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Mål nr M 13523-19; Naturskyddsföreningen Gotland m.fl. ./. SMA 

Mineral AB et v.v. angående tillstånd till täktverksamhet vid 

Klintebys och Snögrinde stenbrott, Klintehamn, Gotland 

 

Innehållsförteckning finns infogad sist i yttrandet. 

 

SMA Mineral AB har förelagts att svara på inkomna överklaganden. 

 

1. Mark- och miljödomstolens dom 

 

SMA Mineral vill inledningsvis anföra följande kring den över-

klagade tillståndsdomen.  

 

Bolaget har inblick i och förståelse för att den sökta verk-

samheten innebär påverkan på kringboendes omgivning, på naturmiljö 

och på trafikförhållanden, och att verksamheten – även av detta 

skäl - måste bedrivas på ett ansvarsfullt sätt.  

 

Den yttersta ramen för verksamheten bestäms av tillståndsdomen och 

dess villkor. Bolagets uppfattning är att den överklagade domen 

fullt ut beaktar täktens omgivningspåverkan och att den väger 
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frågeställningarna på ett rimligt sätt. Bolaget upplever domen som 

”sträng men rättvis”
1

. 

 

Mark- och miljödomstolen har i flera avseenden, i ett par fall 

efter åtagande från bolaget, beslutat om betydligt strängare 

villkor än vad som föreslogs i ansökan.  

 

Exempel på detta är följande: 

 

 Verksamhetsområdet har begränsats. 

 Bullervillkor vid skutknackning har skärpts. 

 Drifttider för lastning av produkt samt transport till kund 

och hamn har inskränkts. 

 Antal tillåtna transporter per dag under turist- och 

semestersäsong har inskränkts. 

 Bullerreducerande åtgärder vid bostäder längs transportvägen 

har beslutats så att inte någon bostad behöver utsättas för 

ljudnivåer över 60 dBA utomhus vid fasad. 

 Skyldighet att tillhandahålla vatten vid akut vattenbrist i 

enskild brunn, kopplat till täktverksamheten, har beslutats. 

 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kopplat till Trafikverkets 

kommande åtgärdsvalsstudie (ÅVS), med delegation till läns-

styrelsen, har beslutats. 

 

SMA Mineral övervägde inför sitt anslutningsöverklagande noga 

rimligheten i dessa villkor. Efter avstämning internt samt med 

bl.a. bullerkonsulter och leverantörer av täktutrustning, 

beslutade emellertid bolaget att acceptera skärpningarna som en 

del av det beviljade täkttillståndet. 

 

Det ska också nämnas att antal täkttransporter per dygn genom-

gående i underlagen har beräknats utifrån antagandet om 220 

arbetsdagar per kalenderår, något som ska betraktas som ett värsta 

scenario per medeldygn. Ett normalt driftår räknar bolaget med att 

                                                 
1

 Utom i fråga om det kostnadstak om 110 Mkr för trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder på allmän väg som SMA Mineral har överklagat anslutningsvis. 
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kunna fördela transporterna på 250 arbetsdagar, innebärande färre 

transporter per dygn. 

 

Bolaget ser gärna att Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) i sina 

överväganden rörande motparternas överklaganden, beaktar dessa 

omständigheter. 

 

I fråga om vad som anförs i överklagandena, rör detta huvud-

sakligen frågeställningar som har redovisats i ansökans miljö-

konsekvensbeskrivning (MKB) och som redan har bemötts i skrift-

växlingen och/eller vid huvudförhandlingen i mark- och miljö-

domstolen. I detta yttrande görs därför i stor utsträckning hän-

visningar till befintligt underlag. 

 

Nedan följer bolagets bemötande. 

 

2. Behov av kalksten 

 

Johan Öbergs huvudmän har ifrågasatt om det finns ett sådant behov 

av kalk att det meddelade täkttillståndet kan motiveras. Som 

exempel nämns att alternativ till kalk håller på att tas fram för 

stålindustrin och att andra produkter för ballast kan användas än 

den högkvalitativa kalk som finns på Gotland. 

 

Bolagets bemötande: Vad gäller behovet av kalk hänvisas till vad 

som anförs i ansökan (s. 2-3) samt i den till ansökan bilagda 

behovsutredningen (Bilaga C). 

 

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. Men kalk används även i många 

andra, t.ex. hushållsnära processer. Som exempel kan nämnas glas-

tillverkning och även tillverkning av socker, där kalk används för 

att rena den sockersaft som lakas ur sockerrör eller sockerbetor; 

kalken blandas med saften som sedan filtreras till slutprodukten 

socker. 
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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 kristallin sten med egenskaper som liknar 

marmor. Vid bränning sönderfaller marmor och kristallin kalksten i 

stor utsträckning till grus. Den är alltså inte möjlig att bränna 

i dagens energisnåla schaktugnar. Brytning och bränning ger därför 

dålig resurshållning för såväl stenråvara som bränsle. Sedimentär 

kalksten, däremot, behåller aggregatstorleken på ett helt annat 

sätt under brännprocessen.  

 

Mark- och miljödomstolen har i den överklagade domen följaktligen 

funnit att bolaget har visat att det finns behov av materialet (s. 

109). 

 

Vad gäller påståendet att alternativ till kalk håller på att tas 

fram för stålindustrin kan följande anföras: 

 

I stålindustrin pågår arbete med att ersätta dagens kolbaserade 

masugnsprocesser (BF/BOF) med direktreduktionsprocesser med vätgas 

som framställs med elkraft. I Sverige bedrivs utvecklingsarbetet 

av SSAB tillsammans med Vattenfall. 

 

SMA Mineral har lämnat uppdrag till forskningsinstitutet Swerim 

att analysera påverkan på behovet av kalk som slaggbildare för 
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rening av råstål från bland annat kisel, fosfor och svavel. 

Resultatet av den analysen visar att för malmbaserad råstål-

framställning av olegerade och legerade kolstål, kommer behovet av 

kalk och kalksten att minska till ca 50 % av nuvarande nivå vid en 

full övergång till direktreduktion (Hybrit), se nedanstående 

tabell.  

 

 

Nuvarande och framtida kalkstensbehov produktion av råstål (kolstål)

Process

Bränd kalk  

som kalksten Kalksten Totalt behov

kg/ton kg/ton kg/ton

Nuläge BF/BOF 53 25 78

Min Max

kg/ton kg/ton

Övergångsperiod* 2025-2045

EAF skrot och 

BF/BOF 39 82

Direktreduktion 100 % 2045- Hybrit/EAF 39

Källa: Swerim (www.swerim.se) redovisning av uppdrag till SMA Mineral AB

Bränd kalk  som kalksten

*) Övergångsperiod när masugnsprocesser stegvis (anläggning för anläggning) överges till 

förmån för direktreduktion, Hybrit

BF/BOF = Masugnprocess, i Sverige idag, Luleå och Oxelösund

EAF = Ljusbågsugnsprocess

Hybrit = Direktreduktionsprocess med vätgas, SSAB.

Tidsangivelser baserade på officiell tidplan SSAB Hybrit.

 
 

Malmbaserad framställning av stål i masugn i Sverige utgör ca två 

tredjedelar av total råstålframställning.
2

 Den idag skrotbaserade 

framställningen av stål i ljusbågsugn EAF utgör resterande volym. 

Förbrukningen av kalk i den delen förväntas vara i det närmaste 

opåverkad.  

 

Behovet av kalkstensbaserade produkter för rostfria stål är ca 

dubbelt så stor som vid framställning av kolstål, sålunda högre än 

angivelserna i tabellen ovan. Rostfria stål framställs idag 

skrotbaserat i ljusbågsugn (EAF). Denna produktion förväntas inte 

                                                 
2

 https://www.Jernkontoret.se/sv/stalindustrin/branschfakta-och-

statistik/produktion/ 

https://www.jernkontoret.se/sv/stalindustrin/branschfakta-och-statistik/produktion/
https://www.jernkontoret.se/sv/stalindustrin/branschfakta-och-statistik/produktion/
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påverkas av pågående utvecklingsprocesser med direktreduktion av 

järnoxider (malm). 

 

Det föreligger ett betydande, och på kort sikt (fem år) helt 

opåverkat behov av kalkstensbaserade produkter för stålindustrin. 

Under en övergångsperiod om ca 25 år kan sedan förväntas en steg-

vis minskning, uppskattningsvis med ca 30 % procent, av det totala 

behovet av kalkstensbaserade produkter.  

 

Någon kommersiellt gångbar ersättning av kalkstens- och dolomit-

stensbaserade slaggbildare för stålindustrins behov är inte känd 

för bolaget. 

 

Johan Öbergs huvudmän har även gjort gällande att andra produkter 

för ballast kan användas än den högkvalitativa kalk som finns på 

Gotland. 

 

Bolagets bemötande: Produktion av kalksten kommer endast i 

begränsad omfattning att användas som ballast lokalt på Gotland. 

 

3. Lokaliseringen 

 

Johan Öbergs huvudmän har gjort gällande att de alternativa loka-

liseringar som bolaget presenterar inte är realistiska och att 

kravet på att redovisa alternativa platser i MKB:n inte är upp-

fyllt.  

 

Bolagets bemötande: Sökandet efter en lämplig lokalisering för en 

täkt som kan ersätta Stucks kalkbrott har gjorts på ett högst 

seriöst sätt och med målsättningen att hitta bästa möjliga 

lokalisering. 

 

En lokaliseringsutredning presenteras i ansökans MKB, avsnitt 8. 

 

Som bakgrund ska anföras att den svenska kalkstenen har en unikt 

hög renhet och att den ingår som en viktig komponent i bl.a. järn- 

och stålframställning. 
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Det är inte någon överdrift att säga att den svenska fram-

ställningen av specialstål är beroende av denna kalksten. 

Alternativet är en ganska långväga import, som är miljöbelastande, 

men framför allt mycket tveksam ut ett perspektiv av nationell 

beredskap och självförsörjning. 

 

I Jernkontorets metallutredning från 2014 anförs följande: 

 

”Det gäller (…) att slå vakt om inhemska tillgångar som till 

exempel svensk kalksten som är en unikt viktig råvara för 

svensk stålindustri då den på grund av sin renhet är en 

viktig komponent i tillverkningen av avancerade stål. 

Svenska miljökrav måste här viktas mot en riksangelägenhet 

så att svenska stålindustrin kan bibehålla sitt försprång 

med att tillverka avancerade stål.” 

 

Och vidare: 

 

”Det är från den genomförda enkätundersökningen svårt att 

peka ut en specifik legeringsmetall eller annan insatsvara 

som mer kritisk än andra för den svenska stålindustrin. (…) 

Om man ändå ska göra ett försök att peka ut en specifik 

råvara som är kritisk för svenskt vidkommande så bör 

kalksten lyftas fram. Kalksten är en viktig råvara för 

tillverkning av avancerade stål. Den svenska kalkstenen har 

en unikt hög renhet och är här en viktig komponent i 

utveckling av ståls egenskaper. Det är viktigt att 

brytningen av kalksten får fortsätta i Sverige och klassas 

som ett riksintresse för att förse den svenska stålindustrin 

med kalk.” 

  

Motsvarande angelägenhetsgrad finns även i andra branscher. 

 

Svensk kalksten av den här kvaliteten finns i, för Sveriges behov 

tillräckliga mängder, endast på Gotland. Och Gotland är till ytan 

till stor del täckt av jordbruk eller mark med höga och mycket 

höga natur- och/eller kulturvärden. SMA Minerals täktfastighet vid 

Strå/Fårösund utpekades under pågående tillståndsprocess som 
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Natura 2000-område, med brytstopp till följd. Detta trots att 

området var utpekat som riksintresse för mineralutvinning. 

 

Det är alltså inte så att man enkelt kan välja en annan loka-

lisering av täkten. 

 

Till saken hör att kalksten är ett s.k. markägarmineral, dvs. 

verksamhetsutövaren måste äga marken - till skillnad från möjlig-

heten att få koncession på annans mark. 

 

Alternativa lokaliseringar som tillhandahåller rätt kvalitet och 

tillräckliga mängder och som har utretts av bolaget är, utöver 

Stucks kalkbrott, bl.a. områden runt Hejde, Burgsvik och Ljugarn. 

Aktuellt område i Hejde omfattades av naturvårdsavtal på grund av 

höga naturvärden. Områdena vid Ljugarn och Klintehamn har under-

sökts mer noggrant, bl.a. med naturvärdesbedömningar. I Ljugarn 

bedömdes naturvärdena vara lika höga, eller t.o.m. högre än på 

Stucks. 

 

I mark- och miljödomstolens aktbilaga 65 (s. 1) instämmer SGU i 

bolagets bedömning och redovisning av alternativ lokalisering.  

 

Så här skriver SGU: 

 

”SGU instämmer i bolagets redovisning av alternativ lokali-

sering för kalkstensbrytning (kap. 8 MKB) vilket innebar att 

övriga kända kalkstensförekomster i Sverige inte håller den 

kvalitet eller kvantitet som krävs framför allt av stål-

industrin avseende renhet och termiska egenskaper. Alterna-

tivet till brytning på Gotland för kalksten avsedd för den 

typen av användningsområden är import av produkten. Det är 

SGU:s uppfattning att detta innebär en ökad miljöbelastning 

totalt sett.” 

 

Mark- och miljödomstolen har i den överklagade domen följaktligen 

kommit fram till slutsatsen att ansökans MKB är tillräcklig i 

fråga om redovisning av alternativa platser (s. 109). 
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4. Hydrogeologi 

 

4.1 Ramvattendirektivets krav 

 

Länsstyrelsen har anfört (s. 6-7) att mark- och miljödomstolen i 

den överklagade domen har gjort en felaktig bedömning i fråga om 

verksamhetens påverkan på miljökvalitetsnormen för kvantitativ 

status hos grundvatten i grundvattenförekomsten Mellersta Gotland-

Klintehamn. Länsstyrelsen har anfört att mark- och miljödomstolens 

dom hänvisar till MÖD:s avgörande om Norviks hamn (mål nr M 9616-

14), där slutsatsen var att status ska vara representativ för 

vattenförekomsten i sin helhet. Länsstyrelsen ställer sig tveksam 

till om mark- och miljödomstolens bedömning är i enlighet med 

praxis och betvivlar riktigheten av domstolens bedömning. 

Länsstyrelsen anser att grundvattenförekomsten är mycket stor och 

att verksamheten kan innebära stor lokal påverkan. 

 

Bolagets bemötande: Länsstyrelsens synpunkt grundas på att behovet 

av grundvatten inom en mindre del av grundvattenförekomsten inte 

kan tillgodoses naturligt från den större delen. Detta är enligt 

bolaget ett relevant påpekande som illustreras av att det inte 

förekommer någon naturlig grundvattenströmning från andra delar av 

grundvattenförekomsten till Klintehamn. Istället sker en över-

föring av dricksvatten från avsaltningsverket vid Kvarnåkershamn, 

via vattenledning till Hemse och Klintehamn och vidare till södra 

Gotland. 

 

Nedan fortsätter bolagets bemötande av länsstyrelsens felaktiga 

påstående om bortledning av grundvatten från grundvatten-

förekomsten. Bemötandet leder till slutsatsen att den sökta verk-

samheten inte påverkar miljökvalitetsnormen för kvantitativ status 

i förekomsten. Resonemanget inkluderar även bemötande av andra, av 

motparterna framförda synpunkter (se nedan). 
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4.2 Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status 

 

4.2.1 Tidigare redovisade uppgifter 

 

SMA Mineral har i mark- och miljödomstolen redovisat sina syn-

punkter avseende påverkan på miljökvalitetsnormen för grundvatten-

förekomsten Mellersta Gotland-Klintehamn (se bl.a. ansökans Bilaga 

B.2, avsnitt 15.4 samt underinstansens aktbilaga 72, Bilaga B, 

avsnitt 4.5). 

 

4.2.2 Vad SGU har anfört  

 

Länsstyrelsen skriver nu i sitt överklagande (s. 7): ”Grundvatten-

förekomsten Mellersta Gotland-Klintehamn har idag otillfreds-

ställande kvantitativ status. SGU har i målet för den överklagade 

domen framfört att den planerade verksamheten kommer att leda till 

negativ påverkan på grundvattenförekomstens vattenbalans och att 

verksamheten äventyrar möjligheten att nå miljökvalitetsnormen god 

kvantitativ status. Detta innebär enligt länsstyrelsen att verk-

samheten inte lever upp till det s.k. ickeförsämringskravet 

vilket resulterar i att tillåtlighet till den planerade verksam-

heten inte kan lämnas.”  

 

SGU har i mark- och miljödomstolen anfört följande angående 

påverkan på grundvattenförekomsten Mellersta Gotland-Klintehamn 

och dess miljökvalitetsnormer (underinstansens aktbilaga 116, s. 

3): 

 

”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 grundvatten-

förekomstens vattenbalans. Grundvattenförekomsten har idag 

otillfredsställande kvantitativ status med avseende på detta 

kriterium. Bolagets ansökan innebär således en försämring av 
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en grundvattenförekomst som redan idag har den lägsta 

statusklassen.” 

 

Angående miljökvalitetsnormer skriver SGU följande (under-

instansens aktbilaga 65, s. 3): 

 

”Vattenförvaltningsarbetet bedrivs i sexårscykler. I det 

arbete som genomförs under den nuvarande cykeln har 

Vattenmyndigheten bedömt att grundvattenförekomsten har 

otillfredsställande kvantitativ och kemisk status. Vatten-

delegationerna kommer besluta om statusklassificeringen för 

denna cykel under 2021 och ny status och miljö-

kvalitetsnormer gäller från och med år 2022. Det är dock den 

nu beslutade statusen och miljökvalitetsnormen som 

prövningen ska utgå från, jfr. MÖD 2016:42.” (Näckån)  

 

Vad SGU bortser från är emellertid att den planerade sten-

brytningen baseras på successiv efterbehandling samt på lagring av 

vatten från den nederbördsrika vinterperioden till den torra 

sommarperioden. Yttrandet från SGU om påverkan på grundvatten-

förekomsten innehåller därför flera felaktigheter: 

 

1. Det sker ingen grundvattenbortledning vid planerad brytning 

i stenbrottet, utan en magasinering i bassäng(er) i brottets 

norra del, av nederbörden över brottet och inläckande ytligt 

grundvatten i brytfronten. Den nederbörd som idag bildar 

ytligt grundvatten under vintermånaderna avrinner till 

Östersjön via den övre kulverterade delen av Loggarveån i 

norr och via ”källa” och dike i söder. Detta vatten kan med 

den planerade vattenhanteringen istället användas för 

bevattning eller andra ändamål under den torrare sommar-

perioden, och således komma till nytta för grundvattenföre-

komsten istället för att - som idag - avrinna till Öster-

sjön. Vid användande för bevattning behövs t.ex. ingen 

pumpning av grundvatten för bevattning. Om inget behov av 

vatten finns under sommarmånaderna kan vattnet ledas ut i 

bäckar där det infiltrerar till grundvattenförekomsten 

eftersom bäckarna är naturligt torra under sommaren. 
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2. SGU skriver att grundvattenförekomsten idag har otillfreds-

ställande kvantitativ status. Detta baseras på ett fåtal 

analyser, och stationerna där riktvärdet överskrids bedöms 

representera en liten del av förekomsten. Därför kan denna 

bedömning inte anses vara representativ för hela grund-

vattenförekomsten, som är kraftigt geologiskt och hydro-

geologiskt inhomogen (se vidare diskussion nedan). 

 

3. SGU säger självt att verksamheten ska bedömas efter den nu 

beslutade statusen och miljökvalitetsnormen, nämligen god 

kvantitativ status, och inte efter den kvantitativa och 

kvalitativa status som Vattenmyndigheten idag bedömer som 

otillfredsställande och som vid beslut 2021 kommer att gälla 

fr.o.m. år 2022 (se vidare diskussion nedan). 

 

På samma sätt som länsstyrelsen hävdar att det är felaktigt att 

bedöma effekten av lokal påverkan på hela vattenförekomsten, är 

det felaktigt att låta en statusbedömning för hela vatten-

förekomsten gälla lokalt, särskilt eftersom underlaget är be-

gränsat och statusbedömningen inte är representativ för de lokala 

förhållandena.  

 

Tillgången på vatten i marken bestäms av de geologiska, topo-

grafiska och meteorologiska förhållandena. De geologiska förhål-

landena bestämmer den vattenmängd som kan lagras i jordlager och 

berggrund, och detta tillsammans med topografi och meteorologi 

bestämmer de hydrogeologiska förhållandena som magasinering och 

strömning av grundvatten. Dessa förhållanden varierar stort inom 

grundvattenförekomsten Mellersta Gotland-Klintehamn (se ansökans 

Bilaga B.2.19). Det går således inte att göra en statusklassi-

ficering av kvantitet och kvalitet för hela grundvattenförekomsten 

baserat på några få icke-representativa mätpunkter.  

 

Vid tidpunkten för bolagets ansökan - hösten 2018 - var beslutad 

kvantitativ status för grundvattenförekomsten Mellersta Gotland-

Klintehamn god. Motiveringen i VISS var:  
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”Tillgången på grundvatten inom regionen är vanligen god 

varför förekomsten bedöms ha god kvantitativ status. 

Klassningen är gjord utan dataunderlag från förekomsten”.  

 

Vid utdrag från den senaste bedömningen (2019-11-22) i VISS anges 

den kvantitativa statusen till otillfredsställande, med följande 

motivering och metod för bedömning: 

 

”Den kvantitativa statusen bedöms vara otillfredsställande. 

I vattenförekomsten finns tydliga indikationer på intrusion 

av saltvatten. I 2 av 6 stationer i förekomsten har klorid-

halter över riktvärdet uppmätts vid ett flertal tillfällen. 

För parametrarna konduktivitet och sulfat har värden under 

riktvärdet men över vända trend uppmätts. Vidare är det i 

området vanligt med saltvatteninträngning i enskilda vatten-

täkter. I området rapporteras också ofta om problem vid 

större uttag, främst i kustnära och mer låglänta områden. I 

området finns en större bergtäkt som är under prövning för 

grundvattenbortledning, vilket skulle kunna påverka 

förekomsten negativt
3

.” 

 

Den kemiska statusen anges vara otillfredsställande med följande 

motivering och metod för bedömning (2019-09-06): 

 

”Bedömningen grundar sig på att riktvärdet överskrids för 

parametern klorid och bekämpningsmedel. Antal analyser är 

dock mycket ojämnt fördelade mellan provtagningsstationerna. 

Inom förekomsten finns också ett förorenat område där mycket 

höga halter av PAH finns i grundvattnet. Klassificeringens 

tillförlitlighet bedöms som medium eftersom förekomsten är 

mycket stor till ytan och det är osäkert om de stationer som 

används vid statusklassningen är tillräckliga för att göra 

en enhetlig bedömning för hela förekomsten samtidigt som det 

inte finns tillräckligt mycket analysdata för att uppnå hög 

tillförlitlighet.”  

