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ii Om bola__qet samt behovet av kalksten

SMA Mineral AB är ett svenskägt aktiebolag med huvudkontor i

Persberg, Filipstad. Bolaget grundades 1932 och har cirka
250 anställda vid sammanlagt 24 produktionsenheter.

Bolaget bedriver brytning av kalksten, förädling av kalksten samt

försäljning av kalkstensprodukter, huvudsakligen till svensk, men
även övrig nordisk, basindustri.

Kalksten har många användningsområden och behovet av materialet är

stort. Exempel på användningsområden är inom jordbruk, trädgård,

sjö- och våtmarksbehandling samt vid tillverkning av papper, färg,

asfalt, tegel, betong och metaller.

Olika användningsområden ställer olika krav på stenråvaran. Vad
gäller bränd respektive släckt kalk, som används vid tillverkning

av järn och stål, vid cellulosatillverkning, rening av vatten och
rökgaser samt inom gruvindustrin, finns sedimentär och kemiskt
godtagbar sten i Sverige endast på några få ställen, av vilka
Gotland är ett, och då endast i ett par begränsade stråk över ön.

Den gotländska kalkstenen utgör en högkvalitativ industriråvara
och kalkbränning har historiskt sett varit mycket viktig för ön.

Även om kvaliteten kan variera mellan olika områden på ön, är

kalken generellt mycket ren och väl lämpad för bränning. Den

används bland annat som högklassigt insatsmaterial för svensk

produktion av avancerat stål.

På det svenska fastlandet finns kalksten med liknande kemisk
kvalitet. Dock är denna urbergskalk till stor del inte sedimentär
utan omvandlad till kristaZZin sten med egenskaper som liknar
marmor. Vid bränning sönderfaller marmor och kristallin kalksten i

stor utsträckning till grus. Den är därför inte möjlig att bränna
i dagens energisnåla schaktugnar. Brytning och bränning ger därför
dålig resurshållning för såväl stenråvara som bränsle. Sedimentär
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kalksten, däremot, behåller aggregatstorleken på ett helt annat

sätt under brännprocessen.

Behovet av kalksten och brända produkter beskrivs närmare i bilagd

behovsutredning (Bilaga C).

2. Ansökans omfattnin_.q

SMA Mineral bedriver verksamhet vid Klintebys och Snögrinde sten-

brott på Gotland. Båda stenbrotten är lokaliserade till fastig-

heten Klinte Klintebys 1:5, (före fastighetsbildningen - Klinte
Klintebys 1:4) cirka fem mil söder om Visby och tre och en halv

kilometer från Klintehamns centrum.

På fastigheten finns god tillgång på kalksten av rätt kvalitet.
Kalksten är ett s.k. markägarmineral, dvs. åtkomsten regleras inte

i minerallagen utan förutsätter markägande.

Stenbrotten är lokaliserade nära Klintehamns hamn, med bra

transportmöjligheter till nordisk tillverkningsindustri, vars
tillverkning är beroende av kalksten.

Ansökan avser ett uttag om 30 miljoner ton berg, varav högst

900 000 ton per år. Verksamhetsområdet omfattar en yta om cirka
224 ha med ett brytområde om cirka 109 ha (se täktplan i

Bilaga A.I).

Den sökta verksamheten går under benämningen KZintebys stenbrott.

Ansökan omfattar tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till fortsatt

och utökad täktverksamhet vid stenbrotten och motsvaras av verk-
samhetskoderna 10.11 och 10.50 (4 kap. 2 och 6 §§ miljöpröv-

ningsförordningen (2013:251)).

Eftersom brytning planeras under grundvattennivån inkluderar

ansökan även frågan om tillstånd enligt ii kap. miljöbalken till
vattenverksamhet vid täkten i form av länshållning.
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Genomförda utredningar visar att verksamheten inte kommer att

innebära någon negativ påverkan på bevarandestatusen hos någon art

som omfattas av artskyddsförordningen (2007:845), varför någon

dispens från förordningen inte söks.

o Befintli_g_a tillstånd

3.1 K1intebys stenbrott

Verksamheten vid K]intebys stenbrott bedrivs i enlighet med till-

stånd från Länsstyrelsen i Stockholms län, mlljoprovnlngs-

delegationen, meddelat i beslut den 25 april 2014 (dnr

5511-16513-2013).

Tillståndet omfattar uttag och bearbetning av maximalt

1 400 000 ton berg, varav högst 70 000 ton berg per år, samt bl.a.
krossning och sortering av bergmaterial. Tillståndet medger bryt-

ning ned till nivån + 42 m över havet. Verksamhetsområdet omfattar

en yta om ca 90 800 m2 med ett brytområde om ca 36 800 m2. Till-

ståndet bifogas (Bi]aqa D).

3.2 Snögrinde stenbrott

Verksamheten vid Snögrinde stenbrott bedrivs i enlighet med till-

stånd från Länsstyrelsen Gotlands län, miljöprövningsdelegationen,

meddelat i beslut den 25 augusti 2006 (dnr 551-5507-05).

Tillståndet omfattar uttag och bearbetning av maximalt 300 000 ton

berg, varav högst 25 000 ton berg per år. Tillståndet medger bryt-

ning ned till nivån + 45 m över havet. Verksamhetsområdet omfattar
en yta om ca 6,6 ha med ett brytområde om ca 3 ha. Tillståndet
bifogas (Bi]a_g_a_å).

= Genomförda samråd m.m.

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken avseende den planerade verksam-

heten har genomförts. Synpunkterna har beaktats när verksamheten
har utformats och ansökan tagits fram. Samrådet, inklusive inkomna
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yttranden, redovisas

(Bilaga B.9),
närmare miljökonsekvensbeskrivningen

Utöver det formella samrådet har den 28 mars 2018 avstämningsmöte

hållits med länsstyrelsen och den 28 maj 2018 ett större informa-

tionsmöte med allmänheten.

o Lokalisering och planförhållanden

5.1 Allmän orientering

Planerad täktverksamhet är lokaliserad till fastigheten Klinte

Klintebys 1:5, cirka fem mil söder om Visby, fyra kilometer från

Klintehamns godshamn och tre och en halv kilometer från Klinte-

hamns centrum.

Bolaget har med ägaren till Klinte Klintebys 1:5 tecknat avtal om
nyttjanderätt avseende den sökta verksamheten.

Verksamhetsområdet angränsar till åkermark i norr och öster, till

skogsmark och våtmarksområdet Stormyr i söder, samt till skogsmark

och väg 141 i väster.

Väg 141, som alltså går längs med verksamhetsområdet, respektive

väg 562, strax norr om detta, innebär goda möjligheter att

transportera kalksten till godshamnen i Klintehamn.

Närmaste bostäder ligger ca 300 m bort, vid Lilla Snögrinde i

väster, samt ca 350 m bort vid Hunninge Gård i öster.

Klinte kyrka ligger drygt en kilometer väster om planerad verksam-

het.

Klintberget, ett friluftsområde som även hyser historiska läm-

ningar från tidig kalkstensbrytning, ligger ca en kilometer väster

om planerad verksamhet.
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Närmaste vattenförekomster är Snoderån med biflödet Levidebäcken,

strax söder om verksamhetsområdet, samt Östersjön, ca fyra kilo-
meter västerut.

Det planerade täktområdet ligger i den södra delen av grundvatten-

förekomsten Mellersta Gotland - Klintehamn.

5.2 Rådande pl anförhål 1 anden

Region Gotlands översiktsplan 2010-2025 omfattar hela Gotland,

både mark- och vattenområden. Enligt översiktsplanens bebyggelse-

utveckling 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 planen anges att det i Klintehamn

finns flera större fabriker och att därför en omstrukturering av
godstrafiken till Klintehamn skulle ge goda utvecklingsmöjligheter

för delområde väster.

En fördjupad översiktsplan ska, inom ramen för kustzonplaneringen,

tas fram för Klintehamn med omgivning.

Området för befintlig och föreslagen verksamhet är inte detalj-

planelagt.

5,3 Mark- och vattenförhållanden

5.3.1 Mork

Den gotländska berggrunden består i ytan av omväxlande märgelsten

och kalksten och i mindre grad även av sandsten i söder. På mark-
ytan är drygt 400 miljoner år gamla skikt från tidsperioden Silur
blottade, men under dem finns äldre sedimentbergarter.

Det planerade kalkbrottet är beläget i den norra sidan av en höjd-

rygg tvärs över mellersta Gotland. Höjdryggen tillhör den s.k.
Klintebergsformationen och består av olika kalkstenstyper.
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Ytberggrunden består i huvudsak av lagrad och revartad, oregel-

bundet lagrad stromatoporoidékalksten, vilket ger en knölig och
sprickrik hällyta. 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 ca + 41 till + 43 m.ö.h., men

ställvis djupare.

Revkalksten och stromatoporoidékalksten karaktäriseras av stor

sprickighet och därmed möjlighet till lagring och transport av
grundvatten. Karstvittring bedöms kunna påverka förekommande
sprickors storlek ned till någon meters djup. Inga större områden

med ytlig karst har dock påträffats.

Kalkberggrundens

Bilaga B.2,

vattengenomsläpplighet beskrivs utförligt

5.3.2 Ytvatten

Inga ytvattendrag går från höjdområdet vid den planerade utvidg-

ningen av befintliga stenbrott.

De bäckar som finns nedanför höjdområdet går genom jordbruksmark

norr och söder om täktområdet.

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 livsmedels-
industrin. Bäcken fortsätter en bit längs vägen mot Loggarve, där
den viker av mot väster och slutligen rinner ut i Östersjön vid
Varvsholm, norr om Klintehamn.

Den södra delen av fastigheten, där Stormyr ligger, avrinner mot

Levidebäcken, som går genom Lilla Solbjärge. Idag finns inte någon

direkt förbindelse mellan Stormyr och bäcken som börjar norr om



ALRUTZ' ADVOKATBYRÅ AB
STOCKHOLM

8

Lilla Solbjärge, men tidigare har en utdikning gjorts av Stormyr

förbi Lillmyr med anslutning till bäcken.

5.3.3 Grundvatten

Kalkberggrunden är relativt tät under den ytliga uppspruckna delen
ned till 3-5 m djup. Detta gäller över hela verksamhetsområdet med

undantag för den sydvästra delen av området, där berggrunden även

har en betydande vattengenomsläpplighet på större djup. Grund-

vattnets flödesriktning följer därför den ytliga topografin.

Det innebär att grundvattenströmningen sker från det topografiska
höjdområdet på + 55 m i den centrala delen av fastigheten mot

nordöst och mot söder och väster. En stor del av nettonederbörden
avrinner alltså som ytligt grundvatten främst mot nordöst till
bäcken som mynnar vid Klintehamn. En del avrinner till Stormyr och

mot bäcksystemet i söder vid Lilla Solbjärge. En stor del avrinner

även västerut till området söder om Snögrinde stenbrott där det
infiltrerar till djupare liggande grundvatten.

Tillgången på grundvatten är tämligen god med uttagsmöjligheter på
600 - 2 000 I/h inom den höjdrygg tvärs över mellersta Gotland som
sträcker sig från Fröjel i syd-sydväst till Torsburgen i nord-
nordost.

En utvärdering av SGU:s brunnsarkiv ger en mediankapacitet på
1 200 I/h, mediandjup om 34 m och en regional hydraulisk konduk-

tivitet om 0,5"10 .6 m/s. Enligt uppgifter från SGU kan kondukti-
viteten dock vara en faktor 3 gånger högre.

Väster om höjdryggen finns ett smalt område med märgelsten och
märgel i riktning sydväst - nordost, längs vägen mellan Fröjel och
genom Klinte. Detta område har mindre goda uttagsmöjligheter på
<600 I/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 - 2 000 I/h och en regional konduktivitet
på 1,8"10 .6 m/s. Längre västerut om Klintehamn förekommer märgel-
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sten och märgel med tämligen goda uttagsmöjligheter och en
regional konduktivitet på 1,4"10 .6 m/s.

I området väster om vägen från Fröjel mot Klinte och Loggarve är

det inte ovanligt med höga halter av klorid i grundvattnet.

5.3.4 KommunoZo vottentökter

Vid Klintehamn finns två kommunala vattentäkter, Loggarve och

Mölner. Mölner är en äldre vattentäkt som numera inte används,

utan utgör reservvattentäkt. Den stängdes för ca fem år sedan på
grund av höga 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. En vattendom från 1973 ger kommunen rätt att utvinna 700 m3

vatten per dygn i genomsnitt.

