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Till Mark- och miljööverdomstolen

Mål nr M 13523-19; Naturskyddsföreninqen Gotland m.fl. .J. SMA
Mineral AB et v.v. anqående tillstånd till täktverksamhet vid
Klintebvs åch Snög_[inde stenbrott__, K!intehamn•Gotland

SMA Mineral AB har av Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) förelagts

att inkomma med yttrande över ett antal handlingar. Bolaget vill
anföra följande.

1. Beloppet 30 Mkr och en övergångslösning

1.1 Bolagets inställninq

SMA Mineral vidhåller det i överklagandet framställda yrkandet om
nedsättning av beloppet 110 Mkr, till 30 Mkr, som tak för bolagets
bidrag till av Trafikverket beslutade trafiksäkerhetshöjande

åtgärder på transportvägar (villkor 6).

I övrigt vidhåller bolaget sin ansökan om tillstånd till täkt-
verksamhet såsom den har fastställts i mark- och miljödomstolens

tillståndsdom, men kan medge en sådan övergõngsZösnZng som
framförs av Region Gotland (MÖD aktbilaga 122).

4229/9

Alrutz" Advokatbyrå AB Kungsgatan 42 l l 1 35 Stockholm Tel. 08-679 73 65



ALRUTZ' ADVOKATBYRÅ AB

STOCKHOLM

1.2 Förslaq på överqånqslösnin__q

Re qion Gotland anför: SMA Mineral har avskrivit alternativet med
transportband trots att det bör leda till väsentligt mindre
olägenheter från transporterna mellan täkten och hamnen och
samtidigt är billigare. Även om det finns risk för att trans-
portbandet inte blir klart i tid bör det vara möjligt att
övergångsvis acceptera lastbilstransporter. Med en sådan lösning

kan möjligen 30 Mkr för bolagets bidrag till genomförande av
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i villkor 6 vara rimligt.

Regionen anför vidare att en förutsättning för att kunna ändra
villkor 6 måste vara att SMA Mineral vid sidan av kostnaderna per
ton produkt redovisar för- och nackdelar med de olika trans-
portlösningarna. Med tanke på att avskrivningstiden för trans-
portbandet är 30 år bör bolaget även beskriva en övergångslösning
med lastbilstransporter.

SMA Mineral: Enligt villkor 6 ska bolaget delta i en åtgärdsvals-
studie (Åvs) i syfte att bedöma vilka trafiksäkerhetshöjande

åtgärder som behövs på transportv•gar från täktutfarterna till
Klintehamns hamn. Dvs. andra transportalternativ än lastbils-
transporter ska enligt villkoret inte ingå i åtgärdsvalsstudien.

SMA Mineral har valt att inte överklaga frågan om en trafiklösning
enligt genomförd ÅVS. Skälen för detta beskrivs i bolagets inlaga

daterad 2020-09-04 (MÖD aktbilaga 72), avsnitt i. Bakgrunden står
också att finna i de samtal som har förts med Trafikverket, där
det från verkets sida har framförts att den planerade åtgärdsvals-
studien avses starta under 2021 och även sannolikt färdigställas

under det året. Detta återupprepades av Trafikverket vid
huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen, och återges i mark-
och miljödomstolens domskäl (s. 129). Det är också uttalat att
åtgärdsvalsstudien ska pågå parallellt med domstolsprövningen,
dvs. lagakraftvunnen tillståndsdom ska inte inväntas före
uppstart, studie och genomförande av åtgärder.
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SMA Mineral utgår från att denna Trafikverkets tidplan för
åtgärdsvalsstudien fortfarande är den gällande.

Informella samtal med Trafikverket har även förts om att, efter
avslutad åtgärdsvalsstudie, dela upp åtgärderna i två etapper. Den
första etappen (etapp i) kan då avse mer begränsade trafik-
säkerhetshöjande åtgärder på allmän väg, medan ett fortsatt, mer
omfattande, åtgärdsarbete (etapp 2) - i enlighet med regionens

förslag - kan avse mer omfattande åtgärder, och då även inkludera
andra transportalternativ än de som omfattas av villkor 6. En
sådan tidsbegränsad övergångslösning skulle kunna kombineras med
en lägre utlastning från täkten - och därmed färre lastbils-
transporter.