                                                 
3

 Att ett påstående som detta läggs in på webbplatsen VISS, framstår för 

bolaget både som ogenomtänkt och olämpligt. 
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För klorid anges klassificeringen uppnår ej god, med följande 

motivering och metod för bedömning (2019-09-06): 

 

”Resultat från råvattenanalyser från Vattentäktsarkivet och 

regionala miljöövervakningsdata visar att klorid har prov-

tagits i sex provtagningsstationer i förekomsten, under åren 

2013-2017 där två stationer uppvisar medelvärden för klorid 

över riktvärdet (100 mg/l). Maximalt uppmätt halt är 220 

mg/l. Övriga stationer har medelvärden under vända trend (50 

mg/l). Klassningen baseras på 28 analyser av klorid. Till-

förlitligheten är medel (2) då bedömningen baseras på ett 

fåtal analyser och stationerna där riktvärdet överskrids 

bedöms representera en liten del av förekomsten.” 

 

Följande övervakningsstationer har använts vid statusklassningen 

(se Bilaga 1): 

 

Eskelhem/Övide,  

Klinte, Loggarve 

Mölner,  

Tofta norra 

Eskelhem 

Träkumla 

 

Kloridhalten i grundvattnet vid dessa stationer beror på 

naturgivna förhållanden som geologi (berggrund och jordtäcke), 

hydrogeologi (vattenförande egenskaper som porositet, sprickighet 

och zoner), topografi (höjd över havet), avstånd till kusten, djup 

till grundvattenytan och provtagningsdjup, samt mänsklig påverkan 

i form av uttag av grundvatten. 

 

Det framgår tydligt att den förhöjda kloridhalten som ligger till 

grund för den nuvarande bedömningen av den kvantitativa statusen 

som otillfredsställande baseras på två stationer vid Eskelhem som 

ligger drygt en mil nordväst om planerat stenbrott (se Bilaga 1). 

De högsta värdena förekommer i SGU:s station för regional 

miljöövervakning som endast har provtagits två gånger. 
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Den kommunala vattentäkt som ligger närmast det sökta täktområdet 

är Loggarve. Även en reservvattentäkt Mölner ligger i anslutning 

till täktområdet. Vattennivåer i brunnarna och kemiska analyser 

från dessa vattentäkter har utvärderats. Kloridhalten ligger 

mellan 5 och 20 mg/l, trots att vattennivån i brunnarna under 

sommaren avsänks till nivån -10 m över havet (se ansökans Bilaga 

B.2, avsnitt 11, samt Bilaga B.2.7 och B.2.8).  

 

En separat utredning har gjorts av ”Salthaltigt grundvatten vid 

Klintebys stenbrott med omgivning”, som påvisar förekomsten av 

enskilda brunnar med salthaltigt vatten (se ansökans Bilaga 

B.2.17). Salthaltigt brunnsvatten förekommer huvudsakligen i 

områden med lägre marknivåer än Littorinavallen på +25 m.ö.h., som 

utgör strandvallen för ett saltvattenhav för ca 7000-5000 år 

sedan. Det förekommer även salthaltigt vatten i brunnar som ligger 

ovanför Littorinavallen och även ovanför Ancylusvallen på +37 

m.ö.h., som utgör strandvallen för en sötvattensjö för ca 10800-

8000 år sedan. Dessa brunnar har salthaltigt vatten i botten av 

brunnen, som ligger på nivåer mellan -10 m och -20 m över havet. 

Detta kan förklaras av att det salthaltiga vattnet under 

Littorina-tiden gick in i berggrunden ovanför strandvallen för 

Littorina-havet, liksom salthaltigt vatten idag förekommer i 

kustnära områden (se ansökans Bilaga B.2.17, Figurerna 2, 3, 7 och 

17).  

 

Det ansökta stenbrottet ligger på en högplatå öster om 

Ancylusvallen med marknivåer upp till +55 m över havet. 

Konduktivitetsmätningar i fem kärnborrhål inom sökt stenbrott 

visar på låg kloridhalt (se ansökans Bilaga B.2.17, avsnitt 2.3). 

Beräkningar visar även att kalkbrytning i ansökt stenbrott vid 

Klintebys inte bedöms medföra att relikt grundvatten med förhöjd 

salthalt kommer att stiga upp till nivåer så att kloridhalten ökar 

i uttaget vatten i kommunala vattentäkter eller privata brunnar.  

 

Under remissförfarandet har ingen kritik kommit mot utredningen om 

”Salthaltigt grundvatten vid Klintebys stenbrott med omgivning” 

(ansökans Bilaga B.2.17). Den enda remissinstans som har 
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kommenterat utredningen om salthaltigt grundvatten är SGU 

(underinstansens aktbilaga 65, s. 5). SGU skriver:  

 

”Ansökningshandlingarna redovisar en omfattande diskussion 

om saltvatteninträngning. (…) Bolagets verksamhet bedöms 

alltså ensamt inte orsaka saltvatteninträngning.”  

 

SGU skriver även (s. 1):  

 

”SGU delar bolagets uppfattning avseende den generella 

hydrogeologiska beskrivningen av täktområdet.” 

 

Definitionen av kvantitativ status för grundvattenförekomster 

återfinns i 13 § i SGU:s föreskrift om miljökvalitetsnormer och 

statusklassificering för grundvatten (SGU-FS 2013:2): 

 

"En grundvattenförekomst eller grupp av grundvattenföre-

komster har god kvantitativ status när grundvattennivåerna 

är sådana att de visar att det råder balans mellan den 

långsiktiga uttagsnivån och grundvattenbildningen. Vatten-

nivåerna ska därmed vara sådana att de  

1. inte till följd av mänsklig påverkan visar på sådana 

långsiktiga förändringar i flödesriktningen som or-

sakar inträngning av salt grundvatten eller föro-

rening, och 

2. inte genom mänsklig påverkan leder till, eller kan 

leda till, att god ekologisk status inte nås i yt-

vatten som är förbundna med grundvattenförekomsten 

eller gruppen av grundvattenförekomster eller till 

skada på grundvattenberoende terrestra ekosystem. 

Om dessa kriterier inte uppfylls är den kvantitativa 

statusen otillfredsställande." 

 

Föreskriften är den svenska implementeringen av bestämmelserna i 

Bilaga V, 2.1.2 i Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG). 

Bestämmelserna anger att det finns fyra kriterier för att god 

kvantitativ status ska uppnås. Detta stöds mycket tydligt av 

gemensam europeisk vägledning för hur direktivet ska tillämpas. 
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Alla fyra kriterier ska vara uppfyllda för att statusen ska 

bedömas som god. 

 

SGU kommenterar sammanfattningsvis de fyra kriterierna på följande 

sätt (underinstansens aktbilaga 65, s. 4-5): 

 

1. Att det råder balans mellan den långsiktiga uttagsnivån och 

grundvattenbildningen: Enligt bilaga V, 2.1.2 till ram-

vattendirektivet är det nivån i den tillgängliga grund-

vattenresursen som inte får överskridas av uttaget. Det är 

således inte alltid möjligt att tillgodoräkna sig vatten-

resursen i hela förekomsten.  

 

2. Att det inte får ske långsiktiga förändringar i flödes-

riktningen som orsakar inträngning av saltvatten eller andra 

föroreningar: Grundvattenförekomsten har problem med för-

höjda halter av klorid, sulfat och konduktivitet. Det tyder 

på att det redan idag finns problem med saltvatten-

inträngning i grundvattenförekomsten. De förhöjda klorid-

halterna är också en orsak till att grundvattenförekomsten 

har otillfredsställande kemisk status. Vattenmyndigheten har 

även gjort bedömningen att grundvattenförekomsten är utsatt 

för betydande påverkan i form av grundvattennivåföränd-

ringar. Ansökningshandlingarna redovisar en omfattande 

diskussion om saltvatteninträngning. (…) Bolagets verksamhet 

bedöms alltså ensamt inte orsaka saltvatteninträngning. 

 

3. Att mänsklig påverkan på grundvattenförekomsten inte får 

leda till att god ekologisk status inte kan uppnås i för-

bundna ytvattenförekomster: Bolaget har angett att påverkan 

på närliggande ytvattenförekomster är liten. SGU finner det 

sannolikt att det stämmer. 

 

4. Att mänsklig påverkan på grundvattenförekomsten inte får 

leda till skada på grundvattenberoende terrestra ekosystem: 

(…) Inom verksamhetsområdet finns Stormyr, ett större 

sammanhängande våtmarksområde med flera grundvattenberoende 

naturtyper. SGU bedömer att influensområdet troligen är 



ALRUTZ’  ADVOKATBYRÅ  AB 
                       
                      STOCKHOLM 

 

 
 

 

18 

större än vad bolaget avgivit i ansökningshandlingarna. 

Därför föreligger även risk för påverkan på Stormyr. (…) SGU 

bedömer att det finns risk att verksamheten leder till att 

grundvattennivån i Stormyr sjunker, vilket skulle påverka 

ekosystemen negativt (…) En möjlig skyddsåtgärd kan dock 

vara en sådan tätskärm som i så fall bör villkoras i 

tillståndet. 

 

SGU bedömer således att kriterierna 2 och 3 är uppfyllda, vilket 

även anges i underinstansen aktbilaga 116, s. 3:  

 

”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.” 

 

Avseende kriterie 1 skriver SGU att: 

 

”…den ansökta verksamheten kommer leda till en negativ 

påverkan på grundvattenförekomstens vattenbalans. Grund-

vattenförekomsten 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”. 

 

Denna slutsats baseras på att SGU felaktigt bedömer dels att 

vatten bortleds som naturligt bildar grundvatten på större djup, 

dels att ytligt grundvatten bortleds som naturligt snabbt avrinner 

i en bäck till havet. 

 

SGU gör antagandet att 25 mm/år bildar grundvatten på större djup. 

Referenser ges till två studier med numerisk modell, där den 

första gjordes av bolagets konsult Charlie Axelsson vid hans 

anställning på SGU (Axelsson, C. & Carlsson, L., 1979).  

 

Det är viktigt att förstå att resultaten från en numerisk modell 

inte är en allmän sanning utan bara en bästa uppskattning för det 

område där modellen appliceras. SGU hävdar att den låga grund-
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vattenbildningen till djupare berglager medför att Loggarve 

vattentäkt skulle behöva ett infiltrationsområde som är dubbelt så 

stort som dagens skyddsområde, men att detta endast medför en 

marginell risk för påverkan på brunnarna. SGU skriver 

(underinstansens aktbilaga 116, sid 2): 

 

”SGU vill framföra att myndigheten bedömer det som troligt 

att kalkstenstäktens influensområde och de kommunala 

brunnarnas grundvattenbildningsområde överlappar varandra. 

Ett minskat grundvattenflöde 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.” 

 

SGU verkar inte ha tagit hänsyn till den hydrogeologiska kartan 

över Gotland, där uttagsmöjligheten av vatten från berggrunden 

anges vara 2000–6000 l/h vid Loggarve vattentäkt jämfört med 600–

2000 l/h vid planerad stentäkt (se Bilaga 1). Dessutom visar 

mätningar av grundvattennivån i borrhål vid Klintetäkten att 

vattennivån i två borrhål (Bh1 och Bh3) som ligger i den djupare 

märgelstenen, endast stiger marginellt vid större nederbörds-

tillfällen (se Bilaga 2). Däremot stiger grundvattennivån i övriga 

borrhål som ligger i den ytliga kalkstenen kraftigt vid neder-

bördstillfällen, vilket visar på en väsentlig större grundvatten-

bildning till den ytliga kalkberggrunden än till den tätare 

underliggande märgelstenen. 

 

Angående den ytliga grundvattenavrinningen skriver SGU: 

 

”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 grundvattenföre-

komstens vattenbalans.” 
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Den avrinning som idag sker naturligt från Klintebys höjdområde 

förekommer endast under vintern och rinner i norr till Loggarve-

bäcken och vidare ut till Varvsviken norr om Klintehamn, och i 

söder till en ”källa” och via dike till Östersjön. Detta vatten 

utnyttjas idag endast från ”källan” som rinner ned i två bryer, 

och som under den nederbördsrika perioden kan nyttjas för 

djurhållning. Den planerade vattenhanteringen med magasinering av 

vatten under vintern för nyttjande under sommaren medför istället 

att grundvattenbildningen under vintern kommer grundvattenföre-

komsten tillgodo under sommaren. 

 

Gotland har stora problem med vattenförsörjningen under sommaren, 

då nederbördsmängden är liten och efterfrågan är stor, men vatten 

finns i överskott under vintern med stor nederbördsmängd och 

mindre efterfrågan. Länsstyrelsen skriver i sitt överklagande (s. 

7): 

  

”Hushållningen av Gotlands dricksvattenresurs har länge 

varit föremål för lokala och regionala men även nationella 

åtgärder och utredningar. (…) Hushållning med grundvatten-

resurserna är av mycket stor betydelse för såväl allmänna 

och enskilda intressen i länet. Hur bedömningar i förhål-

lande till miljökvalitetsnormer för vatten ska göras för 

långsiktigt hållbara vattenuttag är därför en viktig fråga.” 

 

För att bidra till en jämnare fördelning av vattentillgången under 

året i Klintebysområdet och nyttiggöra det vatten som idag bara 

rinner ut i havet, planerar bolaget att anlägga två bassänger om 

vardera 150 000 m
3

 (se ansökans Bilaga B.2, avsnitt 14).  

 

En bassäng räcker för att lagra avrinningen från vinterperioden 

till sommaren, då vattnet kan nyttjas för t.ex. bevattning eller 

förstärkning av dricksvattenresursen. Dimensioneringen av en 

bassäng bygger på en statistisk analys av 19 års avrinning 

beräknad av SMHI för avrinningsområdet vid Klintebys.  
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Dock planeras för anläggande av ytterligare en lika stor bassäng 

som kan behövas om nederbördsförhållandena ökar under drift-

perioden vid en framtida klimatförändring.  

 

I samband med efterbehandling skapas sedan två vattensamlingar, en 

i den norra delen av stenbrottet på 300 Tm
3

, och en i den södra 

delen på ca 1 Mm
3

 respektive ca 2,5 Mm
3

 beroende på dämningsnivå, 

vilka kommer att fungera som utjämningsmagasin för nederbörden 

under vintern till sommaren (se underinstansens aktbilaga 72, 

avsnitt 5, samt aktbilaga 123, bilderna 26, 27 och 29). 

  

Avseende kriterie 4 skriver SGU: 

 

”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 under-

sökningar 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 tillrinn-

ingen 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, 
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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.” 

 

Skyddet av Stormyr beskrivs i ansökans Bilaga B.2, avsnitt 15.3.1 

och 16.2, och i två bemötanden av bolaget (underinstansens 

aktbilaga 29, avsnitt 4.7 och underinstansens aktbilaga 72, 

avsnitt 4.5.3, s. 36, och avsnitt 6). Utöver det kan följande 

anföras. 

 

Vid huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen presenterades 

Stormyrs vattenbalans samt påverkan och skyddsåtgärder i form av 

en tätskärm (se Bilaga 3). Inläckaget av grundvatten till planerat 

stenbrott är störst under vintern då grundvattennivån i området är 

högst. Under sommarperioden med låga grundvattennivåer är Stormyr 

naturligt torr, och det sker ingen påverkan på grundvattennivåer 

och tillrinning som har någon negativ påverkan på ekosystemet. SGU 

påpekar att den mest känsliga perioden för vegetationen är under 

våren, och att om grundvattennivån sjunker tidigare eller om 

tillrinningen minskar då kan det skada ekosystemet. 

 

Enligt ovanstående resonemang och SGU:s fyra kriterier, leder inte 

den sökta verksamheten till att grundvattenförekomsten Mellersta 

Gotland-Klintehamn lokalt vid Klintebys inte uppnår god 

kvantitativ status. 

 

4.2.3 Tätskärmar m.m.  

 

Länsstyrelsen efterlyser i sitt överklagande information om 

tätskärmars placering, utformning, förväntad effekt och kontroll-

program.  

 

Bolagets bemötande: 

Placering; Då kunskap om platser med inläckage inte föreligger 

innan brytningen påbörjas kan inte behovet och lokaliseringen av 

en tätskärm anges.  
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Utformning; En schematisk utformning av en tätskärm redovisas i 

Bilaga 3.  

Förväntad effekt; Tätskärmar med liknande konstruktion har använts 

vid gruvprojekt både i Sverige och utomlands med god effekt att 

förhindra grundvattenflöde. 

Kontrollprogram; Den mest effektiva metoden att mäta effekten av 

en tätskärm är att mäta inflödet före och efter anläggande av 

tätskärm. 

 

Länsstyrelsen anför också att ansökan och domen med villkor 12 

inte innehåller underlag för bedömning av när behov ska anses ha 

uppstått av att anlägga en eller flera tätskärmar mellan täkten 

och den norra respektive västra gränsen för Stormyrs avrinnings-

område i syfte att hindra påverkan på myrens naturvärden.  

 

Bolaget anser att behov av att anlägga tätskärmar föreligger vid 

större punktinläckage (t.ex. 0,5-1 l/s) under våren när 

brytfronten ligger på omkring 50-100 m från tillrinningsområdet 

för Stormyr. 

 

4.2.4 Ytterligare bemötande avseende MKN  

 

Länsstyrelsens påstående ”Grundvattenförekomsten Mellersta 

Gotland-Klintehamn har idag otillfredsställande kvantitativ 

status” och att verksamheten äventyrar möjligheten att nå 

miljökvalitetsnormen god kvantitativ status baserat på SGU:s 

yttranden är felaktigt enligt nedanstående motivering: 

 

1. Den statusklassning för klorid som har gjorts senast (2019-

09-06) anges till uppnår ej god och har tillförlitligheten 

medel (2) enligt VISS. I motiveringen anges att ”bedömningen 

baseras på ett fåtal analyser och stationerna där riktvärdet 

överskrids bedöms representera en liten del av förekomsten”. 

 

2. Av samma anledning som att påverkan av en verksamhet gäller 

den tillgängliga vattenresursen i grundvattenförekomsten, så 

kan den kvantitativa och kvalitativa statusen inte bestämmas 

för hela grundvattenförekomsten utan bara utifrån förhål-
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landena i den tillgängliga vattenresursen i grundvatten-

förekomsten. 

 

3. Det finns inga data som idag stöder att den tillgängliga 

vattenresursen i grundvattenförekomsten har otillfreds-

ställande kvantitativ status. Däremot finns data som stöder 

att den tillgängliga vattenresursen i grundvattenförekomsten 

har god kvantitativ status (se Bilaga 1). 

 

4. Trots att den nederbörd (25 mm/år) som enligt SGU antas 

bilda grundvatten på större djup bortleds, så bedömer SGU 

att den ökade risken för påverkan på de kommunala brunnarna 

är marginell (se underinstansens aktbilaga 116, sid 2).  

 

5. Denna status är ännu inte beslutad. Vattendelegationerna 

kommer att besluta om statusklassificeringen för denna cykel 

under 2021, och ny status och miljökvalitetsnormer kommer 

att gälla från och med år 2022. Det är den nu beslutade 

statusen och miljökvalitetsnormen som prövningen ska utgå 

från (jfr. MÖD 2016:42, Näckån). 

 

Region Gotland har tagit hjälp av konsultföretaget Sweco, som har 

beräknat påverkansavståndet till ca 100-200 meter från bergtäktens 

yttre gräns beroende på låg- eller högvattensituation. Regionen 

skriver i sitt yttrande (underinstansens aktbilaga 62, avsnitt 

2.1.3):  

 

”Även om det påverkansavstånd som Sweco beräknat är större 

än det som anges i ansökan kan Sweco ställa sig bakom 

bedömningen att de kommunala brunnarna inte kommer att på-

verkas av den planerade täktverksamheten.” 

 

Slutligen ska följande läggas till i fråga om miljökvalitets-

normernas uppfyllande: 

 

Gunilla Högberg Björcks huvudmän har anfört (s. 10) att det inte 

är relevant att bara redovisa påverkan på grundvattenförekomstens 

kvantitativa status utifrån påverkan på hela grundvattenföre-

komsten, och att aktuell grundvattenförekomst omfattar en stor yta 
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med varierande förutsättningar, dels vad gäller markförhållanden 

och topografi, dels vad gäller lokalklimat och årsnederbörd. 

 

Bolaget anser att det redovisade är en intressant iakttagelse. 

Frågeställningen beskrivs i ansökans Bilaga B.2.19, samt dis-

kuteras ovan i detta avsnitt. Som en parallell måste då också 

gälla att inte heller statusklassificeringen kan baseras på ett 

fåtal icke representativa mätpunkter och gälla hela grundvatten-

förekomsten. 

 

Johan Öbergs huvudmän har anfört (s. 2-3) följande: ”Vidare menar 

SGU att den sökta verksamheten kommer att ha en negativ påverkan 

på grundvattenförekomsten i området. Det bör i sammanhanget 

understrykas att SGU inte godkänt SMA:s beräkningar av influens-

området.” 

 

Frågeställningen diskuteras ovan i detta avsnitt. 

 

4.3 Hydrogeologiskt underlag 

 

Gunilla Högberg Björcks huvudmän har anfört (s. 8) ”att det av 

bolaget presenterade hydrogeologiska underlaget är behäftat med så 

pass stora brister att bolagets slutsatser och bedömningar i fråga 

om verksamhetens grundvattenpåverkan inte kan anses vara till-

förlitliga.”  

 

De hydrogeologiska undersökningarna ansågs av Gunilla Högberg 

Björcks tekniska biträde, Eva-Charlotta Helsdotter, vara brist-

fälliga på följande punkter: 

 

a. Förändringar mäts i en alldeles för grov skala för att kunna 

göra tillförlitliga ekologiska riskanalyser. 

b. Undersökningar har enbart utförts vid ett fåtal tillfällen 

och/eller under en begränsad tidsperiod. 

c. En försumbart liten del av området är undersökt. 

d. Ett fåtal borrhål har gjorts inom området som är över 1 km2

 

stort. 
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e. Sprickor och svaghetszoner har inte redovisats och det fram-

kommer inte hur olika grundvattenförande lager ser ut eller 

varifrån dricksvattnet i de enskilda brunnarna kommer.  

f. Utredningen utgår från homogena isotropa förhållanden för 

beräkning av influensområdet till kalkbrottet 

g. Det saknas uppgifter om hur grundvattenströmningen kommer 

att se ut både vid brytning och efter brytning. 

h. Det saknas information om hur efterbehandlingen kommer att 

utföras och vilken påverkan denna kan komma att ha på 

grundvattnet. 

i. Vad gäller påverkan på Stormyr saknas utredning om ut-

strömning och inströmning av grund- och ytvatten till myren. 

j. Även vad gäller de skyddsåtgärder bolaget föreslagit 

kvarstår stora osäkerheter, hur ska de föreslagna bas-

sängerna och kanalerna utformas under och efter brytning 

samt hur ska tätskärm av finkornigt material göras mot 

Stormyr? 