Det totala vattenuttaget ur Loggarve vattentäkt har under de tre

senaste åren varierat mellan ca 30 000 och I00 000 m3, Nästan hela

uttaget av vatten går till livsmedelsindustrin Foodmark invid

väg 562. Årsmedelflödet har varierat mellan i I/s 2015 till drygt

3 I/s 2016. Uttaget varierar under året och vattennivån kan under

sommaren avsänkas nästan till bottennivå.

Halten klorid och sulfat vid Loggarve vattentäkt är låg och uppgår

till ca i0 mg/l respektive 25 mg/l, förutom under senare år då

kloridhalten har ökat något till ca 17 mg/l. Vid Mölner vattentäkt

är halterna något lägre. Halten nitrat varierar i Loggarve mellan

1-4 mg/l och kalciumhalten är ca ii0 mg/l.

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.
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5.3.5 Privata brunnar

Uppgift om privata brunnar i det planerade brottets närområde
återfinns i miljökonsekvensbeskrivningen (Bilaga B.2)

1 Referenssystem i höjd och plan

Angivna lägeskoordinater hänför sig till koordinatsystemet SWEREF

99 TM.

Som höjdsystem används RH2000.

Fixpunkter har satts i berg vid de båda befintliga stenbrotten

Lilla Snögrinde och Klintebys. Punkterna är satta på pallkant vid
brottens norra sida och består av stålrör som borrats i berg och
har markerats med reflexkäpp. De har följande koordinater:

Fixpunkt Norting Easting RH2000 •efintligt stenbrott

#i 6363686.68 695678.51 51.76 _illa Snögrinde

#2 6363637.94 695667.63 51.06 _illa Snögrinde

#3 6363536.73 695595.23 52.24 _illa Snögrinde

#4 6364528.85 695934.41 46.32 <lintebys

#5 6364555.58 695967.76 48.16 <lintebys

7. Nuvarande verksamhet

7.1 Beskrivning av verksamheten

Bolagets verksamhet vid Klintebys stenbrott och Snögrinde sten-

brott bedrivs i enlighet med meddelade tillstånd (se ovan,

avsnittet Befintliga tillstånd, Bilaga D-E).

Vid Klintebys stenbrott finns tillstånd som medger ett uttag om
70 000 ton kalksten per år, till och med den 31 december 2033. Vid
Snögrinde finns tillstånd som medger ett uttag om 25 000 ton per

år till och med den i september 2026.
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Verksamheten innebär avbaning, borrning, sprängning, krossning,

sortering, skutknackning, lagring av ballastmaterial och
avbaningsmassor, samt transporter till och från verksamhets-
områdena.

7.2 Gällande villkor

Gäl I ande vi I I kor framgår av Bi I ag_@_ F.

8. Ansökt verksamhet

Den ansökta verksamheten beskrivs utförligt i bifogad teknisk
beskrivning inklusive täktp]an (Bilaga A). Sammanfattningsvis

anförs där följande.

8,1 Täktverksamheten

8.1.1 TOktpZan

Ansökt täktområde framgår av figur i i Bilaga A.I. Brytgränsen är

anpassad till påträffade fornlämningar, naturvärden samt till

tillrinningsområdet för Stormyr. I brytningsområdet finns inga

ytor med mycket höga naturvärden (klass I).

Täkten planeras initialt att brytas i tre olika områden (se täkt-
planen, Bilaga A.I). I norr skapas en fördjupning för planerat

vattenmagasin. Väster om kraftledningen, i Snögrindebrottet, sker
brytning i sydlig riktning och öster om kraftledningen sker bryt-

ning i nordlig riktning.

Tanken är att sammanbinda de två befintliga brotten, för att där-

efter bryta söderut och slutligen förgrena brytningen ut till
brytområdets yttre delar. Att samtidigt få tillgång till flera
delar av täkten ger möjlighet att blanda olika stenkvaliteter för

ett optimalt nyttjande av bergvolymen i täkten.
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Brytområdet ligger generellt på nivån + 50 till + 55 m.ö.h. Dess

högsta läge är + 56 m.ö.h. Pallarna planeras i huvudsak att bli

vertikala. Täktbottnen kommer att variera i djup beroende på

stenens kvalitet, men kommer områdesvis att vara plan. Täktbottens
slutliga nivå planeras variera mellan + 30 och + 45 m.ö.h.

Bullervall planeras väst samt nordväst om krossplatsen.

Täktbotten från nuvarande verksamhet används som arbets- och

upplagsplan. På täktbottnen sker bearbetning, interna transporter

samt uppläggning.

Norr om det befintliga Klintebys stenbrott, i den norra delen av

sökt brytområde, ligger en upplagsplan på tidigare åkermark. Denna

behöver ianspråktas inledningsvis, tills tillräckliga ytor finns
tillgängliga på täktbotten. Därefter planeras ingen täktverksamhet

att bedrivas på upplagsytan.

Inom täktområdet anläggs servicevägar för att ansluta de olika
brytområdena till krossplats.

Uttransport av produkter till konsument planeras i huvudsak att

ske med anslutning till länsväg 141. Sträckningen av servicevägen

framgår av täktplanen (Bilaga A.I). Merparten av transporterna

avses gå mot hamnen i Klintehamn. En mindre andel av transporterna

går åt öster på väg 562 och åt söder på väg 141, till lokal för-
brukning på Gotland.

Servicevägen kommer att ha ytbeläggning av asfalt eller mot-

svarande, och skyltad hastighetsbegränsning med 30 km/tim.

Över servicevägen kan en bom fällas ner. Bommen är placerad strax

utanför verksamhetsområdet.

8.1.2 Arbetsmoment och maskinpark

Verksamheten består av följande arbetsmoment:
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avbaning,

borrning,

losstagning,

sprängning,

krossning,

sortering,

tvätt av produkter,

skutknackning,

interna transporter, och

utlastning.

Maskiner i verksamheten är:

hjullastare,

dumper (som då ersätter en eller flera hjullastare),

grävmaskiner,

borrutrustning med ljudisolerande huv,

grovkross,

utrustning för efterkrossning och sortering,

utrustning för tvätt av produkt, samt

utrustning för rening av tvättvatten.

Grovkross och sorteringsutrustning kan vara stationära och mobila

enheter.

8.1.3 Avbaning

Brytning av berg inleds med avverkning av eventuell skog, följt av
avbaning av jordtäcke. Detta sker med grävmaskin eller på annat

sätt. Arbetet utförs endast under perioden den 1 september -

31 mars.

Avbaningsmassor läggs i upplag inom verksamhetsområdet, så att

materialet är tillgängligt för successiv efterbehandling.
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8.1.4 Borrning och losstagning

Borrning sker med en rigg som står på krönet av brytfronten. Borr-

ning och sprängning utförs av underentreprenörer, som ansvarar för
att upprätta journal.

Borriggen har aggregat för uppsamling av damm och är i ljuddämpat
utförande,

Vid borrning uppkommer borrkax (bergmjöl), som utgör fragment av
bergmaterial som lossnat vid borrningen.

8.1.5 Spröngning

Som sprängämne används huvudsakligen en slurry, dvs. ett

emulsionssprängämne som utgörs av en blandning av ammoniumnitrat

och en mindre andel mineralolja.

Slurryn fraktas till platsen inför varje ny sprängning. Den typ av
slurry som används är vattenavstötande, vilket medför att den
andel av laddningen som inte detonerar fullständigt, blir mycket

låg.

Som förladdning används Dynamex.

När så krävs för dämpning

intervallsprängning.

av markvibrationerna, tillämpas

Inför sprängning informeras närboende med SMS och epost i förväg

om tidpunkt för sprängning. Personer i omedelbar anslutning till
sprängpunkten varnas med siren.

Miljöeffekter från sprängning är dels vibrationer i marken, dels
luftstötvåg. Dessa är momentana effekter, där markstötvågen i
praktiken kommer samtidig med själva detonationen, och luftstöt-
vågen med en viss fördröjning.
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Som en del av kontrollprogram kommer ett antal närliggande fastig-

heter att utrustas med mätdon för kontroll av markvibrationer och
luftstötvåg.

8.1.6 Krossning och sortering

Sprängsten matas med en grävmaskin eller fastare till kross- och

sorteringsutrustningen. Efter krossning siktas materialet och går

på transportband till upplag. Materialet som samlas i upplagen

runt sorteringsutrustningen fraktas därifrån med lastmaskin,

antingen för lastning av fordon för leverans till kund, eller för
lagring av produkterna i större och mer långvariga upplag inom

området.

Krossning sker på täktbottnen nära brytfronten eller i fast

central anläggning. Krossning är en bullrande verksamhet. Kross-

och sorteringsutrustningen placeras i skydd av höga pallkanter

och/eller upplag för att på ett effektivt sätt minska spridningen

av buller.

8.1.7 Tvätt av produkter

Tvätt av krossad produkt sker i anläggning där materialet

bearbetas och sorteras under begjutning med vatten.

Mindre partiklar av bland annat lera och andra mineral kan i

samband med detta överföras till vattnet. Vattnet återcirkuleras i

tvättanläggningen med pumpar och renas från finkornigt suspenderat

material i lamellförtjockare och/eller sedimentationsdamm.
Sedimentationsprocessen kan förstärkas med flockningskemikalier.

Utfällt sedimenterat material från tvättvattnet används direkt,

eller läggs i upplag för att i senare skede användas, i

efterbehandling av området.
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8.1.8 Skutknackning

Sprängsten i alltför stora block som inte kan matas direkt till

krossanläggning, kallas skut. Skuten sönderdelas till hanterbar

storlek med utrustning som monteras på en grävmaskin. Verksamheten
kallas skutknackning.

Skutnackning sker med ett aggregat som monteras på grävmaskinen.

Knackning bedrivs i kampanjer under några få dagar, när ett större

antal kalkstensblock ansamlats från losshållning av berget.

Skutknackning alstrar buller med tätt upprepade, hårda smällar.
Knackning sker av praktiska skäl alltid i lågläge, eftersom skuten

ligger på täktbottnen. Genom lämplig planering kan god buller-

skärmning uppnås.

8,2 Bränsle

Fordon samt mobila kross- och siktverk drivs med dieselolja.

Dieselolja förvaras i invallad tank med Överfyllnings- och

påkörningsskydd. När tankning ska ske, pumpas dieselolja direkt

till en rörlig maskin, som en hjullastare, eller alternativt till

en mobil säkerhetsgodkänd mindre tank. Denna transporteras till

respektive maskin (t.ex. stenkrossen) för tankning.

Vid tankning i täkten används skyddsplåtar så att eventuellt spill

och följande förorening från olja förhindras.

8.3 Vattenverksamheten

Den sökta vattenverksamheten består av länshållning av täktområdet

och hantering av länsvattnet. Den vattenmängd som måste hanteras
utgörs av nettonederbörden eller avrinningen över brytområdet. De

topografiska och hydrogeologiska förhållandena medför att det

dessutom tillkommer vatten som infiltrerar inom fastigheten och

som rinner till lågpunkter som skapas vid brytningen.
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Den totala mängd vatten som avrinner i området efter några års

drift bedöms vara ca 5 l/s, varav del kan komma till användning

inom verksamheten i en tvättanläggning för produkter.

Partikulärt material avskiljs i en sedimentationsanläggning, och

något förorenat tvättvatten uppstår därför inte. Det renade

vattnet återförs till tvättanläggningen i en sluten krets. För-

brukning av vatten för tvätt uppkommer genom att vatten lämnar

verksamhetsområdet med produkterna, då med en uppskattad fukthalt

om 3-5 4, vilket motsvarar 1-1,5 I/s vatten i produkten.

Ett överskott av länsvatten om 3,5-4 I/s beräknas alltså uppstå.

Det vatten som avleds från verksamheten kan komma att användas på

ett eller flera av följande sätt:

¯ Bevattning av jordbruksmarker norr om täktområdet (lagring i
bassäng).

¯ Infiltration i anslutning till Loggarve vattentäkt för att

förstärka tillgång till dricksvatten.
¯ Leverans till livsmedelsindustrin, t.ex. Foodmark.
¯ Överskott av vatten avleds via diken på åkermarken i norr (i

sista hand).

Målsättningen är att inget vatten ska ledas för avrinning mot

Östersjön.

8.4 Transporter

8.4.1 Interna transporter

Interna transporter sker med lastmaskin och eventuellt dumper för

att förflytta produkter från sorteringsanläggningen till större

upplag.

8.4.2 Externa transporter

Från upplagen sker upplastning i transportbilar för vidare leve-

rans till kund.
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Beräknat på sökt uttag uppskattas antalet transportpassager till
och från täkten till ett genomsnitt om 204 per dag (102 stycken ut

och 102 tillbaka med tom lastbil).

