nivån -10 m i märgelsten. Enligt ägaren till
brunnen som ligger närmast Snögrinde stentäkt (nr. 2) förekommer salthaltigt vatten.
Brunnen är 65 m djup och har en bottennivå på -22 m och en vattenmängd på 1200 l/h.

Figur 31: Sammanställning av brunnsinformation i en profil Kyrkogården–Lilla Snögrinde–Snögrinde stenbrott

Alla brunnar i västra kanten på Klinteberget ligger mer än 1 km från planerat kalkbrott.
Brunn nr 50 som ligger uppe på Klinteberget tillhör Mölner reservvattentäkt och ligger cirka
750 m från planerad kalktäkt. De flesta brunnarna får vatten från revkalksten eller en
växellagrad kalk- och märgelsten. De tre brunnar som har högst kapacitet är brunn 43 en
180 m djup energibrunn (6 000 l/h), brunn 50 Mölner reservvattentäkt med ett djup på 47
m (5 000 l/h), och brunn 20 med ett djup på 38 m (3 000 l/h). De två som ger mest vatten
ligger i kalksten, medan brunn 20 ligger i växellagrad kalk-märgelsten. Goda
uttagsmöjligheter av grundvatten finns således i kalkstenen och i gränsen mellan kalksten
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och märgelsten. Större grundvattenflöden kan även förekomma djupare ner i berggrunden i
subhorisontella lager i märgelstenen.
Norr om Klinteberget är brunnarna grunda med djup på 5 m till 18,5 m, och får vatten från
märgelsten (nr 51) sandkalksten (nr 52) och kalk- märgelsten (nr 53). Vattenmängden anges
till 900 l/h i brunn nr 51 och 120 l/h i brunn nr 53, som ökade till 1200 l/h efter tryckning
och rensning. En Energibrunn (nr 22) borrades på samma fastighet som brunn nr 51, till ett
djup på 230 m och den gav en vattenmängd på 3000 l/h i märgelsten. Salthalten i vattnet
ökade från 500 mg klorid per liter 80 m under markytan till 800 mg/l 230 m under
markytan.
Brunnarna i Stora Snögrinde norr om planerad kalktäkt har vattennivåer på cirka +25 m,
vilket är cirka 5 m under marknivån och vattenmängder mellan 600 och 1200 l/h. Den
brunn som ger mest vatten är en 80 m djup energibrunn (nr 12) borrad till nivån -48 m.
Vatten påträffades vid 77 m djup i märgelsten, och efter en timmes renblåsning av brunnen
uppmättes kloridhalten till 3 800 mg/l, vilket är jämförbart med Östersjövatten.
Brunnen i Hunninge är 25 m djup och borrades 1944. Marknivån vid brunnen ligger på +51
m. Den tycks ligga nära ett av SGU med flyggeofysik (VLF) tolkat lineament. Detta har dock
inte kunnat verifieras genom de nu utförda VLF mätningarna. Det finns några mindre
anomalier som dock inte tyder på någon större vattenförekomst i sprickor (Figur 11, VLFprofil 6). Inga uppgifter finns angivna angående vattentillgången i brunnen.
Av de fyra brunnar som ligger i Lilla och Stora Solbjärge söder om planerad kalktäkt finns en
5,5 m djup brunn grävd i jordlager från år 1900 med en vattennivå på +46 m. De tre borrade
brunnarna är mellan 25 och 40 m djupa med bottennivå på +6 m till +21 m och vattennivåer
på +38 m till +47 m.
7.3.7

Källor
Definitionen på en källa är ”ett distinkt utflöde av grundvatten ur jord eller berg”, där
”källan flödar under en stor del av året”. På fastigheten Lilla Snögrinde 1:50 finns en
temporär källa på cirka +42 m över havet som ligger cirka 250 m NV om Snögrinde
stenbrott och som var torr under april/maj – augusti 2018 (Figur 32). Vattnet från källan
rinner i ett öppet dike till en mindre damm och därifrån i ett täckdike till en damm på fastigheten Lilla Snögrinde 1:26. Innan dammen finns en täckdikesbrunn med anslutande
täckdiken från källan och omgivande åkermark i nordöst. Den 15 april 2018 besöktes källan
och det rann vatten från källan till dammarna. I slutet av februari föll snö och vid besök den
8 mars var tillrinningen god. Vid besök den 28 augusti var dammen vid Lilla Snögrinde 1:26
och källan torr, men det fanns vatten i täckdikningsbrunnen. Det är därför sannolikt att
dammen får större delen av sitt vatten från avrinningen från utdikade jordbruksmarker i
nordöst och höjdområden i väster på fastigheten Lilla Snögrinde 1:26 men även en del från
källan vid Lilla Snögrinde 1:50 under vinter och vår.
Ett vattenprov togs i källan den 22 februari 2018 och vattenflödet bestämdes till 6,4 l/s. Vid
ett återbesök den 25 april var källan uttorkad och det har inte runnit något vatten från den
fram till september på grund av liten nederbörd och grundvattenbildning. Vattenanalysen
visar på ett normalt grundvatten från kalkberggrund med förhöjda halter av alkalinitet och
kalcium, och låga halter av klorid, sulfat och kväve.
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Omkring 250 m nordväst om dammen vid Lilla Snögrinde 1:26 finns det en stensatt brunn
cirka 3 m i diameter och ett par meter djup, med en grundvattenyta drygt en meter under
markytan. Den får sannolikt sitt vatten från jordbruksmarkerna i öster och höjdområdet i
sydväst, samt vid högvattenperioden under vintern kan även tillrinning ske i diket från den
temporära ”källan” på Lilla Snögrinde 1:50.

Figur 32: Temporär källa vid Lilla Snögrinde 1:50 med diken till mindre dammar och ”Brye” vid Lilla Snögrinde
1:26 samt fastigheter med brunnar som har installerad logger för kontinuerlig mätning av vattennivån, och
borrhål BH16011 invid Snögrinde stenbrott med installerad logger för kontinuerlig mätning av
grundvattennivån.

7.4

Översiktsplan
Region Gotlands översiktsplan 2010–2025 antogs 2010-06-14 av kommunfullmäktige, och
trädde i laga kraft 2010-07-15. Översiktsplanen är ett planeringsunderlag för Gotlands
framtida utveckling och omfattar hela Gotland, både mark- och vattenområden.
Utgångspunkten för översiktsplanen är de mål som stakats ut i den önskvärda utveckling av
Gotland som beskrivs i kommunens regionala utvecklingsprogram VISION GOTLAND 2025.
En gemensam grund för översiktsplanen och VISION GOTLAND 2025 är hållbar utveckling
där sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv vägs mot varandra för att skapa en
långsiktig god livsmiljö.
Enligt översiktsplanens bebyggelseutveckling för delområde väster, inom vilket Klintehamn
ingår, beräknas Klintehamns utvecklingsmöjligheter som centrum för utskeppning av
jordbrukets och skogsnäringens produkter på Gotland fullföljas under planperioden. I
Klintehamn finns flera större fabriker och därför skulle en omstrukturering av godstrafiken
till Klintehamn ge goda utvecklingsmöjligheter för delområde väster.
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Klintehamn utgör serviceort för delområdet, med god kommersiell och offentlig service.
Platser för attraktivt boende har utretts utefter kusten i samband med att ett utbyggt
kommunalt vatten- och avloppsnät gjorts. En fördjupad översiktsplan ska tas fram för
Klintehamn med omgivning inom ramen för kustzonplaneringen. Ett program för den
fördjupade översiktsplanen har startat och benämns Klintehamn 2030, i dagsläget har
samarbetsmöten hållits, men inga dokument är upprättade.
Området där planerad verksamhet är lokaliserat till är ej detaljplanerat.
På Gotland finns näringsverksamhet över hela ön. Naturtillgångar, markförhållanden och en
spridd arbetskraft ger förutsättningar för näringslivsutveckling över hela ön. Den fysiska
planeringen ska se till att markreserver tillskapas för utveckling och nyetablering av industri
och annat företagande. Samhället är av avgörande betydelse för företagens möjlighet att
utvecklas och bidra till tillväxten i samhällsekonomin. Samverkan och samarbete mellan
företag och den offentliga sektorn samt en väl fungerande offentlig sektor har också
betydelse för näringslivets utveckling. Lika beroende som företagen är av det omgivande
samhället är samhället av företagen. För en landsbygdsregion som Gotland är lantbruket
och landsbygdsutvecklingen en del av tillväxtförutsättningarna. Viktiga faktorer för
näringslivets konkurrenskraft och utveckling är företagsklimat, entreprenörskap,
fungerande marknader, kunskap, kompetens och innovationsklimat, men också
kommunikationer, arbetskraftsförsörjning och boende.
Kalkindustrin utgör en av Gotlands basnäringar och gotlandskalkens goda kvalitet gör den
till en attraktiv råvara. Kalkbrytningen står dock ofta i konflikt med vatten- och
naturskyddsintressen, och en god samverkan är därför viktig mellan verksamhetsutövare,
myndigheter och samhälle. Skyddet av yt- och grundvattnet och säkerställandet av en
långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning har hög prioritet i avvägningen mellan
konkurrerande intressen i mark- och vattenplaneringen. I översiktsplanen anges att vid
ansökningar för nya tillstånd till kalkbrytning och andra typer av täktverksamheter bör
frågan om den framtida vattenförsörjningen vara ordentligt klarlagd.

7.5

Skyddade områden
Enligt aktuella karttjänster ligger platsen för planerad verksamhet inte inom någon
nationalpark, naturreservat, biotopskydd eller kulturreservat. Planerad verksamhet ligger
inte inom strandskyddat område. För övriga skyddade områden, aktuella riksintressen eller
rödlistade och fridlysta arter se kommande avsnitt.

7.5.1

Riksintresse rikt friluftsliv och rörligt friluftsliv
Hela Gotland berörs av riksintresse för rikt friluftsliv. Riksintresset bedöms inte påverkas, då
verksamhet har pågått inom området under längre tid och inte kan anses som något hinder
för varken nuvarande eller framtida friluftsliv, då det finns goda möjligheter att ta sig runt
verksamhetsområdet och nå delar med skogliga värden. Beträffande rörligt friluftsliv finns
inga områden inom det planerade verksamhetsområdet som kan komma att påverkas
negativt. Det finns ett område som berörs av riksintresse rörligt friluftsliv, vilket härrör till
Klintberget med dess populära promenadstråk och markerade motionsspår. Planerad
verksamhet kommer ej att påverka riksintresset i sig negativt.
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7.5.2

Riksintresse naturvård
Två täktområden med pågående kalkstensbrytning är utpekade som riksintresse naturvård
på fastigheten. De ingår i en grupp om 14 olika lokaler ”Berggrundsblottningar i
Klinteområdet”, registernummer NRO 09050 A-N (Länsstyrelsen på Gotland, 2000). I
beskrivningen står som värdeomdöme: ”14 utpekade delområden finns i detta område,
men i området mellan Klintehamn och Djupvik finns sammanlagt ett femtiotal lokaler som
är internationellt viktiga referenslokaler för sedimentär berggrundsstratigrafi. Lokalerna
visar på tidsavsnitt i den geologiska utvecklingen där stora förändringar i miljön avspeglas.

Figur 33: Områden av riksintresse naturvård vid Klintehamn. (karta källa: Skyddad natur, Naturvårdsverket.

Syftet med dessa geologiska riksintressen är att utvisa ett antal platser som är intressanta
för riksvärdet ”sedimentär berggrundsstratigrafi, fossil”. De områden som valdes ut
utgjordes vid tidpunkten för utvisandet av bergrundsblottningar av olika slag (täkter,
dikesskärningar, med mera) som till stor del återfinns i facklitteratur som stratigrafiska
referenslokaler (Laufeld, 1974). Som landskapsform anges i registerbladet ”Slätt med lägre
relativ höjd än 20 m”, som huvudkriterie för riksintresse anges ”Skärning genom
Muldemärgelsten”. Detta är en märgel (kalkhaltig, fossilrik lersten, ofta växellagrad med
oren kalksten) som stratigrafiskt ligger under Klintelagrens rena kalksten som bryts på
fastigheten Klinte Klintebys 1:5.
Märgelstenen utgör berggrund i en stor del av jordbruksmarken norr och väster om klinten
och de flesta av de 14 nämnda riksintressena ligger också här. Området anses som viktigt,
eftersom Muldemärgelns skikt endast blottas i denna region. Blottningar är få, då en stor
del av ytan är täckt av växlighet eller av istida sediment som morän, svallgrus. Att
kalkstenstäkterna på klinten även ingår i denna grupp beror på att de, förutom att utgöra
excellenta blottningar, stratigrafiskt ligger i anslutning till Muldemärgeln och överlagrar
denna.
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Bergblottningar är viktiga för att kunna studera ett områdes geologi. I allmänhet kan
blottningar försvinna snabbt på grund av igenväxning, rasmassor med mera om de inte hålls
öppna. Utformningen av det utvisade riksintresset vid Klintebys stenbrott (riksintresse 50C)
och likaså i det närbelägna stenbrottet Snögrinde (riksintresse 50G) gjordes som en enkel
och pragmatisk avgränsning då Länsstyrelsen utpekade riksintressena år 2000 och
korresponderar därför tämligen väl med täktverksamhetens utbredning vid tiden för
utpekandet. Registerbladstexten samt de båda riksintressenas utformning åsyftar
förhållandet att täktverksamhet ger upphov till bergblottningar som kan vara av
vetenskapligt intresse för forskning. Detta är grundsyftet med placeringen av ett geologiskt
riksintresse i täkterna. Ingen speciellt utpekad del (ej heller hela det utvisade området i sig)
kan härvid anses som absolut skyddsvärd, så länge som jämförbara blottningar finns att
tillgå.
För de två riksintressena på fastigheten Klinte Klintebys 1:5 är det främst stenbrottens
vertikala pallkanter som skär de på platsen närmast horisontella sedimentationsskikten
som är av vetenskapligt intresse. Bergskärningarna skapar då ett lättåtkomligt kronologiskt
tvärsnitt genom ett mycket intressant avsnitt av den geologiska historien som uppvisar
omvälvande klimat- och miljöförändringar. Med en fortsatt aktiv kalkbrytning på området
kommer nya profiler att skapas som löpande blir tillgängliga för forskare.
Som förutsättningar för bevarande anges i riksintressenas registerblad ”Områdena påverkas
negativt av släntning, jordtäckning och igenläggning av öppna diken”. Vilket korresponderar
väl med de två aktiva täktområden: syftet är att säkra tillgång till bergblottningar, att dessa
med fördel kan hållas öppna och tillgängliga för forskning, samt att eventuella brottkanter
inte alla bör avsläntas eller övertäckas vid en efterbehandling vid avslutad täktverksamhet.
Av de 14 utvisade riksintresseområdena 50A-N vid Klintehamn är dock en stor del idag
igenväxta, övertorvade och inte åtkomliga.
Alla 14 utpekade riksintresselokaler inom löpnummer 50 ”Berggrundsblottningar i
Klinteområdet” har identiska registerblad. Detta oavsett högst varierande stratigrafisk
position, geologi och läge för de olika lokalerna. Det är uppenbart att motiveringen till
utvisandet av dessa områden som riksintresse för naturvård samt beskrivningen av
desamma försöker sammanfatta alla 14 lokaler och inte i sin helhet gäller för en enskild
plats. Endast en uppgift i registerbladet syftar till en bestämd lokal och det är ”Vid Klintebys
finns unika böljeslagsmärken som delvis blivit övertäckta av schaktmassor”.
Dessa böljeslagsmärken är väl dokumenterade i litteratur (Munthe et al. 1927, Laufeld,
1974, Länsstyrelsen i Gotlands län, 1983) och befinner sig entydigt vid lokalen ”Klintebys 1”,
riksintresse 50B (Länsstyrelsen i Gotlands län, 2000). Denna ligger vid gården Klintebys på
slätten cirka 1km norr om klintkanten och är idag till största delen övertorvad och delvis
täckt. Böljeslagsmärken är ett bevarat stenskikt med förstenade (fossila) vågmärken som
visar att sedimentationsmiljön var grunt vatten med vågrörelser, oftast en strand. Spårfossil
som dessa är relativt vanligt förekommande och oftast inte skyddsvärda. Det som är
speciellt med böljeslagsmärkena vid Klintebys gård är dimensionen, då de är osedvanligt
stora och därmed en geologisk sevärdhet.
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Det finns en uppenbar risk för förvirring och förväxling med riksintresselokalen vid
stenbrottet Klintebys 1 km längre söderut genom det likalydande namnet och det faktum
att alla riksintresselokaler i området har försetts med samma likalydande text
(Länsstyrelsen på Gotland, 2000). Skiktytan med böljeslagsmärken sträcker sig visserligen
med säkerhet över ett större område än bara det utpekade platsen för riksintresset vid
Klintebys gård, men utbredningen söderut är begränsad då den överlagras av yngre
stenskikt.
7.5.3

Riksintresse kulturvård
Enligt Gotlands länsstyrelses karttjänst ligger planerad verksamhet ej inom riksintresse för
kulturvård. Närmsta område för riksintresse kulturvård ligger vid Klinte. Det anses ej som
att planerad verksamhet med kalkbrytning kommer att påverka riksintresset negativt.

7.5.4

Riksintresse vindbruk
Av målen i VISION GOTLAND 2025 framgår att Gotland ska ha en lokal energiförsörjning
som är klimatneutral senast 2025. Målsättningen för utbyggnaden av vindbruk på Gotland,
både vad det gäller på land och inom regionens vattenområden, är 2,5 TWh el. Enligt
översiktsplanen finns inga områden för riksintresse vindbruk inom eller i närheten av
planerad verksamhet. Vid fastigheten Klinte Klintebys 1:5 är klassningen för vindbruk av
område typ 5 och 6, det vill säga att platsen har begränsningar för vindbruk på grund av
totalförsvarets och/eller civilflygets motstående intressen.

7.6

Naturvärden
Fastigheten Klinte Klintebys 1:5 präglas av tunna, kalkhaltiga jordar med glesa skogar av
alvarprägel mot nordväst och av ett mäktigare jordtäcke med tätare skogar mot sydöst.
Många av ytorna med alvarskog är dock av trivial typ då skogen tidigare avverkats och
numera utgörs av yngre tallskog i olika successioner. Detta medför att alvarprägeln
successivt försvunnit och mycket av den flora som blommat upp efter avverkningarna håller
på att klinga ut. Mot sydost tilltar jorddjupet med friskare marker och lokalt finns
kärrmarker och myrar, till exempel Stormyr.
De norra delarna av fastigheten Klinte Klintebys 1:5 sluttar mot norr och är mer frodiga än
övriga delar av fastigheten.

7.6.1

Naturvärden enligt naturvärdesinventeringar
Inför tillståndsansökan har två naturvärdesinventeringar (NVI) genomförts inom Klinte
Klintebys 1:5, en översiktlig 2015 (Bilaga B.4b) och en fördjupad 2017 (Bilaga B.4a).
Inventeringen från 2017 har utförts enligt modellen NVI Svensk Standard – SIS 19 90 00
med tillägget inventering av skyddsvärda arter och kartering av Natura 2000-naturtyper.
Vidare har kompletterande och fördjupade inventeringar av sammetsbockrot, svartpälsbi
(Bilaga 4.e) och häckande fåglar (Bilaga B.4f) genomförts under 2018. Samtliga ovan
nämnda inventeringarna har utförts av Naturcentrum AB.
Identifierade naturvärdesobjekt presenteras i Figur 34. Naturvärdesbedömningen
presenteras med en tregradig naturvärdesskala där klass I motsvarar mycket höga
naturvärden (röd färg i Figur 34), klass II höga naturvärden (orange färg) och klass III
påtagliga naturvärden (gul färg). Dessa tre klasser anger att de markerade ytorna hyser
naturvärden i varierande grad. Ofärgade områden saknar eller har lägre naturvärden.
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Cirka 41 ha (18 %) av fastigheten Klinte Klintebys 1:5 har höga eller mycket höga
naturvärden (motsvarande klass II och I) enligt den detaljerade inventering från 2017.
Områden med påtagliga naturvärden (klass III) utgör tillsammans 31 ha (14 %). Resterande
cirka 150 ha (68 %), bedöms ha lägre värden. Dessa ytor täcks främst av brukade barrskogar
och kalhyggen.
Totalt har 25 delområden med naturvärden, så kallade naturvärdesobjekt, identifierats
inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5. 13 naturvärdesobjekt (sammanlagt 36 ha) ligger helt
eller delvis inom det planerade brytningsområdet. Åtta av dessa (sammanlagt 15 ha) har
högt naturvärde (klass II) och fem (sammanlagt 21 ha) har påtagligt naturvärde (klass III).
Inga naturvärdesobjekt med mycket högt naturvärde (klass I) har identifierats inom
brytningsområdet.
De identifierade naturvärdesobjekten utgörs huvudsakligen av före detta betade
kalkbarrskogs-/alvarskogsbestånd i varierande ålder och storlek. Därtill finns några objekt
med agmyrar, kalkfuktängar och rikkärr. Fem objekt utgörs av öppna till halvöppna
alvarmarker och två av rent antropgena miljöer (en grusväg och en anlagd lakvattendamm).

Figur 34: Identifierade naturvärdesobjekt utifrån 2017-års naturvärdesinventering. Naturvärdesbedömningen
presenteras med en tregradig naturvärdesskala där klass I motsvarar mycket höga naturvärden (röd färg), klass
II höga naturvärden (orange) och klass III påtagliga naturvärden (gult). Ofärgade (ingen färg på kartan) områden
saknar eller har lägre naturvärden.
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7.6.2

Naturtyper enligt Natura 2000
Totalt identifierades cirka 47 ha mark som bedömdes tillhöra naturtyper enligt Natura
2000. Naturtyperna västlig taiga (9010) och skogsbete (9070) dominerar med en
sammanlagd yta på cirka 22 ha. Därefter följer nordiskt alvar (6280a) och kalkfuktäng
(6410) som de mest utbredda naturtyperna. Kalkkärr med ag (7210) och rikkärr (7230)
utgör endast en mindre del av arealen. Fördelningen av naturtyperna inom respektive
utanför brytningsområdet presenteras i Tabell 3 och Figur 35.
Naturtyperna västlig taiga och rikkärr förekommer inom fastigheten endast utanför det
planerade brytningsområdet. De övriga fyra naturtyperna; skogsbete, nordiskt alvar,
kalkfuktäng och kalkkärr med ag, finns representerade såväl inom som utanför brytområdet
(se Tabell 3 och Figur 35).
Av de sex identifierade Natura 2000-naturtyperna är tre prioriterade. Dessa är nordiskt
alvar, kalkkärr med ag och västlig taiga. Med prioriterade naturtyper avses naturtyper som
har ett mycket högt gemensamhetsintresse inom hela EU.
Tabell 3: Naturtyper enligt Natura 2000 inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5 med arealmässig fördelning inom
respektive utanför brytningsområdet.

Naturtyper
Nordiskt alvar (6280a)*
Kalkfuktäng (6410a)
Kalkkärr med ag (7210)*
Rikkärr (7230)
Västlig taiga (9010)*
Skogsbete (9070)

Total areal Klinte
Klintebys 1:5

Areal inom
brytningsområdet

Areal utanför
brytningsområdet

12,2 ha
7,2 ha
3,3 ha
2,9 ha
5,8 ha
16,1 ha

6,9 ha
3,0 ha
0,6 ha
7,8 ha

5,3 ha
4,2 ha
2,6 ha
2,9 ha
5,8 ha
8,3 ha

* Markerar prioriterade naturtyper
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Figur 35: Karta över områden som bedöms tillhöra naturtyper enligt Natura 2000.