Enligt bolaget skulle en sådan övergångslösning kunna innebära en
årlig utlastnZng reducerad till halva den av mark- och miljö-
domstolen tZlZståndsgZvna maxZmaZa årliga volymen, till dess
slutliga åtgärder enligt etapp 2 är utförda och godkända.

Direkt efter avslutad åtgärdsvalsstudie kan då åtgärder enligt
etapp I genomföras med halverad täkttrafik. Detta under den tid
det tar att bereda, utföra och få godkännande avseende åtgärder
enligt etapp 2. Därefter kan bolaget ta tillståndet i anspråk
avseende hela den tillståndsgivna mängden.

1.3 Hemställan

SMA Mineral avser att fortsätta samtalen med Trafikverket, men ser
samtidigt ett behov av att få både den föreslagna övergångs-
lösningen och en tidplan rörande ÅVS-arbetet fastställda av MÖD.
Tidsaspekten och bolagets betänkligheter kring att från Trafik-
verket ännu inte ens ha mottagit ett kontraktsförslag avseende
själva studien, beskrivs i Bil aqaC, avsnitt 1.6.

SMA Mineral hemställer därför att MÖD fastslår följande tidplan
för ÅVS-arbetet:
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Åtgärder (maxbelopp 30 Mkr) Senast genomförda

Åtgärdsvalsstudie (Åvs) 2021-12-31
Etapp i-åtgärder 2022-09-30*
Etapp 2-åtgärder 2028-12-31"*

*När åtgärderna är utförda, eller datumet passerats, får tillståndet tas i an-
språk med avseende på halva den av mark- och miljödomstolen tillståndsgivna
maximala årliga utlevererade volymen.

**För det fall Trafikverkets processer inte har lett till nödvändig mark-
åtkomst och det därmed inte har gått att genomföra vissa enligt åtgärdsvals-
studien planerade åtgärder vid denna tidpunkt, övergår tillståndet till att
därefter fortsättningsvis avse hela den av mark- och miljödomstolen tillstånds-
givna maximala årliga volymen.

Det är SMA Minerals bedömning att den samlade övergångslösningen
ryms inom målets prövningsram; detta mot bakgrund av att det rör
sig om ett medgivande av en av motparternas yrkande, samt att
lösningen innebär ett övergångsvis halverat årligt uttag jämfört

med det tillståndsgivna.

Det ska även framhållas att det halverade årliga uttaget endast
medges av bolaget under förutsättning att hela den föreslagna

övergångslösningen bifalles av MÖD. I annat fall kvarstår bolagets

vidhållande av det av mark- och miljödomstolen årligen tillstånds-
givna uttaget.

1.4 Förslacl på åtqärder och rimlighet

Åtgärder som föreslås till åtgärdsvalsstudien återfinns i Bilaga

C, avsnitt 1.4 och 1.5. Där ges också en beskrivning av vad
beloppet 30 Mkr täcker. Bolaget bedömer alltså även fortsätt-
ningsvis att totalt 30 Mkr är ett rimligt tak i fråga om
investeringar från en privat aktör på allmän väg (etapp i och 2).

I fråga om rimligheten i villkor 6 vill bolaget även hänvisa till
MÖD:s dom den 23 april 2020 i mål nr M 214-19 avseende transporter
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på allmän väg från Norviks hamn. Domen tar upp frågan i vilken
utsträckning en enskild aktör kan påföras ett i grunden kommunalt
eller statligt ansvar, inklusive medfinansiering av skyddsåtgärder

för att minska olägenheter från hamnens transporter på allmän väg.

Bl.a. mot bakgrund av att redan den befintliga trafiken innebär
olägenheter och kapacitetsbrister på vägen ansåg MÖD att bolaget

inte bör åläggas att medfinansiera åtgärder på allmän väg.

Ytterligare åtgärder avfärdades av MÖD mot bakgrund av bolagets

bristande rådighet.