Transporterna planeras i huvudsak gå ut på länsväg 141 i nordlig

riktning mot hamnen i Klintehamn. Avståndet till hamnen är ca
4 kilometer. En mindre andel transporter kommer att gå ut på

väg 562 till mottagare i de norra och östra delarna av Gotland.

Transporterna av produkt på allmän väg mellan täkten och

Klintehamns hamn utgör ett tillskott till trafiken på allmän väg

och behandlas i ansökan som ett följdföretag till täkt-

verksamheten.

Transporterna beskrivs utförligt i PM Trafik, Transportväg mellan

SMA Mineral AB kalkstenstäkt och Klintehamn (Bilaga B.5).

Enligt föreslaget villkor begränsas de externa transporterna till
vardagar mellan kl. 06-22. Under sommarperioden, den 15 juni -

15 augusti, begränsas transporterna till mellan kl. 07-18.

Vad gäller övriga uttransporter avseende försörjning av området

med personal, maskiner, bränsle, sprängmedel och övrigt för-
brukningsmaterial är dessa av begränsad omfattning jämfört med
uttransport av produkter.

g, Skyddade områden, arter och andra intressen

En mi]jökonsekvensbeskrivning bifogas ansökan (Bilaga B). Samman-

fattningsvis anförs där följande.

9.1 Formellt skyddade områden

Det planerade verksamhetsområdet ligger inte inom några skyddade

natur- och växtskyddsområden eller kulturreservat. Inte heller

ligger det inom strandskyddat område.
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9.2 Ri ksintressen

Klintberget med dess promenadstråk och motionsspår är utpekat som
riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 3 kap. miljöbalken.

Områdena för nuvarande verksamhet vid Klintebys stenbrott respek-

tive Snögrinde stenbrott är utpekade som riksintresse för natur-

vård på grund av sedimentär berggrundsstratigrafi. Av Naturvårds-

verkets utpekandebeslut (den 7 februari 2000) framgår att det som
avses att skyddas är skärningar genom muldemärgelsten, och att

lokalerna visar på tidsavsnitt i den geologiska utvecklingen där

stora förändringar i miljön avspeglas. Det som har bedömts skydds-

värt är således vertikala skärningar på grund av mänsklig påver-

kan, bl.a. i stenbrott, men även vid annan anläggningspåverkad

miljö, t.ex. längs diken och vägar, som inom den geologiska veten-

skapen är intressanta att studera för att följa den historiska

utvecklingen i olika avseenden.

Vidare utgör hela Gotland riksintresse med avseende på turism och

friluftsliv enligt 4 kap. miljöbalken, och då framför allt det

rörliga friluftslivet.

9.3 Naturvärden

9.3.1 Utförda noturv•rdesZnventerZngar

SMA Mineral har uppdragit åt Naturcentrum AB att utföra natur-

värdesinventeringar på, och i anslutning till, det planerade
verksamhetsområdet.

2015 gjordes en översiktlig inventering och 2017 en fördjupad.

Därutöver har en kompletterande inventering gjorts 2018. Rappor-

terna från dessa tillfällen bifogas som underbilagor till miljö-

konsekvensbeskrivningen (Bilaga B.4a-f).

Bedömningen är att ca 41 ha (18 •) av den inventerade ytan har

höga eller mycket höga naturvarden, 31 ha (14 •) har påtagZiga

naturv•rden, medan resterande yta (148 ha, motsvarande knappt
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70 4) har lägre värden. Totalt har 25 delområden av olika storlek

med naturvärden identifierats.

Det planerade brytområdet har anpassats efter inventeringen så att

inte något område med mycket högt naturvärde tas i anspråk för

brytning. Resultatet är att tolv av delområdena (38 ha) ligger

inom det planerade brytområdet. Åtta av dessa (15 ha) har ett högt

naturvärde och fyra (23 ha) ett påtagligt naturvärde.

Naturtyperna inom området utgörs huvudsakligen av hyggen, ung-

skogar och bestånd av f.d. betad kaZkbarrskog respektive aZvarskog

av varierande ålder och storlek. Därtill finns några objekt med
agmyrar, kaZkfuktOngar och rikkOrr, öppna till halvöppna aZvar-

marker och även rent antropogena miljöer; en grusväg och en anlagd

damm.

9.3.2 Naturtyper enZigt Natura 2000

Cirka 47 ha mark som bedöms tillhöra naturtyper enligt Natura 2000

har identifierats. Av dessa dominerar naturtyperna västZig taZga

(9010) och skogsbete (9070) med en sammanlagd yta om ca 22 ha.

Nordiskt aZvar (6280a) och kaZkfuktäng (6410) är näst mest

utbredda, medan kaZkkärr med ag (7210) och rikkOrr (7230) utgör

endast en mindre del av arealen.

Av dessa sex naturtyper är tre prioriterade enligt art- och

habitatdirektivet; nordiskt aZvar, kaZkkOrr med ag och vOstZig

taiga.

9.4 Artinventeringar

Artinventeringar har av Naturcentrum utförts 2015, 2017 och 2018.

Totalt har 112 rödlistade och/eller skyddade arter påträffats inom

eller i anslutning till fastigheten (Bilaga B.4d-f). 81 av dessa

arter har påträffats inom fastigheten och 51 av dessa har noterats

inom det planerade brytområdet.
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Av de rödlistade arterna (inklusive underarter) har 56 stycken

påträffats inom fastigheten, varav 32 inom det planerade bryt-

området. Av de skyddade arterna (inklusive underarterna) har

36 stycken påträffats inom fastigheten, vara av 28 inom det plane-

rade brytområdet. Elva av de noterade arterna är både rödlistade
och skyddade, detta gäller främst ett antal fågelarter men även

ett par insekter och en reptil.

Vid inventeringarna noterades cirka 920 förekomster av rödlistade

arter inom fastigheten, varav cirka 370 stycken inom brytområdet.

Backtimjan, jordtZsteZ, Zjus soZvända och Zoppstarr dominerar

bland de noterade förekomsterna (ca 54 4). Dessa fyra arter är

nationellt rödlistade, minskande i Sverige som helhet (fast-
landet), men mycket vanliga på Gotland.

Några mycket sällsynta rödlistade arter har också noterats under
inventeringsarbetet; frostfZ•ck (inom buffertzonen mellan brottet

och väg 141), sammetsbockrot (38 fyndplatser i och i direkt
anslutning till fastigheten Klinte Klintebys 1:5, 16 av dessa inom

det planerade brytområdet), guZstr•ngad fagerspindZing (EN) (ett

fynd inom brytområdet och två fynd strax utanför) och bZek fager-

spindling (DD) (ett fynd i kraftledningsgatan som löper i nord-

sydlig riktning genom fastigheten, fyndet gjordes utanför det

planerade brytområdet).

Vidare identifierades ett revir vardera av de sällsynta fåglarna

berguv (VU) och Zundsångare (NT) inom fastigheten Klinte

Klintebys 1:5. Berguven är sällsynt som häckfågel på Gotland och

Zundsångaren är sällsynt nationellt men har huvuddelen av sin

förekomst på just Gotland.

Fyra rödlistade storsvampar - stor granspindZing, sZemrZngad vax-

skivZing, ekvaxskZvZing och mjöZmusseron - har sina inom fastig-

heten enda fyndplatser i brytområdet.

Insekterna svartpäZsbi och hårig doZkstekeZ har också sina inom

fastigheten enda kända förekomster inom brytområdet.
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Av de 36 skyddade arterna som påträffats inom fastigheten Klinte
Klintebys 1:5 har totalt har ca 430 förekomster noterats inom

fastigheten. Ca 155 förekomster av 28 skyddade arter har noterats

inom brytområdet. Regionalt allmänna men fridlysta orkidéerna
utgör en stor del av de noterade förekomsterna. Inom fastigheten

och de närmaste omgivningarna noterades ungefär 210 orkidé-

förekomster och inom brytningsområdet noterades drygt 40 orkidé-

förekomster. Samtliga påträffade orkidéer bedöms vara vanligt

förekommande både lokalt i Klinteområdet och på Gotland som

helhet. Dessa arter har en gynnsam bevarandestatus på Gotland.

Även allmänna häckande fåglar utgör en stor del av de noterade

förekomsterna av skyddade arter. Nattskärra, trädpiplärka, kungs-

fågel och gulsparv har tillsammans ca 145 förekomster (revir) inom

fastigheten och knappt 80 förekomster (revir) inom det planerade

brytområdet.

9,5 Övriga naturintressen

Inom fastigheten finns längst i norr ett 3,4 ha stort barrskogs-

bestånd, som av Skogsstyrelsen har registrerats som ett objekt med

naturvärde. Beståndet omfattas inte av biotopskydd, naturvårds-

avtal eller någon annan form av formellt skydd.

I länsstyrelsens våtmarksinventering har två objekt som delvis

ligger inom fastigheten identifierats. Dessa är Stormyr (ID 12887)

och ett kärr öster om Stormyr (ID 12886). Enligt våtmarks-
inventeringen har objekten ett visst naturvärde, klass 3.

9,6 Koncessionsområden

Gotlands Elnät AB (GEAB) har såväl en 70 kV luftledning som en

i0 kV markförlagd ledning i området. För luftledningen har GEAB

ledningsrätt i ett område om 20 meter på vardera sida om led-
ningen.
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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 inläm-

nas i ett sådant fall och ett separat avtal om villkor för flytt

av befintliga kraftledningar mellan ledningsägare och SMA Mineral

upprättas.

9.7 Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar

Gotlands Museum har fått i uppdrag att undersöka i vilken
utsträckning fornlämningar och andra kulturhistoriska objekt finns
i området. Rapporten från inventeringen bifogas miljökonsekvens-

beskrivningen (Bilaga B.3a).

Inventeringen bekräftar Riksantikvarieämbetets registrerade forn-
lämningar i området. Därutöver har Gotlands Museum bedömt ett

antal påträffade fynd som fornlämningar. Utöver dessa påträffades

inga spår av forna tiders verksamhet i området, och varken

byggnadsminnen eller skyddsvärda kulturmiljöer.

Den samlade bedömningen från inventeringen var att området har en

del fornlämningar, men att det också är ett relativt stort område.

Särskilt bebyggelsen inom fornlämningen RAÄ Klinte I:I är av stort

forskningsintresse.

Arendus AB (Dan Carlsson) har gjort en uppföljande bedömning av

registrerade kulturlämningar inom planerat brytområde, med

avseende på deras status som fornlämning, samt en kulturhistorisk

värdering av påträffade lämningar inför en exploatering

(Bilaga B.3b).

Av de lämningar som Gotlands Museum påträffade har Arendus tolkat

en lämning som gravfält, medan övriga lämningar har tolkats som

övrig kulturhistorisk lämning eller naturbildning. Därutöver har

Arendus vid uppföljningen påträffat ytterligare ett område med

gravar och intilliggande hå]vägar, vilka av Arendus har bedömts

som fornlämningar.
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Följande bedömning gjordes i den sammanfattande rapporten:

"Avseende värderingen av påträffade och redan kända forn-
lämningar inom brytområdet har de mindre gravgrupperna inom

brytområdet bedömts icke vara av omistligt värde, vare sig

pedagogiskt eller vetenskapligt, då denna typ av gravar och
gravmiljöer i anslutning till äldre vägar är rikligt före-
kommande på Gotland.

Däremot har de sedan tidigare kända fornlämningarna i form
av ett boplatsområde bestående av bl.a. sju husgrunder (RAÄ
Klinte i:i) och intilliggande gravfält (RAÄ Klinte 43:1)

bedömts vara av betydande vetenskapligt och pedagogiskt

värde, vilket innebär att området, som ligger på gränsen för
brytområdet, bör undantas från exploatering. Därtill poäng-

teras möjligheten att lyfta fram denna miljö som ett

intressant och illustrativt besöksmål avseende den äldre
järnålderns landskap."

Det sökta brytområdet är anpassat till ovan redovisade slutsatser.
Vad gäller möjligheten att anordna ett besöksmål i enlighet med

vad som anförs i rapporten, ställer sig bolaget positivt till

detta.

9.8 Friluftsliv

Hela Gotland berörs av riksintresse för turism och friluftsliv,

främst det rörliga friluftslivet. Dessutom är Klintberget med
promenadstråk och utmarkerade motionsspår utpekat som riksintresse

för rörligt friluftsliv.