 

Eva-Charlotta Helsdotters synpunkter besvarades och bemöttes vid 

huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen. Underlaget för 

detta gavs in till domstolen (se underinstansens aktbilaga 150). 

 

Det som styr grundvattnets rörelse i marken är de geologiska 

förhållandena (jordlager och berggrund samt porositet och 

sprickighet), de meteorologiska förhållandena (nederbörd och 

avdunstning) samt de topografiska förhållandena (marknivå och 

lutning). För att förstå grundvattnets strömning i marklagren 

måste även hydrogeologiska studier av grundvattennivå och 

vattengenomsläpplighet och dessas variationer i tid och rum 

genomföras. Det är alltså nödvändigt att förstå bildandet av de 

geologiska lagren och dessas förändring med tiden, samt effekten 

av de senaste ca 10 000 årens landhöjning på de hydrogeologiska 

förhållandena. 

 

SMA Mineral har låtit göra omfattande undersökningar av områdets 

geologiska förhållanden, dels genom studier av befintligt material 

som skrifter och kartor, dels genom kartering av borrkärnor i 17 

kärnborrhål tillsammans med borrarens noteringar vid borrning samt 
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undersökning av förekomsten av vattenförande zoner i sju profiler 

inom planerat stenbrott och i omgivningen. 

 

Följande undersökningar har utförts: 

 

 Samtidig mätning av grundvattennivån i 3 brunnar borrade 

hösten 2015 och i 17 kärnborrhål borrade hösten 2016 vid tre 

tillfällen 2017; 12 maj (vår), 7 augusti (sommar) och 6 

november (höst). 

 

 Hydraultester för beräkning av vattengenomsläppligheten 

utfördes i 3 brunnar och 16 kärnborrhål i maj och augusti 

2017 vid låg grundvattennivå, samt i 3 kärnborrhål i novem-

ber vid hög grundvattennivå i den sydvästra delen av 

planerat stenbrott där berggrunden är mest genomsläpplig. 

 

 Baserat på resultaten från samtidig mätning av grund-

vattennivån och hydraultester installerades loggrar för 

kontinuerlig mätning av grundvattennivån i 6 kärnborrhål och 

en brunn, varav 2 sitter i den centrala delen av planerat 

stenbrott sedan maj och augusti 2017, 3 i den sydvästra 

sedan november 2017 och 2 i den södra delen sedan mars 2019.  

 

 Som en del i ett kontrollprogram installerades loggrar i 3 

privata brunnar i Lilla Snögrinde på fastigheterna 1:26, 

1:45 och 1:50 i mars 2018.  

 

För att förstå vattnets kretslopp i området har även information 

inhämtats om avrinning från SMHI:s Vattenwebb, och flödesmätningar 

har gjorts i bäckar i omgivningen till planerat stenbrott och i en 

”källa” på fastigheten Lilla Snögrinde 1:50. 

 

Detta beskrivs ingående i miljökonsekvensbeskrivningen (ansökans 

Bilaga B.2), och en sammanställning av resultaten från kärn-

borrningsprotokoll, kärnkartering, grundvattennivåmätning samt 

hydraultester vid tre tillfällen redovisas i ansökans Bilaga 

B.2.16. En utredning av orsaken till och förekomsten av salt-
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haltigt grundvatten vid Klintebys stenbrott med omgivning samt 

effekten av planerad kalkbrytning ges i ansökans Bilaga B.2.17. 

 

Genom att förstå bildandet av de geologiska lagren och dessas 

förändring med tiden, samt genom att sammanställa denna kunskap 

med de genomförda detaljerade geologiska och hydrogeologiska 

undersökningarna och information om avrinningen från området, 

anser bolaget att detta är tillräckligt för att skapa en 

begreppsmässig modell över grundvattnets förekomst och strömning 

inom planerat stenbrott och dess omgivning.  

 

Den historiska utvecklingen i området med en pågående landhöjning 

sedan ca 10 000 år förklarar även förekomsten av salthaltigt 

relikt grundvatten i området vid planerat stenbrott och västerut 

mot Östersjön.  

 

SGU, som är ansvarig myndighet för grundvatten i Sverige, har 

accepterat den av bolaget redovisade begreppsmässiga modellen över 

grundvattnets förekomst och strömning vid planerat stenbrott och 

skriver (se underinstansens aktbilaga 65, s. 1-2): 

 

”SGU delar bolagets uppfattning avseende den generella 

hydrogeologiska beskrivningen av täktområdet. Av ansökan 

framgår att området ligger på ett höjdområde med marknivån i 

den centrala delen på cirka +55 m och med en grundvattennivå 

några meter under markytan. Vattengenomsläppligheten är 

störst i den ytligt uppspruckna kalkstenen ner till 3-5 m 

under markytan, och därunder är kalkstenen mindre genom-

släpplig förutom i de södra och sydvästra delarna där den 

även har en hög vattengenomsläppligheten på större djup. SGU 

håller med om att detta innebär att stora delar av högplatån 

naturligt bidrar till den ytliga grundvattenavrinningen mot 

bäcken i norr, som har hög vattenföring under vintern, och 

att en mindre del bildar djupare grundvatten. Betydande 

avrinning sker även mot våtmarksområdet Stormyr. I den södra 

och sydvästra delen av området sker grundvattenbildning till 

djupare lager i berggrunden.” 
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Detta illustreras av foton tagna vid Snögrindebrottet (se Bilaga 

4). 

 

Inte någon remissinstans har ifrågasatt utredningen om salthaltigt 

grundvatten vid Klintebys stenbrott med omgivning, och effekten av 

planerad kalkbrytning (se ansökans Bilaga B.2.17). SGU skriver i 

sitt remissyttrande ”Ansökningshandlingarna redovisar en om-

fattande diskussion om saltvatteninträngning.” (underinstansens 

aktbilaga 65, s. 5). 

 

Punkterna f–j i Gunilla Högberg Björcks lista bemöts i avsnitt 

nedan. 

 

4.4 Bestämning av influensområde 

 

Kritik har framförts avseende storleken på och metodiken för 

beräkning av influensområdet från planerat stenbrott vid 

Klintebys. Gunilla Högberg Björcks huvudmän har anfört (s. 8): 

”Sprickor och svaghetszoner har inte redovisats och det framkommer 

inte hur olika grundvattenförande lager ser ut eller varifrån 

dricksvattnet i de enskilda brunnarna kommer. Istället utgår 

utredningen från homogena isotropa förhållanden för beräkning av 

influensområdet till kalkbrottet.” 

 

Naturskyddsföreningen har anfört (s. 2) att grundvattenmodellen 

som redovisas i ansökan är en förenklad bild av verkligheten och 

rymmer betydande osäkerheter. Naturskyddsföreningen har efterlyst 

en bedömning av oberoende sakkunniga (”second opinion”) och vidare 

refererat till den ”…allvarliga kritik som Naturvårdsverket och 

Länsstyrelsen på Gotland framförde mot Cementas grundvatten-

utredningar vid huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen i 

målet om utökad kalkstensbrytning vid File Hajdar (M 7575-17) där 

myndigheterna anförde att en modellering av grundvattenström-

ningarna, hur väl den än är gjord, rymmer betydande osäkerheter 

och inte kan beskriva påverkan på yt- och grundvattnets rörelser 

med tillräcklig noggrannhet, speciellt med de komplexa berggrunds-

förhållanden som råder på Gotland.” 
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Bolagets bemötande: Det måste först fastslås att inga modell-

beräkningar har gjorts av grundvattenströmning vid planerat 

stenbrott i Klintebys med omgivning. För att få en uppfattning av 

influensområdet har enklare teoretiska beräkningar gjorts baserat 

på kunskap om de hydrogeologiska egenskaperna hos kalkstenen, 

uppmätta grundvattennivåer vid olika årstider samt de meteoro-

logiska förhållandena (se ansökans Bilaga B.2, avsnitt 15.1.1). 

Gunilla Högberg Björcks huvudmän har gjort gällande att antaganden 

av homogena och isotropa förhållanden görs i beräkningarna. 

Homogena förhållanden innebär att berggrundens vattenförande 

egenskaper inte förändras inom ett visst område, och isotropa 

förhållanden innebär att de inte är riktningsberoende. Huvud-

männens påstående är felaktigt eftersom hänsyn tas till den 

vattengenomsläpplighet som beräknats för borrhål längs slutlig 

brottkant för beräkning av influensavstånd utefter brottkanten. 

Här tas även hänsyn till topografi och naturlig grundvattennivå 

vid hög- och lågvattenperiod. När det gäller riktningsberoende 

vattenförande egenskaper så finns inga uttalade sprickriktningar i 

kalkstenen och några vattenförande subvertikala sprickzoner har 

inte påträffats. Däremot är den övre 3–5 m mäktiga kalkstenen mer 

uppsprucken än underliggande kalksten och den därunder liggande 

tätare märgelstenen. Hänsyn till detta har tagits vid beräkningen 

av influensavståndet. 

 

I mark- och miljödomstolens kompletteringsrunda fördes en 

diskussion om influensavstånd (se underinstansens aktbilaga 29, 

avsnitt 4.2). För att få en uppfattning om rimligheten i 

beräkningarna har därefter 16 kaxborrhål borrats på olika avstånd 

från brytfronten vid det befintliga stenbrottet vid Klintebys, i 

norra delen av sökt utvidgat stenbrott. Mätning av grundvatten-

nivån i borrhålen görs dagligen sedan 22 mars 2019 och en 

nederbördsstation har installerats i anslutning till stenbrottet. 

I bemötande av yttranden i mark- och miljödomstolen redovisas 

resultat från mätningarna som stödjer slutsatserna från beräk-

ningarna (se underinstansens aktbilaga 72, avsnitt 2.3). 

 

Den begreppsmässiga modell som baseras på förståelsen av de hydro-

geologiska förhållandena i området har accepterats av SGU. Region 
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Gotland har anlitat konsultföretaget Sweco för en granskning av 

ansökans underlag och bedömningar med avseende på kommunala 

vattentäkter (se underinstansens aktbil 62, avsnitt 2.1.3). Enligt 

Swecos beräkningar ”uppgår beräknat påverkansavstånd till ca 100-

200 meter från bergtäktens yttre gräns beroende på låg- eller 

högvattensituation”. I de bedömningar som bolaget gör används ett 

influensavstånd på upp till 200 meter. 

 

Det finns osäkerheter i alla typer av beräkningar, men det 

väsentliga är att undersöka relevanta egenskaper i berggrunden som 

kan vara av väsentlig betydelse för påverkan på omgivande natur 

och skyddsobjekt såsom vattentäkter och privata brunnar. Här 

bestäms även skalan och intensiteten i rum och tid på de 

undersökningar som krävs. Det är således inte nödvändigt att 

förstå alla detaljer, utan endast de som är av betydelse för 

problemställningen.  

 

De viktiga egenskaperna hos berggrunden som styr grundvattnets 

förekomst och rörelse är följande; olika bergarters sprickighet, 

förekomst av vattenförande subhorisontella lager och subvertikala 

zoner med hög sprickfrekvens. Kalkstenens och den underliggande 

märgelstenens vattenförande egenskaper har undersökts med till-

räcklig noggrannhet genom hydraultester och information från 

borrprotokoll och kärnkartering, och detta har redovisats i 

ansökan. Det går inte att urskilja några sammanhängande sub-

horisontella vattenförande lager i planerat brytområde baserat på 

de geologiska och hydrogeologiska undersökningar som gjorts (se 

ansökans Bilaga B.2.15 och Bilaga B.2.16).  

 

Inga subvertikala vattenförande zoner har påträffats vid den 

geofysiska undersökning som gjorts i området (se ansökans Bilaga 

B.2, avsnitt 4.2), även om Eva-Charlotta Helsdotter vid mark- och 

miljödomstolens huvudförhandling hävdade att en sådan förekommer 

mellan Snögrindebrottet och ”källa” och bryer i dalgången norr om 

Lilla Snögrinde (se underinstansens aktbilaga 137).  

 

Detta bemöttes och besvarades av bolaget vid förhandlingen. 

Geologi, topografi, avvägda nivåer på ”källa” och bryer samt 
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kontinuerliga grundvattennivåer i kärnborrhål i den sydvästra 

delen av planerat stenbrott tillsammans med förekomsten av 

vattenflöde i ”källan”, beskrevs (se underinstansens aktbilaga 

150). En komplettering har nu dessutom gjorts av Bild 2 i 

aktbilaga 150, med bl.a. den geofysiska profil där undersökning 

har gjorts av eventuell förekomst av vattenförande subvertikala 

sprickzoner, men där inga indikationer på zoner finns (se Bilaga 

5). 

 

Johan Öbergs huvudmän har anfört (s. 2) att influensområdet är 

betydligt större än vad domstolen har fastställt, vilket, enligt 

vad som anförs, bl.a. framgår av det faktum att vattnet i Henrik 

Jakobssons brunn, efter de sprängningar som SMA Mineral utförde i 

augusti 2019, ca 400 meter från brunnen, inte längre är tjänligt. 

Sedan dess är, enligt vad som anförs, Henrik Jakobssons 

brunnsvatten bräckt. Detta innebär enligt dem att redan till-

ståndet till bolagets nuvarande verksamhet utgör ett brott mot 

ramvattendirektivet, och att det finns all anledning att utgå från 

att en kraftigt utökad verksamhet medför ett väsentligt större 

influensområde än vad som är fallet idag. 

 

Bolagets bemötande: Johan Öbergs huvudmän formulerar den själv-

klara slutsatsen att influensavståndet är ca 400 m, baserat på att 

brunnsvattnet i brunnen på fastigheten Lilla Snögrinde 1:26 är 

bräckt och inte längre är tjänligt som en följd av bolagets 

sprängning vid Snögrindebrottet i augusti 2019. Samtidigt påstås 

att en utökad verksamhet medför ett väsentligt större influens-

område. Bolaget efterlyser en något större försiktighet i fråga om 

orsaken till att brunnsvattnet inte längre är tjänligt. De enda 

fakta som framförs är att det förekom en sprängning innan 

vattenprovet togs. Vid två ”samtidiga” händelser behöver den ena 

inte orsaka den andra. Påverkan på brunnen av bolagets nuvarande 

och framtida verksamhet behandlas nedan. 

 

4.5 Påverkan på kommunala vattentäkter och privata brunnar 

 

Region Gotland har, som anförs ovan, anlitat konsultföretaget 

Sweco för granskning av underlaget och bedömningar med avseende på 
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kommunala vattentäkter (se underinstansens aktbilaga 62, avsnitt 

2.1.3). Regionen anför: 

 

”Även om det påverkansavstånd som Sweco beräknat är större 

än det som anges i ansökan kan Sweco ställa sig bakom 

bedömningen att de kommunala brunnarna inte kommer att 

påverkas av den planerade täktverksamheten.” 

 

Kritik har framförts kring påverkan på kommunala vattentäkter och 

privata brunnar. T.ex. anför Gunilla Högberg Björcks huvudmän (s. 

9): ”SGU, som är den statliga expertmyndigheten vad gäller 

grundvatten, uppger i yttrande till mark- och miljödomstolen att 

myndigheten bedömer det som troligt att kalkstenstäktens influens-

område och de kommunala brunnarnas grundvattenbildningsområde 

överlappar varandra. Ett minskat grundvattenflöde till berg på 

större djup skulle kunna innebära större avsänkning i de kommunala 

brunnarna än vad bolaget beräknat.” 

 

Bolagets bemötande: Bolaget noterar att den sista meningen i det 

återgivna stycket inte har tagits med (underinstansens aktbilaga 

116, s 2). Där anförs: ”SGU bedömer dock att den ökade risken för 

påverkan på brunnarna är marginell.” 

 

Frågan om påverkan på enskilda brunnar har sedan mark- och 

miljödomstolens prövning även hanterats i ett tillsynsärende vid 

länsstyrelsen (länsstyrelsens dnr 535-4859-2019): 

 

Klagomål har kommit in till länsstyrelsen från tre brunnsägare på 

fastigheterna Lilla Snögrinde 1:26, Lilla Snögrinde 1:50 och 

Hunninge 1:12, gällande bräckt och grumligt brunnsvatten ”beroende 

på verksamheten vid Klinteby och Snögrinde stenbrott, särskilt 

borrning och sprängning i augusti 2019 vid Snögrindebrottet”. Även 

ägaren till fastigheten Prästgården 1:10 uppger att brunnen hade 

grumligt vatten efter en sprängning. 
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SMA Mineral har med anledning av klagomålen gjort en utredning
4

, 

som har lämnats till länsstyrelsen den 8 juli 2020 ”SMA Mineral AB 

angående föreläggande den 26 juni 2020 enligt miljöbalken att 

utföra undersökning”. I utredningsarbetet ingick provtagning av 

vatten i brunnarna och vid hydrofor och avhärdningsfilter. 

 

Vattenproverna analyserades av Eurofins vattenlaboratorium som 

gjorde en kemisk och mikrobiologisk bedömning av tjänligheten som 

dricksvatten. Vid fastigheten Hunninge 1:12 gjordes även en 

renspumpning av brunnen, som medförde att ca 4 m sediment pumpades 

bort i botten av brunnen, som plötsligt blev 29 m djup. Turbi-

diteten, som är ett mått på vattnets grumlighet, sjönk från 440 

FNU före renspumpning till 28 FNU efter renspumpning.  

 

Sammanfattningsvis framgår av utredningen att grumlingen i 

brunnarna på fastigheterna Hunninge 1:12, Lilla Snögrinde 1:50 och 

Prästgården 1:10 har naturliga orsaker, bl.a. till följd av att 

brunnarna inte används kontinuerligt och att omsättningen av 

vattnet är dålig.  

 

Vad gäller det bräckta vattnet i brunnen på fastigheten Lilla 

Snögrinde 1:26 så togs vattenprov vid installationer inomhus, men 

inte i brunnen, i samband med utredningen av brunnsvatten i 

området. För att undersöka kvaliteten på brunnsvattnet gjordes ett 

undersökningsprogram, men fastighetsägaren vägrade undersöknings-

personal tillträde till brunnen. 

 

För att förstå hur grundvatten med förhöjd salthalt kan förekomma 

i privata brunnar krävs kunskap om historiska geologiska och 

hydrogeologiska förhållanden. Förhöjd salthalt kan finnas i 

brunnsvatten av två anledningar nämligen: 

 

 inträngande av salthaltigt havsvatten, eller 

 

                                                 
4

 SMA Minerals utredning/svar till länsstyrelsen är omfattande och ges in som 

en separat inlaga till Mark- och miljööverdomstolen. 
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 uppträngande av relikt salthaltigt havsvatten från tidigare 

salta hav, som Littorinahavet. 

 

Detta beskrivs detaljerat i ansökans Bilaga B.2.17.  

 

SGU anförde i sitt remissvar (se underinstansens aktbilaga 65, s. 

5): ”Ansökningshandlingarna redovisar en omfattande diskussion om 

saltvatteninträngning.” SGU anförde vidare: ”Bolagets verksamhet 

bedöms alltså ensamt inte orsaka saltvatteninträngning.”  

 

Ingen av remissinstanserna har heller haft synpunkter på 

beräkningarna av effekten av bortledning av vatten från planerat 

täktområde på risken för uppträngning av relikt salthaltigt 

grundvatten.  

 

För att grundvatten med förhöjd salthalt ska kunna komma in i en 

brunn måste grundvattennivån i brunnen avsänkas så mycket att 

underliggande tyngre salthaltigt vatten kan strömma upp i brunnen. 

Detta har ingenting med influensområdets avstånd att göra, som 

hävdas av Johan Öbergs huvudmän (se ovan). Påverkan från 

sprängningen, genom t.ex. öppnande av sprickor i berggrunden är 

inte hydrauliskt möjligt då brottbotten idag ligger på +46 m och 

botten på brunnen ligger på nivån -10 m över havet (se ansökans 

Bilaga B.2.10). 

 

Brunnen på Fastigheten Lilla Snögrinde 1:26 (Henrik Jakobsson) har 

den näst lägsta kapaciteten (720 liter/ timme) av privata brunnar 

i Lilla Snögrinde, där tre brunnar har en kapacitet om 1200 

liter/timme). Det innebär att vid samma vattenuttag från brunnarna 

så sjunker vattennivån i brunnen på Lilla Snögrinde 1:26 mera än i 

övriga brunnar (se underinstansens aktbilaga 80). Hösten 2019 

avsänktes brunnen flera gånger mellan 5–10 m, medan övriga brunnar 

bara avsänktes några meter (se Bilaga E, Figur 4 i Länsstyrelsen 

Dnr 535-4859-2019). Detta innebär att det skulle kunna finnas en 

risk att relikt grundvatten med förhöjd salthalt sugs in i brunnen 

vid Lilla Snögrinde 1:26, vid omfattande pumpning med stor 

avsänkning av vattennivån i brunnen.  
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Vid den utredning av vattenkvaliteten i brunnen som gjordes 2020-

01-15 var vattennivån i brunnen hög jämfört med under sommaren (se 

Bilaga E, Figur 4 i Länsstyrelsen Dnr 535-4859-2019). Den höga 

vattennivån i brunnen vid tiden för vattenprovtagningen innebär 

att det naturligt inte borde finnas grundvatten med förhöjd salt-

halt i brunnen, och vattennivån avsänktes endast några meter i 

samband med vattenprovtagning och omsättning av vattnet i brunnen. 

Utredningen visade även att konduktiviteten minskade i brunns-

vattnet under omsättningspumpningen, vilket innebär att klorid-

halten faktiskt minskade i stället för att påverkas av relikt 

grundvatten med förhöjd salthalt (se Bilaga E, Figur 5 i 

Länsstyrelsen Dnr 535-4859-2019). Den sprängning som gjordes vid 

Snögrindebrottet den 28 augusti 2019 kan således inte ha orsakat 

den höga kloridhalten som uppmätts i vattenprov vid installationer 

inomhus vid tre efterföljande vattenprovtagningar.  

 

Det kan även nämnas att några dagar efter vattenprovtagningen 

pumpades mycket vatten ur brunnen och vattennivån i brunnen 

avsänktes med över 20 m. Pumpningar med stora avsänkningar förekom 

även i mars och april 2020. 

 

Anders Eriksson och Hanna Chun Eriksson (fastighetsägare på 

Prästgården 1:6) har anfört följande (s. 2): ”Vi yrkar fortfarande 

på att bli betraktade som sakägare i vattenfrågan p.g.a. det korta 

avståndet mellan vår fastighet och den planerade täkten i 

Snögrinde eftersom man inte med tillräcklig säkerhet kan 

fastställa att påverkan inte kan komma att ske. Man har också från 

SMA planerat kontrollmätningar av grundvattnet i samma område utan 

att inkludera vår enskilda brunn (se våra tidigare yrkanden och 

synpunkter på ansökan 2019-06-01).” 