7.6.3

Skyddsvärda arter (rödlistade arter och arter skyddade enligt miljöbalken)
Totalt har 112 rödlistade och/eller skyddade arter (här kallade särskilt skyddsvärda arter)
påträffats inom eller i anslutning till fastigheten Klinte Klintebys 1:5 (Bilaga B.4 d). 81 av
dessa arter har fast förekomst inom fastigheten och 51 inom det planerade brytområdet.
Se Bilaga B.4d.
Av de särskilt skyddsvärda arterna inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5 är 56 stycken
rödlistade och 36 skyddade enligt miljöbalken. 11 av dessa arter är både rödlistade och
skyddade. Se Bilaga B.4d.
Av de 51 skyddsvärda arterna som påträffats inom det planerade brytområdet är 32
stycken rödlistade och 28 stycken skyddade, nio av dem är både rödlistade och skyddade.
Under inventeringarna 2015 (Bilaga B.4b), 2017 (Bilaga B.4a) och 2018 (Bilaga B.4e och
Bilaga B.4f) noterades totalt cirka 920 förekomster av rödlistade arter inom eller i direkt
anslutning till fastigheten Klinte Klintebys 1:5 (Figur 36). Av dessa återfinns cirka 370
förekomster inom det planerade brytningsområdet (Figur 36). Med förekomst menas här
ett häckande fågelpars revir, en fyndplats för en djurart samt växtplats för en kärlväxt eller
kryptogam. En förekomst kan alltså utgöras av en eller flera individer eller plantor.
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Backtimjan Thymus serpyllum (NT), ljus solvända Helianthemum nummularium (NT),
jordtistel Cirsium acaule (NT) och loppstarr Carex pulicaris (VU) dominerar bland antalet
förekomster av rödlistade arter. Tillsammans har dessa drygt 500 förekomster inom
fastigheten Klinte Klintebys 1:5, varav hälften, cirka 255 stycken, ligger inom det aktuella
brytområdet. Dessa fyra arter är nationellt rödlistade, minskande i Sverige som helhet
(fastlandet), men mycket vanliga på Gotland.
Av skyddade arter noterades totalt cirka 430 förekomster inom fastigheten Klinte Klintebys
1:5 (Figur 37). Cirka 155 av dessa förekomster har noterats inom brytområdet. Orkidéer och
allmänna häckande fåglar utgör en stor del av de noterade förekomsterna. Inom
fastigheten och de närmaste omgivningarna noterades ungefär 210 orkidéförekomster och
inom brytningsområdet noterades drygt 40 orkidéförekomster. Samtliga påträffade
orkidéer bedöms vara vanligt förekommande både lokalt i Klinteområdet och på Gotland
som helhet. Dessa arter har en gynnsam bevarandestatus på Gotland. De allmänna
fågelarterna nattskärra, trädpiplärka, kungsfågel och gulsparv har tillsammans cirka 145
förekomster (revir) inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5 och knappt 80 av dessa noterades
inom det planerade brytområdet.
Några mycket sällsynta arter har också noterats under inventeringsarbetet; frostfläck
Reichlingia zwackhii (CR) (inom buffertzonen mellan brytområdet och väg 141),
sammetsbockrot Pimpinella saxifraga subsp. nigra (EN) (38 fyndplatser i och i direkt
anslutning till fastigheten Klinte Klintebys 1:5, 16 av dessa låg inom det planerade
brytområdet), gulsträngad fagerspindling Cortinarius haasii (EN) (ett fynd inom
brytområdet och två fynd strax utanför) och blek fagerspindling Cortinarius catharinae (DD)
(ett fynd i kraftledningsgatan som löper i nord-sydlig riktning genom fastigheten, fyndet
gjordes utanför det planerade brytområdet).
Några av de särskilt skyddsvärda arterna (rödlistade och eller skyddade enligt miljöbalken)
har hela eller stora delar av sina inom fastigheten kända förekomster inom det planerade
brytområdet. Dessa arter är berguv Bubo bubo (VU, fågeldirektivet), spillkråka Dryocopus
martius (NT, fågeldirektivet), trädlärka Lullula arborea (fågeldirektivet), lundsångare
Phylloscopus trochiloides (NT, fågeldirektivet), törnskata Lanius collurio (fågeldirektivet),
mindre vattensalamander Lissotriton vulgaris (fridlyst), gotlandssnok Natrix natrix subsp.
gotlandica (NT, fridlyst), svartpälsbi Anthophora retusa (VU), pudrad kärrtrollslända
Leucorrhinia albifrons (art- & habitatdirketivet), svartfläckig blåvinge Phengaris arion (NT,
art- & habitatdirektivet), hårig dolkstekel Scolia hirta (NT, fridlyst), sammetsbockrot
Pimpinella saxifraga subsp. nigra (EN) samt de fyra arter av svampar stor granspindling
Cortinarius bovinus (VU), ekvaxskivling Hygrophorus cossus (NT), slemringad vaxskivling
Hygrophorus gliocyclus (VU), och mjölmusseron Tricholoma ustaloides (NT) (Bilaga 4d).
Därtill har dårgräsfjäril (NT, art- & habitatdirektivet) noterats i stort antal inom fastigheten,
men endast med få fynd inom planerat brytområdet.
Berguv förekommer med ett revir i centrala delarna av fastigheten Klinte Klintebys 1:5.
Paret sågs i direkt anslutning till Lilla Snögrinde-täkten den 11 april 2018. Därefter hördes
både hanne och hona ropa från ett område strax sydost om täkten vid ytterligare två
tillfällen i april och maj. Någon boplats hittades inte i samband med häckfågelinventeringen
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2018. Berguven är en rödlistad (VU) och skyddad genom Fågeldirektivet i Sverige. På
Gotland häckar cirka 13 par (Ottosson m.fl. 2012). Arten häckar vanligtvis i klippstup och
bergsbranter, men även i pågående och avslutade bergtäkter.
Spillkråka har noterats med två revir i och i anslutning till fastigheten Klinte Klintebys 1:5.
Det ena reviret ligger delvis inom det planerade brytområdet.
Törnskata häckar med ett par i brytområdets östligaste del. Arten är skyddad genom
Fågeldirektivet men inte rödlistad i Sverige, men bedömdes som NT (missgynnad) i 2005 års
rödlista (Gärdenfors 2005).
Trädlärka häckar med ett par i anslutning till den pågåendet täkten vid Lilla Snögrinde i det
planerade brytområdet. Arten är skyddad genom Fågeldirektivet, men är inte rödlistad i
Sverige.
Lundsångare häckar med ett par i nordligaste delen av det planerade brytområdet. Arten är
rödlistad (NT) och skyddad genom Fågeldirektivet i Sverige
Mindre vattensalamander förekommer i den lilla lakvattendammen i stenbrottet vid Lilla
Snögrinde. Mindre vattensalamander är fridlyst i hela landet men samtidigt ett av de
vanligaste groddjuren i Sverige.
Tre exemplar av gotlandssnok har påträffats inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5. Ett av
fynden gjordes i anslutning till lakvattendammen i Lilla Snögrinde-täkten, de övriga två
utanför brytområdet. Denna lokala underart av vanlig snok förekommer endast på Gotland
och är rödlistad som nära hotad (NT).
Svartpälsbi har påträffats vid två tillfällen inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5, 2008 i
Klinteby-täkten och 2018 i täkten vid Lilla Snögrinde. Vid båda tillfällena noterades ett
exemplar vardera. Arten bedöms ha en liten population i anslutning till de befintliga
brotten. Svartpälsbiet är rödlistat (VU) men saknar formellt skydd i Sverige.
Pudrad kärrtrollslända förekommer i den lilla lakvattendammen i stenbrottet vid Lilla
Snögrinde. Arten är upptagen i bilaga 4 i EU:s art- och habitatdirektiv. Den har gynnsam
bevarandestatus på Gotland och i landet i övrigt.
Under inventeringar sommaren 2018 påträffades dårgräsfjäril på 24 platser med totalt
cirka 130 individer inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5. Fem av fynden, sammanlagt cirka
10 individer, gjordes inom det planerade brytområdet. Dårgärsfjärilen är rödlistad (NT),
fridlyst och upptagen i bilaga 4 i EU:s art- och habitatdirektiv.
Svartfläckig blåvinge har observerats på totalt åtta platser inom fastigheten Klinte Klintebys
1:5, vara av fem inom det planerade brytområdet. Arten är rödlistad (NT) och upptagen i
bilaga 4 i EU:s art- och habitatdirektiv.
Hårig dolkstekel hittades på en plats inom det planerade brytområdet sommaren 2018.
Arten är rödlistade som nära hotad (NT) och fridlyst.

50 (111)

Sammetsbockrot, som är en rödlistad (EN) underart till vanlig bockrot, noterades på 38
platser med sammanlagt cirka 470 plantor inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5 sommaren
2018. Av dessa återfanns 16 växtplatser med sammanlagt cirka 150 plantor inom det
planerade brytområdet.
Stor granspindling har endast noterats på en plats inom fastigheten, mellan de två
befintliga stenbrotten i det planerade brytområdet. Arten är rödlistad (VU) men saknar
formellt skydd.
Ekvaxskivling har noterats på två platser inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5, båda inom
det planerade brytområdet. Arten är rödlistad (NT) men saknar formellt skydd.
Slemringad vaxskivling har endast noterats på en plats inom fastigheten, nämligen strax
söder om Lilla Snögrinde-brottet inom det planerade brytområdet. Arten är rödlistad (VU)
men saknar formellt skydd.
Mjölmusseron har endast noterats på en plats inom fastigheten, mellan de två befintliga
stenbrotten i det planerade brytområdet. Arten är rödlistad (NT) men saknar formellt
skydd.
För svamparna är det viktigt att notera att kännedomen om faktisk utbredning och
förekomst i landet är bristfälligt. Sannolikt förekommer de ovan angivna svamparterna även
utanför själva brytområdet och på andra platser på Gotland med likande förutsättningar.
Vid inventeringen 2015 pekades ett par skogsområden ut, strax öster om Fröjel, som de
mest värdefulla för mykorrhiza-bildande marksvampar (Bilaga B.4b). Inventeringen från
2015 visar att det i omgivande marker finns flera skogsbestånd med mycket artrik
svampflora.
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Figur 36: Karta med förekomster av rödlistade arter och underarter i och i direkt anslutning till fastigheten
Klinte Klintebys 1:5. Förekomster av det på Gotland allmänna men rödlistade arterna backtimjan, ljus solvända,
jordtistel och loppstarr är exkluderade på med på kartan.
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Figur 37: Förekomster av arter skyddade enligt miljöbalken i och i direkt anslutning till fastigheten Klinte
Klintebys 1:5. Totalt har cirka 430 förekomster av skyddade arter noterats inom Klinte Klintebys 1:5 och dess
närmaste omgivningar, cirka 155 av dessa har noterats inom brytningsområdet. Orkidéförekomsterna och revir
av de allmänna häckfåglarna nattskärra, trädpiplärka, kungsfågel och gulsparv är exkluderade på kartan.

7.7

Övriga intressen
Inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5 finns ett barrskogsbestånd längst i norr som av
Skogsstyrelsen registrerats som objekt med naturvärde (ID: N551-2006) se Figur 38.
Beståndet, som är 3,4 hektar stort, omfattas inte av biotopskydd, naturvårdsavtal eller
någon annan form av formellt skydd.
Inga andra skogliga naturvärden, så som nyckelbiotoper eller sumpskogar, finns
registrerade inom fastigheten.
Det finns inte heller några ängs- och betesmarksobjekt registrerade inom fastigheten.
I länsstyrelsens våtmarksinventering (VMI) har två objekt som delvis ligger inom fastigheten
Klinte Klintebys 1:5 identifierats. Dessa är Stormyr (ID 12887) och ett kärr öster om Stormyr
(ID 12886). Båda dessa objekt har visst naturvärde – klass 3 enligt våtmarksinventeringen.
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Figur 38: Skogliga naturvärden registrerade av Skogsstyrelsen samt riksintressen för naturvård. (karta källa:
Skyddad natur, Naturvårdsverket och GeodataKatalogen, Länsstyrelsen).

7.8

Koncessionsområden
Goltlands Elnät AB (GEAB) har såväl en 70 kV luftledning som en 10 kV markförlagd ledning i
området. För luftledningen har GEAB ledningsrätt och kräver ett område om 20 m på
vardera sida om ledningen för underhåll av uppväxande vegetation.
I samband med brytningens framdrift kan befintliga ledningar komma att flyttas till
områden som brutits ut till slutlig marknivå, om värdet av stenen motiverar detta. En ny
koncessionsansökan inlämnas i ett sådant fall och ett separat avtal om villkor för flytt av
befintliga kraftledningar mellan ledningsägare och SMA upprättas och undertecknas.

7.9

Fornlämningar och övriga kulturvärden
Enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst "Fornsök" finns fornlämningar som riskerar att
påverkas negativt av planerat arbete. En inventering i arkivstudier och fält inom
verksamhets- och brytområdet har genomförts av Johan Norderäng från Gotlands museum
under våren/sommaren 2018 för att undersöka huruvida ytterligare fornlämningar och
andra kulturhistoriska objekt kunde finnas. Gotlands museum pekade ut ett 30-tal kända
och okända objekt, däribland grav- och boplatser. En uppföljning av inventeringen har
genomförts av Dan Carlsson från Arendus i september 2018, vilket resulterade i en
ombedömning av de påträffade objekten. Se Figur 39 för fornlämningar och övriga
kulturhistoriska lämningar inom verksamhetsområdet.
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Figur 39: Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar inom verksamhetsområdet. Blå markeringar är
tidigare kända lämningar, röda markeringar är påträffade objekt under inventering genomförd av Gotlands
museum. (karta källa: Arendus, rapport 2018:26)
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Registrerade fornlämningar intill eller inom brytområdet är:
•

Klinte 43:1 är ett gravfält som är cirka 100x70 m stort och består av sex
fornlämningar. De utgörs av två rösen, tre runda stensättningar och en oval
stensättning.

•

Klinte 49:1 är ett gravfält som är cirka 30x30 m och består av sju fornlämningar. De
utgörs av runda stensättningar. En av stensättningarna ser ut som en
skeppssättning, men är kraftigt överväxt med enbuskar och övrig vegetation.

•

Fröjel 160:1 är en färdväg, eller så kallad hålväg. Lämningen är ett bevakningsobjekt
och ännu ej klassad som en lagskyddad fornlämning. Hålvägen är 2–5 m bred och
0,1–0,3 m djup. Hålvägen är bitvis otydlig, och omöjlig att följa.

Inom verksamhetsområdet finns ytterligare ett tiotal registrerade fornlämningar och övriga
kulturhistoriska lämningar, för mer information beträffande dessa se Bilaga B.3 a.
Nyfunna troliga fornlämningar inom brytområdet:
•

Gravfält längs hålvägen bestående av sex till nio gravar. De är mellan 2–6 m i
diameter och upp till 0,3 m höga. De är till viss del diffusa och svåra att avgränsa.

•

Öster om hålvägen finns fyra något otydliga stensättningar i storlek 2–6 m i
diameter. Stensättningarna är till stor del övertorvade och svåra att tyda. I
anslutning till stensättningarna finns tecken som tyder på att den registrerade
hålvägen förgrenar sig mot öster.

Inom verksamhetsområdet har ytterligare ett 20-tal historiska lämningar påträffats. För
mer information om lämningarna inom verksamhetsområdet samt övriga kulturhistoriska
lämningar som påträffats inom brytområdet, se Bilaga B.3a och Bilaga B.3b.
Brytområdets utformning har anpassats med syfte att skydda forntida boplatser i den norra
delen av brytområdet, se täktplanens utformning i Bilaga B.1. Det kan även poängteras
möjligheten att lyfta fram denna miljö som ett intressant och illustrativt besöksmål
avseende den äldre järnålderns landskap.
De fornlämningar, stensättningar, gravplatser och hålväg, som finns centralt belägna i
brytområdet är vanligt förekommande på Gotland och kännedom om dem är tämligen god,
vad gäller datering, konstruktion och rumslig belägenhet. De mindre gravgrupper som finns
planerat brytområde bedöms inte vara av sådant värde så att de i sig skulle förhindra en
exploatering. Detsamma torde gälla de äldre vägsträckningar som knyter an till
gravgrupperna.
För vidare information om kulturvärden se avsnitt 10.3.2.

7.10

Förorenade områden (nuvarande och tidigare verksamhet)
Det finns inga uppgifter om att tidigare eller nuvarande verksamheter har förorenat
området.

56 (111)

8

LOKALISERINGSALTERNATIV
Förutom den volym som för närvarande bryts på fastigheten Klinte Klintebys 1:5 köps
kalksten från mellersta och norra Gotland. Stenen skeppas delvis ut från bolagets hamn i
Strå, vilket är förenat med långa, cirka 90 km enkel resa, vägtransporter på Gotland.
SMA Mineral AB har sökt alternativa områden för försörjning med kalksten. I
prospekteringsarbetet har faktorer som stenens kvalitet, förutsättningar för
logistiklösningar, naturvärden med mer beaktats. Till exempel har fyndigheter i Björkliden
nära malmbanan, i Uppland samt i Östergötland nära kusten, med fler ställen i Sverige
sorterats bort på grund av bristande kvalitet då kalkstenen vid dessa fyndigheter är
kristallin. Kristallin kalksten faller sönder vid bränning och kan därför inte brännas till bränd
kalk i moderna energieffektiva schaktugnar. Sedimentär kalkstensråvara finns bland annat i
fjällvärlden nära Östersund, nära Mora, på Öland och i Västergötland, men med bristande
kemisk kvalitet. Dessa kalkstensfyndigheter innehåller alltför höga halter lera och andra
mineral, därför är de mer lämpade för till exempel cementindustrin.
I Dalarna, runt Siljan, finns begränsad och otillräcklig kvantitet kalksten med kvalitet som
någorlunda motsvarar Gotlands kalksten. I övrigt saknar Sverige kalkstensråvara för
framställning av bränd kalk i moderna energieffektiva schaktugnar för försörjning av ståloch cellulosaindustrin. Kalkstenen i Dalarna räcker dock inte till för att uthålligt försörja all
svensk stål-, cellulosa- och annan industri under en längre tid. Dessutom saknas
logistiklösningar som är både miljö- och kostnadsmässigt godtagbara till kustbaserade
konsumenter som Luleå och Oxelösund. Gotland är således det största område i Sverige
som har tillräckligt god kvalitet och kvantitet av kalksten för bland annat stålindustrins
behov.
I övrigt, på Sveriges fastland dominerar sura bergarter utöver vissa fyndigheter med
kristallin kalksten, se Figur 40 för kalkfyndigheter.
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Figur 40: Berggrundskarta, rött markerar förekomster av sedimentär och kristallin kalk- och dolomitsten (karta
källa: SMA Mineral och SGU:s digitala berggrundskartering)

Som alternativ lokalisering på Gotland äger bolaget en fastighet vid Fårösund på norra
Gotland, där Stucks kalkbrott är beläget. Bolaget har egen närliggande hamn i Strå vilken är
belägen cirka 3 km från det befintliga kalkbrottet. Tillståndsgiven kalksten i Stucks kalkbrott
är dock slut sedan oktober 2015. På fastigheten där en tillståndsprocess pågått sedan 2008
finns betydande stenreserver. I samband med utvidgningen av Natura 2000-området
Bästeträsk pekades även bolagets fastighet vid Stucks, förutom utbruten areal, ut som
Natura 2000-område vid regeringens beslut i augusti 2015. Förslaget att utpeka fastigheten
som Natura 2000-område har senare av Mark- och miljööverdomstolen angivits som
domskäl för att neka brytning till lägre nivå, inom ett redan utbrutet begränsat delområde.
Bolaget överklagade domen, men Högsta domstolen medgav inte prövningstillstånd.
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Gotland och olika intresseföreningar överklagade det
tillstånd som Mark och miljödomstolen meddelade bolaget 2014. Tillståndsmålet för SMA
har nu prövats med ytterligare en huvudförhandling som genomfördes 21-22/5 2018 i Mark
och miljööverdomstolen. Dom meddelades 2018-09-11 med avslag till fortsatt
täktverksamhet. SMA Mineral har överklagat domslutet till Högsta Domstolen.
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Utöver Stucks har ett flertal områden på Gotland undersökts, till exempel söder om
Fårösund, områden runt Hejde, Burgsvik och Ljugarn med fler. Områdena vid Ljugarn och
Klintehamn har undersökts mer noggrant, bland annat med naturvärdesbedömningar.
Fastighet i Hejde belastas med naturvårdsavtal på grund av höga naturvärden. I aktuellt
område runt Ljugarn bedömdes naturvärdena vara lika höga, eller i vissa aspekter högre, då
till exempel uppspruckna kalkstenshällmarker finns i större omfattning än i Bästeträsk och
på bolagets fastighet i Stucks. Se karta med markeringar över undersökta lokaler nedan. Se i
övrigt även Bilaga B.4a, Bilaga B.4b och Bilaga B.4c, där inventerade naturvärden avseende
Klintehamn och Ljugarn redovisas i detalj.

Figur 41: Lokaler där SMA hittills har prospekterat och värderat kalksten på Gotland.

Bolaget har utöver prospekteringsarbetet i Sverige företagit prospekterings- och
värderingsarbete i Norge, Finland och i Baltikum.
•
•
•

Norge är ekonomiskt ofördelaktigt på grund av lång sjötransport och i vissa fall
även betydande svårigheter och kostnader förenade med landtransporter.
Finland har motsvarande kalkstensfattiga berggrund som Sverige.
Baltikum, kalkstensfyndigheter ligger vanligen alltför långt från kust. Risken är även
att kalkstenen trots sedimentär bakgrund är alltför benägen att falla sönder vid
bränning, vilket är fallet vid bolagets fyndighet i Vöhmuta i Estland.

För bolaget tillståndsgiven sten på Gotland, eller i övrigt runt Östersjön, räcker inte för de
kustbaserade verksamheterna. Därför köps och importeras betydande volymer kalksten
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från mellersta Europa och Nordamerika, något som ej kan ses som ett hållbart alternativ då
den långväga importen medför betydande ökad miljöbelastning och merkostnader.
Föreslaget brytområde på fastigheten Klinte Klintebys 1:5 bedöms sammanfattningsvis
avseende naturvärden, vatten, transportavstånd med mera vara den mest lämpade för
kalkbrytning av flera undersökta alternativ på Gotland, i Sverige och i Skandinavien. I ett
utredningsskede har sten skeppats ut på prov från godshamnen i Klintehamn. Flera båtar
om totalt knappt 60 000 ton har skeppats ut utan någon större påverkan på omgivningen
avseende trafik, buller eller damm.