1.5 Kompletterande bullerberäkningar

Kompletterande bullerberäkningar avseende täkttrafik vid ett -

jämfört med mark- och miljödomstolens dom - halverat uttag från
täkten, redovisas i Bilaga_ DII.

2. Miljökvalitetsnormer för vatten

Bolagets bemötanden i fråga om miljökvalitetsnormer för vatten

återfinns i Bilag_åA.

Bolaget vidhåller sin inställning att den planerade täkt-
verksamheten är utformad på ett sätt som gör att den inte kommer
att innebära någon otillåten påverkan, vare sig kemiskt eller
kvantitativt, på grundvattenförekomsten.

Eftersom både Gunilla Höqberq B•örcks och Johan Öberg_s huvudmän
anför att täktverksamheten i vart fall riskerar att •ventyra

uppnåendet av miljökvalitetsnormerna, vill bolaget anföra
följande.

Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer för vatten har förtydligats
genom lagstiftningspaketet Vattenmiljö och vattenkraft (prop.
2017/18:243). Weserdomens slutsatser implementerades och begreppet
äventyrande preciserades.

Enligt förarbetena (prop. 2017/18:243 s. 144 f.) är de nya

bestämmelserna inte avsedda att medföra att tillstånd vägras i
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någon större utsträckning än tidigare, utan det handlar om att

bestämma tillståndsvillkor som gör att ett äventyrande eller
otillåten försämring undviks. Det anförs:

Ordet äventyra används för att markera att det ska vara
fråga om ett risktagande av en sådan dignitet att Sveriges

möjlighet att uppfylla ramvattendirektivets krav hotas så
allvarligt att risken måste betraktas som oacceptabel.

I äventyra ligger ett moment av hasard, vågspel eller
chanstagande, dvs. att man medvetet tar en så stor risk att

den inte kan betraktas som acceptabel när det gäller

möjligheten att uppnå rätt vattenkvalitet eller tillåter att

möjligheten att uppnå rätt vattenkvalitet lämnas åt slumpen.

I propositionens specialmotivering anförs följande (s. 193 f.);

Här finns således ett ganska stort utrymme att tillåta
verksamheter eller åtgärder som i och för sig innebär
påfrestningar för arbetet att förbättra vattenmiljön eller
gör det svårare att uppnå rätt kvalitet. (...) Om verksamheten
eller åtgärden tillåts utan någon analys av förutsätt-
ningarna för att uppnå rätt kvalitet på den berörda
vattenförekomsten eller utan att det finns grund för
antagandet att det fortfarande är möjligt att uppnå rätt
kvalitet, måste myndigheten eller kommunen anses ha lämnat
den frågan åt slumpen och därigenom äventyrat att rätt
kvalitet uppnås.

I Bilaga A hänvisas till de omfattande baslinjestudier som har
utförts av hydrologiska förhållanden och hydrogeologiska

förutsättningar i området, med slutsatsen att den planerade

täktverksamheten inte innebär någon otillåten påverkan på berörd
vattenförekomst.

Sammanfattningsvis har i ansökan redovisats att den planerade

täktverksamheten leder till att grundvattenförekomsten Mellersta
Gotland Klintehamn får ett kvantitativt positivt nettotillskott av
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vatten. Detta genom att en årsavrinning från täkten lagras och
omhändertas till sommarperioden; vatten som annars inte hade
kommit grundvattenförekomsten till del. Följden av vatten-
hanteringen blir ett minskat behov av uttag för bevattningsändamål

samt en viss ökad grundvattenbildning sommartid. Den volym som
kvarhålls och kommer till nytta är väsentligen större än den volym

som bortfaller, vad avser infiltration i tät märgelsten i
täktområdets botten.