 

Bolagets bemötande: Bolaget vidhåller vad som tidigare har anförts 

(se underinstansens aktbilaga 72, avsnitt 1), dock att bolaget nu 

har inkluderat brunnen på fastigheten Prästgården 1:6 för en 

vattenprovtagning för kemisk och mikrobiologisk analys. Detta för 

att jämföra vattenkvaliteten i brunnen med den i omkringliggande 

brunnar. 
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Gunilla Pettersson och Ginger Karlsson (fastighetsägare på 

Hunninge 1:8 & Tyrvalds 1:48) har anfört följande: ”Risk finns att 

fastighetsägare med enskilda brunnar får en försämrad vatten-

kvalitet. Det anläggs en djup stor damm i Klintebysbrottet och det 

är många fastigheter som ligger i närhet till brottet.” 

 

Bolagets bemötande: Två bassänger om vardera 150 000 m
3

 planeras 

att anläggas i två etapper i den norra delen av ansökt stenbrott, 

för hantering av länshållningsvatten främst under vintermånaderna. 

Lokalisering, dimensionering och vattenkvalitet beskrivs i 

ansökans Bilaga B.2, avsnitt 14. 

 

Det största läckaget ut från en bassäng till omgivningen sker när 

vattenytan i bassängen ligger vid dämningsgränsen, vilket kan 

inträffa under vintermånaderna. Om vattenytan ligger vid 

dämningsgränsen under fyra månader (november-februari) beräknas 

utläckande vattenmängd från bassängen till omgivande åkermarker i 

väster uppgå till ca 350 m
3

. Huvuddelen rinner genom de övre ca 3 

m av bassängen, som ligger i kalkstenen, och endast ca 5 m
3

 rinner 

i den nedre större delen av bassängen, som ligger i märgelsten (se 

underinstansens aktbilaga 29, avsnitt 3.1).  

 

Läckaget från en bassäng utgör således endast maximalt 10–15 % av 

brunnskapaciteten i området, och det är endast kväve och sulfat 

som har något förhöjda halter. Risken för påverkan av vatten-

kvaliteten i den lokala grundvattenförekomsten är därför margi-

nell. 

  

För att erhålla ett tjänligt och gott dricksvatten måste enskilda 

brunnar anläggas på ett korrekt sätt och även underhållas. Enligt 

Livsmedelsverkets informationsskrift Råd om enskild dricksvatten-

försörjning anges följande: 

 

”En ny dricksvattenanläggning ska anläggas i enlighet med 

bestämmelserna i 1 kap. 1 § och 2 kap. 1–7 §§ miljöbalken. 

Anläggningen bör utformas så att saltvatteninträngning eller 

föroreningar undviks och en långsiktig hushållning med 

naturresurserna säkerställs”.  
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I broschyren Sköt om din brunn för bra dricksvatten ges råd om 

underhåll och skötsel av enskild brunn, och hur man bedömer om det 

är dags att göra reparationer eller andra åtgärder. 

 

4.6 Infiltrationsområden för privata brunnar 

 

Det finns en stor oro för att grundvattnet och privata brunnar i 

omgivningen till planerat utökat stenbrott ska bli påverkat både 

kvantitativt och kvalitativt av en ökad kalkbrytning.  

 

Information om privata brunnar inklusive kloridhalt i brunns-

vattnet vid borrning har inhämtats från SGU:s Brunnsarkiv inom ett 

större område runt Klintebys. Området sträcker sig väster om 

Klinteberget till Klintehamn i väster till Hunninge i norr och 

till Solbjärge i söder (se ansökan, Bilaga B.2, avsnitt 12.1). 

 

Brunnsinventeringar har även gjorts på plats vid Lilla Snögrinde, 

vid Prästgården invid väg 141 söder om Lilla Snögrinde och vid 

Hunninge (se ansökans Bilaga B.2.9 och B.2.10). En diskussion om 

tillrinningsområden för brunnarna i omgivningen och påverkan ges i 

ansökans Bilaga B.2, avsnitt 15.1.4. 

 

Den brunn som har störst vattenkapacitet i området är en brunn 

belägen på fastigheten Prästgården 1:3, där SGU anger en 

vattenmängd på 3000 l/tim. Brunnen ligger på andra sidan väg 141 

vid Lilla Snögrinde och är 36 m djup med en botten på +15 m. Vid 

brunnsinventering 2018-03-08 anger brunnsägaren att vatten-

kvaliteten är mycket god och att vattnet inte har någon saltsmak, 

men att tillgången på vatten oroar mest. 

 

Enligt Jordartskarta skapad från SGU:s databas 2018-09-28 ligger 

brunnen på fastigheten Prästgården 1:3, liksom brunnen på 

fastigheten Lilla Snögrinde 1:45, i ett mindre område med post-

glacial sand, vilket medför goda möjligheter till infiltration av 

nederbörd till den underliggande uppspruckna övre delen av 

revkalkstenen (se Bilaga 6). Postglacial sand ligger även på den 

nordöstra delen av Klinteberget vid brunnarna på fastigheterna 
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Lilla Snögrinde 1:26 och Lilla Snögrinde 1:50. Brunnarna på 

fastigheterna Prästgården 1:4, 1:5, 1:6 och 1:10 längs väg 141 

ligger också i ett område med svallsediment och grus vilket ger 

goda möjligheter till infiltration av nederbörd. 

 

Berggrunden på Klinteberget består av revkalksten som, även den, 

ger goda förutsättningar för infiltration av nederbörd, vilket 

förstärks i de områden som har jordlager med sand och grus. År 

1945 började konsultföretaget VIAK undersöka möjligheten att borra 

brunnar på sydvästra delen av Klinteberget vid Mölner, för 

vattenförsörjningen till Klintehamn med angränsande område för ett 

framtida invånarantal av 1500 personer. Årsförbrukningen plane-

rades till 55 000 m
3

 år 1945 och bedömdes öka till 137 000 m
3

 år 

1965. Enligt en tidigare rekognosering av VIAK lokaliserades en 

lämplig plats för bergborrning 500 m sydost om samhället vid 

Mölner. VIAK skriver: 

 

”Här rinner nämligen ur kalkberget fram grundvatten vilket 

med all tydlighet har sitt ursprung ur ytvatten från de 

ovanför belägna inre delarna av landet. Här inne i land-

området befintliga kärrmarker äro utmärkta reservoarer för 

det blivande grundvattnet. Den betydande avsänkning kalk-

berget har vid Mölner och i den kalkberget befintliga 

sprickbildning gör att grundvattnet framtränger på detta 

ställe. Den på detta sätt uppkomna källan vid Mölner 

avrinner i dike ner genom Klintehamns samhälle.” 

 

Fyra brunnar borrades med ett djup av 30–40 m, och provpumpades 

med 55–90 l/min till full avsänkning. Den brunn som pumpades med 

90 l/min och avsänktes till botten på 40 m djup erhöll salthaltigt 

grundvatten. När pumpningen sänktes till 55 l/min och avsänkningen 

till 30 m djup erhölls inget salthaltigt grundvatten. Grundvattnet 

analyserades och hade inte några anmärkningar ur fysisk-kemisk 

synpunkt, men ”ur bakteriologisk synpunkt är vattnet mycket svårt 

förorenat och man måste sålunda förutsätta att klorering under 

alla förhållanden måste komma ifråga”. Nya brunnar borrades 

allteftersom behovet av vatten ökade, och idag finns sex brunnar 

vid Mölner vattentäkt (se ansökans Bilaga B.2, avsnitt 11).  
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Vattentäkten stängdes omkring 2013 på grund av höga halter 

colibakterier vid kraftiga regntillfällen och snösmältning, då 

ytligt grundvatten infiltrerade till brunnarna. Det finns många 

enskilda avlopp som kan förorena grundvattnet, och än idag vet man 

inte var föroreningskällan ligger.  

 

Sedan 1973 pumpas vatten från den nya vattentäkten vid Loggarve. 

Uttaget varierar mellan åren från ca 30000 m
3

 till ca 100000 m
3

. 

Även Loggarve vattentäkt utsätts för förorening med colibakterier 

vid kraftiga regntillfällen och snösmältning då grundvatten 

bildas, och vattnet måste då renas med UV-ljus och klorering. Ett 

problem är även hög grumlighet i råvattnet. I dagsläget går det 

inte att pumpa mera vatten från Loggarve då ultrafiltret är 

underdimensionerat.  

 

Vattenanalyser i privata brunnar i området tyder på att flera 

brunnar påverkas av ytvatten eller ytligt grundvatten (se Bilaga 

E.5 i Länsstyrelsen Dnr 535-4859-2019). Den enda brunnen där 

colibakterier inte har påvisats är på fastigheten Lilla Snögrinde 

1:50. Vid både brunnen på Lilla Snögrinde 1:45 och brunnen på 

Lilla Snögrinde 1:46 samt brunnen på Prästgården 1:6 finns höga 

halter av colibakterier, även i slutet av juni då ingen grund-

vattenbildning sker.  

 

Varifrån får då de privata brunnarna väster om planerat stenbrott 

sitt vatten? De geologiska och topografiska förhållandena samt 

uppmätta grundvattennivåer i kärnborrhål i den sydvästra delen av 

planerat stenbrott och i privata brunnar i Lilla Snögrinde, tyder 

på att vattnet i brunnarna har infiltrerat på Klinteberget (se 

underinstansens aktbilaga 150, bild 3 och 4). Detta stöds även av 

genomförda vattenprovtagningar som visar höga halter av 

colibakterier liksom i brunnsvattnet vid Mölner vattentäkt. 

  

Sammanfattningsvis finns goda förutsättningar för uttag av 

grundvatten både för kommunala ändamål och för privata brunnar på 

Klinteberget och i omgivningen. Dock är grundvattnet idag 

förorenat av colibakterier som tyder på påverkan av ytvatten, 
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avlopp, gödsel eller dylikt, både vid de kommunala vattentäkterna 

och i de flesta privata brunnar i området. Vid planerad utökad 

stentäkt vid Klintebys och omgivande höjdplatå förekommer ingen 

bebyggelse eller jordbruk, vilket innebär att grundvattnet där 

inte är förorenat av colibakterier. Det är således inte sten-

brytningen vid Klintebys, med länspumpning under främst vintern, 

som är problemet med den nutida och framtida vattenförsörjningen, 

utan det är föroreningar på markytan, som orsakar höga halter av 

colibakterier i grundvattnet, som är problemet. 

  

Generellt är det inte heller någon brist på grundvatten på 

Gotland. Däremot varierar tillgången på grundvatten samt möjlig-

heten till uttag och magasinering över året med de meteorologiska 

och geologiska förhållandena. Om magasineringen av vatten i berg-

grunden är otillräcklig, vilket vanligtvis är fallet, så krävs 

ytvattenmagasin för att spara vatten från den nederbördsrika 

vintern till torrperioden på sommaren.  

 

Den planerade stenbrytningen vid Klintebys har designats med 

hänsyn till vattenhushållning, med lagring av grundvatten under 

vintern till de torra sommarmånaderna. 

 

Slutligen vill bolaget kommentera följande rörande den kompen-

sationsåtgärd avseende ”källan” som av mark- och miljödomstolen 

har fastställts som villkor 26:  

 

Länsstyrelsen har anfört följande i sitt överklagande (s. 9): 

”Bolaget har medgett att flödet i källan på fastigheten Lilla 

Snögrinde 1:50 kommer att minska genom bolagets planerade 

verksamhet, främst vintertid, och föreslagit att detta ska 

kompenseras genom att annat vatten leds till källan. … 

Länsstyrelsen finner det orimligt att leda bort ytterligare 

grundvatten från området enbart för att låta det rinna ut i 

dikessystemet, utan tydlig motivering avseende vilka värden som 

genom detta förfarande skyddas eller redogörelse för de andra 

effekter detta har.” 
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Bolaget kan instämma i länsstyrelsens resonemang. Bolagets bryt-

koncept bygger på att i så stor utsträckning som möjligt hushålla 

med befintliga vattenresurser. Bolaget tolkar dock villkor 26 

mindre vidsträckt än vad länsstyrelsen gör. En kompensation som på 

ett rimligt sätt nyttiggör vattnet är att bolaget sommartid 

tillhandahåller vatten för där förekommande djurhållning. 

 

4.7 Påverkan på grundvatten av efterbehandling 

 

Gunilla Högberg Björcks huvudmän har anfört följande (s. 10): 

”Bland annat saknas utredning om vad det innebär för vatten 

(kvantitet och kvalitet) och naturmiljö att som sökanden anger 

stora delar av brytningsområdet ska fyllas med vatten så att en 

sjö bildas. Tillstånd har således givits trots att efter-

behandlingen inte är beslutad, redovisad och konsekvens-

analyserad.”  

 

Bolagets bemötande: Den sökta utvidgade brytningen av kalksten i 

Klintebysbrottet planeras att göras med successiv efterbehandling 

av områden som har brutits ut. Detta beskrivs i ansökans 

miljökonsekvensbeskrivning med bilagor. Eftersom verksamheten 

beräknas pågå under flera 10-tals år, bör den slutliga 

efterbehandlingen inte beslutas idag utan av kommande generationer 

och utifrån förhållanden och behov i framtiden. Det bör i samband 

med tillståndsprövningen vara tillräckligt att göra troligt att 

det idag finns en genomförbar och hållbar metod för efter-

behandling av stenbrottet, som även kan vara till nytta för den 

framtida vattenförsörjningen i området. Exempel ges på en möjlig 

efterbehandling med två vattenmagasin, ett i den södra delen av 

stenbrottet och ett i den norra delen (se underinstansens 

aktbilaga 72, avsnitt 5.0). Genomförande av den föreslagna efter-

behandlingen och effekter på grundvatten beskrivs i ansökans 

Bilaga B.2, avsnitt 14.0 och avsnitt 15.1.2, samt i aktbilaga 29, 

avsnitt 4.4). 

 

  



ALRUTZ’  ADVOKATBYRÅ  AB 
                       
                      STOCKHOLM 

 

 
 

 

43 

4.8 Påverkan på Stormyr 

 

Gunilla Högberg Björcks huvudmän har anfört följande (s. 8): ”Vad 

gäller påverkan på Stormyr saknas utredning om utströmning och 

inströmning av grund- och ytvatten till myren.” 

 

Bolagets bemötande: Grundvattensituationen i tillrinningsområdet 

för Stormyr och för myren samt påverkan på myren, beskrivs i 

underinstansens aktbilaga 72, avsnitt 4.1. Stormyr har tillrinning 

under vintermånaderna från ett tillrinningsområde på ca 123 ha, 

varav ca 69 ha ligger inom fastigheten och har undantagits från 

brytning. Inga ytvattendrag rinner till Stormyr, men Skogs-

styrelsens fuktighetskarta visar att det kan förekomma temporär 

ytavrinning i lågpunkter under vintern (se underinstansens 

aktbilaga 77).  

 

Loggning av grundvattennivån i kärnborrhål inom Stormyrs 

tillrinningsområde och i myren visar att grundvattnet är artesiskt 

under myren, dvs. grundvattennivån ligger över vattennivån i myren 

under vintermånaderna (se underinstansens aktbilaga 78). Detta 

beror på att myren överst består av ett torvlager och därunder ett 

tätare flera decimeter mäktigt lager av silt ovanpå den ställvis 

uppspruckna kalkberggrunden. Det tätande jordlagret hindrar grund-

vattnet i den sprickrika övre delen av kalkstenen från att ha en 

direkt kontakt med ytvattnet i myren. Tillrinningen under vintern 

sker således huvudsakligen i den ytligt uppspruckna kalkstensberg-

grunden i kanten av myren samt nederbörd direkt på myren. 

Avrinningen från myren under vintern sker diffust i de övre mark-

lagren söderut till Lillmyr.  

 

Årsmedeltillrinningen till myren uppgår till ca 6 l/s, men 

tillrinning sker endast under fem till sex månader på vintern 

(oktober/november – mars) och uppgår då i medeltal till omkring 14 

l/s, varav ca 2 l/s (ca 15 %) kommer från direktnederbörd över 

myren. Den mindre del av tillrinningsområdet i norr och väster som 

bryts bort står för ca 0,2 l/s, dvs. ca 1,5 % av den totala 

tillrinningen under vintern. Avsänkningen av grundvattennivån vid 

brytning vid norra och västra delen av tillrinningsområdet för 
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Stormyr når in i tillrinningsområdet på varierande avstånd och 

medför en minskad tillrinning under vinterperioden. Beräkningar 

visar att tillrinningen i norr och väster minskar med 0,9 l/s och 

1,7 l/s beroende på om influensavståndet antas uppgå till 100 m 

eller 200 m. Den totala tillrinningen till Stormyr bedöms således 

komma att minska med upp till 1–2 l/s (10-15 %) vid en 

stenbrytning inom planerat brytområde, om inga skyddsåtgärder 

vidtas.  

 

Efter avslutad verksamhet och efterbehandling kommer förhållandena 

att vara desamma, då det är den ytliga snabba avrinningen som 

bidrar med vatten till myren under vinterperioden.  

 

4.9 Skyddsåtgärder 

 

Gunilla Högberg Björcks huvudmän har anfört följande (s. 8): ”Även 

vad gäller de skyddsåtgärder bolaget föreslagit kvarstår stora 

osäkerheter, hur ska de föreslagna bassängerna och kanalerna 

utformas under och efter brytning samt hur ska tätskärm av 

finkornigt material göras mot Stormyr?” 

 

Bolagets bemötande: Utformningen av bassänger för länshållnings-

vatten under driftperioden och kanal för avrinning från magasinet 

i den södra delen av stenbrottet till bassängerna i norr efter 

avslutad verksamhet, baseras på nuvarande kunskap om geologiska, 

hydrogeologiska och topografiska förhållanden och redovisas i 

underinstansens aktbilaga 72, avsnitt 3.1 och avsnitt 5.0, samt i 

presentation vid huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen 

(underinstansens aktbilaga 123, bild 27 och 29).  

 

Även utformning av tätskärm mot Stormyr har redovisats (se under-

instansens aktbilaga 123, bild 37). 
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5. Naturvärden 

 

5.1 Dårgräsfjäril 

 

Länsstyrelsen har anfört att mark- och miljödomstolens dom är 

utformad på ett sätt så att det med största sannolikhet kommer att 

ske en nettoförlust av dårgräsfjärilens fortplantningsområden till 

följd av stenbrytningen. Detta eftersom ett par äldre tallskogs-

bestånd i norra delen av fastigheten Klinte Klintebys 1:5 (samman-

lagt ca 5 hektar) kommer att avverkas. Länsstyrelsen har vidare 

anfört att bolagets åtgärd att bevara värdefulla skogsbestånd 

utanför brytområdet för fri utveckling, med syftet att säkerställa 

lämpliga fortplantningsområden för arten, inte är en fullgod 

skyddsåtgärd. Anledningen till att åtgärden inte är fullgod, 

enligt länsstyrelsen, är att den varken tillskapar eller för-

bättrar något fortplantningsområde, utan endast bevarar miljöer 

som redan finns. 

 

Bolagets bemötande: Stenbrytningen kommer vid avslutad verksamhet 

ha tagit drygt 5 hektar äldre tallskog som utgör lämplig fort-

plantningsmiljö i anspråk. Denna areal kan jämföras med artens 

uppskattade totala förekomstarea på 480 (432–600) km² (Art-

databanken 2020 - Artfakta), varav en mycket stor andel finns på 

Gotland.  

 

Dårgräsfjärilen är spridd i ett band över centrala Gotland, från 

Katthammarsvik och Ljugarn i öster till Klintehamn i väster. De 

dryga 5 hektaren äldre tallskog som tas i anspråk på fastigheten 

Klinte Klintebys 1:5 utgör en mycket liten del av artens 

förekomstarea och reproduktionsmiljö både lokalt i Klintehamns-

trakten och regionalt på Gotland (se Bilaga 7).  

 

Bolaget vidhåller att stenbrytningens påverkan på dårgräsfjärilens 

bevarandestatus - lokalt, regionalt och nationellt - är att 

betraktas som försumbar. För att ändå tillmötesgå länsstyrelsens 

synpunkt om att avsättning av skogsbestånd inte skulle utgöra en 

fullgod skyddsåtgärd, åtar sig bolaget att aktivt skapa små 

gläntor/solbrunnar i de skogsbestånd som avsätts, med syftet att 
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förbättra beståndens kvalitet som fortplantningsområden för arten. 

I åtgärdsprogrammet för bevarandet av dårgräsfjäril (Naturvårds-

verket 2006) anges att gläntor med en diameter av 10–30 meter i 

ängtallskog är optimal fortplantningsmiljö för arten.  

 

Gläntorna skapas genom att enstaka träd eller grupper om två till 

tre träd fälls med motorsåg. Fällda träd kan tas om hand, men i 

vissa fall lämnas kvar för att bilda livsmiljöer för vedlevande 

insekter och svampar. Åtagandet inkluderar totalt 10–20 sådana små 

gläntor i de avsatta skogsbestånden. Gläntorna sprids ut jämt för-

delat i de avsatta bestånden. 

 

Skyddsåtgärden att avsätta äldre tallskogar utanför brytområdet i 

kombination med att skapa små gläntor/ljusbrunnar i dessa bestånd 

bedöms leda till att förutsättningarna för dårgräsfjärilens repro-

duktion förbättras inom fastigheten jämfört med i nuläget. 

Eftersom dårgräsfjärilen är spridd och allmänt förekommande i 

skogsbestånden i södra delen av fastigheten är förutsättningarna 

mycket goda att fjärilarna kommer sprida sig till de röjda 

gläntorna och att dessa därmed kommer att bli funktionella 

relativt snart efter tillskapandet.  

 

5.2 Svartfläckig blåvinge 

 

Länsstyrelsen har anfört (s. 5-6) att förekomsten av svartfläckig 

blåvinge vid fastigheten Klinte Klintebys 1:5 sannolikt tillhör en 

lokal population med ett begränsat utbyte med andra lokala 

populationer. Vidare menar länsstyrelsen att hela den lokala 

populationens fortplantingsområden kommer att brytas bort eller 

banas av om den planerade stenbrytningen genomförs. 

  

Bolagets bemötande: Länsstyrelsen ifrågasätter inte den skydds-

åtgärd som bolaget har föreslagit för att skapa nya fort-

plantningsområden och restaurera äldre igenväxta sådana utanför 

brytområdet. Skyddsåtgärden finns beskriven i detalj i under-

instansens aktbilaga 86. Mark- och miljödomstolen fann den före-

slagna skyddsåtgärden fullgod och den beslutades som villkor 9. 

Länsstyrelsen har i sitt överklagande anfört att åtgärdens 
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funktion och avsedda effekt bör vara säkerställd innan befintliga 

fortplantningsområden kan brytas bort.  