9

BEDÖMNINGSUNDERLAG

9.1

Verksamhetspolicy för SMA Mineral
SMA Minerals affärsidé är att tillhandahålla en hållbar och värdeskapande förädling av
karbonatmineral för alla intressenter. Bolagets vision är att vara det naturliga valet för
värdeskapande och utveckling inom branschen. Förädlingen av kisel- och
karbonatmineraler innebär prospektering av fyndigheter, framtagande av råvara i lämplig
specifikation, förädling genom krossning, malning och kalcinering i ugnar,
kvalitetsuppföljning, försäljning, leverans och kunduppföljning.
Verksamhetspolicyn beskriver hur SMA Mineral på ett ansvarsfullt sätt förhåller sig till sina
intressenter och omvärld. Den innebär ett stöd och ett åtagande för alla medarbetare inom
företaget.
•

Bolagets kundlöfte ”Förvänta dig lite mer” innebär att skapa mervärde för kunden
och bolaget. Kunderna är grunden för företagets existens.

•

Bolagets teamarbetsmodell och regelbundna nulägesdiagnoser skapar ständiga
förbättringar av verksamheten och gör dem till ett ekonomiskt, miljömässigt och
socialt hållbart företag.

•

Arbetsmiljö, yttre miljö, energi och kvalitet har högsta prioritet i vår verksamhet.

•

Bolagets värdeord; Kompetens, Pålitlighet, Flexibilitet och Nytänkande beskriver
deras förhållande till varandra och omvärlden.

SMA Mineral har en helhetssyn på verksamheten som innebär att:
•

Allt som bolaget gör påverkar omvärldens bedömning av företaget. Intressenternas
förväntningar omfattar främst bolagets produkter, miljöprestanda,
arbetsmiljöarbete, service, kunnighet samt uppträdande. Valet av leverantörer och
samarbetspartners sker efter samma bedömningar.

•

Bolaget prioriterar ett ledarskap som engagerar och gör alla delaktiga i
verksamheten. Medarbetarnas kompetens tillvaratas och utvecklas i en lärande
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organisation som värnar om medarbetarnas hälsa, säkerhet och
arbetstillfredsställelse. Bolaget accepterar ingen form av kränkande särbehandling.

9.2

•

Bolaget ser all verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv från råvara till slutprodukt
så att miljöpåverkan kan minimeras på alla stadier. Val av resurser och teknik ska
beakta arbetsmiljö-, miljö- och energiaspekter och möjliggöra uthållig verksamhet.
Lag- och myndighetskrav betraktas som minimiåtaganden.

•

Bolaget har högt ställda krav på energiprestanda och effektiviserar kontinuerligt
användandet av energi inom hela verksamheten. Kalcinering är en koldioxidintensiv
verksamhet och bolaget har ett långsiktigt mål att minska sin klimatpåverkan
genom att utveckla möjligheterna att använda fossilfria bränslen och tillämpa ny
teknik.

•

Lönsamhet är grunden för bolagets långsiktiga utveckling. De visar därför omsorg
om hela företagets framgång på kort och lång sikt. De ska arbeta målstyrt,
systematiskt och förebyggande samt fatta beslut på väl underbyggda fakta.
Övergripande och utvalda mål mäts och följs upp regelbundet, minst årligen.

•

Bolagets beslutsamhet att stärka deras position som ett ledande, kundorienterat
företag, framgår av att koncernens kvalitets- och miljöarbete vilka bedrivs enligt de
internationella normerna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Miljöbalken
Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 och är Sveriges första samlade
miljölagstiftning. Den utgör det främsta juridiska redskapet för att uppnå bland annat
miljökvalitetsmålen.
På Naturvårdsverkets hemsida finns förklarat att: ”Målet med miljöbalken är att främja en
hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en
hälsosam och god miljö. Miljöbalken bildar en övergripande lagstiftning som rör all
miljöpåverkan.”
SMA Mineral följer i och med kommande tillståndsansökan miljöbalkens (MB:s) 9 kapitel
”Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd” och 11 kapitel ”Vattenverksamhet”, där det
fastställs att viss miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet kräver tillstånd.

9.3

Miljökvalitetsmålen
De nationella miljökvalitetsmålen ska ge ledning för att bedöma vad en hållbar utveckling
innebär och därigenom vara vägledande vid tillämpning av bestämmelserna i miljöbalken.
Naturvårdsverket har fastställt Sveriges gemensamma miljökvalitetsmål grundat på att vi till
nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.
Riksdagen antog därför i april 1999, 15 stycken miljökvalitetsmål. Ett 16:e mål antogs i
november 2005.
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De 16 miljökvalitetsmålen ska ange vägen för vår strävan att åstadkomma en miljömässigt
hållbar samhällsutveckling. Miljökvalitetsmålen har blivit riktmärken för allt svenskt
miljöarbete, oavsett var och av vem det bedrivs. De 16 miljökvalitetsmålen är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

begränsad klimatpåverkan,
frisk luft,
bara naturlig försurning,
giftfri miljö,
skyddande ozonskikt,
säker strålmiljö,
ingen övergödning,
levande sjöar och vattendrag,
grundvatten av god kvalitet,
hav i balans samt levande kust och skärgård,
myllrande våtmarker,
levande skogar,
ett rikt odlingslandskap,
storslagen fjällmiljö,
god bebyggd miljö och
ett rikt växt- och djurliv.

För att kunna omsättas i praktiken måste miljökvalitetsmålen preciseras med hjälp av mer
konkreta mål. Detta görs genom att riksdagen fastställer ett antal etappmål som i detalj kan
ange vilka egenskaper en viss naturtyp bör ha, vilka enskilda föroreningar eller andra
problem som behöver åtgärdas och vilka riktlinjer som ska gälla för sådana åtgärder. Vidare
utformas sektorsmål av de myndigheter, organisationer och företag som verkar inom en
viss samhällssektor, till exempel industrin. Länsstyrelserna kan därtill fastställa regionala
mål och kommunerna kan besluta om lokala mål. Regionala mål har fastställts för alla län.
Planerad verksamhet, påverkar främst följande miljömål: Begränsad klimatpåverkan,
Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv. De dominerande miljöaspekterna är:
• transporter
• resursförbrukning
• kemikalieanvändning i form av drivmedel och sprängkemikalier
9.3.1

Regionala och lokala miljömål
De nationella miljökvalitetsmålen har anpassats till regional nivå av länsstyrelsen, utom
målet Levande skogar, som regionaliserats av Skogsstyrelsen. De har ansvar för att regionalt
prioritera, anpassa och konkretisera miljökvalitetsmålen och de samarbetar med länets
olika aktörer för att de ska nå målen. I länsstyrelsens uppdrag ingår att verka för miljömålen
i samhällsplanering, tillväxtarbete och andra kommunala uppgifter. De ska även stödja
näringslivet i länet, och utveckla regionala åtgärdsprogram för att nå miljökvalitetsmålen.
Varje år gör Länsstyrelsen på Gotland en bedömning av hur läget är i länet beträffande de
olika miljömålen. Miljökvalitetsmålen Frisk luft och Bara naturlig försurning bedöms kunna
nås före år 2020, övriga miljökvalitetsmål anses dock som svåra att uppnå till år 2020 med
idag beslutade eller planerade styrmedel.

62 (111)

9.3.2

Region Gotlands miljöpolicy
Region Gotland har upprättat en miljöpolicy som antogs av regionfullmäktige 13 oktober
2015. Miljöpolicyn lyder som följer:
•

•

•
•
•

9.4

Miljöansvar och hållbar utveckling för att förverkliga Gotland som ekokommun ska
konsekvent och medvetet integreras och tydliggöras i samtliga våra verksamheter.
Detta ska framgå av budget, styrkort och årlig redovisning.
Vi ska i våra verksamheter erbjuda invånare och näringsliv på Gotland, infrastruktur
och metoder som leder till att Gotland blir ett ekologiskt hållbart samhälle till år
2025.
Vi ska bidra till att uppnå vårt övergripande mål ett hållbart samhälle på Gotland,
genom egna miljöförbättrande åtgärder och goda exempel på miljöarbete.
Miljökrav enligt lagstiftningen ska klaras med god marginal i alla egna bolag och
förvaltningar samt hos upphandlade entreprenörer.
Varje nämnd tar ansvar för att styra enligt miljöprogrammets intentioner och
tydliggör detta i chefsansvar och resursfördelning.

Miljökvalitetsnormer
På en del områden finns juridiskt bindande styrmedel som regleras i MB 5 kap.
”Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning”. Idag finns fyra förordningar om
miljökvalitetsnormer, en som berör föroreningar i utomhusluft (2010:477), en gällande
olika parametrar i fisk- och musselvatten (2001:554), en för omgivningsbuller (SFS
2004:675) och en för olika parametrar i vattenförekomster (2004:660).

9.4.1

Miljökvalitetsnormer för luft
Förordningen om föroreningar i utomhusluft (2010:477) trädde i kraft den 8 juni 2010.
Normerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som
ställs genom vårt medlemskap i EU. Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela
landet. SMA Minerals planerade verksamhet berörs av normerna för utomhusluft via
användning av sprängmedel innehållande kväveföreningar och damning. Utsläpp till luft
från planerad verksamhet redovisas i beskrivning av miljökonsekvenser avsnitt 10. Tabell 4
redovisar miljökvalitetsnormer för utomhusluft.
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Tabell 4: Miljökvalitetsnormer för utomhusluft till skydd för människors hälsa.

Till skydd för människors hälsa
Ämne

Högsta koncentration

Andel av tid (år =kalenderår)

Kväveoxider (NOX)

90 µg/m3 som timmedelvärde

Får överskridas 175 gånger
per kalenderår (98-percentil)
förutsatt att föroreningsnivån aldrig
överstiger 200 µg/m3 under en
timme mer än 18 gånger per
kalenderår (99,8- percentil).

60 µg/m3 som dygnsmedelvärde

Får högst överskridas 7
gånger per kalenderår (98percentil).

40 µg/m3 som årsmedelvärde

I områden där det är minst 20 kilometer till närmaste storstad eller 5 kilometer till annat bebyggt område,
industriell anläggning eller motorväg gäller, i stället för vad som sägs ovan, att kväveoxider inte får förekomma i
utomhusluft med mer än i genomsnitt 30 µg/m3 under ett kalenderår (årsmedelvärde).

Svaveldioxid (SO2)

200 µg/m3 som timmedelvärde

Får överskridas högst 175 ggr.
per år (98-percentil)
förutsatt att föroreningsnivån aldrig
överstiger 350 µg/m3 under en
timme mer än 24 gånger per år
(99,7-percentil).

100 µg/m3 som dygnsmedelvärde

Får överskridas högst 7 ggr.
per år (98-percentil)
förutsatt att föroreningsnivån aldrig
överstiger 125 µg/m3 mer än 3
gånger per år (99-percentil).

I områden där det är minst 20 kilometer till närmaste storstad eller 5 kilometer till annat bebyggt område,
industriell anläggning eller motorväg gäller, i stället för vad som sägs ovan, att svaveldioxid inte får förekomma i
utomhusluft med mer än:
1. i genomsnitt 20 µg/m3 under perioden den 1 oktober t.o.m. den 31 mars (vintermedelv.) och
2. i genomsnitt 20 µg/m3 under ett kalenderår (årsmedelvärde).

Kolmonoxid (CO)

10 mg/m3 som dygnsmedelvärde

Som högst
åttatimmarsmedelvärde
under ett dygn.

Bly (Pb)

0,5 µg/m3 som årsmedelvärde

Får ej överskridas.
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Bensen (C6H6)

5 µg/m3 som årsmedelvärde

Får ej överskridas.

Partiklar (PM 10)

50 µg/m3 som dygnsmedelvärde

Får överskridas högst 35 ggr.
per år (90-percentil)

40 µg/m3 som årsmedelvärde
Partiklar (PM 2,5)

25 µg/m3 som årsmedelvärde

Får ej överskridas efter 1
januari 2015

För att skydda människors hälsa:
1. får den nationella nivån för den genomsnittliga exponeringen på befolkningen av partiklar (PM2,5) från och
med den 1 januari 2015 inte överskrida 20 mikrogram per kubikmeter luft,
2. ska det eftersträvas att den nationella nivån för den genomsnittliga exponeringen på befolkningen av
partiklar (PM2,5) från och med den 1 januari 2020 procentuellt har minskats i enlighet med bilaga XIV B till
luftkvalitetsdirektivet. Den nationella nivån för den genomsnittliga exponeringen på befolkningen av partiklar
(PM2,5) ska baseras på det sammanlagda medelvärdet för koncentrationen av partiklar (PM2,5) på urbana
bakgrundsplatser under en treårsperiod i enlighet med bilaga XIV A till luftkvalitetsdirektivet.

Ozon (O3)

120 µg/m3 som dygnsmedelvärde

Som högst
åttatimmarsmedelvärde
under ett dygn.

För att skydda växtligheten och i den utsträckning som det är möjligt med hänsyn till hur ozonbildande ämnen
transporteras i luften och bildar ozon, ska det eftersträvas att ozon inte förekommer i utomhusluft
1. till och med den 31 december 2019 med mer än 18 000 mikrogram beräknat enligt exponeringsindex AOT 40
och bestämt som ett genomsnittligt värde under en femårsperiod,
2. från och med den 1 januari 2020 med mer än 6 000 mikrogram beräknat enligt exponeringsindex AOT 40. Om
det på grund av ofullständiga uppgifter inte är möjligt att fastställa årsvärden för en femårsperiod, ska det värde
som avses i första stycket 1bestämmas som ett genomsnittligt värde under en treårsperiod.
Exponeringsindex AOT 40 uttrycks i mikrogram per kubikmeter luft för en viss tidsperiod och avser värde för
summerade överskridanden av en viss halt ozon. Exponeringsindex AOT 40 beräknas på följande sätt. Under
perioden från och med den 1 maj till och med den 31 juli varje år ska det för varje timme mellan klockan 8.00 och
20.00 bestämmas ett timmedelvärde för ozonhalten. Varje timmedelvärde bestäms som skillnaden mellan den
koncentration av ozon som överstiger 80 mikrogram per kubikmeter luft och 80 mikrogram per kubikmeter luft.
Skillnaderna summeras först för varje dag och sedan till en totalsumma för hela perioden.

9.4.2

Nickel (Ni)

20 ng/ m3 som årsmedelvärde

Kadmium (Cd)

5 ng/ m3 som årsmedelvärde

Arsenik (As)

6 ng/ m3 som årsmedelvärde

Bens(a)pyren

1 ng/ m3 som årsmedelvärde

Får ej överskridas efter 1
januari 2013
Får ej överskridas efter 1
januari 2013
Får ej överskridas efter 1
januari 2013
Får ej överskridas efter 1
januari 2013

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller
Förordning (2004:675) om omgivningsbuller trädde i kraft 1 september 2004. Som
omgivningsbuller klassas buller från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet.
SMA Minerals planerade verksamhet räknas som industriell verksamhet (Rådets direktiv
96/61/EG). För vidare information om planerad verksamhets upphov till bulleremissioner,
se avsnitt 10.6.
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9.4.3

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomst
Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön trädde i kraft 1 augusti
2004 som en följd av ramdirektivet för vatten (2000/60/EG).
En grund- eller ytvattenförekomst har olika status beroende på vilket tillstånd den anses ha.
Tillståndet styrs av vattenförekomstens ekologiska status eller kemiska status, beroende på
vilken av dessa som är sämst. För att kunna bedöma ekologisk och kemisk status för en
grund- eller ytvattenförekomst finns bedömningsgrunder upprättade för grundvatten, sjöar
och vattendrag samt kustvatten och vatten i övergångszon. I Havs- och vattenmyndighetens
föreskrift om klassificering och miljökvalitetsnormer (2013:19) anges de
miljökvalitetsnormer som ska gälla för ytvatten. I Sveriges geologiska undersöknings
föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten (2013:2) med
ändringsföreskrift (2016:1) anges de miljökvalitetsnormer som ska gälla för grundvatten.
EU-domstolen har i den så kallade Weserdomen (C-461/13) slagit fast att tillstånd inte får
lämnas till projekt som kan medföra en försämring av statusen eller äventyra
upprätthållandet av miljökvalitetsnormerna för ytvattenförekomsten. En försämring kan
anses ske så snart statusen hos minst en av kvalitetsfaktorerna försämras med en klass
även om statusen hos vattenförekomsten inte förändras som helhet.
Bedömningsgrunder upprättade för sjöar och vattendrag återfinns i Bilaga A till
Naturvårdsverkets handbok 2007:4. Bedömningsgrunderna är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

växtplankton i sjöar,
makrofyter i sjöar,
kiselalger i vattendrag,
bottenfauna i sjöar och vattendrag,
fisk i sjöar och vattendrag,
näringsämnen i sjöar och vattendrag,
siktdjup i sjöar,
syrgas i sjöar,
försurning i sjöar och vattendrag,
särskilda förorenande ämnen i sjöar och vattendrag

Bedömningsgrunder upprättade för kustvatten och vatten i övergångszon återfinns i Bilaga
B till Naturvårdsverkets handbok 2007:4. Bedömningsgrunderna är:
•

•

Biologiska kvalitetsfaktorer
o Makroalger
o Växtplankton
o Bottenfauna
Fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorer
o Siktdjup
o Näringsämnen
o Syrebalans
o Förorenade ämnen
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Bedömningsgrunder upprättande för grundvatten återfinns i Bilaga 3 till SGU:s föreskrift
2013:2 med ändringsföreskrift 2016:1. Bedömningsgrunderna är:
•
•

Kvantitativ status
Kemisk grundvattenstatus

9.4.3.1 Miljökvalitetsnormer för Snoderån-Levide
Vattendraget Snoderån med biflödet Levidebäcken (WA87595500/SE635524-164872) är
den närmaste klassificerade vattenförekomsten. Avrinningsområdet domineras av
Snoderån, som är cirka 32 km och dess biflöde, Levidebäcken som är cirka 15 km lång. Stora
delar av ån är rätad och grävd, men i biflödet Levidebäcken finns områden med relativt
opåverkade lopp. Dessa områden har höga naturvärden i form av bland annat havsöring
och stationär öring. Huvudvattensystemet påverkas i stor utsträckning av den reglering som
förekommer i samband med lagring av vatten för bevattningsändamål sommartid.
Regleringen medför stora variationer i vattenföring, framförallt nedströms dammluckorna
där partiell uttorkning är vanligt sommartid.
Den ekologiska statusen är bedömd till måttlig. Utslagsgivande faktor hydromorfologin som
visar på måttligt status. Bedömningen anses ha medel tillförlitlighet då provplatsen för
biologiska kvalitetsfaktorer inte är representativ för hela vattenförekomsten.
Vattenförekomsten bedöms ej uppnå god kemisk status då kvicksilver och polybromerade
difenyletrar överstiger gällande gränsvärden.
Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska ha uppnått god ekologisk och kemisk status
2027.
9.4.3.2 Miljökvalitetsnormer för Östersjön, västra Gotlands kustvatten
Berört område i Östersjön omfattar kustområdet från Stora Karlsö till Tofta södra på
Gotlands västra sida (WA52967405/SE572000-180001).
Den ekologiska statusen för vattenförekomsten har bedömts som måttlig. Kvalitetsfaktorn
växtplankton, som visar på måttlig status, har varit utslagsgivande vid den sammanvägda
bedömningen. Vattenförekomsten har liksom för Östersjön generellt ett
övergödningsproblem, vilket indikeras av klassificeringarna av såväl växtplankton (klorofyll
a) som näringsämnen. I övrigt visar bottenfaunan på god ekologisk status. Klassning har
utförts med stöd av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2013:19 om
klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. Statusklassificeringen av
bottenfauna är gjorda enligt bedömningsgrunder medan växtplankton baseras på en
expertbedömning.
Vattenförekomsten bedöms ej uppnå god kemisk ytvattenstatus. Expertbedömning genom
extrapolering tyder på att gränsvärdet för kvicksilver polybromerade difenyletrar överskrids
i samtliga vattenförekomster. I övrigt finns det inga indikationer på att några av
vattendirektivets prioriterade ämnen förekommer i halter som kan antas utgöra ett
miljöproblem i vattenförekomsten. Dock har inga mätningar av de prioriterade ämnena
gjorts i vattenförekomsten.
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Miljökvalitetsnormen för Klintehamnsviken är god ekologisk status och målet är att detta
skall uppnås senast 2027. Kvalitetsfaktorn Totalmängd kväve sommar har bedömts vara
måttlig baserat på en expertbedömning utifrån modellberäkningar utförda av SMHI.
Kvalitetsfaktorn Totalmängd kväve vinter har i samma expertbedömning bedömts vara god.
Havs- och Vattenmyndigheten har föreslagit att nya bedömningsgrunder (EQS) inrättas för
nitratkväve (NO3-N) och sulfat (SO4). Bedömningsgrunden för sulfat föreslås emellertid bara
gälla i inlandsvatten. Sulfat är ett makroämne i havsvatten och koncentrationerna i
Östersjöns vatten ligger på storleksordningen g/l. I bedömningsgrunden för nitratkväve
föreslås gränsvärdet 11,44 mg/l. Detta värde beaktar nitratkväves potentiellt toxiska
egenskaper och ska ej sammanblandas med kväves potentiellt gödande egenskaper som
hanteras med andra bedömningsgrunder. I Tabell 5 sammanfattas aktuella gränsvärden för
god ekologisk status för olika kvävefraktioner i kustvatten på norra och västra Gotland.
Tabell 5: Aktuella bedömningsgrunder (gränsvärden för god ekologisk status) för nitratkväve (NO3-N),
totalkväve (Tot-N), och löst oorganiskt kväve (DIN) i kustvatten på norra och västra Gotland (typvatten 11,
HVMFS 2013:19).

Kvävefraktion

Koncentration

NO3-N (mg/l)*

11,44

Tot-N sommar (µg/l)

266

Tot-N vinter (µg/l)

280

DIN (µg/l)

53

*avser toxisk verkan i betydelsen av särskilt förorenande ämne (SFÄ

9.4.3.3 Miljökvalitetsnormer för Mellersta Gotland-Klintehamn
Området vid planerat stenbrott ingår i grundvattenförekomsten Mellersta GotlandKlintehamn (WA91750038/SE637298-164664), och klassas som sedimentär bergförekomst
med en bedömd uttagsmöjlighet av 6 000–20 000 l/h, vilket är mycket högre än det som
anges på SGU:s hydrogeologiska karta för Klinteberget med omnejd (Figur 15). Den
kvantitativa statusen anges vara god, men den kemiska statusen är otillfredsställande.
Synpunkter på MKN för den kvantitativa statusen för grundvattenförekomsten Mellersta
Gotland–Klintehamn tas upp i Bilaga B.2.19. De flesta kemiska ämnen har god status som
till exempel nitrat och ammonium, medan klorid och sulfat samt bekämpningsmedel och
PAH inte uppnår god status. En betydande påverkan sker från förorenade områden samt
diffusa källor som jordbruk och enskilda avlopp. Uttag av vatten för jordbruk, kommunala
vattentäkter och andra uttag innebär också en betydande påverkan. Förbättringsbehov
behövs för att uppnå miljökvalitetsnormen för halten av klorid och sulfat som påverkas av
saltvatteninträngning. För att uppnå miljökvalitetsnormen ska kloridhalten vara ≤100 mg/l,
sulfathalten vara ≤100 mg/l och konduktiviteten vara ≤150 mS/m. De åtgärder som föreslås
är bland annat en fördjupad kartläggning av grundvatten, vattendom för uttag av vatten
och tillsyn av vattenskyddsområden. En översyn av vattenskyddsområdena för Klintehamns
vattentäkter Loggarve och Mölner ingår i vattenmyndighetens åtgärdsprogram för perioden
2016–2021. Vattenmyndigheten bedömer dock att det finns en risk att kemisk status inte
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uppnås till 2021. Både Loggarve och Mölner vattentäkter ingår i länsstyrelsens miljöövervakningsprogram för råvattenkontroll och grundvatten, med början år 2007 och
provtagning sex respektive 10–11 gånger per år.

