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Saken: Anmälan om ändring enligt 9 kap. miljöbalken

avseende tillfälligt upplag vid Klintebys stenbrott,

Klintehamn, Gotland.

Anmälan om ändring

SMA Mineral AB anmäler härmed ändring enligt 9 kap. miljöbalken,

avseende tillfälligt upplag vid Klintebys stenbrott, Klintehamn,

Gotland. Verksamheten vid upplaget planeras att pågå till och med

den 30 juni 2020.

Bakgrund

Bolaget bedriver sedan den 10 april 2017 verksamhet vid Klintebys

stenbrott. Den tidigare verksamhetsutövaren, AB Schübergs Gräv och

Schakt, har anmält lagring av asfalt m.m. på upplagsplats på

fastigheten Klinte Klintebys 1:4. Länsstyrelsen har den
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15 november 2016 (dnr 555-2513-2016) meddelat att länsstyrelsen

inte har någonting att erinra i ärendet.

Bolaget avser inte att fortsätta med någon lagring av asfalt m.m.

Under en övergångsperiod, till dess verksamheten tillåter att upp-

laget flyttar in i själva brytområdet, har emellertid bolaget

behov av ytan för lagring av bergkrossprodukter. Bolaget har den

30 juni 2017 (dnr 555-1975-2017) anmält detta till länsstyrelsen.

Länsstyrelsens föreläggande

Med anledning av bolagets anmälan, har länsstyrelsen i beslut den

ii oktober 2017 förelagt bolaget att ansöka om tillstånd enligt

9 kap. 6 § miljöbalken. Länsstyrelsen anför som motivering att

upplaget ligger i direkt anslutning till den tillståndspliktiga

täktverksamheten (på samma fastighet), består av utbrutet material

från denna verksamhet samt att både upplaget och täkten bedrivs av

en och samma verksamhetsutövare. Dessa omständigheter medför att

upplaget ingår som en del av den tillståndspliktiga täktverksam-
heten. Någon fullgörandefrist anges inte i föreläggandet.

Denna anmälan om ändring av tillståndsgiven verksamhet är föran-
ledd av länsstyrelsens föreläggande.

Gäl 1 ande t111 stånd

Verksamheten vid Klintebys stenbrott bedrivs i enlighet med till-

stånd från Länsstyrelsen Stockholm, Miljöprövningsdelegationen,

den 25 april 2014 (dnr 5511-16513-2013) (Bi]aq_a A). Tillståndet
innehåller villkor om bullerbegränsande åtgärder, samt delegation

till tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om ytterligare

villkor avseende åtgärder för att minimera spridning av damm.

Grunder för anmälan

Bolaget delar länsstyrelsens bedömning att lagringen av bergkross-

produkter är att betrakta som en del av den bedrivna täktverksam-

heten. Den tidsmässiga avgränsningen av lagringen och det faktum
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att bolaget åtar sig att innehålla tillståndets villkor även vid
verksamheten på upplagsplatsen innebär dock att det inte kan anses
uppkomma någon olägenhet av betydelse för människors hälsa och
miljö.

Bolagets bedömning är därför att förutsättningar föreligger för
att anmäla ändringen i enlighet med i kap. 11 § i miljöprövnings-
förordningen (2016:1188).

Planerad ansökan till Mark- och miljödomstolen (MMD)

SMA Mineral avser att ansöka hos Mark- och miljödomstolen om ett
utvidgat täkttillstånd på fastigheten Klinte Klintebys 1:4.
Ansökan, som är under framtagande, behandlar frågan om upplags-

platsen. Den beräknas att lämnas in till MMD i februari 2017.
Denna anmälan om ändring av befintligt tillstånd är avsedd att
gälla i avvaktan på lagakraftvunnet utvidgat tillstånd.

Beskrivning av verksamheten vid upplaget

Den av SMA Mineral planerade verksamheten avser uppläggning/
lagring under en begränsad period om ca tre år, av maximalt
80 000 ton bergkrossprodukter i form av kalksten i olika frak-
tioner. Den för ändamålet avsedda ytan är ca 1,2 ha.

Upplagsplatsens lokalisering och koordinater framgår av bifogat
flygfoto (Bi!a_.qåB).

Bergkrossprodukterna härrör från på fastigheten befintlig täkt och
körs med hjullastare till upplagsplatsen. Visst buller kommer att
uppstå vid detta arbetsmoment.

Ut från upplaget kommer bergkross att fraktas med lastbil, dels
för avsättning lokalt på Gotland, dels till hamn för utskeppning.

De maskiner som används i verksamheten är en hju]lastare, en borr-
rigg, en grovkross samt utrustning för efterkrossning och sorte-
ring. Endast hjullastaren används i täkten på permanent basis,
övriga maskiner etableras för korta kampanjer.
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Inte något arbetsfordon kommer att stå uppställt på upplagsområdet
under natt- och kvällstid.

Vad gäller rutiner för tankning kommer bestämmelserna i täkt-
tillståndet (villkor 11-12 och 17) att följas vid tankning.