 

Vidare har länsstyrelsen anfört att situation vid Klinte Klintebys 

1:5 skiljer sig från den vid Klinthagentäkten på norra Gotland, 

där stenbrytning med tillhörande skyddsåtgärd inte ansågs medföra 

någon beaktansvärd risk för den svartfläckiga blåvingens be-

varandestatus lokalt (MÖD 2016:1). Detta eftersom förekomsten vid 

Klinthagentäkten ansågs ingå i ett större sammanhängande kärn-

område på norra Gotland, med stora arealer lämpliga fort-

plantningsområden och att det endast var ett litet fort-

plantningsområde, omgivet av lämplig livsmiljö, som skulle brytas 

ut. Länsstyrelsen har vidare anfört att landskapet runt Klinte 

Klintebys 1:5 är annorlunda än det vid Klinthagentäkten och att 

miljöer som föredras av svartfläckig blåvinge endast förekommer 

som små utspridda fläckar i landskapet. 

 

Bolaget: Förekomsten av svartfläckig blåvinge i trakten runt 

fastigheten Klinte Klintebys 1:5 är enligt bedömning av Natur-

centrum AB inte så begränsad eller isolerad att den påtagligt 

skiljer sig från Klinthagentäkten. Fyndbilden från båda områdena 

de senaste 30 åren (Artportalen) visar att arten förekommer med 

flera spridda delpopulationer med någon eller några kilometers 

avstånd till varandra på båda platser (se Bilaga 8) och att ett 

utbyte mellan delpopulationer högst sannolikt förekommer i båda 

områdena. 

 

Svartfläckig blåvinge tycks ha utvidgat sin utbredning på Gotland 

under de senaste 30 åren, från att tidigare mest förekommit på de 

norra delarna till att nu vara sprid över stora delar av ön 

(muntlig uppgift Håkan Elmquist). Sedan början av 2000-talet och 

framåt föreligger en stor mängd fynd i ett stråk över öns 

mellersta delar, från Östergarn i öster till Klintehamn i väster 

(se Bilaga 9). Utifrån den sentida fyndbilden måste även mellersta 

Gotland betraktas som ett kärnområde för arten och att det där 

rimligen finns en metapopulationsdynamik med flera delpopulationer 

som har större eller mindre genetiskt utbyte med varandra. 
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Att landskapet runt fastigheten Klinte Klintebys 1:5 skiljer sig 

från det runt Klintehagentäkten är korrekt. Därmed inte sagt att 

landskapet vid Klintebys är direkt ogynnsamt för arten. Den 

habitatkartering som Naturcentrum AB utförde 2019 (underinstansens 

aktbilaga 85) visar att det finns relativt gott om ytor som bedöms 

vara lämpliga livsmiljöer för arten inom ett par kilometers radie 

runt fastigheten Klinte Klintebys 1:5. Under sommaren 2020 gjordes 

ett fynd av en svartfläckig blåvinge i en av dessa utpekade ytor, 

vid en skjutbana ca 700 sydväst om fastigheten. Fyndet stärker 

bilden att de karterade ytorna är livsmiljö för arten och att den 

sannolikt är mer spridd i omgivningarna. 

 

Sammantaget menar bolaget att det finns tydliga likheter mellan 

den ansökta utökade stenbrytning i Klinte Klintebys 1:5 och 

situationen vid Klinthagentäkten med avseende på svartfläckig 

blåvinge. Mark- och miljödomstolens dom avviker därmed inte i 

detta avseende från rättspraxis och MÖD 2016:1.  

 

Den i nuläget pågående markanvändningen i form av konventionellt 

skogsbruk på fastigheten Klinte Klintebys 1:5 kommer på sikt, om 

ingen naturvårdshöjande åtgärd genomförs, leda till att stora 

delar av de idag öppna markerna inom brytområdet, som mestadels 

består av hyggen, kommer att växa igen. Inom en relativt snar 

framtid, uppskattningsvis ca tio år, har hyggena slutit sig till 

den grad att de inte längre utgör lämpliga livsmiljöer för 

svartfläckig blåvinge. Den öppna kraftledningsgatan skulle dock 

fortsätta att vara öppen och lämplig som livsmiljö så länge den 

röjs. Arealen livsmiljö skulle successivt krympa allt mer under de 

närmast decennierna om ingen åtgärd genomförs. 

 

Bolagets föreslagna och i dom villkorade skyddsåtgärd att till-

skapa och restaurera reproduktionsområden och livsmiljöer för 

svartfläckig blåvinge sydost om det planerade brytområdet kommer 

att leda till att arealen lämpliga fortplantningsområden kommer 

att öka inom fastigheten, och att förutsättningarna för arten 

bibehålls eller förbättras lokalt. 
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Vidare kommer den kontinuerliga efterbehandlingen på sikt att 

generera stora arealer gynnsam livsmiljö för svartfläckig blå-

vinge. Uppskattningsvis kommer de först efterbehandlade ytorna att 

vara lämpliga livsmiljöer för arten inom ca tio år efter bryt-

ningen. Efter avslutad brytning och efterbehandling bedöms 

fastigheten ha en betydligt större areal lämplig reproduktions-

miljö än i nuläget. 

 

Med genomförda skyddsåtgärder och efterbehandling bedöms den 

ansökta stenbrytningen inte försvåra upprätthållandet av den 

svartfläckiga blåvingens bevarandestatus, vare sig lokalt, 

regionalt eller nationellt. 

 

5.3 Skyddsåtgärd för berguv 

 

Gunilla Högberg Björcks huvudmän har anfört att det är mycket 

osäkert om och hur den av SMA:s föreslagna och i dom villkorade 

skyddsåtgärden att anlägga bohyllor för berguv kommer att fungera. 

Vidare har de anför att åtgärden med anlagda bohyllor inte bygger 

på vetenskapliga studier.   

 

Bolagets bemötande: Att anlägga bohyllor i täkter är en vedertagen 

och beprövad åtgärd för att gynna berguv. Åtgärden finns beskriven 

ibland annat i skriften ”Handbok – inspiration till att skapa bra 

natur i täkter – åtgärder under drift och i samband med 

efterbehandling” (Enetjärn Natur AB 2015). Även i uppsatsen 

”Berguv (Bubo bubo) i bergstäkter – En intervjubaserad studie av 

bergtäktsindustrins, myndighetens och ornitologers syn på 

konflikter och lösningar” (Wemmer 2017) beskrivs anlagda hyllor 

som en bra metod för att gynna berguvshäckningar i täkter. 

 

Bolaget hänvisar till den beskrivning av skyddsåtgärden att 

anlägga bohyllor för berguv som finns med i inlämnad efter-

behandlingsplan (ansökans Bilaga B.8, s. 5): 

  

”Bohyllor för berguv.  

Tre till fem bohyllor anpassade för berguv skapas i brott-

kantens klippstup. Bohyllorna anläggs i övre delen av syd- 
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eller östvända klippstup i de delar av täkten som ligger 

minst 50 meter från aktiv brytfront. Hyllorna konstrueras så 

att de har ett överhäng som skyddar mot regn. Hyllornas 

bredd ska vara minst 3 meter och på hyllplanen placeras 

några kalkstensblock (dimension ca 50 cm) som skydd för 

boplatsen. Bohyllorna konstrueras löpande under driftstiden 

allteftersom lämpliga brottkanter blir tillgängliga. 

Åtgärden kommer att gynna förutom berguv även dagrovfåglar 

(företrädesvis tornfalk och pilgrimsfalk), korp och skogs-

duva.”  

 

Bolaget noterar att beskrivningen av åtgärden i ansökans Bilaga 

B.8 i allt väsentligt stämmer överens med hur åtgärden med anlagda 

bohyllor beskrivs i ovan redogjorda skrifter. Åtgärden bör därför 

anses följa vedertagna metoder. 

 

I nuläget går det inte att i detalj precisera var dessa bohyllor 

kommer att anläggas. Detta beror på att hänsyn behöver tas till en 

rad platsspecifika faktorer för att utformningen av hyllorna ska 

bli så bra som möjlig för berguven. Sådana faktorer kan vara 

variationer i bergets struktur, naturliga sprickzoner, bergväggens 

väderstreck, var kommande brytning kommer att ske, etc. Avsikten 

är att hyllorna ska placeras på så bra platser som möjligt och 

utformas på bästa sätt för största möjliga nytta för berguvarna. 

Man bör inte låsa sig vid exakta placeringar innan man vet var de 

bästa förutsättningarna finns. 

 

5.4 Bullerpåverkan på fågelfaunan 

 

Gunilla Högberg Björcks huvudmän har anfört att det inte kan 

uteslutas att områdets fågelfauna kan påverkas negativt av buller 

från täkten. För att kunna bedöma den eventuella störningen menar 

de att kommande bullernivåer inklusive förekomsten av impulsljud 

ska jämföras med hur ljudnivån sett ut det senaste decenniet, och 

att sådana studier saknas i målet. 

 

Bolaget och Naturcentrum AB menar att det, utifrån befintliga 

underlag, är möjligt att göra en relevant bedömning av huruvida 
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bullernivåerna kan leda till att den lokala fågelfaunan påverkas 

på ett påtagligt sätt. Med påtaglig påverkan menas här att någon 

fågelart påverkas på ett sådant sätt att upprätthållandet av dess 

bevarandestatus försvåras och att tillämpning av artskydds-

förordningens krav om dispens därmed aktualiseras. 

 

En rad studier, främst utförda för vägtrafikbuller, visar att 

populationstätheten av ett flertal fågelarter minskar när buller-

nivåerna överstiger 45dB(A) (Helldin 2013). Effekterna blir större 

med ökade bullernivåer. Vägtrafikbuller över 55 dB(A) kan 

resultera i en halvering av den relativa populationstätheten av 

fågelhäckningar. Olika arter verkar påverkas i olika utsträckning 

av buller, men exakt vilka arter som påverkas varierar mellan 

olika studier (Helldin 2013). 

 

Enligt den bullerutredning som har utförts i samband med 

täktansökan kommer stora delar av fastigheten Klinte Klintebys 1:5 

att utsättas för bullernivåer över 45 dB(A), åtminstone i något av 

verksamhetens olika skeden (se ansökans Bilaga B.6). Detta är 

bullernivåer som teoretiskt kan leda till påverkan på traktens 

fågelfauna. 

 

Att viss negativ påverkan på fågelfaunan kan komma att ske till 

följd av det förväntade industribullret från täktverksamheten är 

fullt möjligt. Huruvida påverkan är påtaglig och kan leda till att 

bevarandestatusen lokalt eller nationellt riskerar att försämras 

nämnvärt för någon fågelart beror på vilka fågelarter som före-

kommer i trakten och hur störningskänsliga dessa är. 

 

Genomförda inventeringar (ansökans Bilaga B.4f.) visar att de 

allra flesta fågelarter som häckar inom och i närheten av 

fastigheten Klinte Klintebys 1:5 är livskraftiga i Sverige 

(Artdatabanken 2020). Om täktverksamheten leder till att några av 

dessa arter häckar med något färre par inom eller i anslutning 

till fastigheten, försvåras inte upprätthållandet av deras 

bevarandestatus, vare sig lokalt, regionalt eller nationellt. 

Detsamma gäller för en rad rödlistade arter som fortfarande är 

vanliga men vars minskningar i landet främst beror på större land-
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skapsomdanande habitatförsämringar till följd av konventionellt 

skogsbruk, storskaligt och ensartat jordbruk eller försvårade 

flyttvägar (t.ex. gulsparv, ärtsångare, spillkråka, tofsvipa 

m.fl.) (Artdatabanken Artfaktablad för respektive art, 2020).  

 

Berguven är den fågelart i det aktuella området som är så sällsynt 

att dess bevarandestatus riskera att försämras ytterligare redan 

om ett enstaka par skulle försvinna. Berguv är dock en art som 

normalt inte verkar störas av industribuller och täktverksamhet. 

Det finns många exempel på berguvspar som häckar i bullriga 

miljöer, i vissa fall extremt bullriga (i ett känt fall låg boet 

några tiotals meter från ett krossverk i en täkt - muntlig Thomas 

Birkö, ansvarig för berguvsinvetering i Västernorrland - där 

ljudnivån antas uppgå till över 75 dBA (uppskattat av Niklas 

Carlsson, Afry)).  

 

I Uppland återfinns 25–60 % av berguvsreviren i grus- och 

bergtäkter (Douhan 2010, Douhan 2019). Andelen berguvar som häckar 

i täkter bedöms vara ungefär det samma i övriga södra Sverige. I 

Artdatabankens artfaktablad om berguv står att läsa följande: 

”Under de senaste årtiondena har det också blivit allt vanligare 

med uvhäckningar i grustag, stenbrott och även sådana i full 

verksamhet, industri- och siloanläggningar och andra höga 

byggnader. Standardverket ”Fåglarna i Sverige – antal och 

förekomst” (Ottosson m.fl., 2012) skriver att boplatser är belägna 

i klippstup och rasbranter men i stor omfattning även i stenbrott, 

grustag, kalhyggen och vid soptippar. 

 

Slutsatsen blir att berguvar och deras häckningsframgång normalt 

inte påverkas negativt av vare sig täktverksamhet eller det 

tillhörande industribullret. I vissa fall utgör täkter till och 

med själva förutsättningen för berguvshäckningar. De förväntade 

industribullernivåerna kan dock leda till en viss minskning av 

antalet häckande par av några vanligt förekommande fågelarter. För 

dessa arter bedöms dock påverkan inte försvåra upprätthållandet av 

deras bevarandestatus och att dispens från artskyddsförordningen 

därmed inte krävs. Viss påverkan på vanligt förekommande arter 

måste anses vara rimlig i sammanhanget. 
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Att berguvar ofta väljer att häcka i täktmiljöer kan illustreras 

av ett reportage som SVT publicerade 2020-06-16, om ett berguvspar 

som häckar i en täkt med full verksamhet och hög nivå på industri-

buller (se Bilaga 10). 

 

För referenser avseende avsnittet Naturvärden, se Bilaga 11. 

 

6. Trafik 

 

6.1 Trafikbelastning och trafiksäkerhet 

 

I överklagandena framförs frågeställningar kring antalet tunga 

transporter som alstras av SMA Minerals verksamhet och dessa 

transporters påverkan på trafiksäkerhet, boendes livsmiljö m.m. 

Utgångspunkten är i flera fall att väg 141 får en mycket om-

fattande trafik och att konsekvenserna skulle vara av den grad att 

tillstånd till utökning av verksamheten inte kan ges.  

 

Anders Odelius m.fl. har anfört att transporterna innebär en 

påtaglig risk för trafikolyckor och i förlängningen för boendes 

liv och hälsa. Detta med hänvisning till antalet transporter per 

timme, nuvarande belastning av vägen och kommande ökning av tung 

trafik. Johan Öbergs huvudmän har anfört bl.a. att vägarna är 

utsatta för en omfattande trafik. 

 

Trafikmängder har tidigare redovisats i ansökans Bilaga B.5 samt i 

underinstansens aktbilaga 31. I Bilaga 12 redovisas ett antal 

exempel på landsvägar runt om i Sverige som har liknande 

förhållanden som väg 141. Det rör sig om landsvägar som trafikeras 

av tung trafik och som går genom mindre tätorter/bymiljöer där 

fastigheterna ligger nära vägen. Exemplen visar att på ett flertal 

vägar runt om i Sverige uppgår årsdygnstrafik (ÅDT) för tung 

trafik till över 200 fordon/dygn, i flera av exemplen uppgår 

antalet tunga fordon till ca 350-600 fordon/dygn. 

 

I flera exempel saknas gång- och cykelvägar längs delar eller hela 

sträckan. I vissa fall finns eller planeras gång- och cykelvägar, 
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vilket förbättrar trafikmiljön. I exemplen saknas säkra gång- och 

cykelpassager, och det är därför svårt för oskyddade trafikanter 

att på ett säkert sätt kunna passera över vägarna för att nå sina 

målpunkter. I några av exemplen har busshållplatserna utmed 

sträckan en bristande utformning vilket även inkluderar gång-

anslutningen till och från dessa.  

 

Av detta kan slutsatsen dras att den situation som råder på väg 

141 vare sig är unik eller har en på något sätt extrem belastning, 

utan den förekommer på olika platser i Sverige. Det som även kan 

konstateras är att det på dessa platser uppstår eller finns 

liknande utmaningar som vid Klinte. 

 

Utöver den faktiska trafikmängden styrs upplevelsen av vägen av 

dess utformning och närområde. Genom att den aktuella vägsträckan 

har en normal vägbredd för att vara en länsväg, och dessutom 

mestadels omges av skog och/eller åkermark, bör den bedömda ökade 

trafikmängden inte bidra till en på dessa sträckor ohanterbar 

mängd fordon.  

 

Genom bymiljön innebär bl.a. fastighetsutfarter att vägen kan 

upplevas som smalare. Där bör det, enligt bolagets uppfattning, 

finnas möjlighet att genomföra åtgärder för att mildra effekterna 

av de ökade tunga transporterna.  

 

Trafiksäkerhetssituationen finns beskriven i ansökans Bilaga B.5. 

Där beskrivs även vilken förbättringspotential som finns för ökad 

trafiksäkerhet bl.a. för oskyddade trafikanter. Det är dock så att 

utmed flertalet länsvägar i Sverige sker cykling i blandtrafik, 

och delar av den berörda sträckan utmed väg 141 har liknande 

förutsättningar som många andra länsvägar. Det bedöms ofta inte 

samhällsekonomiskt försvarbart att bygga gång- och cykelvägar 

utmed långa sträckor med de intrång i andra fastigheter och 

anläggningskostnader som det innebär för ett mindre antal 

cyklister. Avvägningar i fråga om vilka åtgärder som är rimliga 

kommer att hanteras i det kommande arbetet med åtgärdsvalsstudie 

(ÅVS) (se nedan). 
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De korta avstånden mellan hus och länsvägen är en befintlig 

situation. Att förvärva/äga en fastighet med en sådan belägenhet 

innebär en risk i fråga om att närliggande väg påverkar 

boendesituationen till följd av faktorer som fastighetsägaren inte 

kan påverka. De negativa effekterna som kan uppkomma med en sådan 

situation bör vara kända vid husköpet. I större delen av Sverige 

har trafiken på det statliga vägnätet historiskt ökat, vilket gör 

att störningar består eller ökar enbart genom en generell 

trafikökning till följd av bostadsbyggande och annat typ av 

exploatering, samt i vissa fall även generellt ökat bilåkande.  

 

Väg 141 är av Trafikverket utpekad som funktionell prioriterad väg 

för godstransporter, vilket indikerar att vägen har tung trafik i 

större utsträckning än vad andra länsvägar har. Det tillkommer 

verksamheter av olika slag runt dessa länsvägar och det bör vara 

rimligt att samhällsutvecklingen kan fortgå trots att det ger ökad 

belastning på vägnätet. Att Sveriges vägnät håller den standard 

som krävs för att det ska kunna hantera framtida trafik bör 

rimligen vara väghållarens ansvar, och inte en enskild verk-

samhetsutövares. 

 

Gunilla Högberg Björcks huvudmän har anfört att det saknas adekvat 

redovisning av transporter till och från täktverksamheten, bl.a. 

att det är oklart hur mycket av trafiken som avses ske norrut via 

väg 562, samt vilken volym lastbilarna har. Även Johan Öbergs 

huvudmän har anfört synpunkter på detaljeringsgraden i bolagets 

åtaganden kring de transportfordon som kommer att användas. 

 

Bolagets bemötande: De efterfrågade uppgifterna – i för ansökan 

relevant detaljeringsgrad - återfinns i ansökans Bilaga A, avsnitt 

3.4.10 (dock att fordonens kapacitet redovisas i vikt nyttolast, 

inte volym) samt Bilaga B.5. Som precisering kan anföras att 

trafiken från täkten ut på väg 562 (norrut) inledningsvis kommer 

att vara av samma omfattning som den är idag, dvs. baserad på ett 

uttag enligt befintligt tillstånd för Klintebys stenbrott om 

70 000 ton/år. När den nya täktens interna infrastruktur är 

uppbyggd, kommer täkttrafiken att gå ut till väg 141 mot 

Klintehamn via utfart från täkten. Endast enstaka transporter 
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kommer då att gå ut via den norra utfarten till förbrukare i norr 

och på de östra delarna av Gotland. 

 

Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen, Johan Öbergs samt Gunilla 

Högberg Björcks huvudmän har anfört att de inte delar domstolens 

bedömning att underlaget i målet ger stöd för att tillräckliga 

åtgärder är möjliga att genomföra. Länsstyrelsen har även anfört 

att bolagets ansökan saknar konkreta förslag på åtgärder och att 

det därför inte kan anses klarlagt om det finns lämpliga åtgärder 

som kan genomföras. 

 

SMA Mineral delar mark- och miljödomstolens uppfattning att det 

finns möjliga åtgärder för att förbättra trafiksituationen och 

uppnå acceptabel standard. Även Trafikverket har uttryckt att det 

finns möjliga åtgärder som kan genomföras och att vilka åtgärder 

och hur de ska genomföras bör utredas i en ÅVS där berörda aktörer 

deltar.  

 

I tidigare ingiven komplettering (underinstansens aktbilaga 31) 

finns en sammanställning med exempel på ett antal konkreta 

åtgärder för att öka trafiksäkerheten.  

 

Nedan beskrivs ytterligare ett åtgärdsförslag som komplement till 

sammanställningen och som även presenterades på huvudförhand-

lingen; en lösning med trafiksignal för att undvika möte mellan 

lastbilar på smala vägavsnitt. Detta åtgärdsförslag ger ökad 

trafiksäkerhet genom att oskyddade trafikanter inte riskerar att 

trängas ut mot räcke vid samtidigt möte mellan stora fordon.  

 

Lösningen innebär en trafiksignal (se Bilaga 13) som aktiveras med 

sensorer som känner av höga/tunga fordon och då visar ett 

blinkande ljus för fordon i andra riktningen. Den finns idag 

genomförd bl.a. på riksväg 50 i Grängesberg. Riksväg 50 hade år 

2019 en trafikmängd på 3600 fordon per årsmedeldygn och 890 tunga 

fordon per årsmedeldygn vilket ger en andel tung trafik på 25 %. 

 



ALRUTZ’  ADVOKATBYRÅ  AB 
                       
                      STOCKHOLM 

 

 
 

 

57 

Åtgärdsförslaget kan exempelvis användas vid avsnittet med räcken 

på väg 141 söder om Bönders Backe, som ett första steg som kan 

genomföras med enkla medel. 

 

Det kan samtidigt anföras att det är tveksamt om möten mellan 

lastbilar och samtidigt oskyddade trafikanter i Bönders Backe 

kommer att utgöra ett sådant problem som bl.a. Anders Odelius 

m.fl. vill göra gällande. Med utgångspunkt i antalet tunga fordon 

på sträckan, och att dessa två fordon – och dessutom en cyklist - 

ska mötas på de 100 meter som har den smalaste sektionen, ger en 

beräkning av sannolikheten att detta ska inträffa en liten risk 

(se Bilaga 14). När sådana möten ändå inträffar omfattar chauf-

förernas kompetens manövrering av lastbilarna på ett tryggt sätt. 