Därutöver vill bolaget anföra följande:

För det fall MÖD trots detta skulle göra en annan bedömning än
bolaget i fråga om otillåten påverkan på grundvattenförekomsten,

vill bolaget - för att inte riskera att lida rättsförlust - i

sista hand åberopa möjligheten till undantag enligt 5 kap. 6 §

miljöbalken och 4 kap. 11-12 §§ vattenförvaltningsförordningen
(2004:660), samt i så fall framställa ett formellt yrkande om
undantag enligt dessa bestämmelser. Bolaget hänvisar då till vad
som anförs i Bilag_@_E angående behovet av materialet, och gör - i
enlighet med bestämmelsen i 4 kap. 12 § i gällande att täktens
fördelar för människors hälsa och säkerhet (bl.a. behovet av
nationell självförsörjning) uppväger nackdelarna med dess -

påstådda - påverkan på grundvattenförekomsten. Bolaget gör i så
fall även gällande att de i 4 kap. 12 § 2 och 3 uppställda förut-
sättningarna för undantag är uppfyllda, nämligen att det av
tekniska skäl och på grund av orimliga kostnader inte är möjligt

att uppfylla syftet med täktverksamheten på något annat sätt som
är väsentligen bättre för miljön (import av motsvarande sten-
råvara), samtidigt som alla genomförbara åtgärder (anpassning av
brytområdet, anläggande av tätskärmar, kontroll av grundvattenrör

m.m.) kommer att vidtas för att mildra de (felaktigt) påstådda
negativa konsekvenserna för vattenförekomstens status.

3. flamnens kapacitet och tillstånd

Gunilla Höqberq Björcks huvudmän samt Lovisa Moberg och Jonas
Moberg anger även förhållanden vid Klintehamns hamn som ett hinder
mot täkttillstånd.
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Bl.a. anförs att hanteringen av täktmaterial i hamnen ännu inte är
utredd med avseende på damning. Påståendet är oriktigt, då en
provperiod har förevarit och Region Gotland via miljöförvaltningen

har besiktat och godkänt hantering och utlastning av stenmaterial
i hamnen.

Vidare efterfrågas hur utbyggnad i hamnen finansieras. Nyligen

muddrades farleden in till Klintehamn för ökad bredd och ökat
djupgående. Muddermassor har lagts upp i hamnen med syfte att

skapa nya ytor och ett fartygsläge, allt för att i så stor
utsträckning som möjligt ta över tung godstrafik från Visby hamn.

Farleden till hamnen i Klintehamn och dess hamnbassäng har den
kapacitet vad avser båtstorlek och antal anlöp som krävs för hela
bolagets tillkommande båttrafik utan ytterligare investeringar.

Befintligt fartygsläge med tillräckligt djup för båtar med 5.000
ton last, har kapacitet för mer än hälften av all SMA Minerals
tillkommande trafik tillsammans med all nuvarande båttrafik. Andra
fartygslägen med mer begränsat djupgående finns att tillgå, men är
inte optimalt utformade för ändamålet. För att klara av hela SMA
Minerals tillkommande volym bedöms troligen en investering i form
av ett ytterligare fartygsläge, med motsvarande tillåtet djup, i
anslutning till befintliga lagringsytor vara att föredra.

SMA Mineral betalar fortlöpande kostnader för hyra av mark och för
köpta tjänster i hamnen.

SMA Mineral för samtal med hamnens verksamhetsutövare - Region

Gotland - avseende en kommande ansökan om utökat tillstånd för
hamnens verksamhet. Region Gotland har lämnat besked att något

aktivt arbete med nytt miljötillstånd inte kommer att ske förrän
täkttillståndet har vunnit laga kraft.

Om SMA Mineral förstår Gunilla Högberg Björcks huvudmän rätt, så
gör de dessutom gällande att fartygstrafiken till och från
Klintehamns hamn är en följdverksamhet till verksamheten vid
Klintebys stenbrott. Bolaget bestrider detta.
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4. Övriga bemötanden

Bolagets bemötande i övrigt återfinns i bifogade bilagor i
enlighet med följande:

Bilaga A- Hydrogeologiska förhållanden
Bilaga B - Artskyddsfrågor

Bilaga C - Trafikfrågeställningar
Bilaga DI - Buller
Bilaga DII - Kompletterande bullerberäkningar

Bilaga E - Riksintresset Klinte kyrka

Bilaga F - Behov av kalksten
Bilaga G - Bolagets inställning till vissa nu framställda yrkanden

genom

SMA Mineral AB

Hedelius