10

MILJÖPÅVERKAN PLANERAD VERKSAMHET

10.1

Definition av nollalternativet
Nollalternativet definieras som att planerad verksamhet ej får tillåtelse att bedrivas och
nuvarande verksamheter fortsätter enligt gällande beslut.
Nollalternativet innebär även att kalksten kan komma att importeras från andra länder,
vilket medför en ökad belastning avseende transporter och utsläpp från dessa.

10.2

Luft
Planerad verksamhet kommer att ge upphov till luftföroreningar från sprängning, damning
från hantering av krossprodukter samt luftutsläpp från arbetsmaskiner, dieselverk och
transporter.
Vid sprängning släpps koldioxid, vattenånga och kvävgas ut i luften, vid förbränning av
sprängmedlet bildas kväveoxider som kan vara skadliga för människors miljö och hälsa.
Täktverksamhet orsakar alltid i viss mån damning, främst vid krossning, bandtransportering,
lastning samt vid transporter till och från verksamhetsområdet. Dammet består
huvudsakligen av sönderdelade mineralpartiklar i fraktionerna 0,2–0,45 mm som lätt sätts i
rörelse av vind.
Vid extremt torr och blåsig väderlek kan dammet förflyttas från täktområdet till
omkringliggande omgivning och därmed påverka närliggande barrskog. Mycket damm på
trädens barrnålar påverkar fotosyntesen och därmed trädens tillväxt.
Vid jämförelse med nollalternativet kommer föroreningar till luft såsom, kväveföreningar,
damm och utsläpp från transporter att öka.

10.2.1

Försiktighetsmått/åtgärder
I den planerade täkten kommer emulsionssprängmedel i bulk användas vilket minskar
risken för spridning av kväveföroreningar till luften. Undersökningar visar att andelen
kväveoxider uppgår till cirka 1 % av insatt sprängmedel och anses därför inte utgöra någon
risk för miljö- och hälsostörningar. Dagens sprängmedel är utvecklade för att kunna
användas i gruvor vilket ställer höga krav på låg bildning av kväveoxider som i sin tur även
gynnar miljön. Arbetsmaskiner byts mot modern utrustning med effektiva och rena
motorer när maskinernas tekniska livslängd har tjänat ut.
Bolaget anlitar extern expertis för sprängning. Detta för att på effektivast möjliga sätt lossta
berg.
För att största möjliga mån bekämpa damning kommer stenmaterialet att vattenbegjutas
innan krossning samt att vägar och planer inom verksamhetsområdet kommer att
bevattnas vid torr väderlek. Dammet är dock till viss del främjande för omgivningen och
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tillför växtligheten lättåtkomliga mineral och näringsämnen. Stenmjöl används inom
jordbruket som spårämnestillsats vid odling. Vid nederbörd sköljs dock dammet av från
växtligheten och påverkan är försumbar.
Närmsta bebyggelser ligger cirka 300 m söder om och 350 m ost om
verksamsamhetsområdet. Dessa torde ej beröras av damning då områden med skog ligger
mellan bebyggelse och verksamhet. Cirka 450 m norr om verksamhetsområdet ligger
ytterligare bebyggelse, som ej har någon naturlig avskärmning. Om damning uppstår
kommer bevattning att ske.
De mest trafikerade transportlederna inom området hårdgörs och städas regelbundet. I det
fall materialet är torrt och dammar från flak används täckta transporter.
Miljökvalitetsnormer för partiklar och kväveoxider kommer att innehållas vid närmaste
bostäder.

10.3

Mark
Den främsta förändringen avseende markanvändningen som kommer att ske i planerad
verksamhet är att ytterligare avbaning och brytning av kalksten kommer att ske.
I jämförelse med nollalternativet kommer verksamhets- och brytområdet att utökas.

10.3.1

Markbearbetning
Exploatering av berget inleds i huvudsakligen att nya ytor avbanas för att ta bort
jordmaterialet, vilket sker med grävmaskin eller på annat sätt. Avbaningsmassor läggs i
upplag inom verksamhetsområdet, så att materialet är tillgängligt för successiv
efterbehandling.
Efter avbaningen sker losstagning av berg genom sprängning efter att hål borrats bakom
brytfronten i det parti berg som skall tas ner. Borrningen sker med en borrigg med ett
bullerreducerande och dammuppsamlande borraggregat. Efter borrning fylls hålen med
sprängmedel och berg sprängs bort som sedan kan hanteras i efterföljande
produktionssteg.

10.3.2

Kulturvärden
Inom och i närheten av verksamhetsområdet har kulturvärden påträffats vid inventeringar
som utförts inom verksamhetsområdet och dess omgivning. De lämningar som påträffats är
dels lämningar som varit kända sedan tidigare, och dels lämningar som ej dokumenterats
och därmed kan anses vara nya fynd. Lämningarna är dels fasta fornlämningar, men även
övrig kulturhistoriska lämningar. Fornlämningar är spår efter mänsklig verksamhet. De kan
till exempel utgöras av boplatser, gravfält, gruvor, kvarnar, kulturlager i medeltida städer.
Två inventeringar har genomförts på bolagets begäran. Första inventeringen utfördes av
Gotlands museum under våren/sommaren 2018, där ett 30-tal kända och okända objekt
pekades ut, däribland grav- och boplatser. En uppföljning av inventeringen genomfördes
under september 2018 av Arendus, vilket resulterade i en ombedömning av de påträffade
objekten.
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Sammantaget av de utförda inventeringarna finns förutom de redan kända lagskyddade
fornlämningarna två, möjligen tre, områden med lagskyddade fornlämningar. Det rör sig
dels om ett gravfält i södra delen av området som hyser ett flertal gravar. Dels är det i
nordväst, ett nyupptäckt område med troligen fyra gravar. Till båda dessa fornlämningar
hör också den sedan tidigare registrerade hålvägen RAÄ Fröjel 160:1. Fältbedömningen i
inventeringen som genomfördes av Arendus innebär dock att en del av denna bör utgå som
fornlämning, då den ej är möjlig att spåra, såväl i fält som via kartor och laserkartan.
En tredje miljö som skulle kunna bedömas som fornlämning är det fossila åkersystemet i
söder, RAÄ Fröjel 159. Det är tillkommet före 1850 och övergivet senast 1917, då det inte
finns upptaget i laga skifteskartan. I den bedömning som numera görs om fornlämning
kontra övrig kulturhistorisk lämning utgör årtalet 1850 en gräns och att lämningen är helt
klart övergiven och visar på ålderdomligt bruk. I princip skulle det fossila åkersystemet med
andra ord kunna klassas som fornlämning, och därmed åtnjuta ett lagskydd. I den så kallade
lämningstypslistan från Riksantikvarieämbetet, som belyser hur man bör bedöma skilda
lämningar rörande frågan om fornlämning eller inte, sägs dock följande angående just
fossila åkrar; ”För en fossil åker gäller inte generellt att den ska bedömas som fornlämning
enbart för att ett antagande gjorts om att lämningen tillkommit före 1850. För att lagens
rekvisit om äldre tiders bruk ska anses vara uppfyllt bör lämningen uppvisa specifika
formelement, såsom terrasskanter, vallar, stensträngar, konkav profil etcetera. Så kan, till
exempel en plan åkeryta som avgränsas av diken inte anses uppfylla kriteriet äldre tiders
bruk även om den är tillkommen på 1700-talet.”Fornlämning RAÄ Fröjel 159:1 är just ett
sådant fossilt åkersystem av plana ytor omgivna av diken, vilket innebär att lämningen skall
klassas som övrig kulturhistorisk lämning och ej som lagskyddad fornlämning.
De fornlämningar, stensättningar, gravplatser och hålväg, som finns centralt belägna i
brytområdet är vanligt förekommande på Gotland och kännedom om dem är tämligen god,
vad gäller datering, konstruktion och rumslig belägenhet. De mindre gravgrupper som finns
planerat brytområde bedöms inte vara av sådant värde så att de i sig skulle förhindra en
exploatering. Detsamma torde gälla de äldre vägsträckningar som knyter an till
gravgrupperna.
För vidare information om inventeringarna och påträffade lämningar, se Bilaga B.3a och
Bilaga B.3b.
10.3.3

Naturvärden
Brytningen innebär att en del naturvärdesobjekt och artförekomster försvinner till följd av
avbaning och brytning.
En dryg tredjedel, cirka 36 ha, av det planerade brytningsområdet har bedömts ha höga till
påtagliga naturvärden (naturvärdesklass II och III) idag. I brytningsområdet finns inga ytor
med mycket höga naturvärden (klass I). De naturvärden som finns inom brytområdet utgörs
mestadels av före detta betade kalkbarrskogar, halvöppna alvarmarker, kalkfuktängar och
ett mindre agkärr. Resterande delar, cirka 70 ha, av brytområdet har lägre naturvärden.
Dessa utgörs av hyggen, yngre bestånd av brukad tallskog samt två mindre kalkbrott.
Inom den del av fastigheten Klinte Klintebys 1:5 som inte berörs av kalkbrytningen (drygt
115 ha) har cirka 35 hektar bedömts ha mycket höga, höga eller påtagliga naturvärden
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(naturvärdesklass I, II och III). Ytorna med de högsta naturvärdena och cirka hälften av den
samlade arealen med naturvärden på fastigheten Klinte Klintebys 1:5 ligger utanför
brytningsområdet och berörs inte av den planerade kalkbrytningen.
Under driftstiden kommer kontinuerlig efterbehandling av utbrutna ytor att genomföras.
Syftet med efterbehandlingen är att skapa nya miljöer och naturtyper, både för vanliga och
mer krävande särskilt skyddsvärda arter. De nyskapade miljöerna kommer att utgöras av
biologiskt värdefulla naturtyper, främst tidiga successionsstadier av kalkhällmarker, öppna
marker med tunt jordlager och våtmarker. Målsättningen är att dessa naturtyper ska ge
goda livsbetingelser för flera av de mest naturvårdsintressanta och skyddade arterna som
påträffats inom sökt brytområde och övriga delar av Klinte Klintebys 1:5. Många av de
rödlistade och de skyddade arter som noterats inom brytområdet är knutna till öppna,
solvarma, kalkrika miljöer så som alvarmarker, torrängar, kalkfuktängar och kalkrika
våtmarker och vattensamlingar. Med den beskrivna efterbehandlingsplanen (Bilaga B.8)
kommer dessa naturtyper på sikt öka inom fastigheten. De skogsbestånd som har
naturvärden och ligger utanför planerat brytområde kommer att avsättas för
naturvårdssyfte.
Vid nollalternativet, att kalkbrytning med efterföljande efterbehandling uteblir och rådande
markanvändning fortsätter, kommer alvarmarkerna, fuktängarna och våtmarkerna på sikt
att växa igen med tät skog, vilket påverkar de befintliga naturvärdena negativt. De
skogsbestånd inom Klinte Klintebys 1:5 som idag har naturvärden kommer sannolikt att
avverkas då de saknar formellt skydd.
10.3.3.1 Naturtyper enligt Natura 2000
Inom sökt brytområde förekommer Natura 2000-naturtyperna nordiskt alvar (6280a; 6,9
ha), kalkfuktäng (6410a; 3,0 ha), kalkkärr med ag (7210; 0,6 ha) och skogsbete/trädklädd
betesmark (9070; 7,8 ha). Dessa naturtyper förekommer också med större eller ungefär lika
stora arealer inom de delar av fastigheten som inte berörs av den planerade
kalkbrytningen.
De ytor med Natura 2000-naturtyper som återfinns inom planerat brytområde kommer
försvinna till följd av avbaning och stenbrytning. Naturtyperna västlig taiga (9010) och
rikkärr (7230) förekommer inom fastigheten endast utanför brytningsområdet och kommer
därmed inte att påverkas av stenbrytningen.
Vid efterbehandlingen kommer en rad naturtyper att skapas, företrädesvis på tunna
kalkhaltiga jordar och öppna kalkhällar. Initialt kommer dessa inte att kunna definieras som
Natura 2000-naturtyper, men på några års sikt kan de komma att utveckla karaktärer som
gör att det kan bli eller likna Natura 2000-naturtyper, t.ex. kalkkärr med ag (7210) och
nordiskt alvar (6280a).
Nollalternativet innebär att arealen av ovan nämnda Natura 2000-naturtyper inom
fastigheten Klinte Klintebys 1:5 på sikt kommer att minska till följd av igenväxning och
konventionellt skogsbruk. Ytan med nordiskt alvar (6280a) utmed kraftledningsgatan som
löper i nord-sydlig riktning genom fastigheten bedöms dock bibehållas då röjningar
sannolikt kommer genomföras där även framöver.
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10.3.3.2 Särskilt skyddsvärda arter (rödlistade och skyddade arter)
Totalt har 112 rödlistade och/eller skyddade arter påträffats inom eller i anslutning till
fastigheten Klinte Klintebys 1:5 (Bilaga B.4d).
För det stora flertalet av arterna, cirka 95 stycken, bedöms lokal, regional och nationell
påverkan på deras bevarandestatus av den planerade stenbrytningen vara obetydlig. Två
grupper av arter ryms inom denna bedömning. De arter som endast förekommer inom eller
utnyttjar de delar av fastigheten som ligger utanför planerat brytområdet bedöms inte
påverkas negativt av täktverksamheten. Detta gäller till exempel arter som buskskvätta,
trana och sexfläckig bastardsvärmare. Den andra gruppen, för vilken stenbrytningen
bedöms ha obetydlig påverkan, gäller de arter som förekommer mycket rikligt inom hela
fastigheten och dessutom är vanliga på Gotland och/eller Sverige i övrigt. Exempel på
sådana arter är trädpiplärka, gulsparv, ljus solvända, backtimjan och jordtistel.
Förekomsterna inom det planerade brytområdet för dessa arter utgör endast en mycket
liten del av den lokala eller regionala populationen och de bedöms kunna finnas kvar med
bibehållen bevarandestatus inom fastigheten och i de närmaste omgivningarna såväl under
som efter avslutat täktverksamhet.
För ett antal arter kan dock stenbrytningen riskera att försvåra upprätthållandet av deras
bevarandestatus, åtminstone lokalt. Detta gäller arter som har hela eller en stor del av sina
lokala förekomster inom det planerade brytområdet, är nationellt eller regionalt mycket
sällsynta samt arter vars livsmiljö tydligt kommer att minska till följd av stenbrytningen. För
att undvika sådan negativ påverkan kommer SMA Mineral vidta artinriktade
bevarandeåtgärder i samband med den löpande efterbehandlingen. Nedan beskrivs mer
detaljerat dessa arter samt resonemang kring deras ekologi, bevarandestatus och förslag på
lokala åtgärder.
Berguv förekommer med ett revir i centrala delarna av fastigheten Klinte Klintebys 1:5.
Berguven är en rödlistad (VU) och skyddad genom Fågeldirektivet i Sverige. På Gotland
häckar cirka 13 par (Ottosson m.fl. 2012). Arten häckar vanligtvis i klippstup och
bergsbranter, men även i pågående och avslutade bergtäkter. Under häckningstid kan
berguvar vara störningskänsliga, men häckningar förekommer ibland i bullriga och
störningsutsatta miljöer, t.ex. pågående täkter och urbana miljöer. Samtidigt som den
planerade stenbrytningen inom Klinte Klintebys 1:5 riskerar att medföra en störning för
berguvarna så kommer verksamheten också att skapa häckningsmiljöer i form av klippstup.
För att ytterligare gynna arten kommer särskilda bohyllor anläggas i samband med
efterbehandlingsprocessen. Utifrån planerad brytning och efterbehandlingsplan görs därför
bedömningen att berguv på sikt kan gynnas lokalt och regionalt.
Spillkråka har noterats med två revir i och i anslutning till fastigheten Klinte Klintebys 1:5.
Det ena reviret ligger delvis inom det planerade brytområdet. Arten är rödlistad (NT) och
skyddad genom Fågeldirektivet i Sverige. Den gotländska populationen skattas till cirka 300
par (Ottosson m.fl. 2012). Spillkråkan är knuten till skogsmark med äldre träd, gärna tallar.
Genom att arealen skogsmark inom fastigheten kommer att minska till följd av
täktverksamheten finns det en risk för lokal negativ påverkan. För att begränsa den
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negativa påverkan avsätts fastighetens skogsbestånd med naturvärden utanför planerat
brytområde för fri utveckling. På så sätt garanteras lämpliga häckningsmiljöer inom
fastigheten även i framtiden. På regional och nationell nivå bedöms påverkan emellertid
vara obetydlig.
Törnskata häckar med ett par i brytområdets östligaste del. Arten är skyddad genom
Fågeldirektivet men inte rödlistad i Sverige, men bedömdes som NT (missgynnad) i 2005 års
rödlista (Gärdenfors 2005). På Gotland häckar cirka 1 200 par (Ottosson m.fl. 2012).
Törnskatans häckningsmiljö utgörs av buskmarker, hyggen och brynmiljöer. Törnskatan är
en flyttfågel som byter häckningsplats mellan åren. Inom cirka 10 år efter påbörjad
efterbehandling skall för arten lämpliga buskmarker ha skapats, sannolikt i större
omfattning än vad som är fallet inom fastigheten i dag. På sikt bedöms arten gynnas av
efterbehandlingen.
Trädlärka häckar med ett par i anslutning till den pågående täkten vid Lilla Snögrinde i det
planerade brytområdet. Arten är skyddad genom Fågeldirektivet, men är inte rödlistad i
Sverige. På Gotland häckar cirka 300 par (Ottosson m.fl. 2012). Under brytningsfasen kan
trädlärkan lokalt påverkas negativt, men inom några år efter påbörjad efterbehandling
kommer lämpliga häckningsmiljöer att ha skapats i den nya täkten. På längre sikt bedöms
arten gynnas genom efterbehandlingsplanen.
Lundsångare häckar med ett par i nordligaste delen av det planerade brytområdet. Arten är
rödlistad (NT) och skyddad genom Fågeldirektivet i Sverige. Gotland hyser en stor del av det
nationella beståndet av lundsångare och populationen uppskattas till cirka 40 par (Ottosson
m.fl. 2012). Häckningsmiljön utgörs i normalfallet av högstammig lövskog, men även andra
skogsmiljöer kan nyttjas. Lundsångare är en tropikflyttare och det svenska beståndet
fluktuerar från år till år. Lövskogsbeståndet där arten häckade 2018 kommer helt eller
delvis avverkas i samband med stenbrytningen. Eftersom individer av lundsångare, i likhet
med många andra småfåglar, byter häckningsplats mellan åren bedöms det som sannolikt
att arten även i fortsättningen sporadiskt kommer att häcka med enstaka par inom eller
kring fastigheten. För att minimera risken för negativ påverkan avsätts fastighetens
skogsbestånd med naturvärden utanför planerat brytområde för fri utveckling. På regional
och nationell nivå bedöms påverkan som obetydlig.
Mindre vattensalamander förekommer i den lilla lakvattendammen i stenbrottet vid Lilla
Snögrinde. Mindre vattensalamander är fridlyst i hela landet men samtidigt ett av de
vanligaste groddjuren i Sverige. Arten har gynnsam bevarandestatus på Gotland och i
landet i övrigt. Dammen i Lilla Snögride-brottet kommer på sikt att försvinna i samband
med stenbrytningen. I det nya och betydligt större brottet kommer flera, både större och
mindre, dammar att anläggas. Arealen lämpligt habitat för mindre vattensalamander
kommer därmed att öka påtagligt. Bedömningen är därför att den lokala populationen
kommer att öka.
Tre exemplar av gotlandssnok har påträffats inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5. Denna
lokala underart av vanlig snok förekommer endast på Gotland. Gotlandssnoken födosöker
ofta i och i anslutning till vattensamlingar men kan också påträffas i en rad olika miljöer,
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både öppen mark och sluten skog. Övervintring sker ofta i sydvända sluttningar med
stenskravel och lucker jord eller sand. Ett av fynden gjordes i anslutning till
lakvattendammen i täkten vid Lilla Snögrinde , de övriga två utanför brytområdet. Arten är
rödlistad (NT) och fridlyst. Inom ramen för efterbehandlingen kommer sydvända sluttningar
med sand och stenskravel att skapas. Vidare kommer flera större och mindre
vattensamlingar/dammar att anläggas. Sammantaget bedöms arealen lämpligt habitat för
gotlandssnoken att öka och att artens lokala förekomst gynnas.
Svartpälsbi har påträffats vid två tillfällen inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5, 2008 i
Klinteby-täkten och 2018 i täkten vid Lilla Snögrinde. Vid båda tillfällena noterades ett
exemplar vardera. Arten bedöms ha en liten population i anslutning till de befintliga
brotten. Svartpälsbiet är rödlistat (VU) men saknar formellt skydd i Sverige. Kulturskapade
och blomrika miljöer som åkerkanter, täkter och ruderatmarker verkar vara lämpliga
habitat för arten. Fyndet vid Lilla Snögrinde-brottet gjordes i ett stort bestånd med blåeld
och resedaväxter som etablerat sig på jordvallar utmed täktens södra och östra kanter. Inga
fynd finns från mer naturliga biotoper i de övriga delar av fastigheten. I samband med den
utökade stenbrytningen kommer jordvallar att läggas upp på flera platser, både i områden
med pågående verksamhet men också som en del i efterbehandlingsplanen. Avsikten med
dessa jordvallar är att utgöra lämpliga habitat för svartpälsbi och en rad andra sällsynta
insekter och växter. Förekomsten av svartpälsbi bedöms därför har goda utsikter av
utvecklas. Den ökade arealen lämpligt habitat som skapas vid efterbehandlingen kan ge en
positiv effekt även på regional nivå.
Pudrad kärrtrollslända förekommer i den lilla lakvattendammen i stenbrottet vid Lilla
Snögrinde. Arten är upptagen i bilaga 4 i EU:s art- och habitatdirektiv. Den har gynnsam
bevarandestatus på Gotland och i landet i övrigt. Dammen i stenbrottet vid Lilla Snögrinde
kommer på sikt att försvinna i samband med stenbrytningen. I det nya, betydligt större,
brottet kommer flera större och mindre dammar anläggas. Dessa bedöms kunna utgöra
lämpliga habitat för arten och arealen lämpliga habitat kommer därmed att öka påtagligt.
Den lokala populationen bedöms därför gynnas av efterbehandlingen. Arten är tämligen
vanlig i Sverige varför den regionala och nationella effekten bedöms vara obetydlig.
Under inventeringar sommaren 2018 påträffades dårgräsfjäril på 24 platser med totalt
cirka 130 individer inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5. Fem av fynden, sammanlagt cirka
10 individer, gjordes inom det planerade brytområdet. Dårgärsfjärilen är rödlistad (NT) och
upptagen i bilaga 4 i EU:s art- och habitatdirektiv. Arten förekommer på mellersta Gotland,
där den lokalt kan vara allmän, samt i ett mindre område i Östergötland. Larverna lever
huvudsakligen av lundstarr och fjärilen påträffas mestadels i glesa skogsbestånd. Den totala
arealen skog inom fastigheten kommer att minska till följd av avverkningar och avbaningar
inom det planerade brytområdet. Eftersom endast en mycket liten del av förekomsterna
noterades inom det planerade brytområdet bedöms påverkan på arten vara tämligen ringa.
Övriga delar av fastigheten bedöms kunna hysa en livskraftig population både under och
efter avslutad täktverksamhet. För att minimera risken för negativ påverkan avsätts
fastighetens skogsbestånd med naturvärden utanför planerat brytområde för fri utveckling.
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Svartfläckig blåvinge har observerats på totalt åtta platser inom fastigheten Klinte Klintebys
1:5, vara av fem inom det planerade brytområdet. Arten är rödlistad (NT) och upptagen i
bilaga 4 i EU:s art- och habitatdirektiv. Den har sina starkaste populationer i landet på
Öland, Gotland och i östra Skåne. På Gotland är arten spridd och tämligen allmän över stora
delar av ön. Fjärilens larver lever initialt på backtimjan eller mer sällsynt på kungsmynta.
Stora delar av larvutvecklingen sker dock inne i bon av hedrödmyra där den lever som
rovdjur. Arten är således beroende av att både värdväxten och värdmyran förekommer
tillsammans. Svartfläckig blåvinge, och dess båda värdarter, förekommer allmänt i öppna
och varma miljöer så som kalkrika betesmarker och alvarmarker. Efterbehandlingsplanen
har som mål att skapa stora ytor med öppna och varma torrängar och öppna
kalkhällmarker. Inom några år bedöms efterbehandlade ytor vara återetablerade av
backtimjan och hedrödmyra och kan då utgöra lämpliga habitat för svartfläckig blåvinge.
Allt eftersom stenbrytningen tar ny mark i anspråk kommer befintliga habitat att försvinna,
medan lämpliga habitat kontinuerligt kommer att skapas. Detta förfaringssätt bedöms ge
goda förutsättningar för att svartfläckig blåvinge kommer att bibehålla ungefär samma
lokala populationsstorlek. Efter avslutad stenbrytning bedöms arealen lämpligt habitat vara
större än i nuläget, och täktverksamheten bedöms därför kunna vara gynnsam för
svartfläckig blåvinge på lång sikt.
Hårig dolkstekel hittades på en plats inom det planerade brytområdet sommaren 2018.
Arten är rödlistade (NT) och fridlyst. Arten har så gott som hela sin svenska förekomst på
Gotland, där den finns spritt över stora delar av ön. Öppna, torra och blomrika marker
utgör habitat. Efterbehandlingsplanen syftar till att skapa stora arealer med öppna, varma
och blomrika miljöer så som kalkrika torrängar och öppna kalkhällmarker. Efter avslutad
stenbrytning bedöms arealen lämpliga habitat vara större än i nuläget och
täktverksamheten och efterbehandlingen bedöms därför på sikt vara gynnsam för den
lokala populationen av hårig dolkstekel.
Sammetsbockrot, som är en rödlistad (EN) underart till vanlig bockrot, noterades på 38
platser med sammanlagt cirka 470 plantor inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5 sommaren
2018. Av dessa återfanns 16 växtplatser med sammanlagt cirka 150 plantor inom det
planerade brytområdet. Sammetsbockrot saknar formellt skydd. Sammetsbockroten har
färre än 20 kända förekomster i Sverige, huvuddelen på Gotland. Habitatet utgörs av
sandiga gräshedar med tunt jordtäcke i kalktrakter samt alvarmarker. Samtliga växtplatser
på fastigheten utgörs av sandiga skogsbilvägar, kraftledningsgator och utmed en gångstig,
vilket vittnar artens beroende av markstörning. De miljöer som kommer att skapas vid
efterbehandlingen bedöms utgöra särskilt lämpliga habitat och chanserna för att den ska
etablera sig i de efterbehandlade ytorna bedöms som goda. För att påskynda etableringen
kommer avbaningsmassor med fröbank från artens växtplatser att placeras på
iordninggjorda ytor nere i det nya brottet. På kort sikt, de första fem till tio åren efter
brytstart, finns en risk att arten missgynnas, medan den på längre sikt bedöms gynnas
påtagligt genom att arealen habitat blir betydligt större. Sammantaget bedöms att
stenbrytningen kan ha en positiv påverkan på den lokala förekomsten av sammetsbockrot.
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Ekvaxskivling har noterats på två platser inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5, båda inom
det planerade brytområdet. Arten är rödlistad (NT) men saknar formellt skydd.
Ekvaxskivling har en östlig utbredning i Sverige och förekommer mindre allmänt på bland
annat Öland, Gotland och runt Mälardalen. Den bildar mykorrhiza med ek i glesa ek- eller
blandskogsbestånd på kalkhaltig mark. Från Gotland finns cirka 50 kända förekomster
noterade och från hela landet finns drygt 150 fynd rapporterade. Stenbrytningen kommer
att ge en negativ påverkan på arten lokalt, men på regional och nationell nivå bedöms
påverkan vara obetydlig.
Slemringad vaxskivling har endast noterats på en plats inom fastigheten, nämligen strax
söder om Lilla Snögrinde-brottet inom det planerade brytområdet. Arten är rödlistad (VU)
men saknar formellt skydd. Slemringad vaxskivling förekommer på kalkrikmark i barrskog
från Gotland till Norrbotten. Totalt finns knappt 100 rapporterade fynd av arten från
Sverige, av vilka 25 är från Gotland. Kunskapen om sällsynta marksvampars utbredning och
förekomst är generellt bristfällig, och man kan anta att det finns ett stort mörkertal vad det
gäller antal förekomster. Stenbrytningen kommer att ha en negativ påverkan på arten lokalt
men på regional och nationell nivå bedöms påverkan vara obetydlig.
Mjölmusseron har endast noterats på en plats inom fastigheten, mellan de två befintliga
stenbrotten i det planerade brytområdet. Arten är rödlistad (NT) men saknar formellt
skydd. Gles ek- eller blandskog samt tärdbärande betesmark utgör artens habitat.
Mjölmusseronen följer i stort sett ekens utbredning i Sverige. Knappt 200 fynd finns
rapporterade från landet, av vilka cirka 20 är från Gotland. Mörkertalet vad det gäller
antalet förekomster är sannolikt påtagligt. Den planerade stenbrytningen kommer att ha en
negativ påverkan på arten lokalt, men på regional och nationell nivå bedöms påverkan vara
obetydlig.
Stor granspindling har endast noterats på en plats inom fastigheten, mellan de två
befintliga stenbrotten i det planerade brytområdet. Arten är rödlistad (VU) men saknar
formellt skydd. Ängsgranskog och barrblandskog på kalkrik mark utgör artens viktigaste
habitat. Arten är spridd från Skåne till Jämtland. Cirka 50 fynd finns rapporterade från
landet, vara av cirka 10 från Gotland. Mörkertalet vad det gäller antalet förekomster är
sannolikt stort. Den planerade stenbrytningen kommer att ha en lokal negativ påverkan på
arten, möjligen även regionalt. På nationell nivå bedöms påverkan bli obetydlig.
10.3.3.3 Sammanfattande jämförelse mellan planerad kalkbrytning och nollalternativet
Nollalternativet, vilket innebär att den planerade kalkbrytningen och efterbehandlingsplanen inte kommer tillstånd, innebär att fastigheten Klinte Klintebys 1:5 kommer att
brukas på samma sätt som i nuläget, vilket betyder konventionellt skogsbruk, fortsatt
igenväxning och småskalig kalkbrytning i de två befintliga brotten.
Eftersom det inte finns något formella skydd såsom biotopskydd, naturvårdsavtal,
naturreservat eller andra skyddsformer för skogsmarken inom fastigheten förutsätts det att
hela skogsmarksarealen kommer brukas med konventionella skogsbruksmetoder. Detta
medför att de äldre skogsbestånd som i naturvärdesinventeringen identifierats som
naturvärdesobjekt på sikt kommer att avverkas. Arealen hygge, ungskog och brukad skog
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kommer att öka med resultatet att den artrika, mykorrhiza-bildande svampfloran kommer
missgynnas. Detsamma gäller andra skogslevande organismgrupper så som spillkråka och
vedlevande svampar. Nollalternativet innebär också att beteshävd och småskalig
markstörning, utöver den som sker vid skogsavverkning, uteblir.
Den fläckvis artrika kärlväxtfloran av olika orkidéer, backtimjan, jordtistel och ljus solvända
på yngre hyggen inom fastigheten missgynnas när planterade barrskogsbeststånd blir äldre
och alltmer slutna. De täta och brukade barrskogarna kommer att missgynna de rödlistade
insekter som lever i öppna marker såsom bastardsvärmare, svartfläckig blåvinge och
svartpälsbi.
På lång sikt kommer fortsatt skogsbruk och avsaknad av beteshävd också leda till
trivialisering av kärlväxtfloran genom igenväxning och ackumulation av förna och humus
(organiskt material i jordmånen).
Avsaknaden av beteshävd och småskalig markstörning kommer leda till att alvarmarker,
kalkfuktängar och agkärr på sikt växer igen med resultatet att kärlväxtfloran och
insektsfaunan utarmas.
Öppna och halvöppna miljöer med lättare markstörning kommer att finnas kvar i anslutning
till skogsbilvägar, kraftledningsgator och de två små befintliga kalkbrotten. Den
sammanlagda arealen av öppna till halvöppna marker med tunna jordlager kommer dock
att bli mindre än vad den är idag och avsevärt mycket mindre än efter avslutad kalkbrytning
med efterföljande efterbehandlingsplan.
I Tabell 6 presenteras en sammanställning av bedömda trender för olika naturtyper och för
de särskilt skyddsvärda arter för vilka den planerade stenbrytningen bedömts medföra en
betydande påverkansrisk. Trenderna har bedömts på kort (0–20 år) och lång sikt (>20 år)
vid genomfört kalkbrytning och efterbehandlingsplan respektive nollalternativ.
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Tabell 6: Kort- (0–20 år) och långsiktiga (>20 år) trender för naturtyper och ett urval särskilt skyddsvärda arter
vid brytning och efterbehandling respektive nollalternativ. Bedömda trender för naturtyper och arter i de olika
scenarierna anges enligt följande (+) positiv, (-) negativ och (0) oförändrad