 

I samband med arbetet med ÅVS kommer samtliga möjliga åtgärder att 

utredas och studeras, varför det med största sannolikhet 

tillkommer ytterligare ett antal lämpliga åtgärder i samband med 

det arbetet.  

 

Det bör därmed vara klarlagt att det finns möjliga lösningar att 

genomföra och att det går att lösa eventuella trafiksäkerhets-

problem som uppkommer i samband med ökad trafik på sträckan. Det 

som återstår är att berörda aktörer ska komma överens om lösningar 

samt finansiering, dvs. inom processen för ÅVS:en. 

 

Då flertalet av de överklaganden som behandlas ovan berör de 

negativa effekterna av ökningen av antalet tunga transporter till 

och från verksamheten, finns även anledning för bolaget att utreda 

möjligheterna med tyngre ekipage, för att på så sätt minska 

antalet transporter.  

 

Färre fordon kan då ta samma mängd gods, vilket förutom minskat 

antal fordon och därmed ökad trafiksäkerhet, även ger mindre 

klimatpåverkan. Genom fler axlar ökar inte slitaget på vägen. 

Status för arbetet med BK4
5

 på nationell nivå redovisas nedan. I 

                                                 
5

 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/bk--barighetsklasser-pa-

vagar-och-broar/barighetsklass-bk4/  

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/bk--barighetsklasser-pa-vagar-och-broar/barighetsklass-bk4/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/bk--barighetsklasser-pa-vagar-och-broar/barighetsklass-bk4/
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slutet av år 2019 omfattade vägnätet för bärighetsklass BK4 en 

femtedel av det statliga vägnätet. Bärighetsanslaget i Trafik-

verkets nationella plan gör det möjligt att öppna 70-80 procent av 

de viktigaste statliga vägarna för BK4 fram till 2029. 

 

Trafikverkets målsättning är att i framtiden upplåta hela BK1-

vägnätet för BK4. I dagsläget finns inga BK4-vägar på Gotland, men 

Trafikverket påbörjade 2018 ett projekt för att införa BK4-vägar 

på Gotland. Väg 141 och delen av väg 140 i närhet av Klintehamns 

hamn är utpekade vägar. Enligt den preliminära tidplanen bör dessa 

vägar enligt Trafikverket kunna upplåtas för BK4 under år 2022.  

 

Eftersom den utökade verksamheten för SMA Mineral inte bedöms 

starta före 2022 gör bolaget nu bedömningen att det redan från dag 

1 kommer att vara möjligt att köra transporterna med större 

ekipage än vad transportrörelserna har beräknats utifrån. En 

ökning av bruttovikten till 74 ton ger en nyttolast på 48,5 ton 

att jämföra med 40 ton för 64 tons bruttovikt, vilket skulle 

innebära att antalet transporter från SMA Minerals verksamhet 

minskar från tidigare redovisade i medeltal ca 200 till ca 170 per 

dygn.  

 

I Länsplanen för regional transportinfrastruktur 2018-2019 för 

Gotlands län, omnämns utvecklingen av Klintehamn och dess hamn. 

Det har beslutats att flytta över godstrafik från Visby hamn till 

Klintehamns hamn och här beskrivs att det får konsekvenser för 

vägnätet i hamnens närhet. Med anledning av denna utökade gods-

hantering har Trafikverket i sin rapport Transportsystemet Gotland 

pekat på behovet av att Trafikverket och Region Gotland gemensamt 

tar fram åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten. Där nämns även 

att Trafikverket planerar att ta fram en ÅVS under år 2018.  

 

Dessa beskrivningar anger att ansvaret för att hantera de 

trafiksäkerhetsbrister som uppkommer med anledning av ökad 

godstrafik till Klintehamn som påverkar väg 141/140 är delat 

mellan Trafikverket och Region Gotland. Det är alltså inte ett 

ensidigt ansvar för SMA Mineral, varken när det gäller 

finansiering av åtgärder eller framtagande av ÅVS. Det kan även 
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noteras att Trafikverkets ambition att påbörja arbetet under 2018 

inte har lett till något genomförande, och att detta innebär ett 

försämrat läge för hanteringen av de brister som finns i dagens 

situation på väg 140/141 och som uppkommer med anledning av 

utveckling i Klintehamn, Klintehamns hamn m.m. Det bör även tala 

för en skyndsam handläggning från Trafikverkets sida med uppstart 

av arbetet med framtagande av en ÅVS. 

 

6.2 Beslutade villkor avseende trafik 

 

Det tillståndsvillkor som har beslutats avseende täkttrafiken 

(villkor 6) innebär att SMA Mineral ska delta i en åtgärdsvals-

studie (ÅVS) i syfte att bedöma vilka trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder som behövs på transportvägar från täktutfarten på väg 141 

till Klintehamns hamn och från täktutfarten på väg 562 till 

korsningen vid väg 141.  

 

Dessutom ska bolaget, med anledning av de trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder på transportvägar som beslutats av Trafikverket, bidra 

till kostnader för genomförande av åtgärderna med ett visst belopp 

(av underinstansen beslutat till högst 110 Mkr, men överklagat 

anslutningsvis i denna del av bolaget, med ett yrkande om högst 30 

Mkr). 

 

En ÅVS är ett verktyg som används av Trafikverket för planering av 

större vägrelaterade projekt. Syftet är att kunna bereda projektet 

både grundläggande och med en bred intressebas, dvs. med även 

övriga intressenter inbjudna till studien. 

  

Bolaget har fortlöpande kontakt med Trafikverket om den kommande 

ÅVS:en, som är planerad att genomföras under 2021. Till saken hör 

att denna, på begäran av Trafikverket, till stor del kommer att 

finansieras av SMA Mineral. 

 

Bolaget är positivt inställt till att delta i ÅVS:en. Trafik-

verkets inställning är att det är lämpligt att däri samordna 

utvecklingen av Klintebys stenbrott med övriga lokalt pågående 

projekt, såsom t.ex. Program Klintehamn och utvecklingen av 
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Klintehamns hamn. Detta för att få en helhetsbild av framtida 

trafiksystem och för att ge berörda aktörer möjlighet att bidra 

till framtagande av åtgärdsförslag och genomförande. Bolaget 

ställer sig positivt till att inblandade aktörer samlas och enas 

om hur framtida trafiksystem ska se ut och hur de på ett rättvist 

sätt ska finansieras. 

 

Det finns dock från bolagets sida en oro för att deltagare kan 

använda ÅVS-processen för att obstruera verksamhetens utökning. 

Det är angeläget för den sökta verksamheten att processen med 

ÅVS:en löper på enligt normal framdrift. För att uppfylla 

villkoren i tillståndet krävs att åtgärder är genomförda innan 

tillståndet får tas i anspråk. Hela processen med framtagande av 

åtgärder på Trafikverkets väg förväntas ta viss tid i anspråk, 

även om den löper på utan hinder. En utdragen process som pågår 

längre skulle vara ödesdiger för verksamheten (avseende detta se 

även ovan vad som anförs kring Trafikverkets rapport Transport-

systemet Gotland). 

 

Villkor 6 – med krav på deltagande i ÅVS:en - adresserar frågan om 

trafiksäkerhet på ett betydligt mer ambitiöst sätt att vad som är 

praxis. Bolaget har gjort en genomgång av hur frågan om hur 

täkttrafik utanför verksamhetsområdet har reglerats i andra 

täkttillstånd, och kan redovisa följande sammanställning: 

 

 MÖD dom den 28 augusti 2014 i mål nr M 9233-13 

(Arendalstäkten); ”MÖD förutsätter att frågan om trafiksäker 

utfart går att lösa”. Inget särskilt villkor om 

trafiksäkerhet beslutades. 

 MÖD 2018:16 (Balsta bergtäkt); Boende längs transportvägarna 

och närområdet i övrigt hade framfört oro vad gäller 

störningar från transporterna. Inget särskilt villkor kring 

detta beslutades. 

 MÖD dom den 18 april 2018 i mål nr M 3776-17 (Bergtäkt i 

Vara); MMD hade avslagit ansökan eftersom boende längs 

transportvägen bedömdes utsättas för oacceptabla störningar 

och ingrepp. MÖD ändrade domen och gav tillstånd. För att 

villkor skulle kunna uppfyllas krävdes en lantmäteri-
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förrättning. MÖD konstaterade ”att det inte är ovanligt att 

igångsättande av en tillståndsgiven verksamhet är beroende 

av andra beslut…”. Tillstånd beviljades. 

 MÖD dom den 19 april 2018 i mål nr M 10855-15 (Bergtäkt på 

Haninge Ekeby); Verksamhetsutövaren hade åtagit sig att i 

samråd med Trafikverket, och på sätt som Trafikverket 

föreslår, utföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt att 

genom kontakt med länsstyrelsen, trafikenheten, och 

Trafikverket se till att nödvändiga trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder kommer till stånd. MPD:s tillståndsbeslut innehöll 

följande villkor: ”Innan materialtransporter till och från 

verksamhetsområdet påbörjas ska trafiksäkerhetsåtgärder vara 

utförda i enlighet med bolagets åtagande. Planerade åtgärder 

ska ske i samråd med Trafikverket.” MÖD:s majoritet 

beviljade tillstånd med tillägget att utformningen av 

utfartsvägens anslutning till allmän väg skulle utformas på 

ett visst sätt. 

 MÖD dom den 24 augusti 2018 i mål nr M 4908-17 (Bergtäkt i 

Lilla Edet); MÖD bedömde täkttransporterna fram till ett 

visst vägskäl som följdföretag, men fann inte skäl att 

inhämta yttrande från Trafikverket. Tillstånd beviljades. 

 MÖD dom den 2 juli 2019 i mål nr M 7582-18 (Bergtäkt på 

Uppsala Almby); Transporterna ansågs inte utgöra följd-

företag. För att säkerställa en säker trafiklösning hade 

åtagande om ny utfartsväg från täktområdet till allmän väg 

gjorts. Tillstånd beviljades. 

 

Länsstyrelsen har anfört (s. 3) avseende villkor 6, att det är 

orimligt att avgörandet och skälighetsavvägningen avseende vilka 

åtgärder som ska genomföras har lämnats till annan myndighet 

(Trafikverket) som dessutom inte har mandat att pröva 

tillståndsärenden enligt miljöbalken. Även Naturskyddsföreningen 

Gotland, Johan Öbergs huvudmän m.fl. har framfört liknande 

synpunkter.  

 

Vad gäller villkor 7 har länsstyrelsen anfört att detta villkor 

strider mot 22 kap. 25 § miljöbalken, eftersom endast frågor av 

mindre betydelse får delegeras till tillsynsmyndighet. 



ALRUTZ’  ADVOKATBYRÅ  AB 
                       
                      STOCKHOLM 

 

 
 

 

62 

 

SMA Mineral hänvisar avseende villkor 6 till den ovan återgivna 

genomgången av rättsfall och gör gällande att Trafikverket är rätt 

myndighet för att avgöra frågan om lämpliga och rimliga trafik-

säkerhetshöjande åtgärder på allmän väg.  

 

Vad gäller villkor 7 är detta kopplat till villkor 6 och de 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder på transportvägarna som ska 

utföras enligt det som ÅVS:en utmynnar i. Villkor 7 innebär inte 

att länsstyrelsen ska göra en självständig bedömning av vilka 

åtgärder som ska utföras, utan endast konstatera att de i ÅVS:en 

beslutade åtgärderna har genomförts och att tillståndet därmed kan 

tas i anspråk. Delegationen ryms således väl inom bestämmelsen i 

22 kap. 25 § miljöbalken.  

 

7. Buller 

 

7.1 Läget efter mark- och miljödomstolens dom 

 

Under processen i mark- och miljödomstolen samt av överklagandena 

till MÖD, har framgått att det finns en oro för störning av buller 

från den ansökta verksamheten. 

 

De bullerutredningar som har utförts är omfattande och berör både 

buller från verksamheten i täkten och buller från transporter på 

det allmänna vägnätet. 

 

Utredning av industribuller, som omfattar totalt åtta olika 

beräkningsfall av verksamhet vid olika brytskeden i täkten, visar 

att gällande riktvärden för externt industribuller (Naturvårds-

verkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, 

Rapport 6538) innehålls vid samtliga bostäder runt täkten.  

 

I de olika beräkningsfallen tas hänsyn till topografi, placering 

av bullerkällor, dämpning, skärmning, reflektioner m.m. som 

påverkar hur ljudet sprids i omgivningen. Utredningen har utförts 

med vedertagen beräkningsmodell, DAL32. Med föreslagna buller-

dämpande åtgärder är marginalen till riktvärdena dagtid och 
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kvällstid vid de mest bullrande skedena i verksamheten 3 dB 

respektive 1 dB. För övriga skeden är marginalen ännu större.  

 

Bolaget kommer att använda sig av bullerdämpande åtgärder såsom 

bullerdämpad borrigg och bullervall invid förkross i de fall då 

detta behövs.  

 

Det är viktigt att notera att de ljudnivåer som redovisas i 

utredningarna avser ett så kallat ”värsta fall” vilket innebär att 

det i beräkningarna antas att det blåser medvind från täktens alla 

bullrande maskiner till alla bostäder samtidigt och att alla 

arbetsmoment och maskiner är i drift samtidigt. Vid andra 

förhållande än dessa blir ljudnivåerna genomgående lägre och 

marginalen till givna bullervillkor och riktvärden större. 

 

När det gäller vägtrafikbuller överskrids inte åtgärdsnivån 65 dBA 

(som gäller enligt praxis, se Naturvårdsverkets riktvärden för 

buller från väg och spårtrafik vid befintliga bostäder, ÄNR NV-

08465-15) vid någon bostad.  

 

Bolaget har dock uppmärksammat att många är oroliga för störningar 

från täkttransporterna och har därför erbjudit buller-

skyddsåtgärder vid samtliga bostäder som får en ekvivalent 

ljudnivå över 60 dBA, vilket alltså är 5 dB under åtgärdsnivån som 

t.ex. Trafikverket har att förhålla sig till. 

 

Mark- och miljödomstolen bedömde att bolagets utredningar var väl 

genomförda och omfattande, och gav i sin dom villkor överens-

stämmande med Naturvårdsverkets riktvärden för externt 

industribuller och med bolagets förslag till åtgärder vid bostäder 

utsatta för vägtrafikbuller över 60 dBA.  

 

SMA Mineral anser att detta är väl avvägda villkor och ser inte 

några avgörande svårigheter i fråga om att innehålla dessa. 
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7.2 Riksintresse rörligt friluftsliv 

 

Anders Odelius m.fl. har anfört att riksintresset för rörligt 

friluftsliv på Klinteberget kommer att störas av täktverksamheten.  

 

Bolagets bemötande: Buller från verksamheten dagtid inom frilufts-

området Klinteberget är sedan tidigare beskrivet och utrett och 

framgår av bullerkartor i bullerutredning som redovisas i ansökan. 

Det beräkningsfall som ger högst ljudnivåer visas i ansökans 

Bilaga B.6, underbilaga 9 (Skede 1 med åtgärder). Detta skede 

motsvarar initial brytning då krossplatsen ännu inte har flyttats 

ner. Som kan ses på bullerkartorna blir ljudnivån i sydöstra delen 

av området då 40-45 dBA. Vid alla övriga beräkningsfall blir 

ljudnivån lägre. 

  

Dessutom kommenteras och redovisas också ljudnivån från befintlig 

trafik i området i den komplettering som bolaget lämnat in 

(underinstansens aktbilaga 32). Här visas att ljudnivån redan 

idag, med befintlig trafik, överskrider 40 dBA i delar av området. 

Eftersom det endast är vid inledande brytning som ljudnivån från 

verksamheten blir 40-45 dBA i den sydöstra delen av området, och 

vid övriga brytskeden lägre, får verksamhetens bullerpåverkan på 

friluftsområdet anses vara liten. 

 

7.3 Trafikbuller 

 

7.3.1 Beräkningsmodellens giltighet 

 

Anders Odelius m.fl. har anfört att beräkningsmodellen inte är 

tillämplig på delar av de aktuella vägsträckorna och att buller-

utredningen därigenom är ogiltig. Som skäl anges att hus, tomter 

och uteplatser i Bönders Backe ligger under vägnivån och närmare 

vägens kant än vad som ligger till grund för beräkningsmodellen. 

 

Bolagets bemötande: Beräkningarna som presenteras i ansöknings-

handlingarna är utförda enligt den vedertagna nordiska beräknings-

modellen för vägtrafikbuller, NV rapport 4653. Till grund för 
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denna beräkningsmodell ligger ett stort antal mätningar från de 

nordiska länderna.  

 

I rapport 4653 beskrivs utförligt hur beräkningar med modellen går 

tillväga. Det framgår att korrigeringar av ljudnivån görs utifrån 

bl.a. avstånd till väg, markförhållanden, eventuella skärmar eller 

skärmande effekter från terrängen m.m. Detta gör att modellen kan 

hantera t.ex. både korta och långa avstånd samt höjdskillnader. 

Ingenstans i beräkningsmodellen nämns att den inte är giltig då 

hus, tomter och uteplatser ligger under vägnivån eller vid de 

avstånd mellan hus och väg som råder i det aktuella fallet. 

Tvärtom presenteras hur olika avstånd från väg till beräknings-

punkt, höjdskillnader m.m. ska hanteras, tillsammans med de 

diagram och formler som används för beräkningarna (se t.ex. 

avsnitt 2.3-2.6 i rapport 4653 del 2). 

 

Att korta avstånd kan hanteras kan t.ex. ses i del 1, figur 2.6. I 

del 1, annex C, finns genomräknade typfall där flera fall beaktar 

situationer med beräkningspunkter placerade på en lägre nivå än 

vägbanan. 

 

De utförda beräkningarna är gjorda i beräkningsprogrammet 

Soundplan 7.4 där nämnda beräkningsmodell finns implementerad 

inklusive samtliga korrigeringar p.g.a. avstånd och höjdskillnader 

m.m. Beräkningarna i Soundplan 7.4 grundar sig på en detaljerad 

terrängmodell över området (inköpt från Metria) där höjd-

skillnaderna i området framgår och de specifika förutsättningarna 

på platsen ingår därmed i beräkningarna, både vad gäller 

höjdskillnader och avstånd. Utförd bullerutredning måste därför 

anses vara utförd enligt vedertagen metod som tar hänsyn till de 

faktiska förhållandena på platsen. 

 

7.3.2 Bullerdämpande åtgärder 

 

Anders Odelius m.fl. har anfört att alla fastigheter som ligger 

närmare än 15 meter från vägrenen bör erbjudas bullerdämpande 

åtgärder. 
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Bolagets bemötande: Som tidigare har beskrivits i målet (t.ex. i 

underinstansens aktbilaga 90), är den så kallade åtgärdsnivån på 

65 dBA utgångspunkt för att avgöra vid vilka bostäder åtgärder bör 

genomföras. Det är också denna nivå som Trafikverket har att 

förhålla sig till när det gäller åtgärder vid äldre befintlig 

bebyggelse, som det rör sig om i aktuellt fall. 

 

Naturvårdsverket, som tagit fram vägledning för buller från 

vägtrafik vid befintlig bebyggelse utgående ifrån Infra-

strukturpropositionen 1996/97:53 samt efterföljande rättspraxis, 

anser att samma krav bör ställas på en verksamhet vid 

tillståndsprövning som ställs på väghållare vid bullerpåverkan 

från allmän väg. Naturvårdsverket har uttalat sig i frågan, t.ex. 

i mål M 220-14 i Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt, 

gällande bergtäkt i Torphyttan utanför Lindesberg. Nedanstående 

text är hämtad från Naturvårdsverkets webbplats 2020-07-08
6

: 

 

Naturvårdsverket framhöll att begränsningar av en verksamhet 

vid en tillståndsprövning, med anledning av bullerpåverkan 

av dess följdverksamhet, bör stå i proportion till de krav 

som i praxis brukar ställas på väghållare vid motsvarande 

bullerpåverkan från vägtrafik på allmän väg. 

 

Utgående från ovanstående bör, som tidigare framhållits, 

åtgärdsnivån på 65 dBA gälla, såsom redovisas i Naturvårdsverkets 

vägledning.  

 

På grund av att många närboende uttrycker en oro för störningar 

från trafiken har SMA Mineral erbjudit åtgärder vid bostäder med 

ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA från täktens trafik och 

befintlig trafik vilket alltså är 5 dBA under åtgärdsnivån som 

enligt praxis gäller. 

 

Enligt Mark- och miljödomstolens dom ska en ÅVS (Åtgärdsvalstudie) 

genomföras (se ovan, avsnitt 6, Trafik). Detta ställer sig bolaget 

                                                 
6

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-

miljoarbetet/Rattsinformation/Rattsfall/Takter/Buller-fran-takttransporter/ 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Rattsfall/Takter/Buller-fran-takttransporter/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Rattsfall/Takter/Buller-fran-takttransporter/
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positivt till. ÅVS:en kommer omfatta aspekter såsom säkerhet vid 

och störningar ifrån vägen, vilket innebär att också bullerfrågan 

och eventuella åtgärder avseende denna, omfattas. 

 

Anders Eriksson och Hanna Chun Eriksson har anfört att den 

utformning av bullerplank som bolaget presenterat för deras 

fastighet är otillräcklig och att även uteplatser bör skyddas. 

 

Bolagets bemötande: Som framgår av ansökans bullerutredning 

(ansökans Bilaga B.6), beräknas ljudnivåer från vägtrafik till den 

närmaste fasaden, och ingen detaljerad genomgång av var uteplatser 

finns har genomförts. Föreslagna bullerdämpande åtgärder har 

utgått ifrån att minska ljudnivån vid närmaste fasad.  

 

Det är viktigt att notera att åtgärdsnivån på 65 dBA, som ligger 

till grund för vid vilka bostäder åtgärder bör genomföras, endast 

avser ekvivalent ljudnivå vid närmsta fasad. Som nämnts tidigare 

har bolaget dock erbjudit åtgärder för bostäder med ekvivalent 

ljudnivå över 60 dB, vilket är 5 dBA under åtgärdsnivån. Urvalet 

av bostäder där åtgärder bör utföras bygger alltså på ekvivalenta 

ljudnivåer och inte på maximala ljudnivåer. 