Bedömningen är att det planerade täktområdet inte kommer att ha

någon negativ påverkan på dessa riksintressen. Det kommer även

efter meddelat tillstånd att finnas goda möjligheter att nå de

skogliga värdena på ett okomplicerat sätt, och täktverksamheten

bedöms inte komma att ha någon negativ inverkan varken på turism

eller på det rörliga friluftslivet.
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10. Miljökonsekvenser

10.1 Nollalternativet

Nollalternativet definieras som att planerad verksamhet inte får
tillstånd att bedrivas och nuvarande täktverksamheter fortsätter
enligt gällande beslut. Nollalternativet innebär även fortsatt

konventionellt skogsbruk på fastigheten samt att den kalksten som
berörd basindustri kräver kan komma att importeras från andra
länder, vilket medför en ökad miljöbelastning avseende transporter

och utsläpp från dessa.

10.2 Påverkan på luft

Planerad verksamhet kommer att ge upphov till utsläpp till luft
från sprängning, damning från hantering av krossprodukter samt

utsläpp från arbetsmaskiner, dieselverk och transporter.

Vid sprängning släpps en begränsad mängd koldioxid, vattenånga och
kvävgas ut i luften. Vid sprängning bildas även kväveoxider som
kan vara skadliga för människors hälsa och miljön (försurande

effekter och gödning från kvävenedfall).

Täktverksamhet orsakar alltid en viss damning, främst vid kross-
ning, bandtransportering, lastning samt vid transporter till och
från verksamhetsområdet.

Vid jämförelse med nollalternativet kommer föroreningar till luft

såsom kväveföreningar, damm och utsläpp från transporter lokalt
att öka. Avseende kväveoxider och koldioxid rör det sig i stället
om en gynnsam påverkan, med anledning av minskade långväga sjö-

transporter.

I den planerade täkten kommer emulsionssprängmedel i bulk att

användas, något som minskar risken för spridning av kväve-
föroreningar till luften. Undersökningar visar att andelen kväve-
oxider uppgår till ca 1 • av insatt mängd sprängmedel, och dessa
anses därför inte utgöra någon risk för miljö- och hälso-
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störningar. Dagens sprängmedel är utvecklade för att kunna
användas i gruvor vilket ställer höga krav på låg bildning av
kväveoxider, något som i sin tur gynnar miljön.

Arbetsmaskiner byts mot modern utrustning med ännu mer effektiva
och rena motorer, när maskinernas tekniska livslängd har tjänat

ut.

För att i största möjliga mån bekämpa damning kommer sten-

materialet att vattenbegjutas före krossning. Vid torr väderlek
kommer vägar och planer inom verksamhetsområdet att bevattnas.

Närmaste bebyggelse ligger ca 300 meter söder om och 350 meter ost

om verksamsamhetsområdet. Bedömningen är att dessa fastigheter

inte berörs av damning eftersom områden med skog ligger mellan

bebyggelse och verksamhet. Bolaget föreslår att dessa trädridåer

ska bevaras.

Ca 450 meter norr om verksamhetsområdet ligger ytterligare

bebyggelse, som inte på samma sätt har någon naturlig avskärmning.

Om störande damning uppstår kommer bevattning att ske.

Transportleden ut från området kommer att asfalteras eller på

annat sätt hårdgöras (villkorsförslag), och dessutom städas regel-

bundet. I det fall materialet är torrt och det dammar från flak
kommer täckta transporter att användas.

10.3 Påverkan på mark, naturvärden och rödlistade after

10.3.1 Mark

Den främsta påverkan på mark från planerad verksamhet är ytter-

ligare avbaning och brytning av kalksten. I jämförelse med noll-

alternativet kommer verksamhets- och brytområdet att utökas.

Bolagets åtaganden kring successiv och slutlig efterbehandling av
området framgår av till ansökan bifogad efterbehandlingsplan

(bilaga B.8).
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10.3.2 NaturvOrden

Den sökta verksamheten innebär att en del naturvärdesobjekt och

artförekomster inom brytområdet försvinner till följd av avbaning

och brytning.

Det planerade brytningsområdet har dock anpassats efter före-
liggande naturvärden. 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. Dessa naturtyper förekommer också inom de

delar av fastigheten som inte berörs av den planerade verksam-

heten.

Resterande delar, ca 65 ha av brytområdet, har lägre naturvärden.

Dessa utgörs av hyggen, yngre skogsbestånd av planterad tallskog

samt två mindre kalkbrott.

Nollalternativet, med fortsatt befintlig markanvändning, innebär

att skogsbestånden kommer att brukas med konventionella metoder

och att idag öppna marker på sikt kommer växa igen och till slut

bli skogsmark. Skogsavverkningar och fortgående igenväxning av

öppna marker kommer leda till att områdets naturvärden på sikt

minskar.

10.3.3 Naturtyper Natura 2000

Vissa ytor med naturtyper enligt Natura 2000, som har identi-

fierats inom området, kommer att försvinna till följd av avbaning

och stenbrytning. De naturtyper och arealer som berörs är nordZskt

aZvar (6280a) - 6,9 ha, kaZkfuktäng (6410a) - 3,0 ha, kaZkkärr med

ag (7210) - 0,6 ha och skogsbete (9070) - 7,8 ha.
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För nordiskt alvar påverkas drygt 50 4 av fastighetens totala

areal. Motsvarande andel för de övriga naturtyperna är följande:

kaZkfuktän9 40 4, kaZkkärr med ag 18 4 och skogsbete 50 4. Natur-

typerna rikkärr (7230) och västZig taZga (9010) förekommer inom

fastigheten endast utanför planerat brytområde och kommer därför

inte att påverkas av brytplanerna.

Kontinuerligt under efterbehandlingen kommer som ersättning en rad

sällsynta och biologiskt värdefulla naturtyper att skapas. Exempel

på sådana typer är större och mindre vattensamlingar, svämzoner,

tillfälliga vätar, torrängar, öppna kalkhällmarker, sydvända

slänter, sandblottor, kalkgrusmarker, buskmarker och bergsbranter.

Redan ett par år efter att efterbehandlingen påbörjats bedöms de

nyskapade naturtyperna utgöra lämpliga habitat för en de flesta av
de rödlistade och/eller skyddade arter som påträffats inom fastig-

heten Klinte Klintebys 1:5. De skapade naturtypernas biologiska

värde kommer successivt att öka, allteftersom etablering av röd-

listade och skyddade arter sker.

De skapade miljöerna utgör initialt inte naturtyper enligt

Natura 2000, men på längre sikt (>50 år) kan de utvecklas till

olika Natura 2000-naturtyper, t.ex. nordiskt alvar och kalkkärr

med ag.

Vidare kommer riktade åtgärder genomföras i och i anslutning till

de nyskapade miljöerna med syfte att gynna specifika arter som
annars bedöms missgynnas av stenbrytningen (se nedan, avsnitt

10.3.4 Skyddsvärda arter samt bilagd efterbehandlingsplan).

Nollalternativet, med fortsatt markanvändning som idag, innebär

att skogsbestånd som identifierats som Natura 2000 naturtyper

kommer brukas med konventionella metoder och att ytor identi-

fierade som nordiskt alvar (6280a) och kaZkfuktäng (6410a) på sikt

kommer växa igen. Skogsavverkningar och fortgående igenväxning av
öppna marker kommer leda till att dessa ytor på sikt övergår från

att vara Natura 2000 naturtyper till att inte vara det. Den sam-
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lade arealen av naturtyper enligt Natura 2000 kommer minska till
följd av nollalternativet.

10.3.4 Skyddsvörda arter

Totalt har 112 rödlistade och/eller skyddade arter påträffats inom

e11er i anslutning till fastigheten (Bilaga B.4d). 81 av dessa

arter har påträffats inom fastigheten och 51 inom det planerade

brytområdet.

För det stora flertalet av arterna, ca 95 stycken, bedöms såväl
lokal som regional och nationell påverkan på deras bevarandestatus
av den planerade stenbrytningen vara obetydlig. Två grupper av
arter ryms inom denna bedömning:

De arter som har noterats i området i stort, men som inte lever
inom eller utnyttjar det planerade brytområdet, bedöms inte påver-

kas negativt av täktverksamheten. Detta gäller t.ex. 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 plane-

rade 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 täkt-
verksamhet.

För ett antal arter kan dock stenbrytningen riskera att påverka

deras bevarandestatus, åtminstone lokalt. Detta gäller arter som
har hela eller en stor del av sina lokala förekomster inom det
planerade brytområdet, arter som är nationellt eller regionalt

mycket sällsynta, samt arter vars livsmiljö tydligt kommer att

minska till följd av stenbrytningen.



ALRUTZ' ADVOKATBYRÅ AB

STOCKHOLM

30

För att undvika negativ påverkan kommer SMA Mineral att vidta art-

inriktade bevarandeåtgärder i samband med den fortlöpande efter-
behandlingen,

Nedan, samt i underbilagor till miljökonsekvensbeskrivningen,

beskrivs mer detaljerat sådana arter som påträffats i området,

resonemang kring deras ekologi, bevarandestatus samt förslag på

lokala åtgärder,

Berguv förekommer med ett revir i centrala delarna av fastigheten.

Berguven är en rödlistad (VU) och skyddad genom Fågeldirektivet i

Sverige. På Gotland häckar ca 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 bull-

riga och störningsutsatta miljöer. Samtidigt som den planerade

stenbrytningen innebär en störning så kommer verksamheten också

att skapa häckningsmiljöer i form av klippstup. För att ytter-

ligare gynna arten kommer särskilda bohyllor anläggas i samband

med efterbehandlingsprocessen. Utifrån planerad brytning och

efterbehandlingsplan görs därför bedömningen att berguv på sikt

kan gynnas av den sökta verksamheten, både lokalt och regionalt.

SpZZZkråka har noterats med två revir i och i anslutning till

fastigheten. Det ena reviret ligger delvis inom det planerade
brytområdet. Arten är rödlistad (NT) och skyddad genom Fågel-

direktivet i Sverige. Den gotländska populationen skattas till ca
300 par (Ottosson m.fl. 2012). Spillkråkan är knuten till skogs-

mark 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. 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 ca 1 200 par. Törnskatans häckningsmiljö

utgörs av buskmarker, hyggen och brynmiljöer. Törnskatan är en
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flyttfågel som byter häckningsplats mellan åren. Inom ca 10 år

efter påbörjad efterbehandling ska 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 den efter-
följande återställningen.

TrödZ•rka 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 ca 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. På längre sikt bedöms arten gynnas genom efter-

behandlingsplanen.

Lundsångare häckar med ett par i nordligaste delen av det plane-

rade brytområdet. Arten är rödlistad (NT) och skyddad genom Fågel-

direktivet i Sverige. Gotland hyser en stor del av det nationella

beståndet av lundsångare och populationen uppskattas till ca 40

par (Ottosson m.fl. 2012). Häckningsmiljön utgörs i normalfallet

av högstammig lövskog, men även andra skogsmiljöer kan nyttjas.

Lundsångare är en tropikflyttare och dess bestånd varierar från år

till år. Lövskogsbeståndet där arten häckade 2018 kommer helt

eller delvis att 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. På regional och

nationell nivå bedöms påverkan som obetydlig.

Mindre vattensaZamander förekommer i den lilla lakvattendammen i

stenbrottet vid Lilla Snögrinde. Mindre vattensalamander är frid-

lyst i hela landet men också ett av våra vanligaste groddjur.

Arten har gynnsam bevarandestatus på Gotland och i landet i

övrigt. Dammen i Lilla Snögrindebrottet kommer på sikt att för-

svinna 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
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kommer därmed att öka påtagligt. Bedömningen är därför att den

lokala populationen kommer att öka. På regional och nationell nivå

bedöms påverkan vara obetydlig.

Tre exemplar av gotZandssnok har påträffats inom fastigheten.

Denna lokala underart av vanlig snok förekommer endast på Gotland.
Gotlandssnoken födosöker ofta i och i anslutning till vatten-

samlingar men kan också påträffas i en rad olika miljöer, både

öppen mark och sluten skog. Övervintring sker ofta i sydvända

sluttningar med stenskravel och fucker jord eller sand. Ett av
fynden gjordes i anslutning till lakvattendammen i Lilla

Snögrinde-täkten, de övriga två utanför brytområdet. Arten är röd-

listad (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 artens förekomst gynnas.

