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Advokat Mårten Bengtsson

KOSTNADSRÄKNING

.

M 7034-18 - SMA Mineral AB
angående tillstånd till täktverksamhet vid Kiintebys och Snögrinde stenbrott,
Kiintehamn, Gotland.
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Genomgång av SMA Minerals ansökan jämte komplettering samt yttranden med begäran om
komplettering i relevanta delar. Telefonsamtal med företrädare för Region Gotland med
anledning av ansökan och den fortsatta handläggningen.

Telefonsamtal med Helen Eklund, SWECO angående utlåtande från hennes sida. E-brev
jämte handlingar till henne. Därefter telefonmöte med henne angående uppdraget.

Genomgång av PM fi'ån SWECO. Diskussion med företrädare för Regionen med anledning
av promemorian.

Genomgång av Tekniska nätnndens yttrande till mark och miljödolnstolen angående
komplettering av ansökan samt bolagets komplettering till nlark- och miljödomstolen föl att

se i vilken utsträckning nämndens synpunkter tillgodosetts.

Skriftväxling och telefonmöte med Susanne Pettersson angående tekniska förvaltningens
tjänsteutlåtande till Tekniska nämnden. Tagit del av nämndens beslut.

Genomgång av regionförvaltningen tjänsteskrivelse till Regionstyrelsen. Skriftväxling och
telefonmöte med Jonas Nilsson angående Regionens inriktning på yttrandet till mark- och
milj ödomstolen.

Upprättande av förslag till yttrande till mark- och miljödomstolen. Flertalet kontakter med
Jonas Nilsson, Region Gotland och Helen Eklund, SWECO angående synpunkter på förslaget
till yttrande sona därefter justerats flera gånger.

Sedan Regionstyrelsen fattat beslut har yttrandet slutjusterat och ingetts till mark- och
miljödomstolen som någon tid därefter har kompletterats med behörighetshandlingar.

Tagit del av flera yttranden sorn t.ex. Trafikverket, Länsstyrelsen, SGU, m.fl. med anledning
av kungörandet av SMA Minerals ansökan.
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Genomgång av SMA Minerals bemötande av inkomna yttranden. Telefonsanltal med Jonas
Nilsson, Regionen och Helen Eklund, Sweco med anledning av yttrandet och den fortsatta
handläggningen.

Genomgång av förhandlingsordning och diskussion med Jonas Nilsson, Regionen angående
sakframställning m.m.

Därutöver har det förekommit ett antal telefonsamtal och omfattande e-postkorrespondens
med Jonas Nilsson, Susanne Pettersson, Mikael Tiouls, m.fl. företrädare för Region Gotland
och hydrogeolog Helene Eklund, Sweco samt mark- och miljödomstolen.

Inläsning inför och utförande av Region Gotlands talan vid huvudförhandling den 22-24
oktober 2019 i Klintehanm

Genomgång av mark- och miljödomstolens dom.

Arvode för ovan angivet arbete exkl. moms [ l •l• •Ol• kr
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Ersättning till Sweco

Res- och logikostnader i samband med huvudlörhandlingen

Totalt arvode enligt ovan samt utlägg exld. moms
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K1 ltehamn den 24 oktober 2019
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Mårten Bengtsson


