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Yttrande över SMA Mineral AB:s ansökan om tillstånd till 
täktverksamhet och vattenverksamhet vid Klintebys och 
Snögrindes stenbrott, Klintehamn, Gotland 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 23 september 2019 tagit emot ovanstående ärende. 
Med anledning härav får SGU framföra följande. 

Grundvattenbildning till berg är underskattad 
SGU har redan tidigare instämt i den hydrogeologiska beskrivningen av området som visar att det 
ytuppspruckna berget sträcker sig några meter ner under bergytan och att denna zon leder bort en stor 
del av tillgängligt grundvatten från området. Ansökan anger att vattengenomsläppligheten i den 
underliggande märgelstenen är ca 1/1000 av den i den ytliga kalkstenen, vilket innebär en marginell 
grundvattenbildning till märgelstenen. SGU anser ändå att det finns skäl att ytterligare belysa denna 
fråga.  

SGU konstaterar att ansökan fortfarande har avrinningen på 5 l/s/km2 som utgångspunkt för 
vattenbalansen och den efterföljande påverkan inom området. Ansökan gör gällande att samma höga 
grundvattenbildning (5 l/s/km2) försörjer den bergborrade kommunala vattentäkten och att denna 
därmed är belägen så att den inte alls kan finnas inom bergtäktens influensområde. I ansökan förs ett 
resonemang om att hela grundvattenbildningen för det maximala uttaget sker inom vattenskydds-
området.  

SGU vill här framhålla att det finns flera studier som redovisar grundvattenbildning till berg på 
Gotland. Ett exempel finns att hämta från tillståndsprövningen av Cementas kalkstenstäkt i Slite 
(pågående tillståndsansökan, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, målnummer M 7575-17). 
Där redovisas en numerisk modell som räknar fram 32 mm grundvattenbildning per år till berg på 
relevant djup. Redan år 1979 genomfördes på SGU en numerisk modellering över delar av ön som 
indikerade att grundvattenflödet ner till berg i inströmningsområden kan vara 25 mm/år vilket då 
motsvarar ca 0,8 l/s/km2 och alltså utgör ca 16% av områdets totala avrinning1. SGU anser således att 
bolaget har underskattat grundvattenbildningen till djupare berg vid täkten.  

Påverkan på kommunal dricksvattenförsörjning 
En omräkning enligt principen i ansökan, men med rimliga värden på grundvattenbildning till berg, 
visar att Mölner vattentäkt då skulle behöva ett ca 3,6 km2 stort infiltrationsområde (jämfört med sitt 
2,9 km2 stora skyddsområde) och att Loggarve vattentäkt då skulle behöva ett ca 10 km2 

                                                   
1 Axelsson, C. & Carlsson, L., 1979: Grundvattenbildning på Gotland. I Hydrogeologi vid SGU. Exempel på verksamhet inom 
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infiltrationsområde (jämfört med sitt 4,9 km2 stora skyddsområde) för att upprätthålla samma 
grundvattennivåer som idag. 

Vad gäller saltvattenpåverkan på den kommunala brunnen i närheten så har SGU redan uttalat sig om 
brytningsnivåer, intagsnivåer och grundvattennivåer och konstaterat att risken för ökad 
saltvatteninträngning på grund av kalkstensbrottet är liten och att bolagets verksamhet ensamt inte 
bedöms orsaka saltvatteninträngning. SGU vidhåller denna syn även om vi anser att 
grundvattenbildningsområdet till de kommunala brunnarna är större än vad är redovisat i ansökan. 

SGU vill framföra att myndigheten bedömer det som troligt att kalkstenstäktens influensområde och de 
kommunala brunnarnas grundvattenbildningsområde överlappar varandra. Ett minskat grundvatten-
flöde till berg på större djup skulle kunna innebära större avsänkning i de kommunala brunnarna än vad 
bolaget beräknat. SGU bedömer dock att den ökade risken för påverkan på brunnarna är marginell. 

Påverkan på grundvattenförekomsten Mellersta Gotland Klintehamn och dess 
miljökvalitetsnormer  
Bolaget hävdar att den kvantitativa statusen är felaktigt angiven i VISS och inte överensstämmer med 
SGUs hydrogeologiska kartor och brunnsinformation (Aktbilaga 106, bilaga B sid 30-31 samt även i 
den ursprungliga ansökan bilaga B.2. 19). Detta påstående saknar grund. Statusklassificeringen bygger 
inte på informationen om uttagsmöjligheter, varken siffran som anges i den allmänna beskrivningen 
eller i den geologiska beskrivningen i VISS. Statusklassificering utgör en bedömning av omfattningen av 
negativ mänsklig påverkan på grundvattenförekomsten utifrån de fyra kriterier som beskrevs i SGUs 
tidigare yttrande (daterat den 2019-06-14). Kriterierna är direkt hämtade från SGUs föreskrift om 
miljökvalitetsnormer och statusklassificering av grundvatten (SGU-FS 2013:2), vilka också beskrevs i 
vårt förra yttrande. De svenska föreskrifterna är införlivningen av bestämmelserna Bilaga V, 2.1.2 i 
Ramdirektivet för vatten (2000/60/EC). Ytterligare information om hur statusklassificeringen ska ske 
finns i europeisk gemensam vägledning2. SGU har även gett ut vägledning på området, vilken finns att 
läsa på myndighetens webbplats3: 