Svartp•Zsbi har påträffats vid två tillfällen inom fastigheten,

2008 i den norra täkten och 2018 i täkten vid Lilla Snögrinde. Vid

båda tillfällena noterades ett exemplar. Arten bedöms ha en liten

population i anslutning till de befintliga brotten. Svartpälsbiet

är rödlistat (VU) men saknar formellt skydd i Sverige. Kultur-

skapande och blomrika miljöer som åkerkanter, täkter och ruderat-

marker verkar vara lämpliga habitat för arten. Fyndet vid Lilla

Snögrinde-täkten gjordes i ett stort bestånd med blåeld och

resedaväxter som etablerat sig på jordmassor utmed täktens södra

och östra kanter. Inga fynd finns från mer naturliga biotoper i de

övriga delar av fastigheten. I samband med den utökade sten-

brytningen kommer jordvallar att läggas upp på flera platser, både

i områden med pågående verksamhet men också som en del i efter-

behandlingsplanen. 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 kan också ge en positiv effekt även på regional nivå.
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Pudrad kärrtroZlslOnda förekommer i den lilla lakvattendammen i

stenbrottet vid Lilla Snögrinde. Arten är upptagen i bilaga 4 till

Art- och habitatdirektivet. 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 stenbryt-

ningen. 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 dårgräsfjOril på

24 platser med totalt ca 130 individer inom fastigheten. Fem av
fynden, sammanlagt ca 10 individer, gjordes inom det planerade

brytområdet. Dårgärsfjärilen är rödlistad (NT), fridlyst och upp-
tagen i bilaga 4 till Art- och habitatdirektivet. 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 bryt-

området. 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 täkt-

verksamhet.

Sv•rtflOckig bZåvinge har observerats på totalt åtta platser inom

fastigheten, varav fem inom det planerade brytområdet. Arten är

rödlistad (NT) och upptagen i bilaga 4 till Art- och habitat-

direktivet. 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 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, före-
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kommer allmänt i öppna och varma miljöer så som kalkrika betes-
marker och alvarmarker. Efterbehandlingsplanen har som mål att

skapa stora ytor med öppna och varma torrängar och öppna kalk-
hällmarker. Inom några år bedöms efterbehandlade ytor vara åter-
etablerade 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 för-

faringssätt bedöms ge goda förutsättningar för att svartfläckig

blåvinge kommer att bibehålla ungefär samma lokala populations-

storlek. 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 dolkstekeZ hittades på en plats inom det planerade bryt-

området 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 sten-

brytning bedöms arealen lämpliga habitat vara större än i nuläget

och täktverksamheten bedöms därför vara gynnsam för den lokala

populationen av hårig dolkstekel på lång sikt.

Sammetsbockrot, som är en rödlistad (EN) underart till vanlig

bockrot, noterades på 38 platser med sammanlagt ca 470 plantor

inom fastigheten sommaren 2018. Av dessa återfanns 16 växtplatser

med sammanlagt ca 150 plantor inom det planerade brytområdet.

Sammetsbockrot saknar formellt skydd. Sammetsbockroten har färre

än 20 kända förekomster i Sverige, huvuddelen på Gotland. Habi-

tatet 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 belyser artens beroende av "markstörning". De miljöer som
kommer att skapas vid efterbehandlingen bedöms utgöra särskilt

lämpliga habitat för arten och chanserna för att den ska etablera

sig i de efterbehandlade ytorna bedöms som goda. På kort sikt, de
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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 före-
komsten av sammetsbockrot. Den positiva påverkan kan även ha bety-

delse på regional nivå.

EkvaxskivZZng har noterats på två platser inom fastigheten, 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 bi]dar mykorrhiza med ek i glesa ek- eller
blandskogsbestånd på kalkhaltig mark. Från Gotland finns ca 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.

SZemringad vaxskivZing 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 kommer

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. Stenbryt-

ningen kommer att ha en negativ påverkan på arten lokalt men på
regional och nationell nivå bedöms påverkan vara obetydlig.

MjöZmusseron 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 trädbärande betesmark utgör artens habitat. Mjöl-

musseronen följer i stort sett ekens utbredning i Sverige. Knappt

200 fynd finns rapporterade från landet, av vilka ca 20 kommer
från Gotland. Mörkertalet vad det gäller antalet förekomster är

sannolikt påtagligt. Den planerade stenbrytningen kommer att ha en
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negativ påverkan på arten lokalt, men på regional och nationell

nivå bedöms påverkan vara obetydlig.

Stor granspindZing har endast noterats på en plats inom fastig-

heten, mellan de två befintliga stenbrotten i det planerade bryt-

området. Arten är rödlistad (VU) men saknar formellt skydd. Ängs-
granskog och barrblandskog på kalkrik mark utgör artens viktigaste

habitat. Arten är spridd från Skåne till Jämtland. Ca 50 fynd

finns rapporterade från landet, vara av ca 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.

Sammanfattningsvis bedöms inte att någon av de skyddade arternas

bevarandestatus påverkas negativt av den planerade täkt-

verksamheten med tillhörande efterbehandlingsplan. Någon dispens

från artskyddsförordningen söks därför inte (jfr. rättsfallet MÖD
2016:1KZintha9entOkten).

Nollalternativet, med fortgående skogsbruk och igenväxning av
öppna marker, kommer att innebära att livsvillkoren för de röd-

listade och/eller skyddade arterna knutna till öppna marker eller

äldre skogsbestånd kontinuerligt kommer att försämras inom hela

fastigheten. De arter som påträffats i kraftledningsgatan, utmed

skogsbilvägar och i anslutning till de befintliga täkterna kommer

bibehålla sina populationer då det på dessa platser även fortsätt-
ningsvis kommer att ske viss markstörning och igenväxningen kommer

hållas tillbaka genom röjningar. Arter som kan nyttja konven-

tionellt brukade skogar och igenväxningsmarker, t.ex. nattskärra,

trädpiplärka, järnsparv m.fl. kommer sannolikt även fortsatt hysa

goda populationer vid ett nollalternativ. Nollalternativet innebär

dock en risk att några av de mest skyddsvärda och krävande arterna

försvinner från fastigheten.

10.4 Påverkan på vatten

Den planerade vattenhanteringen beskrivs i Bilaga B.2.
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I brytområdets norra och centrala del ligger grundvattennivån på

några meters djup under markytan. Det innebär att kalkbrytningen

bl.a. i området öster om kraftledningen kommer att ske under
grundvattenytan.

I områdets norra del planeras en bassäng att anläggas för sedimen-

tation och lagring av vatten från verksamheten. Bassängen kommer

att användas för att lagra vatten från vinter och vår med hög

nederbörd till sommar med liten nederbörd och avrinning. En omför-
delning av vatten sker alltså till sommaren då behovet är stort

inom jordbruket och även för dricksvattenförsörjningen.

Bassängens kapacitet anpassas till beräknad nederbörd/avrinning
under ett normalår. Avrinning till bäcken i norr kan således bara

ske under vinterperioden vid ovanligt stora nederbördsmängder.

Bassängen ligger i märgel som är tät, vilket innebär att inget

läckage bedöms ske som påverkar grundvattenförekomsten i omgiv-

ningen till täkten.

Länsvattnet kommer att ha något förhöjda halter av kväve i form av
nitrat från sprängmedelsrester och suZfat från vittring av
sulfider i kalkstenen. Halterna av övriga ämnen kommer att vara
låga, beroende på kalkstenens buffrande verkan på pH.

Eftersom vattnet i första hand avses att användas för bevattnings-

ändamål på jordbruksmarker behöver det inte renas. Aktuella grödor

är i behov av kväve och svavel, som normalt tillförs via handels-

gödsel. Bevattningen innebär att gödselgivan kan minskas.

Den begränsade avsänkningen av grundvattennivån som den planerade

brytningen leder till, med de skyddsåtgärder som beskrivs i

kapitel 12, bedöms inte ha någon påverkan på tillrinningen till

Stormyr och dess grund- och ytvattenberoende ekosystem.
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Inte heller bedöms brytningen påverka möjligheten till nuvarande
eller utökat vattenuttag ur brunnar vid Loggarve och Mölner
vattentäkter, vare sig under eller efter avslutad brytning.

Ingen privat brunn påverkas av avsänkt grundvattennivå, eftersom

en sådan avsänkning endast kommer i fråga upp till ca I00 m från

planerat kalkbrott och närmsta brunn ligger på Lilla

Snögrinde 1:50 på ett avstånd av ca 300 m. Inte heller klorid-

halten i grundvattnet bedöms bli påverkad.

Däremot kan den temporära "käl]an", som dock inte flödar hela
året, på Lilla Snögrinde 1:50, drabbas av marginellt minskat flöde
vid kalkbrytning i den sydvästra delen under vinterperioden då
grundvattennivåerna naturligt är höga liksom flödet från källan.

10.5 Transporter

10.5.1 Hamn för utskeppning

Hamnen i Klintehamn har ett miljötillstånd som är begränsat

avseende volym på inkommande gods per år. Det finns inom detta

tillstånd möjlighet att öka trafiken med cirka i00 000 ton gods

per år. En försöksperiod har inletts med utlastning av i00 000 ton

kalksten. Försöket har fallit väl ut och har kunna genomföras utan

oacceptabla störningar.

Hamnens kapacitet har utökats genom att farleden har muddrats, men
utlastningstillståndet kommer att behöva utvidgas för att kunna

täcka framtida behov.

Alternativa hamnar för distribution av kalksten är:

¯ SMA Minerals egen hamn i Strå, med ett avstånd om cirka 90 km
från planerad verksamhet, eller

¯ Slites allmänna hamn, med ett avstånd om cirka 63 km från
planerad verksamhet.
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Utskeppning från dessa hamnar bedöms inte som rimliga alternativ

vare sig utifrån allmänna hänsyn som miljöbelastning, energi-

effektivitet och trafiksäkerhet eller utifrån företagsekonomi.

Försörjningen av bolagets kustbaserade kalkverk i anslutning till

kundernas stålverk runt Östersjön via utlastning i den nära-

liggande godshamnen i Klintehamn, bedöms vara det mest lämpliga

alternativet.

10.5.2 Transportvög

Påverkan från transporterna beskrivs utför]igt i PM Trafik,

Transportväg mellan SMA Mineral AB kalkstenstäkt och Klintehamn

(Bilaga B.5).

Fyra alternativa transportvägar har studerats och utvärderats.

Det alternativ som förordas är till och från hamnen via väg

141/140. Dessa vägar bedöms ha den standard och utformning som har

bäst förutsättningar för att hantera den tunga trafiken.

Väg 141/140 har på aktuell vägsträcka klassning BK1, vilket är den

högsta bärighetsstandarden och medger en bruttovikt på fordon om

64 ton.

Trafikverket har vid samrådet sammantaget inte haft någonting att

erinra mot den föreslagna transportlösningen, dock att anslut-

ningen från täktområdet mot väg 141 ska uppfylla krav enligt

Trafikverkets regler för vägar och gators utformning (VGU).

Bolaget åtar sig att utforma anslutningen efter kraven i VGU.

Ytterligare möjliga transportlösningar är att anlägga en ny väg-

sträckning antingen norr eller söder om bebyggelsen runt Klinte

kyrka, eller att anlägga en bandtransportör för transport av sten

ned till hamnen. Dessa alternativ beskrivs och utvärderas i

Bilaga B, men bedöms sammantaget inte vara lämpliga.
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Transporterna planeras således till allmän väg. Den planerade

verksamheten kommer att medföra en ökad trafikmängd. Trafikmängden

i årsdygnstrafik (ÅDT) på väg 141 bedöms öka från 900/1740 fordon

till 1080/1920 fordon (se punkterna B och C i tabell i och 3 i

Bilaga B.5). Det rör sig om en procentuell ökning av totalt antal

fordon på mellan 7 och 20 •. Ökningen utgörs av tunga transporter

vilket ger en framtida generell andel tung trafik på mellan

13-26 •. Anledningen till den höga andelen tung trafik är att det

totala antalet fordon på en sträcka (punkten C) är lågt.

Att en lite större väg som har som funktion att förbinda orter

eller en gata som förbinder stadsdelar i en lite större ort, har

en andel tung trafik på ca 10-15 • är inte ovanligt. Vägar, både i

städer och på landsbygd, som har en uppsamlande funktion kan

utifrån sin standard normalt hantera en trafikmängd på ca

2 000 fordon per dygn, vilket också bedöms gälla för väg 140/141.

Förarna kommer att utbildas och instrueras i fråga om delsträckor

där extra uppmärksamhet och försiktighet krävs.

Trafiksäkerhetsfrågor kommer att behandlas i kontakt med Trafik-

verket, men är inte en del av prövningen enligt miljöbalken (se

t.ex. dom den 8 maj 2017 av mark- och miljödomsto]en vid Väners-

borgs tingsrätt i mål nr M 4218-15).