Brytning och efterbehandling
Naturtyper enligt Natura 2000

Nollalternativ

0–20 år

>20 år

0–20 år

>20 år

nordiskt alvar (6280a)*

-

-

0

-

kalkfuktäng (6410a)

-

0

0

-

kalkkärr med ag (7210)*

-

+

0

-

rikkärr (7230)

0

+

0

-

västlig taiga (9010)*

0

0

-

-

skogsbete (9070)

-

-

-

-

Skapade naturtyper enligt efterbehandlingsplanen
vattensamlingar/våtmarker

+

+

-

-

svämzoner

+

+

-

-

tillfälliga vätar

+

+

-

-

torrängar

+

+

-

-

kalkgräsmarker

+

+

-

-

öppna kalkhällmarker

+

+

-

-

sydvända slänter

+

+

-

-

sandblottor

+

+

-

-

kalkgrusmarker

+

+

-

-

klippbranter

+

+

0

0

berguv

0

+

0

0

spillkråka

-

0

0

-

törnskata

-

+

0

-

trädlärka

-

+

0

0

lundsångare

-

0

0

0

gotlandssnok

0

+

0

-

mindre vattensalamander

0

+

0

0

pudrad kärrtrollslända

+

+

0

0

svartpälsbi

0

+

0

0

hårig dolkstekel

0

+

0

-

dårgräsfjäril

-

0

+

+

svartfläckig blåvinge

-

+

0

-

sammetsbockrot

-

+

0

0

mykorrhiza-bildande svampar

-

-

0

-

Särskilt skyddsvärda arter

10.3.4

Försiktighetsmått/åtgärder
Beträffande kulturlämningar inom exploateringsområdet har bolaget anpassat
brytområdets utformning med syfte att skydda forntida boplatser i den norra delen av
brytområdet, se täktplanens utformning i Bilaga B.1. Fornlämningarna kan komma att bli
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ett intressant besöksobjekt om röjning och utmärkning genomförs för att lyfta fram
historien i området. De fornlämningar, stensättningar, gravplatser och hålväg, som finns
centralt belägna i brytområdet dokumenteras och om så önskas och är möjligt, flyttas för
att därefter fortsätta brytningen.
Beträffande naturvärden har bolaget anpassat brytområdet så att inga naturvärdesobjekt
med mycket högt naturvärde (klass 1) berörs. Avbaning kommer endast att ske utanför
häckningstid för att minimera påverkan på häckfågelfaunan. Vidare kommer bolaget
genomföra generella och artspecifika naturvårsinsattser inom ramen för
efterbehandlingsplanen med syftet att minimera risken för negativ påverkan på flora och
fauna. Se vidare Bilaga B.8 och avsnitt 11.

10.4

Vatten

10.4.1

Vattenhantering och utsläpp av vatten
Målsättningen med vattenhanteringen är att endast så mycket vatten som behövs för att
hålla ett basflöde släpps ut från verksamheten till den norra bäcken. Övrigt vatten tas
tillvara och används på olika sätt. Den vattenmängd som måste hanteras vid kalkbrytning
inom SMA Minerals fastighet utgörs av nettonederbörden över aktuellt brytområde, men
också från omgivande områden inom fastigheten. Det beror på att avrinningen från
höjdområdet sker mot brytområdet som utgör en lågpunkt. Bara en mindre mängd grundvatten avrinner mot söder (Figur 42). Brytningen planeras att genomföras med början i
västra delen av fastigheten vid Snögrindebrottet söderut och norrut. Brytningen fortsätter
sedan öster om kraftledningen mot Klintebys stenbrott.
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Figur 42: Vattenhantering vid stenbrytning inom två områden i sydväst och norr. Brytning börjar mot söder från
Snögrindebrottet och öster om kraftledningen mot norr mot Klintebysbrottet. Röd siffra vid borrhål anger
grundvattennivån i maj 2017.

Brytningen av kalksten kommer att ske under grundvattenytan förutom i sydväst där
grundvattennivån naturligt är lägre än planerad brottbotten under sommaren. Kalkbrytningen planeras ske inom begränsade mindre områden med successiv efterbehandling
av tidigare utbrutna områden.
I norra delen av fastigheten vid Klintebys stenbrott planeras en bassäng anläggas för sedimentation och lagring av tillrinnande grundvatten och nederbörd inom verksamhetsområdet från vinter och vår med hög nederbörd till sommar med låg nederbörd. En
omfördelning av vatten sker alltså till sommaren då behovet är stort inom jordbruket och
även för dricksvattenförsörjningen. Detta blir ännu mer nödvändigt i ett framtida klimat på

81 (111)

Gotland där kraftigare nederbörd och större mängder kan förväntas falla under vinter och
vår och klimatet blir torrare under sommaren. Lokaliseringen medför samtidigt en närhet
till omgivande jordbruksmarker och även Loggarve vattentäkt. Syftet är alltså att skapa ett
vattenmagasin som kan användas för till exempel bevattning av jordbruksmarker,
infiltration för vattenförsörjning och för andra ändamål. Eftersom det råder vattenbrist på
Gotland under sommaren då behovet är som störst bedöms det inte finnas något behov av
att släppa ut vatten från bassängen under sommaren. Beroende på volymen hos bassängen
kan behov föreligga för utsläpp till ytvattendraget i norr under vintern eller tidig vår vid
större nederbördsmängder under den perioden.
Vattenhanteringen planeras ske på följande sätt under drift (Figur 42).
1. Allt länshållningsvatten pumpas till en bassäng i Klintebys stenbrott i norr för lagring och
användning till olika ändamål. Bassängen dimensioneras för att lagra vatten under högst
ett år.
2. Efter brytning behandlas krossat material och sorteras sten under begjutning med
cirkulerande vatten från bassängen. Den produkt som lämnar tvättanläggningen och
transporteras bort från verksamhetsområdet innehåller 3–5% fukthalt, vilket bedöms bli
1–1,5 l/s vatten. Det innebär att den naturliga mängden länshållningsvatten på cirka 5 l/s
som behöver pumpas från brytområdet och lagras i bassängen minskar med 1–1,5 l/s,
det vill säga cirka 3,5–4 l/s behöver lagras i bassängen (avsnitt 6.1.1).
3. Om bassängen blir full kan vatten pumpas till skogsmarken i söder och efter att området i
söder har brutits ut till nyetablerad våtmark sydväst om Snögrindebrottet. Marklagren
och växtligheten tillförs därigenom kväve och svavel innan vattnet når lågpunkten i den
sydvästra delen av brottet. Där infiltrerar vattnet till grundvattenmagasinet och ökar
möjligheten för uttag av grundvatten särskilt under sommaren med låga grundvattennivåer.
4. Vid behov kan vatten även pumpas från bassängen i norr till diket som går från täkten
och via täckdike mynnar i bäcken öster om livsmedelsindustrin och vidare mot norr och
väster över jordbruksmarker och som slutligen mynnar i Östersjön norr om Klintehamn
vid Varvsholm (Bilaga B.2.5).
Det vatten som pumpas från stenbrottet har förhöjda halter av kväve i form av nitrat från
sprängmedelsrester samt sulfat från vittring av sulfider i kalkstenen. Vid en årlig produktionstakt på 900 000 ton brutet berg uppgår förbrukningen av sprängmedel till cirka 125
ton/år, som innehåller cirka 35 ton kväve, varav 1,7% utgör spill. Det totala kvävespillet
beräknas alltså bli maximalt cirka 600 kg/år i form av nitratkväve.
Den totala arean inom fastigheten där kalkbrytning planeras ske uppgår till 109 ha. Den
area som bidrar med avrinning till de två områdena som planeras brytas först runt
Snögrindebrottet i söder och Klintebysbrottet i norr bedöms uppgå till totalt cirka 95 ha. Vid
en årsmedelavrinning på cirka 5 l/s och km2 beräknas sålunda länspumpningen i början av
den planerade verksamheten uppgår till cirka 4,5 l/s och efter några år till cirka 5 l/s.
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Kvävehalten kommer naturligtvis att variera beroende på nederbördsförhållanden och
avrinningen från området. Under de 19 år som SMHI har beräknat avrinningen varierar den
från ett lägsta värde på 2,8 l/s och km2 (2016) till ett högsta värde på 6,5 l/s och km2
(2010). Vid antagande att allt spill av kväve från sprängmedel transporteras bort med
länshållningsvattnet och att fukthalten i uttransporterad stenprodukt uppgår till mellan 3 %
och 5 %, erhålls en kvävehalt på ca 3–7 mg/l beroende på länshållningsflödet. Den lägsta
halten uppkommer vid den högsta beräknade avrinningen på 6,5 l/s och km2, och den
högsta halten uppkommer vid den lägsta avrinningen på 2,8 l/s och km2. Om allt kvävespill
från sprängmedel antas transporteras bort med länshållningsvattnet oberoende av hur stor
avrinningen är under ett år, så beräknas den totala mängden kväve i länshållningsvattnet
uppgå till mellan 300 kg/år till drygt 500 kg/år.
Kvävehalten i nederbörden har uppmätts av SMHI under perioden 1999–2008 vid Majstre
på södra Gotland till i medeltal 1,2 mg/l. Kvävenedfallet via nederbörden kan tas upp under
växtperioden, medan det kan transporteras ut från området i mer eller mindre stor mängd
under den icke växtaktiva perioden. Kväveomsättningen i växterna och marklagren under
ett år bestämmer uttransporten av kväve från området. I det aktiva brytområdet kommer
kvävenedfallet att transporteras bort med länshållningsvattnet, men i de efterbehandlade
och ej utbrutna områdena kommer växtligheten att ta upp en del av kvävet. Bidraget från
nederbördskväve kan därför bedömas vara marginellt då successiv efterbehandling
planeras genomföras, och att växtligheten på efterbehandlade ytor tar upp en del kväve.
Dessa beräkningar av kvävehalten i länshållningsvattnet kan jämföras med verkliga förhållanden vid SMA Minerals kalkbrott Stucks vid Fårösund. Kvävehalten i länshållningsvattnet
varierar där mellan 2 och 5 mg/l med ett medelvärde på cirka 3,5 mg/l under åren 2012–
2016 (Figur 43). Det bör dock noteras att länshållningsflödet vid Stucks är cirka 10 l/s som
medeltal under åren, och att produktionen av kalksten under mätperioden har varierat från
cirka 1 miljon ton 2013 till 590 000 ton år 2015 då produktionen upphörde i november.
Sulfathalten i länshållningsvattnet vid Stucks varierar mellan 100 och 600 mg/l med ett
medelvärde på cirka 300 mg/l under åren 2012–2016 (Figur 44). Både kväve och sulfat har
tydliga säsongsvariationer med låga halter i samband med stor pumpning av
länshållningsvatten under höst, vinter och vår med hög nederbörd och avrinning. Vid
sjunkande pumpflöden under sommaren ökar både kväve- och sulfathalten i länshållningsvattnet. Det går dock inte att direkt jämföra kväve- och sulfathalten i länshållningsvattnet
vid planerat stenbrott vid Klintebys med uppmätta halter i länshållningsvattnet vid Stucks,
då dels de kemiska egenskaperna hos kalkstenen kan vara olika, och dels att
länshållningsflödet och produktionen av kalksten är större vid Stucks än vid planerat
stenbrott vid Klintebys. Däremot kan halterna generellt bedömas vara likartade och ha
samma säsongsvariation.
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Figur 43: Länspumpning och kvävehalt i vattnet vid SMA Minerals kalkbrott Stucks vid Fårösund.

Figur 44: Länspumpning och sulfathalt i vattnet vid SMA Minerals kalkbrott Stucks vid Fårösund.

