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Till Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Mål nr M 7034-18£ SMA Mineral AB• an__qående tillstånd till täkt-
verksamhet samt vattenverksamhet vid Klinteby_s och Snöqrinde sten-

brott• K!iotehamnå Gotland

SMA Mineral AB har förelagts att komplettera ansökan i enlighet med
till mark- och miljödomstolen inkomna synpunkter. Domstolen anger

att en motivering ska lämnas om en komplettering inte bedöms
behövas. I detta skede önskas, enligt domstolen, inte bemötande av
synpunkterna i sak.

Generellt kan anföras att vad som i själva ansökningshandlingen

(daterad den 2 november 2018) anförs om tekniska frågor och miljö-

effekter, är en icke-teknisk sammanfattning av underliggande

bilagor och underbilagor. För ett uttömmande studium av ansökan
krävs därför en genomläsning även av underliggande material.

Med detta sagt vill bolaget komplettera ansökan med ytterligare

tekniska underlag m.m. Motparternas och remissinstansernas önskemål
behandlas i underbilagor utifrån typ av miljöstörning, i enlighet

med nedanstående bilagesammanställning:

Bilaga A - Teknik, drift, egenkontroll m.m.
Bilaga B - Hydrogeologi

Bilaga C - Naturvärden
Bilaga D - Trafik
Bilaga E - Buller
Bilaga F - Vibrationer
Bilaga G - Friluftsliv och kulturmiljö
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Utöver detta vill SMA Mineral anföra följande.

Länsstyrelsen, aktbilaga 23

Avsnitt 7 - utredningar avseende psykisk påverkan

Länsstyrelsen efterlyser utredningar och redogörelser avseende
psykisk påverkan med anledning av att den planerade verksamheten
enligt uppgift orsakar oro som lett till psykiska olägenheter i

form av bl.a. sömnsvårigheter.

Länsstyrelsen hänvisar till aktbilaga 24, dvs. beslutet om betydande

miljöpåverkan. Där anför länsstyrelsen följande:

Flertalet närboende har framfört synpunkter gällande oro för

att deras levnadsförhållanden och livsmiljö ska påverkas
negativt om den planerade verksamheten kommer till stånd.
Bland annat framförs oro för trafikolyckor och negativ

påverkan på dricksvatten. Oron påverkar deras psykiska hälsa
negativt i form av exempelvis sömnsvårigheter.

Därefter hänvisar länsstyrelsen till det ställe i miljöbalks-

propositionen (1997/98:45) där det anförs att psykiska immissioner

omfattas av begreppet omgivningsstörning samt till ett rättsfall
från MÖD avseende småskalig vedeldning.

Bolaget har förståelse för den oro som kan finnas hos närboende och
önskar bedriva en verksamhet som har stöd i samhället. För att

påbörja arbetet med frågan om lokal förankring anordnades den 28 maj

2018 ett stormöte i Klintehamn där företrädare för SMA Mineral
deltog, berättade om den planerade verksamheten, svarade på frågor

m.m. Därutöver har samrådsmöten hållits med både berörda myndigheter

och enskilda samt med allmänheten.

Bolaget vill ha en fortsatt öppenhet och kommunikation kring hand-
läggningen av täktansökan och den planerade verksamheten, och har
därför etablerat närvaro på sociala medier, där bl.a. information
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fortlöpande läggs ut. På samma sätt används den egna webb-platsen

https://smamineral.se/sv/

I Klintehamn är bolaget etablerat genom ett platskontor.

Bolagets uppfattning är att närboendes oro bäst tas om hand genom

att avseende själva verksamheten presentera ett gediget underlags-

material med tillförlitligt innehåll, bl.a. avseende risk för
trafikolyckor och påverkan på dricksvatten, samt att efter meddelat
tillstånd, bedriva verksamheten på ett sådant sätt att täkten blir
en naturlig och välkommen del av Klintehamn.

Bolaget ställer sig frågande till vilka utredningar med inriktning

på psykisk hälsa som skulle dämpa föreliggande oro, och menar att

det inte är ett sådant resultat som avses när man i begreppet

omgivningsstörning inkluderar psykiska immissioner. Avsikten är

istället att en verksamhetsutövare ska beakta och ta höjd för
psykisk påverkan vid beskrivning av en verksamhets miljöeffekter

samt vid bedrivandet av sin verksamhet.

Justerade villkorsförslag avseende vatten

I Bilaga A, avsnitt 7 utvecklas frågan om egenkontroll. Vad gäller

uppföljning av villkor avseende avlett vatten från bassängen för
lagring av länsvatten, önskar bolaget förtydliga villkor 16 genom

att föreslå följande justering:

16. Vattnet i bassängen, inledningsvis från mindre sedi-
mentationsbassäng, för länshållningsvatten från verksamheten
ska som begränsningsvärden ha ett pH mellan 6 och 9, suspen-

derade ämnen • 25 mg/l, samt ett oljeindex s 0,i mg/l.

Begränsningsvärdena avser värden från vattenprovtagning en
gång per månad eller av kontinuerligt mätt medelvärde för
månaden. Villkoret anses uppfyllt om det innehålls minst tio

månader av tolv.

Vid utsläpp till bäck i norr mäts vattenflödet kontinuerligt.
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I Bilaga A, avsnitt 3.3, beskrivs att vatten från oljeavskiljare

från verkstad och spolplatta planeras att, i vart fall inlednings-

vis, tas om hand genom infiltrering i täktområdet i anslutning till
verkstaden.

Först längre fram under drifttid, om vattenledningar för länshåll-
ning av täktområdet passerar serviceanläggningarna inom ett rimligt

avstånd och det även i övrigt bedöms som en lämplig åtgärd, föreslås
vatten från oljeavskiljare, avledas tillsammans med övrigt läns-
vatten.

I enlighet med detta lämnas följande förslag till justerat villkor:

17. Spolplatta och golvbrunnar i eventuell serviceverkstad
för arbetsmaskiner ska förses med oljeavskiljare. Vatten från
oljeavskiljare tas om hand genom infiltrering i täktområdet.
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