10,6 Bu11er

10.6.1DriFttider

Täktverksamhet innehåller delverksamheter som är av bullrande

karaktär. SMA Mineral arbetar fortlöpande med försiktighetsmått

och skyddsåtgärder för att reducera bullerpåverkan, både med

avseende på personal och omgivning.

Bullervillkor föreslås. Dessutom begränsas bullerstörningen genom

villkor om tillåtna drifttider. Jämfört med vad som angavs i sam-

rådsunderlaget föreslår bolaget villkor med mer begränsade drift-

tider.



ALRUTZ' ADVOKATBYRÅ AB

STOCKHOLM

41

Drifttid för särskilt bullerstörande verksamheter såsom borrning,

sprängning och skutknackning föreslås vara vardagar mellan

kl. 07-18.

Lastning av produkt samt transport av produkt till kund och hamn

föreslås normalt få pågå vardagar mellan kl. 06-22.

Lördagar och helger, dock ej sommartid, kommer lastning av produkt

och transporter till kund och hamn att ske endast undantagsvis.

Sommartid - mellan den 15 juni och 15 augusti - föreslås som gene-

rell drifttid, inklusive lastning av produkt samt transport av

produkt till kund och hamn, vardagar mellan kl. 07-18.

10.6.2 Externt ZndustrZbuZZer

Verksamhetens förväntade bullerpåverkan på närmaste bostäder kring

täktområdet har 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, skut-

knackare, hjullastare och lastbilar inom verksamhetsområdet.

Beräkningsfallen har gjorts utifrån olika brytskeden och för att

förmedla värsta utfall ur bullersynpunkt, utan vidtogna skydds-

åtgOrder.

Enligt Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verk-

samhetsbuller (Rapport 6538) gäller följande riktvärden såsom

ekvivalent ljudnivå i dBA.

Utgångspunkt för
olägenhetsbedömning
vid bostäder, skolor,
förskolor och vård-
lokaler

Dag kl. 06-18 Kväll kl. 18-22, samt Iör-,
sön- och helgdag kl. 06-18

Natt kl. 22-06

50 45 40
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Naturvårdsverkets riktvärden föreslås som bullervillkor.

10.6.3 VdgtrafZkbuZZer

Eftersom bolaget har valt att betrakta transporterna till och från

Klintehamns hamn som följdföretag, har förväntad bullerpåverkan

från dessa på allmän väg beräknats. Som anges ovan beräknas uti-

från sökt uttag av produkt transporterna komma att uppgå till i

genomsnitt 204 passager per dag på täktvägen fram till anslut-

ningspunkt vid väg och vidare mot Klintehamns hamn.

Vid beräkningen av vägtrafikbuller har dessa 204 passager per års-

medeldygn adderats till befintlig trafik.

Naturvårdsverket har i juni 2017 gett ut den uppdaterade vägled-

ningen "Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befint-

liga bostäder". Det är en tillsynsvägledning baserad på rätts-

praxis efter infrastrukturproposition 1996/97:53.

I vägledningen beskrivs riktvärden vid befintliga bostäder base-

rade på begreppet "god bebyggd miljö". För buller från vägtrafik

sammanfaller dessa i stort med infrastrukturpropositionens rikt-

värden utomhus dvs. ekvivalentnivå 55 dB(A) utomhus vid fasad samt

uteplats och maximalnivå utomhus på uteplats 70 dB(A).

I vägledningen anges följande om när åtgärder behöver övervägas:

Enligt praxis har det i äldre befintlig miljö inte bedömts

att åtgärder rutinmässigt ska övervägas även om nivåerna för

god miljö inte klaras. Istället har de så kallade "åtgärds-

nivåerna" använts för att avgöra om åtgärder i normalfallet

behöver övervägas i äldre befintlig miljö. Med OZdre befZnt-
Zig miZjö avses bostäder byggda före våren år 1997 samt att

den störande vägen eller spåret inte byggts eller väsent-

ligen byggts om efter nämnda tidpunkt.

För äldre befintlig miljö anges som åtgärdsnivå 65 dB(A).
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Enligt utförda beräkningar av bullerstörningen från allmän väg,

efter tillkommande lastbilstransporter till och från täkten,

utsätts inga fastigheter längs väg 141/140 för bullervärden över-

stigande 65 dB(A) (se Bilaga B.6).

Några bullerdämpande åtgärder längs allmän väg föreslås därför

inte.

10.7 Vibrationer och luftstötar

Vid sprängningar i täkten uppstår vibrationer och luftstötar som
kan orsaka skador på närbelägen bebyggelse och även risker för

människor som vistas i täktens absoluta närhet. Om lösa föremål,

t.ex. stenar ligger på pallkanten när sprängning sker kan det

resultera i så kallad stenkastning som kan orsaka skada.

För att minimera risken för skada kommer pallkanten inför spräng-

ning att städas ren från lösa föremål. Ett meddelande, t.ex. via

SMS, skickas ut till närboende och en signal ljuder före spräng-

ning.

ÅF Infrastructure AB har på uppdrag av SMA Mineral AB upprättat en
riskanalys med förslag till kontrollåtgärder med avseende på

vibrationer från sprängningar och lastbilstransporterna

En byggnadsinventering har genomförts för att säkerställa bygg-

nadernas skick och påvisa om någon byggnad skulle visa tecken på

påverkan från sprängningar.

Vibrations- och luftstötsmätningar kommer att ske vid närmaste

bebyggelse. Dessutom kommer att mätningar att ske vid bebyggelse

som vid inventeringen uppvisade känslighet för vibrationer.
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10.8 Kemikalier

Kemikalier kommer att förvaras i för kemikalierna ändamålsenlig

utrustning, t.ex. IBC-tankar eller i fristående cisterner för

bulkvara.

Petroleumprodukter hanteras enligt anvisningarna i Naturvårds-

verkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid

lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24). Förvaring av petro-

leumprodukter kommer att ske i besiktigade och godkända tankar med

överfyllnadsskydd och inva]Ining.

Cisternuppställning och tankning av arbetsmaskiner eller säker-

hetsgodkänd 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 för-

hindra 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.

10.9 Ej Sevesoanläggning

Verksamheten kommer inte att omfattas av lagen (1999:381) om

åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga

kemikalieolyckor (Sevesolagen).

10.10 Avfall

Planerad verksamhet ger upphov till avfall i form av hushålls-

avfall, branschspecifikt avfall och farligt avfall.
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Farligt avfall i form av spillolja och liknande uppkommer vid

service av maskinerna. Service kan komma att ske i täkten, men

kommer att i huvudsak ske på en verkstad.

Allt avfall källsorteras och lämnas till återanvändning eller

återvinning när så är möjligt. Farligt avfall förvaras i tät

container med absorptionsmedel lättillgängligt.

Avfall transporteras av godkänd transportör och omhändertas av
godkänd mottagare. Transportör av farligt avfall har särskilt

tillstånd.

10.11 Sakägare milj verksamhet

10.11.1 Vibrationer och luftstöt från spr•ngning

Enligt beräkningar transporteras vibrationer från sprängning ca

150-200 meter, varför besiktningsområdet i samband med sprängning

brukar sträcka sig 200 meter från platsen för sprängning.

Täktens närmaste fastighet ligger ca 300 meter från verksamhets-

områdets gräns. Sakägare beträffande vibrationer och luftstöt i

samband med sprängning saknas därmed.

10.11.2 BuZZer

Beräkningar utvisar att Naturvårdsverkets riktvärden beträffande

industribuller innehålls vid samtliga närliggande fastigheter, om
skyddsåtgärder vidtas i form av ett bullerdämpat borraggregat och

uppförande av bullervall. Sakägare med avseende på buller saknas

därmed.
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11. Särskilt om vattenverksamheten

11.1 Rådighet

Bolaget har med ägaren till Klinte Klintebys 1:5 tecknat avtal om
nyttjanderätt avseende den sökta verksamheten. Erforderlig rådig-

het föreligger således.

11.2 Influensområde

Vid brytning i ytterkanten av brytområdet kommer en viss avsänk-

ning av grundvattennivån att ske. Avsänkningen är dock relativt

liten och beräknas att sträcka sig maximalt 100 m från planerat

kalkbrott.

11.3 Berörda fastigheter och sakägare

Ägarna till fastigheten Lilla Snögrinde 1:50 är sakägare med

anledning av en eventuell påverkan på källflödet under vintern,

dock inte p.g.a, påverkan på den privata brunnen, eftersom den får

vatten från andra berglager än källan.

Även ägaren till fastigheten Lilla Snögrinde 1:26 bedöms som sak-

ägare, eftersom vattnet från källan rinner i ett kulverterat dike

till en damm på den fastigheten.

En sakägarförteckning bifogas (Bi]aqaf!).

11.4 Skada av vattenverksamheten

11.4.1Förutsedd skada

En minskad grundvattenbildning kommer att ske under hela året i

sydvästra delen av brytområdet, eftersom vatten kommer att pumpas

bort. Dammarna på Lilla Snögrinde 1:50 och 1:26 får vatten från

omgivande jordbruks- och skogsmarker förutom från källan, Det är

därför svårt att bedöma hur stor del av vattnet i dammarna och

flödet från källan som kommer från området för planerat kalkbrott



ALRUTZ' ADVOKATBYRÅ AB

STOCKHOLM

47

i sydväst. När området i sydväst är utbrutet och efterbehandlat

kommer dessutom grundvattenbildning åter att kunna ske från den

vattensamling som bildas med en vattennivå på ca + 43 m.

Bolaget undersöker för närvarande ursprunget till det vatten som

finns i dammarna på de två berörda fastigheterna, genom att ta

vattenprover avseende kemisk sammansättning i källan och i dammar

och täckdikesbrunnar nedströms källan.

11.4.2 ErsQttnZngserbjudande

Om det kan påvisas att källflödet har minskat p.g.a, täktverksam-

heten bör ersättning utgå. Ett möjligt ersättningserbjudande är

att pumpa vatten till källan från en brunn på täktområdet under

den period som det påvisas att källan har fått minskat flöde.

11.4.3 Oförutsedd skada

Tiden för talan om oförutsedd skada bör bestämmas till 20 år, räk-

nat från utgången av arbetstiden.

12. Skydds- och kompensationsåtqärder

Relevanta skyddsåtgärder framgår av bolagets förslag till villkor.

Därutöver gör bolaget följande åtaganden:

Bullerdämpad bergborr kommer att användas.

En bullervall kommer att uppföras vid inledande krossplats.

En skogsridå som insynsskydd och som skydd mot dammspridning

kommer att lämnas i öster respektive söder.

Beredskap kommer att finnas för anläggande av tätskärm utanför

tillrinningsområdet för Stormyr, för det fall ytberget visar

sig vara mycket uppsprucket.
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Beredskap kommer att finnas för snabb sanering vid händelse av
trafikolycka i närheten av Mölner vattentäkt.

13.

Efterbehandling och biotopvårdande åtgärder kommer att genom-

föras i enlighet med vad som anges i efterbehandlingsplanen.

Verksamhetens tillåtli•het

13.1 Tillåtlighet enligt 2 kap. miljöbalken

13.1.1BevisbörderegeZn

Beräkningar och bedömningar av buller, luftstöt och mark-

vibrationer har genomförts. Föreskrivna gällande riktvärden för
täktverksamhet bedöms klaras. Mätning av buller och vibrationer

kommer att ske i enlighet med det kontrollprogram som kommer att

tas fram. Den planerade verksamheten antas genom avståndet till

närmaste bebyggelse inte medföra någon oacceptabel störning.

Minimering av stoft- och dammspridning sker vid källan. Vatten som
härrör från verksamheten kommer att samlas upp under kontrollerade

former. Vattenprover på utgående vatten kommer att tas i enlighet

med kontrollprogrammet och vattenprovtagning pågår i valda

ytvattendrag norr och söder om täktområdet. Avsänkning av grund-

vatten har beräknats och grundvattennivån följs upp kontinuerligt

med automatiska givare i privata brunnar i Lilla Snögrinde och i

utvalda borrhål inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5. Natur- och

kulturmiljöinventeringar har gjorts.

Sammantaget anser sig bolaget ha uppfyllt bevisbördan i fråga om

förpliktelserna i 2 kap. miljöbalken.

13.1.2 Kunskapskravet

Den som bedriver en verksamhet ska inneha den kunskap som krävs

för att undvika skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön. Bolaget bedriver täktverksamhet på många platser i

Sverige, Norden och norra Europa, och har lång erfarenhet av
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detta. All personal inom SMA Mineral som arbetar med kalkstens-
brytning är utbildade för ändamålet.