Då en del av länshållningsvattnet, 1–1,5 l/s, transporteras bort från verksamheten med
produkt kommer även en del kväve och sulfat, 20–30 %, att lämna verksamheten med
produkten. Den totala mängden kväve som transporteras bort med produkt är cirka 100–
200 kg/år vid en genomsnittlig avrinning på 5 l/s. Länshållningsvattnet bedöms således
innehålla cirka 400–500 kg kväve per år under normala avrinningsförhållanden.
Den totala belastningen av sulfat i länshållningsvattnet vid Stucks beräknas uppgå till 40 –
80 ton /år. Om ett medelvärde på 60 ton/år antas så bedöms borttransporten med produkt
uppgår till cirka 10–15 ton/år och den resterande belastningen i länshållningsvattnet
beräknas till cirka 40–50 ton sulfat per år.
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Då vattnet i bassängen i första hand avses användas för bevattningsändamål på jordbruksmarker behöver det inte renas eftersom växtligheten har behov av både kväve och svavel.
När det inte finns behov av bevattning eller annan användning av vattnet i bassängen,
kommer det att lagras särskilt under vintermånaderna. Allt vatten som avrinner från
brytområdet kan dock inte lagras i bassängen under den nederbördsrika perioden från
november till mars då en viss minimivattenföring behövs i bäcken norr om Klintebys
stenbrott. Om bassängen blir full kommer vatten att släppas ut till bäcken i norr som
mynnar i Varvsviken.
Stenbrottet vid Klintebys planeras vara utbrutet och efterbehandlat någon gång i mitten av
detta sekel, vilket medför att klimatförändringarna är marginella. Med hänsyn till SMHI:s
framtida klimatprognos för Gotland och Klintebys kan det dock finnas behov vid slutet av
brytperioden att öka volymen på bassängen, då medeltillrinningen under vintermånaderna
december – februari kan öka med upp till 35%.
En bassäng med en volym på cirka 150 000 m3 med till exempel 200 m längd, 100 m bredd
och 7,5 m djup bedöms vara tillräcklig i början av brytperioden, men kan komma att behöva
ökas med maximalt 35 % vid slutet av brytperioden.
10.4.2

Ytvatten
Det enda ytvattendrag i omgivningen till planerat stenbrott vid Klintebys som bedöms
kunna komma att utgöra recipient för länshållningsvatten är bäcken som börjar vid
Klintebysbrottet och rinner mot nordväst och mynnar i Varvsviken norr om Klintehamn.
Under sommaren rinner inget eller väldigt lite vatten i bäcken. Lagring av länshållningsvatten från brytområdet i bassängen innebär att det blir möjligt att skapa en högre lågvattenföring i bäcken under torrperioden.
De vattenanalyser som gjorts av Västra Gotlands Vattenråd (VGV) och SMA Mineral i
bäcken visar på förhöjda halter av kväve från omkringliggande jordbruksmarker (Figur 12
och Bilaga B.2.6). Kvävehalten varierar under året och är lägre under sommaren. Under
höst och vinter uppgår kvävehalten till mellan cirka 3 och 15 mg/l.
Kvävehalten i bäcken kommer inte att förändras genom utsläpp av länshållningsvatten från
den planerade bassängen vid Klintebysbrottet, då halterna bedöms ligga mellan cirka 3 och
7 mg/l (avsnitt 10.4.1). Däremot kommer sulfathalten att öka om länshållningsvatten släpps
ut till bäcken. Sulfathalten i länshållningsvattnet bedöms ha ett medelvärde på cirka 300
mg/l.
I omgivningen till planerat stenbrott vid Klintebys ligger vidsträckta jordbruksmarker på
flera hundra hektar som behöver bevattnas under sommaren, och länshållningsvattnet kan
då utgöra en viktig resurs. Om detta vatten används för att bevattna jordbruksmarker
kommer en del av kvävet och sulfaten att tas upp av växtligheten, och behovet av naturoch konstgödsel minskar. Som exempel kan anges riktvärden för kvävegödsling av slåtteroch betesvall med gräs som uppgår till mellan 180 och 240 kg kväve per ha beroende på
valltyp och växter. Vallens behov av svavel är relativt stort och behovet av svavelgödsling
beräknas uppgå till 15–30 kg svavel/ha.
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Beräkningar har gjorts av upptag av kväve och svavel vid en slåtter- och betesvall av gräs.
Det antas att växtsäsongen pågår från april till oktober och att bevattning behövs under
denna period, samt att vattnet tas från bassängen i norra delen av planerat stenbrott och
eventuell tillrinning under växtperioden. Om bassängen antas vara fylld med 150 000 m3
vatten i början av växtperioden och tom i slutet, så kan ett medeluttag på drygt 8 l/s göras.
Om tillflöde till bassängen sker under växtperioden så ökar naturligtvis möjligheten till uttag
av vatten över 8 l/s. Vid antagande att allt spill av kväve från sprängmedel som beräknas
uppgå till cirka 600 kg/år transporteras bort med länshållningsvattnet och att fukthalten i
uttransporterad stenprodukt uppgår till mellan 3 % och 5 %, erhålls en kvävehalt på cirka 3–
7 mg/l beroende på länshållningsflödet. Den lägsta halten uppkommer vid den högsta
beräknade avrinningen på 6,5 l/s och km2, och den högsta halten uppkommer vid den
lägsta avrinningen på 2,8 l/s och km2 under de 19 år som SMHI har beräknat avrinningen.
Kvävet i länshållningsvattnet bedöms räcka till en areal på cirka 1-3 ha beroende på
länshållningsflöde, fukthalt i stenprodukt och kvävegiva (Figur 45). Vid större jordbruksarealer behövs således tillskott av natur- och konstgödsel.
Vid en antagen årlig transport av sulfat från vittring av krossat stenmaterial på cirka 60 ton
erhålls en sulfathalt på cirka 300–700 mg/l beroende på länshållningsflödet.
Svavelinnehållet i länshållningsvattnet räcker till bevattning av en areal på omkring 300–
1 200 ha (Figur 45). Det innebär att mindre jordbruksmarker kommer att få ett överskott av
svavel vid bevattning med länshållningsvatten. Detta överskott kommer att avrinna till
närmaste ytvattendrag eftersom jordbruksmarkerna ligger på ”tät” märgelsten, märgel och
siltsten (Figur 6).

Figur 45: Beräknad areal som får ett tillräckligt tillskott av kväve (vänster figur) och svavel (höger figur) från
bevattning med länshållningsvatten vid olika länshållningsflöde, fukthalt i produkt och kväve- respektive
svavelgiva.

Behov att släppa ut vatten från bassängen till bäcken som rinner över Klintebys marker kan
föreligga vid större nederbördsmängder under vintern. Utsläpp från bassängen bedöms
därför inte påverka kvävehalten i bäcken i norr, medan sulfathalten kommer att öka. Om
länshållningsvattnet används för bevattning av jordbruksmarker kommer kväve och sulfat
att tas upp av växterna. Vid bevattning av marker med arealer över cirka 500 ha bedöms
allt kväve tas upp av växtligheten och sulfathalten i bäcken inte öka på ett betydande sätt.
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Inget fosfor förekommer i länshållningsvatten från brytområdet eller från tvättning av sten
med vatten som återcirkuleras till bassängen.
10.4.3

Grundvatten

10.4.3.1 Grundvatten i omgivningen
Täktområdet vid Klintebys ligger på ett höjdområde med markyta i den centrala delen på
cirka +55 m och en grundvattennivå några meter under markytan.
Vattengenomsläppligheten är störst i den ytligt uppspruckna kalkstenen ner till 3–5 m, och
därunder är kalkstenen mindre genomsläpplig förutom i de södra och sydvästra delarna där
den även har en hög vattengenomsläppligheten på större djup. Det innebär att stora delar
av högplatån naturligt bidrar till den ytliga grundvattenavrinningen mot bäcken i norr, som
har hög vattenföring under vintern, och en mindre del bildar djupare grundvatten. I den
södra och sydvästra delen sker dock grundvattenbildning till djupare lager i berggrunden
där grundvattenströmning sker både mot nordväst och Lilla Snögrinde samt söderut mot
Stormyr och Lilla Solbjärge.
Brytningen av kalksten planeras ske till varierande djup ner till märgelsten, och en lägsta
brottbotten på +30 m. Det innebär att grundvattennivån runt brottet kommer att avsänkas.
Beräkningar visar dock att avsänkningen bedöms uppgå till maximalt cirka 100 m, och mot
nordväst, sydväst och söder sker troligtvis ingen eller endast en marginell avsänkning av
grundvattennivån närmast täkten. Generellt påverkas alltså inte grundvattennivån i
omgivningen genom en avsänkning på grund av inflöde av grundvatten till brottet. Den
påverkas inte heller av minskad infiltration på grund av länshållning under brytperioden och
avrinning från vattenytor i stenbrottet efter avslutad brytning, eftersom
grundvattenbildningen till den ”täta” märgelstenen under kalkstenen är marginell.
Pumpningen av länshållningsvatten medför dock att det vatten som naturligt infiltrerar och
bildar grundvatten i söder och sydväst minskar. Det innebär att den temporära ”källan” på
fastigheten Lilla Snögrinde 1:50 kan få minskat flöde under den period då brytning sker i
sydväst särskilt under höst och vinter då grundvattenbildningen är störst.
Vid efterbehandlingen av området i sydväst bildas en vattensamling med vattenyta på cirka
+43 m, och en kanal till uppsamlingsbassängen i norr. Under perioder med en hög naturlig
grundvattennivå i sydväst över den planerade vattenytan på cirka +43 m kommer grundvattenbildningen att vara mindre än den naturliga. De höga flödena under vintern i den
temporära ”källan” bedöms således kunna komma att minska. Under lågvattenperioden
april–augusti, då grundvattennivån ligger naturligt under planerad brottbotten och
grundvattenbildningen är liten kan däremot ”källan” få ökat flöde.
Under den planerade brytperioden kommer länshållningsvatten med förhöjda halter av
kväve på cirka 3–8 mg/l och sulfat att pumpas till bassängen i norra delen av brytområdet
(avsnitt 10.4.1). Bassängen bedöms inte läcka till omgivande grundvattenmagasin då den
ligger i relativt tät märgelsten (avsnitt 7.3.3.4). Vattnet i bassängen kan komma att
användas för bevattning av jordbruksmark, infiltration till grundvatten för vattenuttag samt
andra ändamål. Vid bevattning av jordbruksmark bedöms grundvattenkvaliteten inte
komma att påverkas så att miljökvalitetsnormen inte uppfylls (10.4.2).
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Efter avslutad brytning och efterbehandling av täktområdet innehåller avrinningen troligtvis
inte förhöjda kväve- och sulfathalter. Kvävespillet från sprängmedel har sannolikt transporterats bort med länshållningsvattnet till bassängen i norr under brytningen, och efterbehandlingen medför att vittring av sulfider förhindras. Det bedöms därför att kvaliteten på
vattnet är sådan att miljökvalitetsnormen för grundvatten kommer att uppfyllas. Brytning
med slutliga bottennivåer som varierar mellan +30 och +45 m bedöms inte komma att
medföra någon saltvatteninträngning med förhöjda kloridhalter (Bilaga B.2.17).
Någon påverkan på grundvattenförhållandena i omgivningen till följd av den planerade
täktverksamheten kan inte förutses, förutom den temporära ”källan” på fastigheten Lilla
Snögrinde 1:50. Någon påverkan kommer således inte heller att ske på eventuellt förekommande grundvattenberoende ekosystem utanför täktområdet. Vattenflödet från
”källan” på Lilla Snögrinde 1:50 kommer att minska då brytning förekommer i den sydvästra
delen av planerat brott. Hur stor minskningen blir är svårt att bedöma då tillrinningsområdet för ”källan” nedströms Snögrindebrottet inte kommer att påverkas vare sig av en
grundvattensänkning eller av utebliven grundvattenbildning (Figur 32).
10.4.3.2 Vattentäkter
Brunnarna i Loggarve och Mölner vattentäkter ligger över 1,6 km respektive 1 km från
planerad täkt, och gränsen för det yttre skyddsområdet för Loggarve ligger mer än 900 m
från täktområdet. Gränsen för yttre skyddsområde för Mölner ligger cirka 70 m från
sydvästra delen av täktområdet. Under lågvattenperioden på sommaren sker ingen
avsänkning av grundvattennivån i sydväst och ingen eller endast en marginell avsänkning i
söder vid planerad kalktäkt. Under högvattenperioden på vintern bedöms grundvattennivån avsänkas mindre än 100 m från brottkanten runt planerad täkt. Det innebär att ingen
avsänkning av grundvattennivån bedöms ske inom det yttre skyddsområdet för Loggarve
och Mölner vattentäkter.
SMHI har beräknat en årsmedelavrinning vid Klinte på cirka 5 l/s och km2, vilket innebär att
den genomsnittliga tillgången av vatten för grundvattenbildning är cirka 160 000 m3 per
km2. Det maximala uttaget från Loggarve är nästan 100 000 m3 år 2016 (Figur 27). Det
innebär att det krävs ett infiltrationsområde på cirka 0,6 km2 för att tillgodose den uttagna
vattenmängden. Det inre skyddsområdet uppgår till 1,03 km2 vilket är nästa dubbelt så
stort, och det yttre skyddsområdet är 4,87 km2, det vill säga cirka 8 gånger så stort som det
område som behövs för att förse brunnarna i Loggarve med grundvatten (kapitel 7.3.5).
Den naturliga grundvattenbildningen inom inre och yttre skyddsområde tillåter ett långsiktigt hållbart uttag på cirka 150 000 respektive 750 000 m3 per år. Grundvattenmagasinet
utnyttjas maximalt under sommaren då vattenbehovet är som störst genom att grundvattennivån avsänks till botten av brunnarna. Den maximala avsänkningen av grundvattennivån på cirka 45–55 m under sommaren har inte påverkat grundvattennivån vid den
planerade kalktäkten. Kloridhalten i levererat vatten är också låg och uppgår till cirka 10
mg/l. Uttaget ur vattentäkten har alltså inte medfört någon inträngning av grundvatten
med förhöjd salthalt från djupare delar av berggrunden.
För Mölner reservvattentäkt uppgår inre och yttre skyddsområde till 0,70 km2 respektive
2,88 km2 (kapitel 7.3.5). Det innebär att den naturliga grundvattenbildningen medger ett
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långsiktigt hållbart uttag på cirka 100 000 respektive 400 000 m3 per år inom inre och yttre
skyddsområde.
Vid både Loggarve och Mölner vattentäkter kan således uttaget ökas genom att borra nya
brunnar utan att behöva förändra det yttre skyddsområdet. Härvid är det naturligtvis viktigt
att lokalisera brunnarna på ett optimalt sätt för att maximera uttaget vid minimalt borrdjup. Vid Mölner är det även viktigt att lokalisera och åtgärda nuvarande föroreningskälla
innan nya brunnar borras.
Sammanfattningsvis kommer en utökad brytning av kalk inom fastigheten Klinte Klintebys
1:5 inte att påverka möjligheten till nuvarande eller utökat vattenuttag ur brunnar vid
Loggarve och Mölner vattentäkter vare sig under brytning eller efter avslutad verksamhet
beroende på följande;
1. Både yttre och inre skyddsområde för Loggarve och Mölner vattentäkter är tillräckligt
stort för att medge ett långsiktigt hållbart uttag av nuvarande vattenmängd vid Loggarve
och även ett framtida ökat uttag vid både Loggarve och Mölner vattentäkt.
2. Det av SGU med flyggeofysik VLF indikerade lineamentet i NO-SV-lig riktning genom
Loggarve vattentäktsområde mot fastigheten Klinte Klintebys 1:5 har inte verifierats
med VLF mätningar på marken, och inga andra zoner mot vattentäktsområdena har
påvisats.
3. Baserat på resultaten från genomförda hydrogeologiska undersökningar och
beräkningar kan inte någon påverkan ske, vare sig kvantitativt eller kvalitativt, på de
hydrogeologiska förhållandena vid Loggarve och Mölner vattentäkter till följd av den
planerade täktverksamheten inom Klinte Klintebys 1:5.
Ur ett långsiktigt perspektiv, med hänsyn till vattenförsörjningen, kommer det efterbehandlade stenbrottet att kunna användas som ett utjämningsmagasin mellan vinter med hög
nederbörd och sommar med låg nederbörd då vattenbehovet är som störst. Vid en framtida klimatförändring kommer detta att vara mycket viktigt då nederbörden bedöms bli
både mera intensiv och större under vintern och torrperioden bli längre under sommaren.
10.4.3.3 Privata brunnar
Den avsänkning av grundvattennivån som uppkommer vid en kalkbrytning på fastigheten
Klinte Klintebys 1:5 beräknas ske i den ytliga uppspruckna cirka 5 m mäktiga delen av
kalkberggrunden och uppgå till mindre än 100 m från brottkant.
De närmast belägna brunnarna ligger i Lilla Snögrinde och på fastigheterna längs väg 141
cirka söder om Lilla Snögrinde på ett avstånd från planerat stenbrott av mer än 400 m.
Brunnarna i Stora Snögrinde och Svarvare ligger mer än 700 m från stenbrottet, och får sitt
vatten från de stora jordbruksområdena norr om brottet. Brunnen på Hunninge på drygt
500 m avstånd har sitt infiltrationsområde öster och sydöst om brunnen. Brunnarna i Lilla
och Stora Solbjärge ligger i en sänka mer än 1 km söder om planerat stenbrott och får sin
tillrinning från sidorna i väster och öster.
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Brytningen i den planerade täkten sker av den ytligt liggande kalkstenen ner till ett medeldjup på 10–13 m. Under kalkstenen ligger en cirka 100 gånger mindre vattengenomsläpplig
märgelsten och märgel, som även förekommer ytligt under jordlagren norr om brottet
(Figur 7). Vid en planerad brytning av den överst liggande kalkstenen sker således endast en
marginell minskning av grundvattenbildningen, förutom i sydväst där grundvattenbildningen minskar under brytperioden i sydväst. Då brytningen i sydväst är avslutad och
efterbehandling genomförd kommer grundvattenbildning åter att ske i detta område.
Enligt Svenskt Vatten använder varje person i genomsnitt 140 liter vatten/dygn. Det innebär
att ett 4-personers hushåll förbrukar drygt 500 l vatten/dygn. Med den medelavrinning som
SMHI har beräknat för Klintebysområdet på 5 l/s*km2 behövs en grundvattenbildning över
en area på cirka 1200 m2, vilket är en cirkel med 20 m radie vid brunnen. Om förbrukningen
antas vara sju gånger så mycket som dygnsbehovet, 3500 l/dygn, behövs en cirkelarea med
radien 50 m. Brunnarna i Lilla Snögrinde har en kapacitet som vida överstiger behovet. Den
lägsta brunnskapaciteten på 300 l/h medger ett uttag på drygt 7000 l/dygn, det vill säga 14
gånger mera än behovet för ett fyra-personers hushåll.
Den begränsade avsänkningen av grundvattennivån i kalkstenen runt planerat täktområde
och den låga grundvattenbildningen till den underliggande märgelstenen innebär att ingen
brunn i omgivningen bedöms komma att påverkas av brytning av kalksten på fastigheten
Klinte Klintebys 1:5. Den planerade brytningen kommer inte heller att medföra någon
förhöjning av kloridhalten i de privata brunnarna (Bilaga B.2.17).
Kontinuerliga långtidsmätningar av grundvattennivån har gjorts i två borrhål i den centrala
delen av planerat stenbrott och tre borrhål i den sydvästra delen samt i tre privata brunnar
i Lilla Snögrinde (Bilaga B.2.18). Mätningarna visar att de privata brunnarna troligtvis får sitt
vatten från en annan djupare del av berggrunden på Klinteberget än den vattenförande
zonen i den sydvästra delen av det planerade stenbrottet (kapitel 15.1.4 i Bilaga B.2 och
Bilaga B.2.10).
Brunnarna i Lilla Snögrinde bedöms således få sitt vatten från grundvattenmagasin i Klinteberget, och behovet tillgodoses genom lokal grundvattenbildning i brunnens närhet. En
utebliven grundvattenbildning i den sydvästra delen av planerat täktområde bedöms därför
inte komma att påverka möjligheten till uttag av vatten från brunnarna för privat
konsumtion.
10.4.4

Våtmarker
Då hela tillrinningsområdet för Stormyr, förutom en mindre del i nordväst, undantas från
brytning kommer tillrinningen till Stormyr inte att påverkas (Figur 25). Då även en zon på
cirka 25 m väster om kraftledningen och norr om tillrinningsområdet undantas från
brytning kommer således Stormyr även vid en framtida kalkbrytning att vara täckt med
vatten under höst till tidig vår.
Vattengenomsläppligheten väster om tillrinningsområdet uppvisar de lägsta värdena inom
fastigheten. Detta gäller de övre 3–5 metrarna av kalkstenen, medan den underliggande
bergmassan är tätare. Avsänkningen av grundvattennivån vid en planerad brytning sker
därför främst i det övre genomsläppliga lagret. Väster om kraftledningen planeras brott-
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botten ligga drygt 10 m under markytan, och avsänkningen av grundvattennivån vid brottkant bedöms bli maximalt någon meter vid brytning under lågvattenperiod och upp till cirka
5 m under högvattenperiod. I nordöst planeras brottbotten ligga mellan cirka 10 m och 15
m under markytan, och avsänkningen av grundvattennivån vid brottkant bedöms bli
maximalt cirka 5 m.
Detta medför en begränsad avsänkning utanför brottet mot tillrinningsområdet för
Stormyr. Inga vattenförande zoner har påträffats inom fastigheten vilket innebär att
tillrinningen till Stormyr inte bedöms komma att påverkas.
10.4.5

Östersjön, västra Gotlands kustvatten
Vid antagande att kväveutsläppet från Klintebysbrottet är 0,6 ton/år och länshållningsflödet
är 5 l/s samt att inget vatten transporteras bort med kalkstensprodukt erhålles en
utspädning på drygt 100 000 gånger efter inblandning i primärrecipienten
Klintehamnsviken. Teoretiskt ger således en nitratkvävehalt i överskottsvattnet på 3,5 mg/l
en koncentrationsförhöjning i Klintehamnsviken på <0,035 µg/l, vilket kan jämföras med
gränsvärdet för god ekologisk status för oorganiskt kväve vintertid på 53 µg/l (avsnitt
9.4.3.2).
Ett utsläpp av överskottsvatten av den omfattning som prognosticerats vid framtida
täktverksamhet på fastigheten Klinte Klintebys 1:5 vid Klintehamn saknar betydelse för de
ekologiska förhållandena i Gotlands kustvatten. Ett framtida utsläpp till Klintehamnsviken
riskerar inte att försämra status i kustvattenförekomsten och äventyrar inte heller att
miljökvalitetsnormerna kan följas.

10.4.6

Försiktighetsmått/åtgärder

10.4.6.1 Vattenskyddsområde för Mölner reservvattentäkt
Länsväg 141 går i kanten av vattenskyddsområdet för Mölner reservvattentäkt (Figur 27).
Vägen går över Klinteberget och ligger på nivån +56 m där transportvägen från Snögrindebrottet mot söder kommer ut på väg 141. Vägen ligger i kanten av vattenskyddsområdet
utefter en sträcka på cirka 1 200 m.
Mölner vattentäkt har sex uttagsbrunnar som ligger på nivån cirka +46 m på västra
sluttningen av Klinteberget. Mellan transportvägen och brunnarna ligger en liten höjdrygg
på +56 m till +58 m, och den närmsta brunnen ligger cirka 1 km sydväst om brytområdet.
Mölner vattentäkt lades ner för cirka 5 år sedan på grund av förorening av colibakterier vid
kraftiga regn, och föroreningskällan har ännu inte hittats. Risken för en förorening av
Mölner vattentäkt orsakad av en trafikolycka är låg. Om en olycka skulle inträffa så att
diesel eller olja läcker ut på marken kommer detta att saneras så snabbt som möjligt, och
material för sanering ska finnas lätt tillgängligt i Snögrindebrottet. Personalen ska också
vara väl förtrogen med handhavandet av saneringsutrustningen.
10.4.6.2 Stormyr
Brytning undantas på ett avstånd av cirka 25 m utanför tillrinningsområdet för Stormyr. Om
ytberget är mycket uppsprucket kan en tätskärm anläggas utanför tillrinningsområdet för
att minimera avsänkningen av grundvattennivån mot Stormyr. Tätskärmen kan utgöras av
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finkornigt material från tvättning av kalkstenen alternativt finkornig silt från avbaningsmassor, som kompakteras i en schaktad och sprängd slits ner genom den övre spruckna
kalkstenen till ”tätt” berg.

10.5

Transporter
En stor del av del i planerad verksamhet är transporter till och från verksamheten. Planerad
verksamhet leder till följande transporter:
•

Uttransporter av material med lastbil samt inkommande tomma bilar.

•

Övriga transporter till och från verksamhetsområdet med bland annat kemikalier
och avfall.