 

I Naturvårdsverkets vägledning (NV-08465-15) anges att i de fall 

åtgärder faktiskt vidtas bör riktvärdena i vägledningen nås, 

vilket då också innefattar uteplats. I det fall det finns flera 

uteplatser vid en bostad så är det vanligen vid den uteplats som 

är mest skyddad från buller som riktvärdena ska nås. Utgående 

ifrån detta behöver åtgärder studeras i detalj på plats för 

aktuella bostäder, vilket också konstateras i kompletteringen av 

bullerutredningen (underinstansens aktbilaga 32, avsnitt 5), där 

det anges: 

 

Det är viktigt att poängtera att det behöver göras 

detaljstudier av placering och utformning av åtgärder för 

varje enskilt hus som är aktuellt för åtgärd, inklusive 

platsbesök och diskussioner med fastighetsägare och andra 

eventuella intressenter för att en slutlig lösning ska kunna 

tas fram som är praktiskt möjlig och ger önskad effekt. 
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Bullerplank får inte heller inverka negativt på t.ex. 

säkerheten kring vägen. 

 

Som tidigare nämnts ska bolaget medverka i en ÅVS. Mark- och 

miljödomstolen har också beslutat ett villkor 14, som anger vid 

vilka bostäder bolaget ska utföra bullerreducerande åtgärder.  

 

Utformningen av slutliga bullerreducerande åtgärder fastställs 

lämpligen inom ramen för ÅVS:en eller genom en separat utredning. 

 

7.3.3 Ljudeffektnivå från lastbilar 

 

Anders Odelius m.fl. har anfört att tillåten maxnivå från trafik 

kommer att överskridas och att de lastbilar som kör till och från 

täkten har högre ljudnivå än vad Transportstyrelsen tillåter. De 

yrkar därför på att domstolen ska kräva att en ny utredning 

avseende trafikbuller och trafiksäkerhet. 

 

Bolagets bemötande: Den högsta tillåtna ljudnivån som anges av 

Transportstyrelsen - 76-80 dBA - avser en ljudtrycksnivå (ej 

ljudeffektnivå) från enskilt fordon uppmätt på 7,5 m (se t.ex. 

Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2013:63, sid 60) 

vilket motsvarar en maximal ljudeffektnivå på 101-105 dBA. Det är 

viktigt att notera att detta avser mätförhållanden som är strikt 

beskriva i TSFS 2013:63 och som syftar till att kunna bedöma om 

fordon uppfyller krav för att få köras på väg. Fordon i trafik på 

väg kör med andra hastigheter, annan vägbeläggning, annan last 

m.m. och i olika miljöer som påverkar ljudnivåerna i omgivningen 

än vad som är fallet i testförfarandet i TSFS 2013:63. Värdena 76-

80 dBA som anges av Transportstyrelsen kan alltså inte användas 

för att bedöma påverkan vid bostäder från vägtrafik. 

 

För att bedöma påverkan på omgivningen används istället som 

tidigare nämnts den vedertagna beräkningsmodellen för väg-

trafikbuller. Indata till denna beräkningsmodell bygger på ett 

stort antal mätningar av vägtrafikpassager i de nordiska länderna. 
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Som konstaterats i utförd bullerutredning och tillhörande 

komplettering (ansökans Bilaga B.6 samt underinstansens aktbilaga 

32 och 92) fås beräknade maximala ljudnivåer vid bostäder (närmsta 

fasad, ej vid uteplats) som överskrider riktvärdet 70 dBA som 

gäller för maximal ljudnivå vid uteplats, vid ca hälften av 

bostäderna redan utan den ansökta verksamhetens transporter. Som 

beskrivet ovan är det emellertid ekvivalent ljudnivå vid närmsta 

fasad som ligger till grund för bedömning av åtgärdsbehov vid 

äldre befintlig bebyggelse enligt Naturvårdsverkets vägledning. 

 

7.3.4 Bedömning av buller från transporter 

 

Anders Odelius m.fl. framför att transporterna på det allmänna 

vägnätet ska bedömas utifrån riktvärden för industribuller och 

inte för vägtrafikbuller. 

 

Bolagets bemötande: I gällande vägledning från Naturvårdsverket 

anges att huvudprincipen för transporter till och från verksam-

heten på angränsande vägar är att riktvärden för vägtrafikbuller 

ska vara vägledande. Som ett undantag, då istället en annan 

bedömning kan behöva göras, nämner Naturvårdsverket tillfartsvägar 

till täkter där transporterna står för en betydande del av 

bullerstörningen.  

 

I aktuellt fall är det inte fråga om någon tillfartsväg till 

täkten utan transporter på allmänna vägar, som är öppna och till-

gängliga för övrig trafik. Utgående från detta så bör riktvärden 

för vägtrafik användas. 

 

Täkttransporter på infartsväg mellan allmän väg och täkt har 

beräknats och bedömts som industribuller enligt Naturvårdsverkets 

vägledning och ingår i de beräknade ljudnivåer som redovisas från 

verksamheten i täkten. 

 

7.3.5 Mätning av trafikbuller 

 

Anders Odelius m.fl. anser att bullermätare behöver placeras ut på 

berörda fastigheter. 
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Bolagets bemötande: Naturvårdsverkets anger i sin vägledning från 

2017 ”Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid 

befintliga bostäder” (NV-08465-15) att kontroll av ljudnivåer i 

första hand bör ske genom beräkningar. Att göra mätningar av 

trafikbuller i aktuellt fall innebär svårigheter eftersom det 

passerar annan trafik på vägarna också. Om det passerar många 

andra tunga fordon en dag, t.ex. jordbruksmaskiner, bussar eller 

andra lastbilar, så kommer detta att höja ljudnivån utan att det 

beror på transporter till och från täkten, vilket innebär att i en 

eventuell mätning måste övriga fordon sorteras ut och sedan 

korrigeras till årsmedeldygnsvärde (ÅDT) för att inte en specifik 

dag med stor mängd övrig trafik ska leda till att riktvärde 

överskrids.  

 

För att jämförelse med riktvärde ska kunna göras behöver alltså 

övrig trafik anges som ÅDT, till vilket sedan täktens transporter 

ska läggas. Det är endast via bemannade mätningar som det är 

möjligt att göra en sådan urskiljning av vilka passager som härrör 

från verksamheten och fast monterade bullermätare vid bostäderna 

går därför inte att använda för att dra de slutsatser som krävs. 

 

Mätningar kan också påverkas till stor del av andra irrelevanta 

bullerkällor såsom övrigt verksamhetsbuller fågelkvitter, vind-

brus, gräsklippare m.m. och av väder och vind. Även dessa 

eventuella störningar behöver kontrolleras och uteslutas vid 

mätning vilket är svårt om mätningen inte sker bemannat. 

 

Genom beräkningar kan istället ett säkrare värde erhållas eftersom 

utgångspunkten för övrig trafik är ÅDT från Trafikverkets 

trafikmängdsmätningar, till vilka täktens maximala antal trans-

porter adderas. I beräkningar råder också alltid korrekta väder-

förutsättningar.  

 

Detta är vad som legat till grund för utförda beräkningar och för 

urval av de bostäder där SMA Mineral erbjuder åtgärder. 
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7.4 Kumulativt buller 

 

Både Gunilla Högberg Björcks och Johan Öbergs huvudmän har lyft 

frågan om kumulativt buller från Foodmark och den ansökta 

verksamheten.  

 

Johan Öbergs huvudmän har anfört att buller från Foodmark redan 

idag uppgår till 47 dBA. Det framgår dock inte vid vilken bostad 

47 dBA från Foodmark gäller, och det hänvisas inte heller till 

någon mät- eller beräkningsrapport där förutsättningarna framgår, 

t.ex. mättillfälle, mätinstrument, mätmetod, driftsförhållande, 

väderförutsättningar m.m. 

 

Bolagets bemötande: Bolaget ansvarar för det buller som den egna 

verksamheten genererar, och har ingen kontroll över vilket buller 

Foodmark eller andra verksamheter i omgivningen ger upphov till. 

 

I Naturvårdsverkets vägledning för externt industribuller nämns 

att hänsyn till kumulativt buller måste tas vid nyanläggning. I 

aktuellt fall är det inte en fråga om nyanläggning utan en 

utökning av befintlig verksamhet. Utgående från detta så finns det 

inget i vägledningen som säger att kumulativt buller ska beaktas. 

Trots detta görs nedan, för tydlighetens skull, en genomgång av 

vilka kumulativa ljudnivåer som kan tänkas uppstå från den ansökta 

verksamheten och Foodmark. 

 

De bostäder som kan antas vara berörda av buller från Foodmark och 

som samtidigt är berörda av buller från täkten är bostäder öster 

om täktområdet i Hunninge, Klinte Hunninge 1:12 och 1:16, samt 

bostäder norr om täktområdet utmed väg 562 och nära Foodmark, 

t.ex. Klinte Svarvare 1:3. Avståndet till Hunninge från Foodmark 

är dock långt, ca 1,2 km, vilket gör att det sannolikt inte är här 

som 47 dBA uppmätts. I ansökans bullerutredning (ansökans Bilaga 

B.6) framgår det att den högsta ekvivalenta ljudnivån från 

täktverksamheten är 45 dBA vid Hunninge och 38 dBA vid Klinte 

Svarvare 1:3. 
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Om man utgår ifrån att det är vid Hunninge som 47 dBA från 

Foodmark gäller så är den totala ljudnivån vid Hunninge 47 dBA + 

45 dBA = 49 dBA (formel: 10*log(10^(47/10)+10^(45/10)) = 49 dBA).  

Om man istället utgår ifrån att det är vid Klinte Svarare 1:3 som 

ljudnivån från Foodmark uppgår till 47 dBA så är den totala 

ljudnivån här 47 dBA + 38 dBA = 48 dBA (formel: 

10*log(10^(47/10)+10^(38/10)) = 48 dBA). 

 

Utredningen av täktverksamhetens buller har utförts som ett 

”värsta fall” där medvind antas från alla bullerkällor till 

bostäderna. Vid andra vindriktningar kommer ljudnivån från 

verksamheten att bli lägre. Eftersom de två verksamheterna är 

belägna på olika sidor av de studerade bostäderna kommer det 

aldrig att vara medvind från båda verksamheterna till bostäderna 

samtidigt vilket gör att den kumulativa ljudnivån bör bli lägre än 

vad som redovisas ovan. 

 

Oavsett vilket av ovanstående två fall som studeras så blir alltså 

den kumulativa ljudnivån vid full drift i täkten lägre än 

Naturvårdsverkets riktvärde dagtid på 50 dBA. 

 

Om det är vid någon annan bostad som de angivna 47 dBA från 

Foodmark gäller, så är det utifrån i ansökan redovisade ljudnivåer 

från täktverksamheten osannolikt att den kumulativa ljudnivån 

skulle bli högre än de två fall som redovisas ovan. 

 

7.5 Impulsljud 

 

Johan Öbergs huvudmän har anfört att både skutknackning och 

borrning ger upphov till impulsljud och hänvisar till målet MÖD 

2018:16. 

 

Bolagets bemötande: Att borrning skulle kunna ge upphov till 

impulsljud bedöms som ytterst osannolikt och det är inget bolaget 

har utrett. Ljud från borrning har en mer monoton karaktär och 

inte impulskaraktär. Detta kan ses genom att t.ex. jämföra två st. 

ljudmätningar från skutknackning och borrning, se Bilaga 15. 
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I den övre figuren i bilagan visas en sekvens med skutknackning 

och i den nedre figuren visas en sekvens uppmätt relativt nära 

borrning. Mätningarna är inte utförda i Klintebys, men visar 

typiska mätsekvenser från närfältsmätningar vid skutknackning och 

borrning. Observera att de faktiska ljudnivåerna inte är relevanta 

i detta fall då mätningarna utförts på olika avstånd från 

bullerkällorna. Det som är intressant är istället karaktäristiken 

på de båda sekvenserna. När det gäller skutknackning, ser man 

tydliga spikar vid de tillfällen då hydraulhammaren slår ner på 

stenen där skillnaden i ljudnivå är ca 15-20 dB. I den nedre 

figuren påbörjas borrsekvensen efter ca 10 s och då syns en tydlig 

höjning av ljudnivån men inga tydliga spikar. Det framgår tydligt 

att karaktären på ljudet är helt skild från skutknackning och att 

nivån endast varierar ca 3-4 dB. 

 

I det rättsfall som Johan Öbergs huvudmän hänvisar till (MÖD 

2018:16) nämns inte heller borrning som en bullerkälla som kan ge 

upphov till impulsljud, och det är därför oklart vad påståendet 

grundas på. 

 

I MÖD 2018:16 sänktes kraven vid skutknackning, utgående ifrån att 

bolaget ifråga (Skanska Industrial Solutions AB) själva hade 

utrett frågan via olika akustikkonsulter, som hade kommit till 

slutsatsen att impulsljud vid bostäder kan förekomma. Utgående 

från detta och att det i övrigt förelåg oklarheter kring frågan 

bedömde MÖD att ljudnivåerna skulle sänkas med 5 dB. 

 

I nedanstående stycken ges en genomgång av vad som gäller kring 

impulsljud.  

 

Enligt Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat 

verksamhetsbuller (rapport 6538) ska man bedöma om bullret från 

verksamheten kan karaktäriseras av ofta återkommande impulsljud. 

Det anges bl.a.: 

 

Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de 

fall verksamhetens buller karakteriseras av ofta 

återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av 
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metallskrot och liknande, eller innehåller ljud med tydligt 

hörbara tonkomponenter bör värdena i tabell 1 sänkas med 5 

dBA. 

 

I vägledningen anges också följande: 

 

Impulsljud är ”plötsliga” ljud, det vill säga ljud som har 

en kort stigtid i ljudnivå och en kort varaktighet. Exempel 

på impulsljud är hammarslag, eller ljud från pålning. 

 

För att avgöra om det förekommer impulsljud i verksamhetsbullret 

lämnas följande definition och anvisning i Naturvårdsverkets 

”Mätmetod för immissionsmätning av externt industribuller”, 

Meddelande 6/1984: 

 

Ljudet är impulsartat om det ofta innehåller tydligt hörbara 

impulser eller klart urskiljbara nivåändringar. Den som 

utför mätningarna avgör på platsen om ljudet innehåller ofta 

återkommande impulser. 

 

I en senare remissversion av mätmetoden som kom 2005 (Rapport 

5417
7

) kompletterades anvisningarna om impulsljud med följande 

text: 

 

En objektiv metod för att säkerställa om impulsartat ljud 

förekommer finns framtaget i Nordtest Method NT Acou 112. 

Metoden utgår ifrån antagandet att störningsupplevelsen ökar 

med ökande hörbarhet hos impulsen. 

 

Denna metod kan användas som stöd för att avgöra huruvida impulser 

förekommer, men kan inte användas för att avgöra om verksamhetens 

                                                 
7

 Här bör noteras att rapport 5417 fortfarande ligger som remissutgåva och att Nordtest 

analysmetod sällan har använts i dessa sammanhang. Tolkningen av metoden är dessutom 

osäker då den inte harmoniserar fullt ut med Naturvårdsverkets gällande anvisningar om 

vad som subjektivt kan karaktäriseras som ofta återkommande impulsljud.      
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buller karaktäriseras av impulsljud eller om de är ofta 

återkommande. 

 

Det framgår att bedömningar avseende eventuell förekomst av 

impulsljud i första hand ska göras subjektivt av den person som 

utför ljudmätningarna och att bedömningen ska göras på plats i 

mätpunkter utanför verksamhetsområdet. Det är viktigt att poäng-

tera att impulsljud ska bedömas vid immissionspunkten, vid 

bostäder, och inte nära källan. Det kan vara stor skillnad på hur 

ljud upplevs nära en bullerkälla inne i en täkt och vid bostäder i 

omgivningen. Ljudet kan t.ex. skärmas av pallkanter, material-

upplag eller vallar. Höga frekvenser dämpas mer än låga frekvenser 

på längre avstånd vilket gör att högfrekventa ljud, som inne i 

täkten kan höras tydligt, inte blir lika framstående längre ifrån 

täkten vid bostäder. Skutknackning är en bullerkälla som ofta 

förekommer i täktverksamhet och vars ljud är relativt högfrekvent. 

Ljudet kommer också att ”splittras upp” och bli mer diffust när 

det färdas genom luften, eventuella impulser blir därför inte lika 

skarpa och tydligt urskiljbara på längre avstånd. 

 

Vid bedömning ska även bakgrundsljud ingå eftersom detta kan ha en 

maskerande effekt, t.ex. trafikbuller, fågelkvitter, vindbrus från 

träd och buskar m.m. Även täktens övriga verksamhet, med t.ex. 

borrning, krossning, transporter och övrig hantering, ingår i 

bakgrundsljudet när man ska bedöma eventuella impulsljud från 

utvald bullerkälla (t.ex. skutknackare). Ett högre bakgrundsljud 

innebär att skillnaden mellan eventuella impulsljud och 

bakgrundsnivån minskar och impulsljuden blir därmed inte lika 

hörbara, så kallad maskering. 

 

Det arbetsmoment i den planerade verksamheten som kan tänkas ge 

upphov till impulsljud vid närliggande bostäder är skutknackning. 

Övriga bullerkällor har ett mer monotont ljud eller lägre 

ljudemission och bör inte ge upphov till höga ljudtoppar i 

omgivningen som kan klassas som ofta återkommande impulsljud. 

 

Bolagets bullerkonsulter Efterklang anför att deras erfarenhet 

från eventuella impulsljud vid bostäder från skutknackning i 
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täkter är att detta sällan förekommer då skutknackning sker väl 

avskärmat bakom t.ex. pallkanter, materialupplag, bullervallar 

eller skärmar. Om skutknackning sker oskyddat på ytberget är det 

möjligt att det även vid bostäder i omgivningen kan bedömas som 

impulsljud. Efterklang har under de senaste åren utfört ett 

flertal mätningar av just impulsljud från skutknackning i olika 

berg- och stentäkter. Slutsatserna från dessa mätningar stöder 

deras tidigare erfarenheter: att så länge skutknackning sker väl 

avskärmat är risken för impulsljud vid bostäder liten. 

 

Förekomst av eventuella impulsljud bör kontrolleras vid den 

uppföljning av täktens buller som görs inom ramen för kontroll-

programmet. Att, som på senare tid skett vid flera tillstånds-

prövningar för andra täkter, införa skärpta bullervillkor 

generellt vid skutknackning är inte att rekommendera eftersom 

detta kan begränsa verksamheten genom att annan maskinutrustning 

kan behöva stängas ner för att innehålla det skärpta buller-

villkoret. Detta kan dessutom få till följd att genom att det 

maskerande bakgrundsljudet minskar så kommer eventuella impulsljud 

att höras tydligare än tidigare. Ett villkor som syftar till att 

begränsa störning från eventuella impulsljud kan alltså få helt 

motsatt effekt, enligt Efterklangs bedömning. 

 

Trots att ovanstående argument framfördes vid prövningen i mark- 

och miljödomstolen beslutade domstolen att i villkor 13 införa en 

skärpning av bullernivåerna vid skutknackning, oavsett om impuls-

ljud vid bostäder faktiskt förekommer eller ej. SMA Mineral anser 

att detta villkor kraftigt begränsar verksamheten då produktionen 

behöver avbrytas vid skutknackning, men har – som anfördes 

inledningsvis - ändå valt att acceptera villkoret. 

 

7.6 Påverkan på tamboskap 

  

Johan Öbergs huvudmän har anfört att det inte är utrett vilken 

påverkan buller från verksamheten får på tamboskap i omgiv-

ningarna. 
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Bolagets bemötande: Det finns idag inte några riktvärden att 

förhålla sig till när det gäller eventuell bullerpåverkan på 

tamboskap. Naturvårdsverkets riktvärden vid bostäder är det som 

enligt praxis används i liknande tillståndsärenden för att reglera 

vilket buller en verksamhet får ge upphov till vid bostäder.  

 

Bolaget hänvisar till vad som anfördes i yttrande till mark- och 

miljödomstolen (underinstansens aktbilaga 94, avsnitt 2.3). 

Jämförelse gjordes då med ljudnivån 65 dBA. Jordbruksverket anger 

att djuren endast tillfälligt får utsättas för ljudnivåer över 65 

dBA i stallmiljö. Jordbruksverket anger dock inga ljudnivåer för 

utemiljö.  

 

Som konstaterades i kompletteringen överskrids inte 65 dBA utanför 

brytområdet vilket innebär att tamboskap inte heller kommer 

utsättas för ljudnivåer över 65 dBA eftersom betesmarkerna inte 

sträcker sig in i brytområdet. 

 

7.7 Riktvärden 

 

Anders Odelius m.fl. har anfört att Naturvårdsverkets riktvärden 

grundar sig på intervjuer från 1977 och att domstolen behöver 

beakta riktlinjer från EU och WHO vid bedömning av buller. 

 

Bolagets bemötande: Att Naturvårdsverket inte har sett behov av 

att uppdatera riktvärdena, måste ses som ett tecken på att de 

anser att nivån på riktvärdena är lämplig. Den senaste upp-

dateringen av vägledningen om externt industribuller gjordes 2015. 

Endast mindre justeringar gjordes då, avseende t.ex. vilka tider 

som gäller för natt och användningsområdet för vägledningen, men 

inga förändringar gjordes gällande riktvärdena.  

 

Vid tillståndsprövningar som denna är det praxis att utgå ifrån 

Naturvårdsverkets vägledning. 
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7.8 Riksintresset Gotlands kyrkor 

 

Länsstyrelsen har anfört att påverkan på riksintresset Gotlands 

kyrkor inte är tillräckligt utredd. 

 

Bolagets bemötande: Nedan, i avsnitt 9, Kulturmiljö, presenteras 

en beskrivning av vad riksintresset omfattar och hur miljön runt 

Klinte kyrka med de olika gravplatsområdena ser ut. I utförd 

bullerutredning har ingen beräkningspunkt placerats specifikt vid 

kyrkan eller gravplatserna. Det gravplatsområde som benämns med A 

är det område som ligger närmast vägen. Avståndet från väg 141 är 

ca 35 m vilket är i samma storleksordning som avståndet från vägen 

till den närmast liggande bostaden väster om kyrkan, fastighet 

Klinte Prästgården 1:15 (beräkningspunkt V39 i bullerutredningen i 

ansökan).  

 

För att få en uppfattning om ljudnivåerna vid det närmsta 

gravplatsområdet A kan därför beräknade ljudnivåer från V39 

studeras eftersom avståndet är i samma storleksordning. Beräknade 

ekvivalenta ljudnivåer i V39 från vägtrafiken ligger sommartid på 

50 dBA med nuvarande trafik och beräknas vid maximalt trafikflöde 

inräknat täktens transporter bli som högst 51 dBA (se under-

instansens aktbilaga 90-95). Vid övriga tider på året blir ljud-

nivåerna lägre.  

 

Maximala ljudnivåer beräknas vara i princip oförändrade och ligga 

på ca 65 dBA oavsett beräkningsfall vid den del av gravplatsen som 

ligger närmast vägen. Dessa beräknade värden ger en god upp-

skattning av ljudnivåerna vid gravplatsområde A. Ekvivalenta och 

maximala ljudnivåer vid kyrkan och övriga gravplatsområden längre 

ifrån vägen blir lägre eftersom avståndet till vägen ökar. 