SMA avser att under en övergångsperiod även hantera de massor av
asfalt, jord och ris som ligger kvar från den förre verksamhets-
utövaren. Som framtida verksamhet avses emellertid endast upplag

av bergkrossprodukter från befintlig täktverksamhet.

Miljöbedömning

En miljöbedömning bifogas anmälan (Bilaqa C).

LokoZisering, buZZer och damning

Vad gäller lokalisering gränsar upplagsplatsen dels till befintlig
täkt, dels till skogs- respektive åkermark. Avståndet till

närmaste granne är ca 350 meter, med skog emellan. Viss buller-
dämpande nivåskillnad föreligger mellan fastigheterna. Placeringen
i anslutning till befintlig täkt gör att själva upplaget inte

bedöms generera mer buller än vad täkten gör. Dessutom kommer
själva lagret att bilda en motsvarighet till bullervall, och där-
med dämpa eventuell bullerstörning.

Länsstyrelsen har i beslut den 17 oktober 2017 (dnr 403-1984-2017)
gjort bedömningen att den olägenhet verksamheten vid upplags-
platsen ger upphov till i form av buller och damning inte är så
betydande för grannarna att bygglov för upplaget inte skulle kunna
meddelas av det skälet.

Uppgifter om intilliggande dricksvattentäkter

Uppgifter om närliggande dricksvattentäkter har inhämtats från
SGU:s register (Bi]a__q_a D).
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Kemikaliehantering

Någon kemikaliehantering kommer inte att förekomma på upplags-

området. All hantering kommer att ske på täktens verksamhetsområde
i enlighet med verksamhetens tillstånd (villkor 11-12).

Lagring av avfall

Från den förre verksamhetsutövaren ligger det kvar massor av
asfalt, jord och ris på platsen. Asfalten har vid provtagning
visat sig inte innehålla någon stenkolstjära. Sammantaget rör det
sig om uppskattningsvis 1 500 ton massor. Bolaget avser att

använda asfalten för anläggningsändamål i den egna verksamheten,
huvudsakligen för att förstärka infartsvägen från väg 562 till
verksamhetsområdet. I övrigt avser bolaget att avyttra massorna.

Förekomsten av böljeslagsmärken vid Kl intebys stenbrott

Under rubriken Information i länsstyrelsens föreläggande om att

ansöka om tillstånd påminner länsstyrelsen om villkor 14 i till-
ståndet för Klintebys stenbrott och hänvisar till utpekat riks-
intresse för naturvård (NRO09050) såsom böljeslagsmärken.

Frågan om förekomst av böljeslagsmärken vid Klintebys stenbrott
samt vad som i övrigt gäller beträffande skyddsvärden med anled-
ning av detta riksintresse, tas upp i miljöbedömningen. Det finns
inte några kända böljeslagsmärken på fastigheten. Bolaget hänvisar

även till vad som i mer utvecklad form har anförts i yttrande den
10 november 2017 som svar på länsstyrelsens förslag till beslut om
föreläggande i ärende med dnr 555-2857-2017.

Sammanfattande bedömning

Upplagsplatsens yta är av kalksten med låg genomsläpplighet. Vid
nederbörd kan därför viss avrinning från och genom ytan ske.

Eftersom lagringen är begränsad i tid, enbart avser kalkstens-
fraktioner och eftersom omsättningstiden på lagerytan kommer att

vara kort, bedöms att lagringen inte innebär någon risk för sprid-
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ning av hälso- eller miljöskadliga ämnen till mark, vattenområde
eller grundvatten,

Vad gäller buller och damning avses täkttillståndets villkor inne-

hållas och bevattning kommer att ske vid torr väderlek. Landskaps-

bilden kan tillfälligt komma att ändras något, men det bedöms inte

att denna ändring jämfört med nuvarande verksamhet blir påtaglig.

Sammantaget är det bolagets uppfattning att den tillkommande upp-
lagsytan med föreslagna skyddsåtgärder inte innebär att en olägen-

het av betydelse för människors hälsa eller miljön kan uppkomma.

Ändringen bör därför kunna göras efter enbart anmälan enligt

1 kap. 4 § första stycket 2 och 11 § 1 miljoprovnlngsförordningen.

Med de villkor som gäller för verksamheten vid stenbrottet bör

dessutom verksamheten vid den tillkommande upplagsytan kunna

bedrivas på ett sätt som innebär att miljöbalkens hänsynsregler är

uppfyllda.

LänsstyreZsens handZäggning av anmäZan

SMA Minerals verksamhet vid Klintebys stenbrott är avhängig av den

anmälda upplagsytan. I avvaktan på länsstyrelsens prövning har
bolaget därför stoppat produktionen vid stenbrottet. Någon verk-

samhet pågår alltså inte vid täktområdet för närvarande. Med

anledning av detta hemställer bolaget om en skyndsam handläggning

av ärendet.

genom
SMA Mineral AB

(•la•He•del•ius