•

Interna transporter inom verksamhetsområdet med arbetsmaskiner.

Tabell 7: Transporter till och från planerad verksamhet vid nollalternativ samt sökt tillstånd. Antalet transporter
vid nollalternativ och sökt tillstånd är uppskattade värden.

Täktverksamhet vid planerad verksamhet

Transporter

Nollalternativ tillika nuvarande
verksamhet (max utlast cirka 24 000
ton/år)

Tomma
transporter
in/kalksten ut

22 transporter/dygn

204 transporter/dygn

(max utlast cirka 900 000 ton/år)

Hamnen i Klintehamn har ett tillstånd som är begränsat avseende volym på inkommande
gods per år. Det finns inom nuvarande tillstånd möjlighet att öka trafiken med cirka 100 000
ton gods per år. En försöksperiod har inletts med utlastning av 100 000 ton kalksten.
Kapaciteten för hamnen har utökats genom att farleden har muddrats, men hamnens
utlastningstillstånd kommer att behöva utvidgas för att kunna täcka framtida behov.
Alternativa hamnar för distribution av kalksten om godshamnen i Klintehamn ej får ett
utökat tillstånd är:
•
•

SMA Minerals egna hamn i Strå, med ett avstånd på cirka 90 km från planerad
verksamhet, eller
Slites allmänna hamn, med ett avstånd på cirka 63 km från planerad verksamhet.

Utskeppning från dessa hamnar anses ej som hållbara alternativ avseende miljöbelastning,
trafiksäkerhet och ekonomi. Försörjningen av bolagets kustbaserade kalkverk i anslutning
till kundernas stålverk runt Östersjön via utlastning i Klintehamn torde därför vara det mest
fördelaktiga alternativet avseende transportarbete ur ekonomisk, energieffektiv och
miljömässig synvinkel.
Vid jämförelse med nollalternativet kommer antalet transporter till och från planerad
verksamhet att öka.
10.5.1

Alternativa transportvägar till hamnen i Klintehamn
Möjliga transportvägar till hamnen i Klintehamn är på befintlig väg 562, eller befintlig
länsväg 141, varav det senare alternativet är det föredragna alternativet. Ytterligare möjliga
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transportlösningar är att anlägga en ny vägsträckning antingen norr eller söder om
bebyggelsen runt Klinte kyrka, se karta nedan.

Figur 46: Alternativa vägsträckningar från verksamhetsområdet till hamnen i Klintehamn. Den norra
sträckningen resulterar i cirka 2,1 km nyanlagd väg och den södra cirka 2,6 km. (karta källa: ÅF)

Beroende av detaljutformning berör den norra vägsträckningen cirka 6 fastigheter och den
södra cirka 11 fastigheter, där separata överenskommelser måste träffas med
fastighetsägarna.
Vad det gäller förväntat trafikbuller från de alternativa vägsträckningarna så är båda
förslagen framtagna i syfte att minska antalet bostäder som förväntas bli utsatta för buller
från täktens lastbilstransporter i samma grad som för befintlig vägsträckning. Dock innebär
förslagen att delar av de alternativa vägsträckningarna kommer att gå igenom idag orörd
och mindre bullerutsatta mark- och skogsområden.
Den norra sträckningen går huvudsakligen genom åkermark och bedöms ha liten påverkan
på naturvärden. Direkt väster om livsmedelsindustrin Foodmark passerar vägsträckningen
genom en av Skogsstyrelsen registrerad nyckelbiotop. Inom nyckelbiotopen finns den
rödlistade laven almlav Gyalecta ulmi (VU) noterad. Vägsträckningen kan komma att
påverka nyckelbiotopen negativt. Graden av påverkan beror helt och hållet på
detaljutformningen av sträckningen, se Bilaga B.4e.
Den norra sträckning kommer vid anslutning till länsväg 141 in i ett stadsplanelagt område
för bebyggelse. Detta bedöms försvåra sådan lösning, då ändringar av stadsplan är en
långsam process.
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Den södra sträckningen går genom ett tallskogsområde söder om Klinteberget. Tallskogen
utgörs av brukad skog med låga naturvärden. Väster om tallskogen löper vägsträckningen
ner för klintkanten och passerar genom två lövskogsbestånd och ett av länsstyrelsen
registrerat betesmarksobjekt (ID 90224). Både lövskogsbestånden och betesmarken kan
antas ha höga naturvärden. Utmed och i närheten av den södra vägsträckningen finns äldre
fynd av de rödlistade arterna pälsticka Inonotus hispidus (VU) och åkerranunkel Ranunculus
arvensis (VU), se Bilaga B.4e.
Kostnader för byggnation av vägsträckningarna har uppskattats till 8–12 miljoner kronor,
inkluderande kostnader för grundläggande markarbeten och asfaltering. Beräkningen
baseras på tidigare erfarenheter för anläggning av vägar och asfalteringsarbeten i
anslutning till täkter och kalkverk. Tillkommer gör de kostnader som krävs för att nå
överenskommelser som ger rådighet till mark, 4–5 ha vid 15–20 m bredd längs sträckan
inklusive vägren. Tillkommer gör kostnader för markundersökningar, inventering av naturoch kulturvärden och tillståndsprocesser.
Alternativet att anlägga en bandtransportör för transport av sten till hamnen har värderats,
se Figur 47 nedan. Kostnad för sådan utrustning har uppskattats till 110 miljoner kronor
exklusive stackläggare i hamnen, vilket kommer att krävas, och exklusive kostnader för köp
av mark, transportband och serviceväg. För transportbandet krävs cirka 5 m bredd varför
anläggningen kräver cirka 3 ha mark. Överenskommelse måste träffas med ett stort antal
fastighetsägare till okänd kostnad. Ett transportband reducerar miljöbelastningen i form av
utsläpp av avgaser från transportfordon motsvarande cirka 350 ton koldioxid/år.
Ett transportband byggs ofta på pelare för att underlätta passage under bandet, därigenom
påverkas landskapsbilden i de områden den går över fält.
En eventuell lösning med en bandtransportör kommer att avge ett kontinuerligt driftbuller
till omgivningen med spridning som en högt placerad linjebullerkälla, dämpning cirka 3 dB
per avståndsfördubbling. Avgörande bullerkällor är främst de drivnings- och
omlastningsstationer som behövs för transportörens funktion och erfarenhetsmässigt ger
ett transportband för stenmaterial upphov till en utstrålad ljudeffektnivå på LW= 78–80
dBA/m. För bandtransportören gäller samma riktvärden som för övrigt verksamhetsbuller
inom täkten enligt Naturvårdsverkets rapport 6538, ”Vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller”, april 2015. I likhet med de föreslagna alternativa transportvägarna
innebär en bandtransportör i den föreslagna sträckningen ett bullertillskott till områden
som idag inte är påverkade av trafikbuller och annat verksamhetsbuller. Vad det gäller de
bostäder som hamnar nära bandtransportören måste åtgärder vidtagas för att uppfylla
dimensionerande riktvärden med avseende på drifttid (LAeq=50, 45 eller 40 dBA).
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Figur 47: Ungefärlig sträckning (cirka 5,6 km) av en eventuellt bandtransportör från Klintebys stenbrott till
hamnen i Klintehamn. (karta källa: Skyddad natur, Naturvårdsverket och SMA Mineral AB)

Utöver de direkta anläggningskostnaderna för transportlösningar med nya vägsträckningar
eller transportband som redovisats ovan finns löpande kostnader för fördyrade transporter
av kalksten från Mellaneuropa och från Nordamerika jämfört med transporter från Gotland.
Beroende av leverantörer och slutdestinationer är merkostnaden för transporter 30–50
miljoner SEK/år. Detta under den tid som krävs för att handlägga frågor som att lösa in och
stycka av mark, alternativt teckna långsiktiga arrenden, införskaffa övriga nödvändiga
tillstånd och slutligen anlägga väg, eller bygga transportband.
Ovanstående höga anläggnings- och förseningskostnader för alternativa vägsträckningar,
eller byggnation av transportband bedöms inte vara motiverade för de minskade utsläpp av
avgaser och störningar av buller som ökad trafik med lastbil på befintlig länsväg 141
medför. Detta då bullervärden med den ökade trafiken ligger under den gräns för åtgärd
som tillämpas av Trafikverket. I övrigt, se redovisning om transportbuller och
skyddsåtgärder i avsnitt 10.6.2. Se även komplett utredning i Bilaga B.6.
10.5.2

Trafikutredning
En trafikutredning har gjorts i vilken dagens trafikmängder, hastighetsbegränsningar och
utformning av berörda vägar beskrivs. Hastighetsbegränsningen på berörda vägar varierar
mellan 40 och 80 km/h och trafikmängden uppgår till mellan 900–1 740 fordon per dygn.
Andelen tung trafik varierar mellan 8–12 %. På sträckan har det under åren 2000–2017
inträffat 11 trafikolyckor på väg 140/141, inga olyckor finns rapporterade på väg 562 eller
Lamellvägen. Det finns det sju busshållplatser för kollektivtrafik och skolskjuts. Det finns
inga separata gång- och cykelvägar utan oskyddade trafikanter vistas på berörda
vägsträckor. Större delen av väg 141/140 bedöms inte användas av oskyddade trafikanter i
någon större utsträckning, men sommartid förekommer det en del cykeltrafik, i första hand
turister, både på väg 141/140 och 562.
Stor del av sträckan mellan täkten och hamnen har en karaktär av landsväg medan vissa
avsnitt är bymiljö. Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är relativt låg då det varken
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finns separerad gång- och cykelbana eller andra lämpliga ytor för dem att vistas på. I
bymiljön ligger också fastighetsanslutningarna till väg 141 tätt.
Korsningarna utmed den berörda sträckan har studerats med avseende på sikt. Det noteras
av anslutningspunkterna från täkten både mot väg 141 i söder och mot väg 562 i norr inte
uppfyller Trafikverkets siktkrav. Korsningarna som finns utmed de berörda vägarna bedöms
inte ha några problem att kapacitetsmässigt hantera den tillkommande trafiken, ej heller
sträckan mellan korsningarna bedöms ha några problem att hantera tillkommande trafik
från täktverksamheten.
Bedömd trafikalstring från verksamheten är cirka 200 fordon/dygn. Det ger en trafikmängd
på berörda snitt på mellan 1 080–1 920 fordon per dygn och en andel tung trafik på 13–21
%.
Transporterna till och från täkten kan gå via väg 141 alternativt via väg 562. I
trafikutredningen har tre alternativa transportvägar studerats; alternativ 1 via väg 141,
alternativ 2 via väg 562 och alternativ 3 där transporterna fördelas på de två vägarna.
Alternativ 1 föredras då konsekvenserna för de boende bedöms minst i det alternativet.
Väg 141 har även den standard och utformning som har bäst förutsättningar att hantera
den tunga trafiken.
Trafiksäkerheten på sträckan påverkas till viss del av den ökade tunga trafiken. Den ökade
andelen tung trafik bidrar till en ökad upplevd otrygghet genom att de oskyddade
trafikanterna vistas på en smal sektion vilket gör att de tunga fordonen kommer nära
personen. I övrigt bedöms effekterna av de ökade transporterna från täktverksamheten
vara hanterbara när det gäller kapacitet och vägens standard. För mer information om
trafikutredningen se Bilaga B.5.
10.5.3

Försiktighetsmått/åtgärder
SMA Mineral och de entreprenörer som är anslutna till verksamheten använder sig av
miljöklass 1 diesel för att minimera luftföroreningar från arbetsmaskiner och
transportfordon. Leverantörerna av bränslen använder låginblandningsmetodik (HVO, RME,
med flera) så långt som regelverket tillåter, vilket ger en minskad miljöpåverkan. Vid val av
entreprenörer väljer SMA Mineral de som aktivt jobbar för att minska miljöbelastningen.
Lokalisering av täkten med ett avstånd på cirka 4 km från godshamnen i Klintehamn är
fördelaktigt genom att körsträckan för distribution av kalksten blir begränsad i det fall
tillstånd för ökad trafik meddelas till hamnen.
Vid maxuttag kan ett behov av transporter uppgå till 102 uttransporter per dag med idag
tillåten maximal fordonsvikt, 64 ton. Beroende på godkänd totallast på lastbilen kan
transporterna komma att minska, med tillåten fordonsvikt av 74 ton beräknas antalet
transporter minska till 82 uttransporter.
Beträffande skyddsåtgärder för att öka trafiksäkerheten föreslås endast åtgärder som SMA
Mineral råder över. Utfarten i söder som ansluter till väg 141 behöver antingen åtgärdas för
att uppfylla Trafikverkets siktkrav eller att Trafikverket medger avsteg från siktkraven. Den
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anslutande vägen från täkten bör också få en ny utformning som gör att lastbilarna inte
inkräktar på motriktat körfält när de svänger ut på väg 141.

10.6

Buller
Den planerade kalkbrytningen inom täkten på fastighet Klinte Klintebys 1:5 ger upphov till
industribuller, dels från själva brytningen och dels från lastning och transporter av material
till och från täktområdet. Inom ramen för tillståndsansökan har den framtida
verksamhetens förväntade bullerpåverkan till närmaste bostäder kring täktområdet
beräknats, se Bilaga B.6. I beräkningarna har hänsyn tagits till det buller som alstras av de
maskiner och fordon som kommer att ingå i uttag, produktion och utlastning av kalksten,
det vill säga bergborr, krossar, grävmaskiner, skutknackare, hjullastare och lastbilar.

10.6.1

Buller från brytning, kross, transporter samt övrig verksamhet i täktområdet
Beräkningarna har utförts med den gällande nordiska beräkningsmodellen för beräkning av
externt industribuller (DAL 32, 1982).
Beräknade högsta totala ekvivalenta ljudnivåer i dBA från täktverksamheten samt
beräknade bullerbidrag från enskilda bullerkällor redovisas i 10 punkter vid närmast
belägna och omkringliggande bostäder. Verksamhetens bullerkällor, som ingått i
beräkningarna, har grupperats och omfattat följande maskiner, fordon och aktiviteter:
a) Borrning med bergborr
b) Utlastning och transporter med dumpers, lastning med grävmaskin och
lastbilstransporter på täktväg fram till väg 141.
c) Krossplats med mobil för- och efterkross, lastmaskiner och sorteringsverk.
d) Skutknackning med grävmaskin med slaghammare.
Samtliga listade aktiviteter kommer att vara i drift dagtid (kl. 06-18) medan man kvällstid
(kl. 18-22) planerar drift av endast krossar och utlastning med lastbilar.
Beräkningarna har innefattat åtta olika beräkningsfall utifrån olika antagna brytningsskeden
av ansökt brytningsområde. Man har genomgående förutsatt, sett ur bullersynpunkt, ett
värsta fall med alla bullerkällor i drift samtidigt och att bergborren antas stå placerad högt
uppe på avbanat ytberg inom respektive brytningsetapp (totalt åtta olika brytskeden).
Beräknade ljudnivåer har bedömts utgående från riktvärden i Naturvårdsverkets rapport
6538, ”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller”, april 2015.
Resultat av utförd bullerutredning visar att beräknade ekvivalenta ljudnivåer tangerar eller
överskrider riktvärdet dagtid (LAeq=50 dB) vid de närmaste fyra bostäderna vid Lilla
Snögrinde. Detta kommer främst vara i samband med de inledande brytningsskedena innan
krossarna har flyttats in i skydd av utbrutna pallväggar i brottet. Förutsättningarna vid de
noterade överskridandena är beroende på borrpositioner samt oskärmad krossplats, och
att både borr och krossar är i drift samtidigt nära bostäderna vid Lilla Snögrinde.
I övriga sex bostäder förväntas man underskrida riktvärdet vid samtliga beräkningsfall och
antagna brytskeden för både dag- och kvällstid.
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10.6.2

Trafikbuller från transporter utanför täktområdet
Buller från transporterna till och från täktområdet och dess förväntade påverkan på
trafikbullernivåerna från övrig trafik på väg 141 har hanterats separata från de transporter
som sker inom täktområdet samt på täktvägen mellan brytområdet och väg 141. De interna
transporterna inkluderas i det industribuller som hanterats i föregående avsnitt.
Beräkningar för långväga transporter har utförts enligt den nordiska beräkningsmodellen
för vägtrafikbuller (Naturvårdsverket rapport 4653) och resultatet har bedömts utgående
från gällande trafikbullerkrav (Infrastrukturpropositionen 1996/97:53) samt
Naturvårdsverkets uppdaterade vägledning (juni 2017) gällande riktvärden för buller från
väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder. I den senare anges bland annat ekvivalenta
ljudnivåer som i normalfallet skall avgöra när skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått
behöver övervägas kopplat till bostädernas byggnadsår, se Tabell 8.
Tabell 8: Nivåer för att i normalfallet avgöra när skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått behöver
övervägas. Tabellen avser frifältsvärden. (källa: Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga
bostäder, Naturvårdsverket juni 2017).

Efter 2015 – ”nya
byggnader”

1997–2015

Före 1997 ”äldre
befintlig miljö”

Se planbeskrivning eller
bygglov

55 dBA Leq, 24 h

65 dBA Leq, 24 h

Se planbeskrivning eller
bygglov

55 dBA Leq, 24 h
70 dBA Lmax

-

Planerat antal lastbilstransporter har i beräkningarna av vägtrafikbullret ansatts till det
antal som dimensioneras av ett maximalt årsuttag om 900 000 ton i täkten, det vill säga 204
passager till och från täktområdet som huvudsakligen planeras ske utmed väg 141 till och
från hamnen i Klintehamn. Denna vägsträcka är definierad som huvudalternativet i
utredningen. En alternativ väg för transporterna har också studerats som innebär
användande av den nordliga infarten/utfarten till täkten via väg 562, se Figur 48 nedan.
Totalt har fyra situationer av vägtrafik studerats enligt nedanstående beskrivning:
Vägtrafikfall 1.

Befintlig trafik baserat på Trafikverkets senaste trafikmätning
från 2014 inklusive dagens 22 täkttransporter på väg 141,
södra in-/utfarten.

Vägtrafikfall 2.

Befintlig trafik baserat på Trafikverkets senaste trafikmätning
från 2014 inklusive 204 planerade täkttransporter på väg 141,
södra in-/utfarten.

Vägtrafikfall 3.

Befintlig trafik baserat på Trafikverkets senaste trafikmätning
från 2014 inklusive 204 planerade täkttransporter på väg 562,
norra in-/utfarten, för vidare transport in på väg 141 mot
Klintehamn.

Vägtrafikfall 4.

Befintlig trafik baserat på Trafikverkets senaste trafikmätning
från 2014 inklusive 204 planerade täkttransporter som fördelas
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vid korsningen i Klintebys så att 102 passager sker österut
utmed väg 562 och 102 passager sker söderut på väg 141.

Figur 48: Transportvägar till och från täktområdet, där transporter via väg 141 är huvudalternativet.

Beräkningar av dygnsekvivalenta och maximala ljudnivåer har genomförts vid totalt 76
bostadsfastigheter nära vägarna. Av resultatet kan följande slutsatser dras för respektive
vägtrafikfall:
Vägtrafikfall 1:

22 bostadsfastigheter erhåller beräknade dygnsekvivalenta
ljudnivåer överstigande 55 dBA.

Vägtrafikfall 2:

25 bostadsfastigheter erhåller beräknade dygnsekvivalenta
ljudnivåer överstigande 55 dBA.

Vägtrafikfall 3:

31 bostadsfastigheter erhåller beräknade dygnsekvivalenta
ljudnivåer överstigande 55 dBA.

Vägtrafikfall 4:

30 bostadsfastigheter erhåller beräknade dygnsekvivalenta
ljudnivåer överstigande 55 dBA.

I nedanstående diagram redovisas resultatet som en jämförelse av antalet bostäder som
beräknas få dygnsekvivalenta ljudnivåer under eller över 55 dBA för respektive vägtrafikfall.
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Diagram 1: Antalet bostäder som beräknas få dygnsekvivalenta ljudnivåer under eller över 55 dBA för respektive
vägtrafikfall.

Resultatet visar att för huvudalternativet, vägtrafikfall 2, så beräknas följande ökningar av
ekvivalent ljudnivå jämfört med befintlig trafikering, vägtrafikfall 1:
Ökning 0–1 dBA: 16 beräkningspunkter totalt, ingen beräkningspunkt hamnar över LAeq 55
dBA.
Ökning 1–2 dBA: 25 beräkningspunkter totalt, 2 beräkningspunkter hamnar över LAeq 55
dBA som tidigare ej haft nivåer över 55 dBA.
Ökning 2–3 dBA: 31 beräkningspunkter totalt, 1 beräkningspunkt hamnar över LAeq 55 dBA
som tidigare ej haft nivåer över 55 dBA.
Ökning 3–4 dBA: Ingen beräkningspunkt får en ökning över 3 dBA.
Enligt Naturvårdsverkets vägledning ”Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid
befintliga bostäder”, avsnitt 4.2, ska bedömning om skyddsåtgärder bedömas utifrån hur
höga ljudnivåer bostäderna utsätts för men även skal beaktas byggnadsår av befintliga
bostäder berörda av trafikbuller från transporter på allmän väg.
Enligt undersökning som genomförts på uppdrag av SMA Mineral är befintliga bostäder
uteslutande byggda före 1997, varför riktvärdet om 65 dBA tillämpas avseende
skyddsåtgärder enligt Tabell 8. Inga fastigheter beräknas få ljudnivåer som överstiger 65
dBA vid något av de beräknade trafikfallen.
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10.7

Försiktighetsmått/åtgärder
För att uppfylla riktvärdet dagtid även för de fall där överskridanden noterades
rekommenderas bullerdämpande åtgärder. Följande åtgärder föreslås enligt
bullerutredningen:
−
−

bullerdämpad bergborr
vall vid inledande krossplats

På den bullerdämpade topphammarborren har man bland annat kapslat in borrstativet
med ett lättare kompositmaterial för att dämpa borrstålets ljudnivåbidrag. Mätningar har
visat att med en bullerdämpad bergborr i drift mäter cirka 10 dB lägre ljudnivå på 10 meters
avstånd jämfört med en odämpad.
Då för- och efterkrossen inledningsvis kommer att ställas på den öppna krossplatsen
rekommenderas att en minst 6 m hög bullervall läggs upp nära krossarna med minst 20 m
mellan kross och vallkrön. Vallen kommer att utformas för att täcka båda krossarna och
vara riktad för att skärma av bullret mot de närmaste bostäderna nordväst om krossplatsen
vid Lilla Snögrinde.
Beräknat med att bullervall anläggs vid initial placering av krossarna förväntas riktvärdet
kvällstid (LAeq =45 dB) uppfyllas även i närmaste bostäder.
Åtgärder beträffande trafikbuller kan till exempel vara hastighetssänkningar som kan ge en
betydande effekt. För huvudalternativet (planerad verksamhet, vägtrafikfall 2) får man en
totalt lägre nivå än befintlig nivå (nuläge, vägtrafikfall 1) med föreslagna
hastighetssänkningar; 80 till 60, 60 till 50 och 60 till 40 km/h.
På speciellt utsatta fastigheter där hastigheten inte kan sänkas, till exempel vid Bönders
backe innan korsningen väg 141 och 562, kan bullerdämpande åtgärder sättas in bland
annat genom att montera bullerskyddande plank, och om ytterligare bullerdämpning krävs
kan fönster med tilläggsisolering mot buller monteras in. För mer information i detalj
rörande buller och åtgärder se komplett bullerutredning i Bilaga B.6.