I samband med denna tillståndsansökan har bolaget inhämtat upp-

gifter och låtit utföra en rad utredningar om bl.a. buller,

vibrationer, hydrogeologiska och hydrologiska förhållanden, natur-

värden, kulturvärden och alternativa lokaliseringar. De konsulter

som har anlitats har lång erfarenhet och är erkänt duktiga på sina

respektive områden.

SMA Minerals ledningssystem kommer att tillämpas vid all verksam-
het inom området. Eventuella underentreprenörer kommer att inne-

fattas i dessa. Systemet omfattar alla verksamheter med avseende
på kvalitet, miljö och arbetsmiljö baserade på kraven i SS-EN
9001, 14001 och AFS 2001:1.

Vid behov utförs uppföljning och kontroll av verksamheten av

externa konsulter.

13.1.3 Försiktighetsprincipen och Bösta Möjliga Teknik (BMT)

Vid arbetsplatsen kommer tillståndsbeslutet att finnas till-

gängligt. Driftspersonal kommer att utbildas med avseende på till-
lämpliga miljöskyddsbestämmelser. Internkontroll av verksamheten

kommer att utföras enligt kvalitetssystemet.

Försiktighetsåtgärder kommer att vidtas för att minimera påverkan

på människors hälsa och miljön, i enlighet med vad som framgår av

denna ansökningshandling, miljökonsekvensbeskrivningen och den

tekniska beskrivningen.

SMA Mineral använder sig av en maskinpark som är väl underhållen

och som fortlöpande förbättras. När maskinparken uppdateras, eller

när tjänster för borrning, krossning, sprängning etc. upphandlas,

beaktas kravet om att bästa möjliga teknik ska användas, något som

bl.a. bidrar till att begränsa utsläppen av avgaser.
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13.1.4 Lokaliseringskrovet

Företagen lokaliseringsutredning och undersökta alternativ redo-

visas utförligt i miljökonsekvensbeskrivningen.

Den ansökta lokaliseringen bedöms sammanfattningsvis avseende

naturvärden, vatten, transportavstånd m.m. vara den mest lämpade

på Gotland, i Sverige och i Skandinavien. I ett utredningsskede

har sten skeppats ut på prov från godshamnen i Klintehamn. Det rör

sig om totalt nästan 60 000 ton som har lastats på 14 fartyg under

perioden november 2017 till idag. Vanligen har uttransporter skett

med tre lastbilar som har gått i skytteltrafik under en begränsad

period (en vecka). Trafiktätheten motsvarar den trafik som behövs

för att kontinuerligt skeppa ut 900 000 ton/år. Materialet har

skeppats ut utan någon oacceptabel påverkan på omgivningen vad det

gäller trafik, buller eller damning.

Materialkvaliteten är sådan att kalkstenen kan utnyttjas inom ett

stort antal användningsområden. Möjligheterna att transportera

material till avsättningsområdena är goda. I jämförelse med alter-

nativa lokaliseringar anser bolaget sammantaget att det har kunnat

visas att det valda området är det bästa och det lämpligaste för

att utvinna kalksten i, med tanke på möjligheterna att begränsa

intrång och störningar samtidigt som behovet av material kan till-

godoses från täkten.

13.1.5 ProduktvaZsprincipen

Drivmedel och hydrauloljor hanteras enligt gällande bestämmelser.

Där så är tekniskt och ekonomiskt möjligt kommer maskinerna inom

verksamheten att förses med miljöanpassade oljor.

Vid sprängning kommer emulsionssprängmedel i bulk att användas,

vilket minskar risken för spridning av kväveföroreningar till

luften.
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13.1.6 HushåZZnings- och kretsZoppsprincipen

Enligt 3 kap. 1 § miljöbalken ska mark- och vattenområden användas

till det de är bäst lämpade för. Användning som ger en god hus-
hållning med naturresurser ska ges företräde vid planeringen av

ett område.

Avsättningen för material ur den sökta kalkstenstäkten framgår av

bifogad behovsutredning (Bilaga C). Genom lokaliseringen i närhet

till Klintehamns hamn kan transporter minimeras, något som bl.a.

bidrar till minskad användning av drivmedel.

Hushållning med det ur täkten bortledda vattnet föreslås, antingen

genom bevattning eller genom infiltration till kommunens vatten-

täkt. Målsättningen är att inget vatten ska pumpas till Östersjön.

Bolaget anser att hushållnings- och kretsloppsprinciperna är väl

tillgodosedda.

13.1.7 RimZighetsavv•gning

Bolagets överväganden och förslag i fråga om skyddsåtgärder och

andra försiktighetsmått samt villkorsförslag m.m. har skett mot

bakgrund av skälighetsregeln i 2 kap. 7 § miljöbalken.

13.2 Tillåtlighet enligt artskyddsförordningen

Som anges ovan har SMA Mineral uppdragit åt Naturcentrum AB att

genomföra naturinventeringar bl.a. med avseende på skyddsvärda

arter. Rödlistade arter och arter skyddade enligt artskydds-

förordningen (2007:845) har därvid påträffats. Som uppföljning har

kompletterande inventeringar utförts, bl.a. med avseende på

häckande fåglar. Resultatet av inventeringarna framgår av miljö-

konsekvensbeskrivningen.

Bolaget avser att i största möjliga utsträckning undvika påverkan

på förekommande individer och arter. Bl.a. har en anpassning av

brytområdets storlek och utformning gjorts så att minsta möjliga
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påverkan uppstår. Ett antal åtaganden görs (se villkorsförslag

samt ovan under rubriken Skydds- och kompensationsåtgärder). Bl.a.

kommer avbaning av skog inte att genomföras sommartid.

Någon risk för påverkan på skyddade arters bevarandestatus har

inte bedömts föreligga. Bolaget hänvisar till rättsfallet MÖD
2016:1 (Klinthagentäkten) och gör gällande att någon artskydds-

dispens med anledning av den planerade täktverksamheten på fastig-

heten inte krävs. Ansökan omfattar således inte någon sådan

dispens.

13.3 Tillåtlighet enligt 3 och 4 kap. miljöbalken

Den planerade verksamheten är inte oförenlig med några riks-

intressen enligt 3-4 kap. miljöbalken (se ovan under rubriken

Lokaliseringskravet).

Miljöbalken är ingen renodlad skyddslagstiftning. Miljöbalken

syftar även till att driva samhällsutvecklingen mot en hållbar

utveckling. Bolaget menar att den sökta verksamheten fyller en

viktig funktion i denna utveckling.

De få förekomster av sedimentär berggrund som finns på fastlandet

är antingen kemiskt orena och därmed olämpliga som råvara, har för

liten volym för att möta efterfrågan (t.ex. bolagets stenbrott vid

Siljan), eller skulle ha ohållbart långa landbundna transportvägar

till stålverken i Oxelösund, Luleå och Torneå (t.ex. karbonat-

förekomster i fjällen).

Kalksten som bryts på Gotland kan enkelt och miljövänligt fraktas

i stora volymer med skepp direkt till kund.

13.4 Miljökvalitetsnormer

13.4.1Romdirektivet för vatten

Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) trädde i kraft år 2000 och

syftar till att uppnå miljömålet god vattenstatus i alla vatten-
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förekomster inom EU. Miljömålet god status består av delmålen god

kemisk status och god ekologisk status. I Sverige har de genom-

förts som miljökvalitetsnormer.

EU-domstolen har i den s.k. Weserdomen (C-461/13) slagit fast att

tillstånd inte får lämnas till projekt som kan medföra en försäm-
ring av ytvattenförekomstens status. En försämring ska anses ske
så snart statusen hos minst en av kvalitetsfaktorerna försämras
med en klass även om statusen hos vattenförekomsten inte förändras
som helhet.

Den planerade verksamhetens påverkan på miljökvalitetsnormer för
vatten beskrivs i Bilaga B respektive B.2. nedan följer en kort
sammanfattning.

13.4.2 Ytvattenförekomster

Ytvattenförekomsten Snoderån-Levide (WA87595500/SE635524-164872)
har bedömts ha måttZig ekoZogisk status. Miljökvalitetsnormen är

beslutad till god ekoZogisk status 2027.

Inget utsläpp kommer att ske mot söder och Lilla Solbjärge, och
ytvattenförekomsten Snoderån-Levide kommer därför inte att

påverkas av den planerade verksamheten.

Den bäck som rinner förbi Hunninge gård i norr och mynnar ut i

Östersjön vid Varvsholm vid Klintehamn ingår inte i VISS.

13.4.3 Östersjön, vostra Gotlands kustvatten

Berört område i Östersjön omfattar kustområdet från Stora Karl sö

och upp till Tofta södra på Gotlands västra sida

(WA52967405/SE572000-180001).

Den ekologiska statusen för vattenförekomsten har bedömts som
måttlig. Miljökvalitetsnormen är beslutad till god ekologisk

status 2027.
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Avbördat vatten från täkten kommer att ledas till Klintehamnsviken

endast i händelse av att magasineringskapaciteten vid täkten över-

skrids.

IVL Svenska miljöinstitutet (Magnus Karlsson) har fått i uppdrag

av bolaget att bedöma vilken påverkan en sådan tillförsel av läns-

vatten har på miljökvalitetsnormen (se Bilaga B.2.21).

IVL:s slutsats är att ett utsläpp av överskottsvatten av den

omfattning som prognosticerats, saknar betydelse för de ekologiska

förhållandena i Gotlands kustvatten. Ett framtida utsläpp till

Klintehamnsviken riskerar inte försämra status i kustvatten-

förekomsten och äventyrar heller inte att miljökvalitetsnormerna

kan följas.

13.4.4 Grundvatten

Grundvattenförekomst i området är Mellersta Gotland - Klintehamn

(WA91750038/SE637298-164664). Magasinet är av sedimentär berg-

förekomst.

Förekomsten har klassificerats som god kvantitativ status, och den

bedömda uttagsmöjligheten anges uppgå till 6 000 - 20 000 I/h,
vilket dock inte har stöd i SGU:s hydrogeologiska karta över

Gotland (se Bilaga B.2.19).

Den kvalitativa statusen har klassificerats som otiZZfreds-
st•ZZande, beroende på klorid och sulfat samt miljögiftet PAH.

Betydande påverkanskällor anges vara förorenade områden, jordbruk

och enskilda avlopp samt vattenuttag från jordbruk, kommunal eller

allmän vattentäkt och andra relevanta uttag.

Klorid- och sulfathalten samt konduktiviteten ligger naturligt

under miljökvalitetsnormen god kemisk grundvattenstatus inom bryt-

området och i privata brunnar och vattentäkter i omgivningen.

Vattenuttag ur privata brunnar och Loggarve vattentäkt medför

således förnärvarande ingen saltvatteninträngning.
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Under den planerade brytperioden kommer länshållningsvatten med

förhöjda halter av kväve på ca 3 - 7 mg/l och sulfat att pumpas

till bassängen i norra delen av brytområdet. Inga förhöjda klorid-

halter bedöms uppkomma. Bassängen bedöms inte läcka till omgivande

grundvattenmagasin då den ligger i relativt tät märgelsten.

Vattnet i bassängen planeras att användas för bevattning av jord-

bruksmark, vilket innebär att kväve och sulfat upptas av växterna

och inget läckage förväntas ske till grundvattenförekomsten då

jordbruksmarkerna ligger på tät märgel, märge]sten och siltsten.

De privata brunnarna och den temporära källan i Lilla Snögrinde

har kvävehalter på ca 2 mg/l. I Loggarve varierar nitrathalten

mellan I - 4 mg/l, och i Mölner är den ca 2 mg/l. I två borrhål

centralt i brytområdet är kvävehalten mindre än i mg/l. Kväve-

halten i länshållningsvattnet är lika med eller marginellt högre

än vad som förekommer naturligt i omgivande brunnar och vatten-

täkter. Därför kommer eventuellt utsläpp av länshållningsvatten

till grundvattnet inte att förändra dess halt av kväve.

Efter successiv efterbehandling i sydväst kommer avrinnande vatten

att infiltrera till grundvattnet på större djup. Det bedöms att

kvaliteten på vattnet är sådan att någon påverkan på miljö-

kvalitetsnormen för grundvatten inte kommer att ske.

Brytning med slutliga bottennivåer som varierar mellan + 30 och

+ 45 m bedöms heller inte komma att medföra någon saltvatten-

inträngning med förhöjda kloridhalter som följd.

13.4.5 Luft

Närmaste bostäder ligger cirka 300 meter söder om och 350 meter

ost om verksamsamhetsområdet. Miljökvalitetsnormer för partiklar

och kväveoxider kommer att innehållas.