 

Täkttransporternas påverkan på ekvivalent ljudnivå vid riks-

intresset varierar beroende på om trafiken sommartid eller vid 

övriga tider på året studeras. Sommartid blir skillnaden mellan 

ekvivalent ljudnivå från endast befintlig trafik och befintlig 

trafik inräknat täktens maximala antal transporter 1 dB. Vid 

övriga tider på året är motsvarande skillnad 1-2 dB. Att 
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skillnaden blir något mindre sommartid beror på att den övriga 

trafiken ökar jämfört med vid övriga tider på året. 

 

Dessa skillnader får anses vara små. Som jämförelse kan nämnas att 

för att vi människor ska uppleva en fördubbling av ljudnivån 

brukar man som tumregel ange att det krävs en ökning av ljudnivån 

med 8-10 dBA. Påverkan på ljudnivån i riksintresset får därför 

anses vara liten. 

 

Enligt vad som anges nedan i avsnittet Kulturmiljö är antal 

begravningstillfällen i område A och B ytterst få, och sker genom 

urnbegravningar där ceremonin sker inne i kyrkan. 

 

7.9 Avstånd mellan verksamheten och boende 

 

Gunilla Högberg Björcks huvudmän har anfört att avståndet mellan 

verksamheten och närboende är för kort och hänvisar till Boverket 

som anger 500 m som gräns. 

 

Bolagets bemötande: Den eventuella störning som buller från 

verksamheten ger upphov till styrs av vilka ljudnivåer i omgiv-

ningen som alstras, inte av på vilket avstånd från täkten de 

upplevs. Det är alltså de faktiska ljudnivåerna i omgivningen som 

ska beaktas när det gäller eventuell störning från buller, inte 

avståndet.  

 

Utförd bullerutredning visar att verksamheten med angivna 

bullerdämpande åtgärder klarar de riktvärden som Naturvårdsverket 

anger vid samtliga bostäder kring täkten. 

 

8. Vibrationer 

 

8.1 Vibrationsutredningen 

 

Anders Odelius m.fl. har anfört att vibrationsutredningen är 

bristfällig och ska ogiltigförklaras, då de vibrationsmätningar 

som har utförts endast omfattar enstaka sprängningar och 

transporter och att fler vibrationsmätningar för transporter måste 
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göras under längre tid. Gunilla Högberg Björcks huvudmän har 

anfört att närboende drabbas i stort sett dagligen av olägenheter 

från vibrationer.  

 

Bolagets bemötande: Vibrationsutredningen samt kompletteringar och 

bemötanden kring frågor om vibrationer, återfinns i ansökans 

Bilaga B.7 samt i underinstansens aktbilaga 33 och 96. Mätning av 

vibrationer från trafik har utförts under en period om 22 dagar 

period vid Klinte Kyrka och under en period om 33 dagar vid Klinte 

Mölner 1:4 och Klinte Ganne 1:7. Vid det som var normaldrift vid 

mätningarna (2018) passerade ca 20 lastade fordon/vardag, vilket 

medför att mätningarna vid Klinte Kyrka omfattar ca 360 last-

bilspassager (18 vardagar) och mätningarna vid Klinte Mölner 1:4 

och Klinte Ganne 1:7 omfattar ca 480 lastbilspassager (24 

vardagar). 

 

Mätning av vibrationer från sprängning vid närliggande bostäder 

har utförts vid merparten av de tillfällen då sprängning ägt rum 

fr.o.m. december 2017 och framåt. Antalet mättillfällen av 

vibrationer från sprängning uppgår i dagsläget till sex st. Vid 

varje mättillfälle har det mätts i 2-5 olika mätpunkter. 

 

Med ”risk för vibrationer” förmodar bolaget att man avser risk för 

byggnadsskada samt risk för komfortstörning. När det gäller risk 

för byggnadsskada anges riktvärden
8

 som vibrationshastighet i mm/s 

PEAK (toppvärde) och när det gäller risk för komfortstörning anges 

riktvärden som vibrationshastighet i mm/s RMS (kvadratiskt 

medelvärde).  

 

För transporter till och från kalkbrottet är det fordonens vikt 

och hastighet som har störst inverkan på hur starka vibrationerna 

                                                 
8
 Svensk Standard SS 02 52 11 Vibration och stöt – Riktvärden och metod för vibrationer 
i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning samt SS 460 48 61 

Vibration och stöt – Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader. Det 

finns ingen svensk standard gällande byggnadsskada från vibrationer från trafik, och 

därför har riktvärden från den svenska packningsstandarden tillämpats. Standarden avser 

dock främst tillfällig vibrationsexponering från exempelvis entreprenadmaskiner. I den 

tyska standarden DIN 4150-3 anges 5 mm/s som riktvärde för byggnadsskada från 

vibrationer som pågår under lång tid, exempelvis trafik. Även Trafikverket tillämpar 5 

mm/s som riktvärde för vibrationer från trafik avseende byggnadsskada. 
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blir vid mätpunkten (förutsatt att andra parametrar är lika). 

Antalet passager har ingen inverkan på den resulterande 

vibrationshastigheten per passage. Ett undantag från detta är om 

två lastbilstransporter passerar den till bostaden närmaste delen 

av vägen i exakt samma ögonblick, dvs. en tom lastbil kör i 

riktning mot kalkbrottet och möter en fullastad lastbil i riktning 

mot hamnen.  Eftersom uppmätta maximala värden avser fullastade 

lastbilar, bör resulterande vibrationer inte bli så stora som en 

dubblering, men större än från en lastbil. Mätresultat (se 

underinstansens aktbilaga 33, Bilaga F.2 och F.4) visar att 

vibrationer från trafik, vid en fördubbling av vibrationerna, 

fortfarande ligger under riktvärde. 

 

För att förtydliga: om vibrationshastighet från en lastbilspassage 

är 0,1 mm/s, så är det högsta värdet från passager över en 

godtycklig tidsperiod 0,1 mm/s, oavsett om det passerar 10 eller 

100 fordon under tidsperioden. 

 

Det är viktigt att mäta vibrationer för passager som är 

representativa för de passager som kommer ske vid framtida drift, 

dvs. passager med lastbilar av samma typ, som kör med samma 

hastighet och med samma tyngd på lasten, så att man har mätt ett 

värsta förekommande fall. Under den period som mätningar gjordes 

vid Klinte Kyrka och vid Klinte Mölner 1:4 och Klinte Ganne 1:7, 

gick det lastbilstransporter som är representativa för den fram-

tida driften sett till fordonstyp och lastad massa. 

 

Utifrån mätresultaten (se underinstansens aktbilaga 33, Bilaga F.2 

och F.4), och under antagande att de transporter som körde under 

mätperioden var representativa för den framtida driften, bedöms 

risk för vibrationer sett till byggnadsskada och komfortstörning 

som mycket liten. En ökning av antalet sprängningar eller trans-

porter kommer inte att ändra den bedömningen. 
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8.2 Riktvärden och kontroll 

 

Länsstyrelsen har framför invändningar mot en villkorskonstruktion 

med riktvärde samt anfört att kontroll bör ske vid varje spräng-

ning och vid flera bostadshus. 

 

Bolagets bemötande: SMA Mineral kan åta sig att montera mätare 

fast i 2-3 mätpunkter, så att vibrationer och luftstötvåg mäts vid 

varje sprängning. Dessa mätpunkter väljs förslagsvis vid de mest 

utsatta bostäderna, bedömt utifrån den planerade driften, avstånd 

från verksamheten samt resultat från tidigare mätningar. Detta kan 

göras under förutsättning att fastighetsägare ger tillstånd till 

montage och underhåll av mätutrustning på fastigheten. 

 

De vibrationshastigheter som räknats fram enligt standarden SS 02 

52 11 anges i standarden som riktvärden när det föreligger risk 

för byggnadsskada. Avsikten från verksamhetens sida är att rikt-

värdena ska innehållas hela tiden, och om uppmätta vibrationer 

närmar sig riktvärde kan sprängningsarbetena justeras så att 

resulterande vibrationer blir lägre. Denna arbetsgång innebär att 

upplägget med ett med riktvärde på 4 mm/s och begränsningsvärde på 

6 mm/s ger god kontroll på omgivningspåverkan. 

 

9.  Kulturmiljö 

 

Länsstyrelsen har anfört att det finns risk för påtaglig skada på 

riksintresset Gotlands Medeltida kyrkor, mer precist delen Klinte 

kyrka. Man hänvisar då till att de tunga transporterna från täkten 

och förbi Klinte kyrka kommer att öka.  

 

SMA Mineral har tagit hjälp av Dan Carlsson, docent i kultur-

geografi, för att bemöta länsstyrelsens synpunkt. Dan Carlsson 

anför följande: 

 

På vilket mer konkret sätt denna påtagliga skada skulle uppkomma 

av de ökade transporterna belyses inte närmare, varför ett 

bemötande inte kan göras på ett tydligt och utvecklat sätt, t.ex. 

om det rör sig om buller, vibrationer som kan skada riksintresset 
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rent fysiskt, eller om det rör sig om ett allmänt visuellt eller 

upplevelsemässigt intryck, genom att transporterna skulle störa 

kyrkobesökare eller begravningssituationer. Resonemanget nedan 

behandlar frågan om påverkan på de upplevelsemässiga värdena som 

grund för påtaglig skada på riksintresset. Buller och vibrationer 

behandlas mer specifikt ovan samt i underinstansens handlingar. 

 

Inledningsvis bör klargöras att riksintresset Gotlands medeltida 

kyrkor utgörs sammantaget av 92 medeltida kyrkor spridda över hela 

ön, där med andra ord Klinte kyrka utgör en dryg procent av 

riksintresset. Det kan således finnas skäl att relatera 

situationen vid Klinte kyrka till övriga delar av riksintresset, 

t.ex. vad gäller omfattningen av trafik, avstånd till allmän väg 

och hastigheten på vägen förbi kyrkan. Detta för att sätta miljön 

vid Klinte kyrka i relation till riksintresset som helhet och för 

att bedöma frågan om påtaglig skada på riksintresset. 

  

Initialt behandlas frågan om avstånd mellan kyrka och allmän väg, 

med tanken att närhet mellan väg och kyrka skulle kunna vara en 

del i resonemanget om påtaglig skada på riksintresset, under-

förstått att trafiken stör rent generellt (se Bilaga 16).  

 

En uppmätning av avståndet mellan samtliga kyrkor till allmän väg 

för de 92 kyrkorna inom riksintresset, visar att avståndet för 

Klinte kyrka till väg 141, på vilken transporterna ska ske, är 57 

meter (se Bilaga 17). Sätter man detta i relation till alla 

kyrkorna på Gotland, kan man konstatera att 60 % av kyrkorna inom 

riksintresset ligger på kortare avstånd till allmän väg än Klinte 

kyrka, alltså att dessa 60 % är mer störda av trafik än Klinte 

kyrka. Endast 18 kyrkor ligger på längre avstånd än 100 meter från 

allmän väg, vilket är 19,5 % av alla kyrkorna. 

 

Direkt kopplat till frågan om påverkan kan också vara frågan om 

buller från trafiken. Man kan knyta detta till den hastighet som 

man får färdas med på vägen förbi kyrkan, eftersom bullret ökar 

markant om hastigheten på bilarna ökar (Se Bilaga 16). Det är 

onekligen en viss skillnad på buller och upplevelse om vägen förbi 

kyrkan har hastighetsgränsen 40 eller 80 km i timmen.  
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Vägen förbi Klinte kyrka har hastighetsbegränsningen 40 km/h. Man 

kan jämföra Klinte kyrka med Lojsta och Fröjel kyrkor (Bilaga 18) 

för att illustrera skillnaderna. I Lojsta är avståndet mellan 

kyrka och väg 62 meter, dvs. i paritet med avståndet mellan Klinte 

kyrka och väg 141. I Fröjel är avståndet 47 meter, kortare än i 

Klinte. Skillnaden ligger i att förbi Lojsta och Fröjel kyrkor är 

den tillåtna hastigheten 80 km/h, vilket innebär en betydligt 

högre bullernivå. Man kan för övrigt notera att kyrkogården i 

Lojsta ligger mellan väg och kyrka och som närmast ca 20 meter 

från vägen, och i Fröjel är avståndet under 20 meter. Dessutom 

finns ingen skyddande trädridå i Fröjel och Lojsta, som i Klinte. 

 

Det är således två variabler som bildar grund för upplevelsen av 

avskildhet, eller påverkan om man så vill, vid sidan om 

trafikmängden. Diagrammet i Bilaga 19 är en sammanställning av 

avstånd mellan kyrka och landsväg, kopplat till hastigheten på 

vägen. Det ideala förhållandet är om avstånd är långt mellan kyrka 

och väg och hastigheten låg. Som framgått ovan, och av diagrammet, 

ligger ca 80 % av kyrkorna inom ett avstånd av mindre än 100 meter 

från landsväg, i diagrammet motsvarande den vänstra kolumnen. Det 

framgår också av diagrammet att en stor del av kyrkorna ligger i 

anslutning till vägar där hastigheten är högre, vilket bör 

innebära betydligt högre bullernivåer. Klinte kyrka hör till de ca 

18 % av kyrkorna som har den lägsta hastigheten på intilliggande 

väg. 

 

Nu är det ju inte enbart avstånd till väg som är en faktor i 

frågan om påverkan utan även t ex frågan om antalet transporter. 

Enligt vägverkets statiskt för åren 2014-2018 är antalet trans-

porter förbi Klinte kyrka 1740, varav tunga transporter utgör 160 

transporter per dygn och av dessa tunga transporter utgör trans-

porter från stenbrottet idag 20. 

 

I ansökan till täkt beräknas antalet tunga transporter från sten-

brottet i medeltal öka från 20 till 200 per dygn, dvs. att 

ökningen är 180 transporter per dygn. Totalt skulle vid ett 

tillstånd till brytning det innebära att de tunga transporterna 
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blir sammanlagt 340 och det totala antalet transporter förbi 

Klinte kyrka 1740 plus 180, dvs. 1920 transporter per dygn, en 

ökning av totala antalet transporter med ca 11 %, förutsatt att 

trafikvolymen i övrigt inte ändras nämnvärt. 

 

Hur förhåller sig då dessa siffror rörande trafikmängden som blir 

fallet om tillstånd ges, till brytning sett i relation till andra 

kyrkor inom riksintresset Gotlands Medeltida kyrkor? Tabellen i 

Bilaga 20 visar situationen vid ett antal kyrkor längs öns större 

vägar. Sett till den totala trafikmängden är inte siffrorna för 

transporterna förbi Klinte kyrka anmärkningsvärt höga, i relation 

till t.ex. kyrkorna i Bro, Follingbo, Hemse, Tingstäde och Väte. 

Sett till lastbilstrafiken ligger antalet dock högre än 

genomsnittet och i paritet med Follingbo och Bro kyrkor. Sett 

procentuellt ligger genomgående andelen lastbilar inom valda 

kyrkomiljöer omkring 8-10 %, som torde vara en generell bild för 

Gotland, medan andelen lastbilar förbi Klinte kyrka är 17,7 %. 

 

För en bedömning av påverkan på riksintresset handlar det om att 

väga samman skilda kriterier, då inte enbart frågan om antal bilar 

eller lastbilar som passerar kyrkan. Upplevelsen av en miljö styrs 

också mycket av ljudnivåer och det är uppenbart att det är en 

väsentlig skillnad om trafiken förs fram i 40 km/h eller i 80 

km/h, med samma avstånd till kyrkan. 

 

Det har ovan konstaterats att avståndet mellan Klinte kyrka och 

vägen är, sett i relation till kyrkor på Gotland i gemen, längre 

än vid de flesta kyrkorna. Det har också konstaterats att 

hastigheten på vägen förbi kyrkan är den lägsta kategorin på ön, 

bortsett från ett par kyrkor där det är 30 km i timmen som gäller. 

Dessa ”positiva” förhållanden motverkas till del av att mängden 

bilar totalt ökar, och då framför allt antalet lastbilstrans-

porter. 

 

Den form av verksamhet som på en kyrkogård sannolikt är den mest 

störningskänsliga är begravningar, framför allt den del av begrav-

ningsceremonin som hålls på kyrkogården. Begravningsplatserna vid 

Klinte kyrka är fördelade på ett antal områden, varav några ligger 
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nära vägen, medan andra ligger så att säga bakom kyrkan och därmed 

torde vara mindre störningskänsliga.  

 

Figuren i Bilaga 21 visar de skilda delar av kyrkogården och deras 

avstånd till väg, vilket varierar mellan 35-200 meter. Det är två 

områden som ligger nära vägen på norra sidan av kyrkan, i figuren 

benämnda A och B. Övriga delar av kyrkogården skärmas av mot vägen 

av kyrkan och ligger på relativt långt avstånd från vägen och 

bedöms inte vara störningskänsliga. 

 

De skilda delarna av kyrkogården har följts upp på plats för att 

beräkna hur många begravningar det är över en viss tid och inom 

vilka delar av kyrkogården nya begravningar sker. Här berörs 

enbart de två delar, A och B, som bedöms störningskänsliga. För 

Område B gäller att här finns ett 20-tal nyare gravar, den senast 

inom denna del är från 2008. Med andra ord har ingen begravning 

där skett de senaste 12 åren. Räknat på perioden 2000-2008 rör det 

sig om sju begravningar, dvs. en begravning per år i genomsnitt. 

 

Område A, som är det område som ligger närmast vägen, hyser 

begravningar från 1960-tal till våra dagar. Huvuddelen av 

begravningarna har skett mellan 1960 och 1990. Efter denna period 

handlar det om begravning i familjegravar och då enbart i form av 

urnbegravningar. Totalt kan man räkna till 42 begravningar från 

och med år 2000, vilket ger två begravningar per år i genomsnitt. 

 

Vid samtal med den ansvarige för begravningar i Klinte kyrka, 

framgår det att antalet begravda på Klinte kyrkogård totalt under 

den senaste tio-års perioden är totalt 143 begravningar. Då är att 

märka att 105 av dessa är urnbegravningar, där ceremonin sker inne 

i kyrkan och inte alls ute på kyrkogården. Det är en allmän trend 

att antalet urnbegravningar med tiden ökar. Under de senaste åren 

har majoriteten av begravningar skett inom och i anslutning till 

område F. 

 

Idag och framöver kommer, enligt uppgift, huvuddelen av alla 

begravningar att ske inom område F, och bedömningen är att endast 

enstaka kommer att begravas på den del av kyrkogården som är 
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betecknad med bokstaven A och som ligger närmast väg 141. Dessutom 

är det enbart fråga om urnbegravningar inom A, eftersom jordmånen 

där är för grund för kistbegravningar. 

 

Rörande område B, det andra områden nära väg 141, har inte någon 

begravning skett där sedan 2008, och bedömningen är att det 

knappast kommer att begravas ytterligare inom denna del. 

 

För det fall bilden hade blivit en annan och istället påvisat ett 

antal kommande begravningsceremonier på störningskänsliga delar av 

kyrkogården, hade bolaget i detta mål gjort ett åtagande om att 

göra uppehåll i täkttrafiken vid dessa tillfällen. Som det nu 

visade sig finns det inte något behov av ett sådant generellt 

åtagande. Bolaget eftersträvar dock en öppen kontakt med 

allmänheten och välkomnar avstämningar och eventuellt anpassning 

av trafiken i det enskilda fallet. 

 

Dan Carlssons summering och tolkning avseende frågan om påtaglig 

skada på riksintresset Gotlands kyrkor är följande: 

 

1. Klinte kyrka utgör en del av riksintresset Gotlands kyrkor som 

består av 92 landskyrkor spridda över hela ön. 

 

2. 60 % av alla kyrkor på Gotland ligger inom kortare avstånd till 

väg än Klinte kyrka och är med andra ord mer utsatta för buller. 

 

3. Hastigheten på vägen förbi Klinte kyrka är 40 km/h. 82 % av 

Gotlands kyrkor ligger längs väg med en hastighet högre än 40 

km/h. 

 

4. Den beräknade totala trafikmängden förbi Klinte kyrka, beräknat 

på mängden bilar om tillstånd ges, kommer vara mindre än 

exempelvis kyrkorna i Bro, Tingstäde, Hemse och i paritet med 

Väte. 

 

5. Mängden tunga fordon förbi Klinte kyrka kommer utgöra ca 17 % 

av samtliga fordon. Den generella nivån förbi kyrkorna ligger 

omkring 8-10 %. 
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Begravningar vid Klinte kyrka inom de begravningsplatser som kan 

bedömas bli störda av buller från vägen har i genomsnitt skett två 

gånger per år och då som urnbegravningar där ceremonin helt och 

hållet sker inne i kyrkan. 

 

Den sammantagna bilden av situationen rörande Klinte kyrka, som 

varande en del av riksintresset Gotlands kyrkor, innebär att det 

knappast kan ses som påtaglig skada med den beräknade mängden 

transporter, såvida man inte menar att nästan alla kyrkor på 

Gotland är utsatta för påtaglig skada. 

 

10. Avslutningsvis 

 

Miljöbalken är till sin utformning inte en renodlad skydds-

lagstiftning, utan syftar till att reglera möjligheten att bedriva 

miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, samt att utgöra ett 

verktyg för prioriteringar vid tillståndsgivning av sådan 

verksamhet. Att näringslivsfrågor, som kan sägas ligga i ”den 

andra vågskålen”, ska beaktas vid tillämpning av lagstiftningen, 

är själva utgångspunkten för lagstiftningen, och möjligheten att 

bedriva sådan verksamhet ska bedömas i en helhetskontext.  

 

Länsstyrelser är statliga myndigheter som normalt har både miljö-

skydd och näringslivsfrågor i sin instruktion. Båda dessa områden 

ska beaktas vid remissyttranden m.m. I den mån en länsstyrelse, 

som Gotlands, har en organisation med tyngdpunkt på miljösidan 

(näringslivsfrågorna på Gotland ligger organisatoriskt i huvudsak 

under Region Gotland), riskerar myndighetens agerande att få en 

viss slagsida. Länsstyrelsens tidigare yttranden samt överklagande 

måste läsas mot denna bakgrund. 

 

SMA Mineral har på grund av bl.a. länsstyrelsens agerande vid 

tidigare täktprövningar, inte längre någon möjlighet att utnyttja 

den egna fastigheten Bunge Stucks 1:368, kopplat till den egna 

hamnen i Strå på norra Gotland, för täktverksamhet. Även andra 

täkter motarbetas. En fråga som bör ställas är om vi ska ha någon 
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inhemsk kalkbaserad industri kvar. I så fall krävs generellt en 

större förståelse för de förutsättningar som måste till. 

 

    SMA Mineral AB 

   genom 

 

     Sofia Hedelius 