10.8

Vibrationer och luftstötar
Vid sprängning i täkter alstras markvibrationer och luftstötvågor som riskerar orsaka
påverkan på närbelägen bebyggelse och människor som vistas i täktens absoluta närhet.
Sprängning i kalkbrottet kommer alstra vibrationer. Antalet sprängningar i planerad
verksamhet kommer utökas till cirka en sprängning per vecka, till skillnad mot nuvarande
verksamhet där sprängning sker ett tiotal gånger per år.
Om lösa föremål såsom stenar ligger på pallkanten där sprängning sker kan det resultera i
så kallad stenkastning som kan orsaka skada på människor och material inom planerat
verksamhetsområde.
Vibrationer alstras även av tunga fordon. Vibrationerna ökar med fordonens hastighet och
förstärks av ojämnheter i vägen såsom farthinder, vägbulor, gropar och tjälskott.
Lastbilstransporter till och från kalkbrottet kommer att öka, lastbilarna kommer passera
nära vissa fastigheter, som därmed kan exponeras för vibrationer.
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Vid jämförelse med nollalternativet kommer vibrationer och luftstötar att öka till antalet.
10.8.1

Försiktighetsmått/åtgärder
Inför sprängning avstädas pallkanten från lösa föremål för att undvika stenkastning. Ett SMS
skickas ut till närboende och en signal ljuder innan sprängning.
En byggnadsinventering avseende risk för skada från markvibrationer och/eller
luftstötsvågor har genomförts för att identifiera riskobjekt och beräkna deras riktvärden
med avseende på dessa parametrar. Alla byggnader inom 500 meter från planerad
verksamhets yttersta gränser har ingått i inventeringen. Även Klinte Kyrka har tagits med i
inventeringen, då den identifierats som extra känsligt objekt, och byggnader som ligger
speciellt nära transportvägen till och från planerad verksamhet.
Vibrationsmätningarna har hittills inte föranlett någon misstanke om att planerade
transporter kan komma att skada byggnaderna. Sprickbesiktning/syneförrättning bör
därmed bara vara aktuellt för de byggnader som baserat på inventeringen skulle kunna
ligga i riskzonen för påverkan från sprängning.
Vid syneförrättning av utvalda byggnader bör man mer noggrant kontrollera hur
byggnaderna är konstruerade. Gör man i det skedet en annan bedömning av byggnadens
konstruktion än vad som gjorts i denna riskanalys bör riktvärdet anpassas därefter.
Vibrations- och luftstötsmätningar kommer att ske vid utvalda hus som beroende på
avstånd och grundläggning kan riskera att bli påverkade av planerad verksamhet. För mer
information se Bilaga B.7.

10.9

Råvaror
Planerad verksamhet innebär brytning och förädling av råvara i form av kalksten.
Planerad produktion innebär ett ökat uttag, från 95 000 ton/år till 900 000 ton/år, jämfört
med produktion enligt nollalternativet.

10.9.1

Försiktighetsmått/åtgärder
Bolaget strävar efter att så långt som möjligt utnyttja brutet råmaterial till värdefulla
produkter och användning av materialet vid efterbehandling av täktområdet.
Vått tvättsteg för produkterna används när så krävs för att nå tillräckligt god
produktkvalitet. Möjlighet till tvätt kräver att utrustning kan installeras på slutlig nivå på
täktbotten samt möjligheten att länsvatten kan användas som tvättvatten.
Siktning torrt och genom våt tvätt minskar mängden föroreningar som till exempel silikater,
svavel och aluminiumföreningar som begränsar användningen inom bland annat cellulosaoch stålindustrin. Därmed kan siktgränsen förskjutas nedåt (det vill säga utbyte av bruten
sten ökar) för den sten som kan brännas i energieffektiv schaktugn.
Med minskad halt lermineral i fina fraktioner som är mindre än cirka 20 mm ökar deras
användbarhet i övriga produkter, samt att hanteringen underlättas vintertid av sådana
material genom att de inte fryser till isklumpar på samma sätt som när fina lerpartiklar finns
kvar som binder vatten.
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10.10 Kemikalier
Vid brytning av kalksten borras ett antal hål i berget i vilka sprängmedel appliceras,
mängden sprängmedel beräknas bli runt 0,15 kg sprängmedel/ton brutet berg. Vid en årlig
produktionstakt av 900 000 ton brutet berg uppgår förbrukning av sprängmedel till cirka
135 ton/år. Erfarenhetsmässigt utgör spill av kväve cirka 0,47 % av tillsatt mängd
sprängmedel, vilket skulle resultera i cirka 630 kg/år.
Planerad verksamhet kommer att förbruka kemikalier i form av diesel och hydraulolja.
Patronerade sprängämnen kommer att förvaras i sprängmedelförråd i täkten, mängden
sprängämne kommer att uppgå till max 6 ton. Sprängmedel kommer ej att förvaras i täkten
utan det kommer med bulkbil då det är dags för sprängning. Då bulkbilarna tar in mindre
sprängmedel än 10 ton per gång omfattas verksamheten ej av Sevesolagstiftningen.
Fordon och mobila kross- och siktverk drivs med dieselolja, total förbrukning av dieselolja i
verksamheten bedöms uppgå till cirka 1 500 m3/år. En del av denna förbrukning står
underentreprenörernas verksamhet för såsom borrning och krossning.
För vattenrening av process och länshållningsvatten kan flockningskemikalier komma till
användning. Möjliga flockningskemikalier är polyaluminiumklorid, aluminiumsulfat eller
järnklorid. I övrigt används endast mindre mängder rengöringsmedel i verkstäder och
personalutrymmen
Vid jämförelse med nollalternativet kommer kemikalieförbrukningen både vad det avser
bränslen och diverse oljor som sprängmedel att öka med planerad verksamhet.
10.10.1 Försiktighetsmått/åtgärder
Kemikalier ska förvaras i IBC-tankar eller motsvarande och inlåsta i container.
Petroleumprodukter hanteras enligt anvisningarna i Naturvårdsverkets föreskrifter om
skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (2003:24).
Förvaring av petroleumprodukter kommer att ske i besiktigade och godkända tankar med
överfyllnadsskydd och invallning. Cisternuppställning och tankning av arbetsmaskiner eller
säkerhetsgodkänd mindre tank kommer i möjligaste mån att ske på en iordningsställd
hårdgjord yta som utgörs av ett väl packat lager stenmjöl i fraktionen 0–2 mm. Ytan
bedöms med detta utförande ha mycket låg permeabilitet, men även ha möjlighet till
uppsamling eller bortgrävning av eventuellt spill eller läckage.
Vid tankning i täkten kommer skyddsplåtar användas för att förhindra att eventuellt spill
och läckage inte förorenar mark och vatten.
Akuta utsläpp och hanteringsspill som ger upphov till förorenade massor ska kunna
omhändertas och bortföras. Absorbenter finns lättillgängligt i täkten och alltid vid de
platser där oljor och bränslen hanteras.

10.11 Avfall
Planerad verksamhet ger upphov till avfall i form av hushållsavfall, branschspecifikt avfall
och farligt avfall. Farligt avfall i form av spillolja och liknande uppkommer vid service av
maskinerna. Service kan ske i täkten, men kommer att i huvudsak ske på en verkstad.
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Allt avfall transporteras av godkänd transportör och omhändertas av godkänd mottagare,
transportör av farligt avfall har särskilt tillstånd.
10.11.1 Försiktighetsmått/åtgärder
Allt avfall källsorteras och lämnas till återanvändning eller återvinning när så är möjligt.
Farligt avfall förvaras i tät container med absorptionsmedel lättillgängligt.

10.12 Landskapsbild
Kalkbrytning påverkar landskapsbilden genom att skog avverkas, eventuellt jordtäcke tas
bort och kalkstenen bryts. På håll kommer upplag att synas och det öppna brottet, istället
som för idag då öppen åkermark, och ett mindre dagbrott och skogsmark med tallar och
uppvuxen vegetation utgör landskapsbilden.
Vid jämförelse med nollalternativet kommer landskapet att förändras då brytområdena i de
två befintliga täkterna ej kommer upp i samma yta som planerad verksamhet. Det är dock
troligt att skogsmarken omkring de befintliga täkterna kommer att avverkas och därmed
kommer skogsmarken bli en öppen yta som så småningom sakta kommer att stegvis
återväxa.
10.12.1 Försiktighetsmått/åtgärder
Efterbehandlingsåtgärder av färdigt utbrutna delområden planeras att genomföras
löpande, se avsnitt 11, för att kunna återskapa en ny landskapsbild medan produktion
fortfarande pågår. Träd intill väg 141 kommer att sparas för att skapa ett insynsskydd för
passerande på väg 141.

11

EFTERBEHANDLING
Efterbehandlingsplanens syfte är att skapa produktiv skogsmark och biologiskt värdefulla
naturtyper efter att kalksten brutits ut. Målet är att det, på de efterbehandlade ytorna i
kalkbrottets botten, ska etablera sig en artrik flora och fauna redan några år efter att
åtgärderna genomförts. De skapade miljöerna ska därefter hysa höga biologiska värden
under avsevärd tid. Efterbehandlingen kommer genomföras parallellt med stenbrytningen
och pågå kontinuerligt under driftstiden. Efterbehandlingsåtgärderna består av två typer,
dels generellt tillskapande av naturtyper som utgörs av tidiga successionsstadier på
kalkhällmarker och kalkrik mineraljord, dels riktade och artspecifika åtgärder för de djuroch växtpopulationer som bedöms löpa störst risk att påverkas av den planerade
kalkbrytningen.
Med ett tids- och rumsanpassat system för brytning, avbaning av de delar som skall brytas,
transport av jordmaterial och förna (fröbanker och perenner, m m) till de delar som skall
återställas efter brytning, samt iordningställande av ytor för naturlig kolonisation inklusive
våtmarker, bedöms värdefulla ekologiska successionsstadier kunna utvecklas och
vidmakthållas under en mycket lång period. Med hjälp av en biologiskt anpassad brytplan,
bedöms en god bevarandestatus kunna bibehållas för de flesta av de i området
förekommande rödlistade arter och arter skyddade enligt miljöbalken.
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Brytningen planeras att genomföras under minst 40 år, vilket är en i
naturvårdssammanhang lång tid. En strävan med efterbehandlingsplanen är att så långt
möjligt efterlikna naturliga successioner samt att nyttja i området naturligt förekommande
substrat, växtsamhällen och arter.
Planering av åtgärder kommer att utföras i samråd mellan produktionspersonal, geologer
och biologisk expertis. Efterbehandlingsarbetet utförs löpande under drifttiden genom att
material som avbaningsmassor i form av sand, jord, finmaterial av sten, material från tvätt
av sten, block m.m. allt eftersom läggs ut i områden där täktbotten nått slutlig nivå, mellan
+30 och +45 m över havet. Bedömt är att minst 5–10 ha sammanhängande utbruten areal
krävs för att inleda arbeten med efterbehandling. För mer information se Bilaga B.8.
Den bassäng som använts för lagring av länshållningsvatten under brytperioden kommer att
finnas kvar efter att verksamheten avslutats, och den utgör en vattenresurs för till exempel
bevattningsändamål och förstärkning av grundvattenförekomsten vid Loggarve vattentäkt.

12

KONTROLLPROGRAM

12.1

Naturvärden
Huvudsyftet med kontrollprogrammet med avseende på att återbringa naturvärden till
kalkbrottet är att kunna följa utvecklingen (successionen) av biologisk mångfald efter
föreslagna återställningsåtgärder inom kalkbrottet, samt eventuell negativ påverkan på
arter och naturmiljöer i området kring det planerade kalkbrottet.
Kontrollprogrammet planeras att omfatta inventering och utvärderingsmetoder för
vegetationsutveckling med särskilt fokus på skyddsvärda arter (typiska arter, rödlistade
arter och skyddade arter).
Utanför sökt brytområde följs arter och vegetation i cirkelprovytor av samma typ som de
som etablerats i Stucks (Fritz, Ö och Knutsson, T. 2013 a & b, Lemel, J., Hultengren, S.,
2014). Inom kalkbrottet upprättas i ett senare skede, till exempel efter att brytningen
pågått i cirka 10 år och återställningsarbetet påbörjats, ett kontrollprogram där
successionen av växtlighet och arter följs genom inventeringar av cirkelytor.
I provytorna följs flora och vegetation, i form av kärlväxter. I ett första förslag rör det sig om
totalt 20–30 provytor fördelade med hälften i kalkbrottet och hälften utanför.
För att fastställa basnivån för flora och vegetation i omgivande markområden etableras en
andel av dessa provytor, 10 stycken, under 2019. Provytorna etableras huvudsakligen på
blöta eller periodvis blöta marker, eftersom det bedöms som viktigast att övervaka
naturvärden där det finns risk för hydrologisk påverkan. Ytorna sprids geografiskt och inom
representativa vegetationstyper. Varje provyta omfattar 100 m2. Inom ytorna registreras
och frekvensbedöms samtliga arter av kärlväxter. Genom ett kvalitativt förfarande, med
registrering av samtliga arter, erhålls bättre möjligheter att utvärdera resultatet, samtidigt
som vissa jämförelser kan göras med uppföljningen inom Natura 2000.
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När brytningen nått fram till en punkt då det blir aktuellt med återställningsarbeten i
kalkbrottet, efter cirka 3–5 år, etableras efter hand cirkelprovytor inom olika skapade
habitat i kalkbrottet. Det kan röra sig om torrbackar, rena kalkstensytor, områden med
humus och förna från avbaningsmassor, våtmarker och dammar.
Viktiga parametrar att utvärdera är artantal, förekomst och frekvens av typiska arter för
olika habitat i jämförelse med Natura 2000, förekomst av rödlistade arter samt olika typer
av indikatorarter/index. Baserat på dessa arter kan naturvärdesindex beräknas för varje
provyta som sedan kan användas som ett utvärderingskriterium.
I samband med de olika inventeringarna 2014–2017 noterades och koordinatsattes ett stort
antal lokaler och förekomster av olika rödlistade och skyddade arter. I kontrollprogrammet
föreslås inventering/bedömning av populationer av rödlistade arter genom återkommande
återbesök på växtplatser för sådana arter.

12.2

Yt- och grundvatten
Baserat på de undersökningar av hydrogeologiska förhållandena som gjorts inom
fastigheten Klinte Klintebys 1:5, inventeringar av privata brunnar i omgivningen samt
flödesmätningar och vattenprovtagning i omgivande ytvattendrag föreslås följande
kontrollprogram för grundvatten och ytvatten (Figur 49). Alla aktiviteter i kontrollprogrammet pågår redan, utom en privat brunn som tillkommer.

•

Inom SMA Minerals fastighet:
1. Kontinuerlig mätning av grundvattennivå i fem borrhål; B2 och Bh16005 i norra och
centrala delen av planerat brytområde, samt Bh16010, Bh16011 och Bh16016 i sydvästra
delen med låga grundvattennivåer och högsta vattengenomsläppligheten (Bilaga B.2.18).
2. Vattenprovtagning i fem borrhål (BH16001, BH16010, BH16011, BH16013 och B2 var
tredje månad (fyra gånger/år).

•

I privata brunnar och källa:
1. Kontinuerlig mätning av vattennivå samt vattenprovtagning en gång per år i fyra brunnar i
Lilla Snögrinde på fastigheterna Klinte Lilla Snögrinde 1:26, 1:45 och 1:50. Tillkommer
Klinte Lilla Snögrinde 1:46.
2. Mätning av vattennivå och vattenprovtagning en gång per år i en brunn på Hunninge
Gård.
3. Flödesmätning och vattenprovtagning i temporär ”källa” på fastigheten Klinte Lilla
Snögrinde 1:50 var tredje månad (fyra gånger/år).

•

Kommunal vattentäkt i Loggarve: SMA Mineral följer upp kommunens egna mätningar av
pumpade flöden, vattennivåer och vattenprovtagning i produktionsbrunnarna.
För ytvatten genomförs mätning av flöde och vattenprovtagning var tredje månad (fyra
gånger/år) i tre bäckar och totalt fyra punkter.

•

Norr om planerat stenbrott:
1. Bäck från Hunninge Gård i kulvert vid gärdeskant och i bäcken innan väg 562.
2. Kulvert vid nuvarande kalkupplag. Kulverten ingår i ett dikningsföretag från 1944 och
mynnar i samma bäck som bäcken från Hunninge Gård, vilken slutligen mynnar i Östersjön
vid Varvsholm (Bilaga B.2.2 och B.2.3).
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•

Söder om planerat stenbrott: Bäck norr om väg vid Solbjärge som kommer från våtmarker i
norr (Bilaga B.2.4).

Figur 49: Kontrollprogram för brunnar, grund- och ytvatten. B=Brunn, G=Grundvatten, Y=Ytvatten.

13

SAMLAD BEDÖMNING
Planerad verksamhet med utökad kalkbrytning inom fastighet Klinte Klintebys 1:5 ger
upphov till flertalet miljökonsekvenser under drifttiden. Den samlade bedömningen för
planerad verksamhet är dock att det blir små negativa konsekvenser efter fullgjord
efterbehandling enligt plan.

13.1

Metodik för konsekvensbedömning
I denna miljökonsekvensbeskriving identifieras och beskrivs den omgivningspåverkan som
kan följa av planerad verksamhet och vilka effekter och konsekvenser som påverkan kan
medföra.
I dagligt tal görs inte alltid en åtskillnad i betydelsen mellan begreppen påverkan, effekt och
konsekvens. Effekt och konsekvens används till exempel ofta som synonymer. I
miljökonsekvensbeskrivningar använder man däremot begreppen med skilda betydelser,
detta för att göra beskrivningarna så entydiga som möjligt.
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Påverkan
Påverkan är den fysiska förändring som projektet/verksamheten orsakar, till exempel en
grundvattennivåsänkning, ökade bullernivåer eller vibrationer från sprängning och
transporter.
Effekt
Effekten är den förändring av miljökvaliteter som uppstår till följd av projektets påverkan, till
exempel att en dricksvattenbrunn får lägre vattennivå/sinar eller om en byggnad riskerar att
få sprickor av vibrationer. Effekter kan ofta, men inte alltid, beskrivas i kvantitativa termer.
Konsekvens
Konsekvens är effektens, eller flera effekters, betydelse för olika intressen, såsom människors
hälsa och välbefinnande, landskapets kulturhistoriska värden eller den biologiska mångfalden.

Slutligen görs konsekvensbeskrivningar av både direkta och indirekta, samt positiva och
negativa konsekvenser. Vid konsekvensbedömning ska både den berörda platsens
förutsättningar och värden och de förväntade effekternas omfattning beaktas.
Matrisen nedan ger en förenklad beskrivning av metodiken bakom
miljökonsekvensbeskrivningens konsekvensbedömningar, se Tabell 9. Om ett område med
stort värde störs i stor omfattning innebär det stora negativa konsekvenser, medan en liten
störning på ett område med stort värde innebär måttligt negativa konsekvenser. Positiva
konsekvenser kan uppstå om inverkan på ett område är positivt.
En bedömning har gjorts av vilken påverkan projektet antas medföra för respektive aspekt
och hur stor omfattningen av denna påverkan blir, det vill säga effekten. Skalan som
använts är stora negativa effekter, måttliga negativa effekter, små negativa effekter, ingen
effekt/inverkan, små positiva effekter, måttliga positiva effekter, stora positiva effekter.
Storleken på konsekvensen har bedömts genom en sammanvägning av värdet eller
känsligheten och omfattningen av ingreppet. Skalan som används för konsekvenser är stora
positiva konsekvenser, måttliga positiva konsekvenser, små positiva konsekvenser, ingen
konsekvens, små negativa konsekvenser, måttliga negativa konsekvenser, stora negativa
konsekvenser.
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Tabell 9: Illustration av hur konsekvensbedömningen görs utifrån en sammanvägning av berört värde och
ingreppets omfattning. Illustrationen ska inte tolkas som en exakt mall för bedömning utan som en princip för
hur konsekvensbedömningen är gjord.

Intresset/värdets
känslighet

Låga

Måttliga

Höga

Ingreppets/störningens
omfattning (storlek på
effekter)
Stora positiva
konsekvenser

Stora positiva

Måttliga
positiva
konsekvenser

Måttliga positiva

Små positiva

Små positiva
konsekvenser

Ingen störning

Ingen konsekvens

Små negativa

Små negativa
konsekvenser

Måttligt negativa

Stora negativa

Måttliga
negativa
konsekvenser
Stora negativa
konsekvenser

Den samlade bedömningen för planerad verksamhet är att det kan blir stora negativa
konsekvenser på omgivningen, men om planerade försiktighetsmått och skyddsåtgärder
vidtas anses konsekvenserna bli måttligt negativa.
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SAMRÅD
Samråd har utförts löpande under hela planeringsprocessen för att informera om den
planerade verksamheten och inhämta synpunkter till utredningsarbetet om lokalisering och
utformning av anläggningen. Under samrådstiden har intressenter som berörda
fastighetsägare, länsstyrelsen, andra myndigheter, organisationer och allmänheten haft
möjlighet att lämna synpunkter på planerad verksamhet.
Information till allmänheten om planerad miljöprövning samt inbjudan till muntligt samråd
publicerades i Gotlands allehanda och Gotlands tidning 2017-10-06, samt att ett
samrådsunderlag skickades till fastighetsägare inom en radie av 1 km runt planerad
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verksamhet. Samrådsunderlag har även skickats till vattenvårdsföreningar, ornitologiska
och botaniska föreningar inom Gotlands län
Ett mer omfattande samrådsunderlag skickades till länsstyrelsen Gotlands län och Region
Gotland cirka 6 veckor före samrådsmötet. Det utökade samrådsunderlaget har även gått
ut till Skogsstyrelsen, Försvarsmakten, Naturvårdsverket, Transportstyrelsen, MSB,
Trafikverket, Havs-och vattenmyndigheten, Naturskyddsföreningen, SMHI och SGU med
inbjudan till att delta i samrådet.
Muntligt samrådsmöte med myndigheterna genomfördes 2017-10-24 i Klinte
församlingshem, där representanter från länsstyrelsen Gotlands län och miljöförvaltningen
Region Gotland deltog. Samrådsmöte med allmänheten och övriga föreningar hölls under
kvällen 2017-10-24, uppemot ett 90-tal deltagare kom till mötet. Under samrådsmötena
inkom frågor och yttranden, som besvarades av SMA Minerals företrädare.
Tillfälle att yttra sig och ställa frågor i ärendet erbjöds till och med 2017-11-03 med
förlängning till 2017-11-10 efter förfrågan. Efter att yttrandetiden gått ut sammanställdes
en samrådsredogörelse som inlämnades till Länsstyrelsen i Gotlands län för att en
bedömning om planerad verksamhet kunde antas innebära betydande miljöpåverkan.
De yttranden som inkommit har mestadels handlat om oro för grundvattenpåverkan och
sinande brunnar, buller från produktionen och transporter, vibrationer från sprängning
samt ökad osäkerhet i trafiken på grund av de utökade transporter SMA Mineral har åtagit
sig att med ledning av inkomna synpunkter förtydliga berörda ämnesområden i kommande
miljökonsekvensbeskrivning och ansökan. För komplett samrådsredogörelse se Bilaga B.9.
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