ALRUTZ' ADVOKATBYRÅ AB

STOCKHOLM

56

13.5 Tillåtlighet enligt 11 kap. miljöbalken

Enligt 11 kap. 6 § miljöbalken får en vattenverksamhet bedrivas

endast om dess fördelar från allmän och enskild synpunkt överväger

kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av denna.

Nyttan av den sökta vattenverksamheten består främst i att den är

nödvändig för den planerade täktverksamheten. Behovet av denna har
beskrivits ovan. Till detta kommer nytta i form av sysselsättning

m.m.

Kostnaden för den planerade vattenverksamheten beräknas till ca
300 000 kronor.

Bolagets bedömning är att den sökta kalkbrytningen medför sådana

fördelar från allmän och enskild synpunkt att dessa överväger

kostnaderna och även skadorna och olägenheterna från verksamheten.

13.6 Sammanfattning av tillåtligheten

Det är sammantaget bolagets uppfattning att den sökta verksam-

heten, vid en tillämpning av miljöbalkens bestämmelser, kan
beviljas i enlighet med nedan angivna yrkanden och förslag till

villkor.

14. Förslacl till villkor

Följande villkor föreslås:

1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten

bedrivas i huvudsaklig enlighet med vad bolaget har angett i

ansökningshandlingarna och i övrigt uppgett eller åtagit sig i

målet.

2. Innan verksamheten påbörjas ska gränsen för verksamhetsområdet

märkas ut i terrängen med väl synliga markeringar. Marke-

ringarna ska vara kvar till dess att tillsynsmyndigheten har
godkänt efterbehandlingen.
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3. Brytning får inte ske under nivån +30 meter över havet.

4. Normala arbetstider för täkten är helgfria vardagar (måndag -

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

borrning, sprängning och skutknackning får endast bedrivas

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

Lastning av produkt samt transport till kund och hamn får ske
kl. 07-22. Undantagsvis får lastning och transport ske under

lör-, sön- och helgdagar.

Under sommarperioden mellan den 15 juni och den 15 augusti,

får särskilt bullerstörande verksamheter såsom borrning,

sprängning och skutknackning samt lastning av produkt och

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

fredag) kl. 07-18.

5. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får utomhus vid

bostäder inte överstiga följande begränsningsvärden:

¯ 50 dBA dagtid (helgfri måndag - fredag kl. 07-18),
¯ 45 dBA kvällstid (18-22) samt dagtid lör-, sön- och helg-

dagar (kl. 07-18),
¯ 40 dBA nattetid (kl. 22-07).

Nattetid ska dessutom gälla att momentana bullervärden får

uppgå till högst 55 dB(A) vid bostäder.

De angivna värdena ska kontrolleras genom närfältsmätningar och

beräkningar. Ekvivalentvärden ska beräknas för de tider då

verksamheten pågår. Den första kontrollen ska ske inom ett år

från det att bullrande verksamhet påbörjats. Kontroll ska där-

efter ske så snart det skett förändringar i verksamheten som
bedöms kunna medföra ökade bullernivåer eller på begäran av
tillsynsmyndigheten.
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6. Sprängning får vid högst ett sprängningstillfälle per år med-
föra att den sprängningsinducerade vibrationshastigheten,
uttryckt som toppvärde i vertikalled mätt i sockel i närmaste

bostadsbebyggelse, överstiger värdet 4 mm/s. Värdet får dock
aldrig överstiga 6 mm/s.

Luftstötvåg till följd av sprängning får vid närmaste bostads-
bebyggelse, vid högst ett sprängningstillfälle per år, över-

stiga värdet 120 Pa, uttryckt som frifältsvärde. Värdet får
dock aldrig överstiga 150 Pa.

De angivna värdena ska kontrolleras genom mätning, enligt

gällande Svensk Standard (för närvarande SS 460 48 66 respek-

tive SS 02 52 i0), vid minst ett av de tre första spräng-

tillfällena och då det har skett förändringar i verksamheten

som bedöms kunna medföra ökade vibrationer eller luftstötvågor

samt på begäran av tillsynsmyndigheten.

Angivna begränsningsvärden för vibrationer och luftstötvågor

ska följas upp genom mätningar i enlighet med gällande

kontrollprogram.

7. Berörda ska på lämpligt sätt informeras om tidpunkten för

sprängning. Informationen ska ges minst två dagar före planerad

sprängning. I informationen ska anges bl.a. beräknad tid för

sprängning.

I anslutning till, men före sprängning, ska omgivningen varnas
med en tydlig ljudsignal.

Sprängning ska utföras så att luftstötvåg, buller och vibra-

tioner vid bebyggelse och andra platser där allmänheten

befinner sig, begränsas.

Vid sprängning ska bolaget vidta åtgärder så att stenkastning

inte förekommer utanför avspärrat område.
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8. Åtgärder ska vidtas för att minimera spridning av damm från

täktverksamhetens olika moment. Diffus damning från verk-

samhetsområdet och på transportvägen (väg 141/140) ned till

Klintehamns hamn ska vid behov motverkas genom vatten-

begjutning.

Hela utfartsvägen från täkt till väg 141 ska asfalteras eller

på annat sätt hårdgöras.

9. Kemikalier, petroleumprodukter och farligt avfall som hanteras

inom verksamhetsområdet ska vara märkta samt förvaras i täta

behållare på tät invallad yta som är skyddad från nederbörd.

Fordonsbränsle ska förvaras enligt ovan eller i dubbelmantlade

cisterner med påkörningsskydd.

10. På platser som används för oljehantering inklusive tankning

samt under fordon och maskiner som parkerats eller uppställts

för längre tid, ska marken skyddas eller vara beständig mot

spill av petroleumprodukter.

11. Utrustning för sanering av oljespill eller annat läckage ska

finnas lättillgänglig. Personal som arbetar i täkten ska ha

kunskaper för att kunna hantera kemikalier eller farligt

avfall vid olyckor.

12. Efterbehandling av täktområdet ska ske i samråd med tillsyns-

myndigheten och i huvudsak följa ingiven efterbehandlingsplan

(Bilaga B.8). Efterbehandling ska ske dels successivt allt-

eftersom brytningen fortskrider, dels slutligt.

En slutlig efterbehandlingsplan, upprättad i samråd med till-

synsmyndigheten, ska i samband med att täktverksamheten beräk-

nas att upphöra, ges in till tillsynsmyndigheten.

13. Sedan täktverksamheten slutligen avslutats och området efter-

behandlats enligt villkoren i denna dom ska anmälan om detta

snarast göras till tillsynsmyndigheten.
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14. Ett program för egenkontroll ska upprättas och lämnas till
tillsynsmyndigheten senast tre månader efter det att till-

ståndet har tagits i anspråk. Programmet ska bland annat

omfatta kontroll av buller, vibrationer och riskerna för
grund- och ytvattenpåverkan samt fortlöpande efterbehandling.

I fråga om utsläppskontrol] ska mätmetod, frekvens och

utvärderingsmetod anges.

Kontrollprogrammet ska tas fram i

myndigheten.

samråd med tillsyns-

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

eller allmänheten på annat sätt tydligt uppmärksammas på

riskerna med att beträda området.

16. Länsvattnet från verksamheten ska som begränsningsvärden ha

ett pH mellan 6 och 9, suspenderade ämnen • 25 mg/l, samt ett

oljeindex • 0,i mg/l.

Värdena avser månadsmedelvärden som bildas av minst två mät-

resultat, eller av kontinuerligt mätt medelvärde för månaden.

Villkoret anses uppfyllt om det innehålls minst tio månader av

tolv.

17. Spolplatta och golvbrunnar i eventuell serviceverkstad för

arbetsmaskiner ska förses med oljeavskiljare. Vatten från

oljeavskiljare avleds från området tillsammans med övrigt

länsvatten via lagringsbassäng.

18. Personal som arbetar inom täktområdet ska känna till inne-

hållet i denna dom och de åtaganden som gjorts i ansökan. En

kopia av täkttillståndet ska finnas tillgängligt vid täkten.

19.Bolaget ska underrätta tillsynsmyndigheten när tillståndet tas

i anspråk.
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20. Bolaget ska senast vid tiden för att den nu tillståndsgivna
verksamheten påbörjas ställa ekonomisk säkerhet för efter-
behandling med 66 000 kr/ha öppen, ej efterbehandlad bruten
area. Säkerheten ska uppfylla bestämmelserna i 2 kap. 25 §

utsökningsbalken. Den ska godkännas av och förvaras hos Läns-

styrelsen i Gotlands län.

15. Efterbehandlinq

Bolaget har föreslagit villkor om både successiv och slutlig
efterbehandling.

Till ansökan har bifogats en efterbehandlingsplan (Bilaga B.8).
Planen beskriver hur en successiv efterbehandling kan utföras.

16. Förslag till kontrollproqram

Bolaget har föreslagit ett villkor som anger att ett kontroll-
program ska upprättas och ges in till tillsynsmyndigheten senast

tre månader efter det att tillståndet har tagits i anspråk.

Kontrollprogrammet ska bland annat omfatta kontroll av buller,
vibrationer och riskerna för grund- och ytvattenpåverkan samt

fortlöpande efterbehandling. I fråga om utsläppskontroll ska mät-

metod, frekvens och utvärderingsmetod anges.

Som en del av kontrollprogram avses ett antal närliggande fastig-

heter att utrustas med mätdon för kontroll av markvibrationer och
luftstötvåg samt mätning av vattennivån i privata brunnar.

Kontrollprogrammet ska tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten.

17. Av•fter

Avgift för prövning av ansökan ska enligt förordningen (1998:940)
om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT)
fastställas till en
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grundavqift enligt tabell om 5 000 kronor (beräknat på en anlägg-

ningskostnad för vattenverksamheten om 300 000 kronor), och en

ti!!•ft om 15 800 kronor (i0 öre per kubikmeter vatten

årlig volym - 157 680 m3
- som tillstånd begärs för).

Andra avgifter är inte aktuella.

18. Arbetstid och i•nqstid

Den tid inom vilken arbetena med iordningställande av de för

vattenverksamheten erforderliga anläggningarnas grundstruktur,

enligt 22 kap. 25 § andra stycket miljöbalken ska vara utförda,

bör bestämmas till tio år från lagakraftvunnen dom.

Den tid inom vilken den miljöfarliga verksamheten enligt samma
lagrum ska ha satts igång bör bestämmas till fem år från laga-

kraftvunnen dom.

19. Övriqt

19.1 Aktförvarare

Till aktförvarare föreslås Isabelle Wårfors, Biblioteket,

Donnerska huset, Norra Kustvägen 2B, 623 77 Klintehamn, telefon-
nummer 0498-20 48 53, e-post: klintehamnbibliotek@gotland.se

19.2 Kungörelse

Lämpliga tidningar för kungörelse är Gotlands Allehanda och

Gotlands Tidningar.

19.3 Lokal för huvudförhandling

Lokal för eventuell huvudförhandling finns i Rondo, Skolgatan 3,

623 77 Klintehamn, Tel: 0498-24 06 86
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20. Yrkanden

SMA Mineral AB yrkar att mark- och miljödomstolen ska meddela

tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken att inom fastigheten Klinte
Klintebys 1:5 och i överensstämmelse med yta och djup som framgår

av figur 1 i bilaga A.I.

bedriva fortsatt täktverksamhet avseende kalksten med en
maximal årlig volym om 900 000 ton och en total mängd om 30

miljoner ton utlastad produkt, och

bedriva till täkten knuten verksamhet med sortering och

krossning, tvätt, lagring samt uttransport av produkt.

SMA Mineral AB yrkar vidare att mark- och miljödomstolen ska med-

dela tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken hantera vatten för att

förebygga skada och därigenom

- att få bortleda uppkommet länsvatten, och

att i övrigt få utföra de anläggningar; dammar, brunnar och

ledningar m.m. som erfordras för verksamhetens bedrivande.

SMA Mineral AB yrkar därtill att mark- och miljödomstolen ska

fastställa

arbetstiden för iordningställande av de för vattenverksam-

heten erforderliga anläggningarnas grundstruktur, till tio år

efter lagakraftvunnet tillstånd,

den tid inom vilken den miljöfarliga verksamheten ska sättas

igång, till fem år från det att tillståndet vunnit laga

kraft,

tiden för anmälan av oförutsedd skada till 20 år efter

arbetstidens utgång, samt

- prövningsavgiften till 20 800 kronor.
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SMA Mineral AB Nrkar avslutningsvis att mark- och miljödomstolen

ska godkänna den ingivna miljökonsekvensbeskrivningen.

genom
SMA Mineral AB

Sofi

enligt bifoc
lUS

behörighetshandlingar