Påverkan på en grundvattenförekomst innefattar både grundvattnet i den översta uppspruckna delen av 
berget och i de djupare lagren. Ansökan redovisar att påverkan på djupare liggande grundvatten är 
marginell. SGU menar att denna påverkan har underskattats i ansökan. SGU anser att en 
grundvattenbildning på 25 mm/år till djupare berglager är rimlig. Den mängd vatten som skulle rinna 
ner i berget över täktområdet (108 ha), om inte detta området var utbrutet, blir då ca 0,85 l/s. Denna 
mängd vatten förväntas alltså nu avledas bort under driftstiden. Utöver denna vattenmängd förmodas 
grundvatten rinna in till kalkstenstäkten från sidorna inom det område som gäller som influensområde. 
I ansökan presenteras influensområdet som 8 ha. En grov uppskattning (utifrån en grundvattenbildning 
på 25 mm/år) ger ett inläckage från bergtäktens sidor på 0,06 l/s, som alltså kommer att dräneras bort 
från grundvattenförekomsten. I Sweco:s granskning (på uppdrag av Region Gotland) kom man 
dessutom fram till ett större influensområde. Ett dubbelt så stort influensområde torde undanta dubbelt 
så mycket vatten från grundvattenförekomsten och detta skulle alltså kunna utgöra 0,12 l/s.  

SGU anser att det är rimligt att anta att det från grundvattenförekomsten kommer att bortledas 
närmare 1 l/s utifrån antagandet att 25 mm/år bildar grundvatten på större djup och utifrån de 

                                                   
2 Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive, Guidance Document No 18, Guidance om groundwater 

status and trend assessment 
3 https://www.sgu.se/vagledningar/vattenforvaltning-av-grundvatten/ 
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influensområden som har diskuterats i ansökan och bemötandet av denna. Detta flöde skulle i så fall 
motsvara knappt 32 000 m3/år. Det grundvatten som leds bort från det ytligt uppspruckna berget 
räknas också som grundvattenbortledning från grundvattenförekomsten, även om SGU menar att 
denna andel även tidigare rann av till ytvattnet snabbt efter regn. Sammantaget innebär detta att den 
ansökta verksamheten kommer leda till en negativ påverkan på grundvattenförekomstens vattenbalans. 
Grundvattenförekomsten har idag otillfredsställande kvantitativ status med avseende på detta kriterium. 
Bolagets ansökan innebär således en försämring av en grundvattenförekomst som redan idag har den 
lägsta statusklassen.  

De två kriterier för kvantitativ status som handlar om saltvatteninträngning och påverkan på anslutna 
akvatiska ekosystem bedömer SGU inte kommer försämras eller äventyras utifrån bolagets ansökta 
verksamhet.  

Det fjärde kriteriet för kvantitativ status handlar om påverkan på grundvattenberoende terrestra 
ekosystem. SGU vidhåller vad som tidigare anförts och konstaterar att bolaget inte har redovisat några 
mer utförliga undersökningar till stöd för att Stormyr inte kommer påverkas negativt av den ansökta 
verksamheten. Bolaget framför att tillrinningen kommer minska vintertid, men att det inte ger någon 
negativ påverkan. Bolaget anför vidare att ingen påverkan kommer ske under sommaren eftersom 
nivåerna ändå är så låga vid den tidpunkten på året. SGU vill här påpeka att den mest känsliga perioden 
för vegetationen är under våren. Om grundvattennivåerna sjunker tidigare eller om tillrinningen 
minskar under våren, som är växternas tillväxtperiod, kan det skada ekosystemet. Ansökan saknar 
underlag som visar påverkan under denna period. De mätningar som refereras till är utförda under åren 
2017–2018, vilket var en period med speciella väderförhållanden på Gotland och mycket låga 
grundvattennivåer. Det är också en kort period varför det finns anledning att vara försiktig med att dra 
allt för långtgående slutsatser av utförda mätningar. SGU vidhåller sin bedömning att det finns en risk 
att verksamheten leder till minskad grundvattentillförsel till Stormyr. SGU noterar att ansökan nu 
inkluderar att en tätskärm ska anläggas mot våtmarken som skyddsåtgärd, vilket är bra. Det saknas dock 
fortfarande adekvat information om placering, utformning, förväntad effekt och kontrollprogram för 
att säkerställa att en tätskärm får avsedd effekt. SGU vidhåller därför att bolagets planerade verksamhet 
äventyrar möjligheten att nå miljökvalitetsnormen god kvantitativ status.  

Risken för påverkan på den kemiska statusen för grundvattenförekomsten utgörs i första hand av 
förhöjda sulfathalter i avrinnande vatten. SGU menade i sitt förra yttrande (2019-06-14) att det saknas 
tillfredsställande information om förväntade sulfathalter i avrinnande vatten och att omhändertagandet 
av vattnet var oklart. Bolagets senaste bemötande (aktbilaga 106) har klargjort att allt länshållnings-
vatten ska pumpas till bassängen i norr och inget ska infiltreras till grundvattenförekomsten under 
brytperioden. Det innebär att risken för sulfatpåverkan minskar, men samtidigt innebär det en ökad 
negativ påverkan på vattenbalansen i grundvattenförekomsten. Vad gäller den slutliga hanteringen av 
vattnet i bassängen har inga nya uppgifter framkommit, men oavsett om vattnet kommer användas för 
bevattning eller ledas bort i ytvattendrag bedömer SGU att risken för sulfatpåverkan på 
grundvattenförekomsten är liten.  
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Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Kaj Lax. 

I den slutliga handläggningen av ärendet har även juristen Sara Nordström och statsgeologerna Stina 
Adielsson och Björn Holgersson deltagit. Utredaren Peter Åkerhammar har varit föredragande. 
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