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1.0 LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR VATTENHANTERING 
SGU skriver i sitt yttrande 2020-10-26 (Aktbil. 116, sid 1) 

”SGU vill framhålla att den ansökta verksamheten ligger helt inom grundvattenförekomsten Mellersta Gotland-
Klintehamn (SE637298-164664) härefter kallad grundvattenförekomsten. Ansökan innebär bortledande av 
betydande mängder grundvatten från grundvattenförekomsten och därmed uppstår en risk för påverkan på 
grundvattenförekomsten. Det innebär att domstolen ska göra bedömningen enligt 5 kap. 4 § miljöbalken om 
verksamheten kommer leda till en försämring eller äventyrande av uppnåendet av miljökvalitetsnormerna för 
grundvattenförekomsten.”  

Vid planeringen av sökt utökat täktområde har hänsyn tagits inte endast till produktion av kalkstens-
produkt, utan även till en vattenhantering under brytperioden som kan gagna lokalsamhället samt till 
en långsiktigt hållbar och värdeskapande vattenhantering både under och efter avslutad verksamhet. 
Detta åstadkoms genom att tillgängliga vattenresurser tillgodogörs grundvattenförekomsten genom en 
lagring och omfördelning av grundvatten från den nederbördsrika vintern till den torra sommaren 
(Figur 1).  
 

 
 

 
 

Figur 1 Grundvattenbildning (Avrinning) i området för planerad stenbrytning. Övre bilden visar 
variationen i grundvattenbildning per år mellan 2004 och 2018. Undre bilden visar 
grundvattenbildningen per månad under de olika åren.  
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Under sommarperioden på 5 – 7 månader har området en liten eller ingen grundvattenbildning, medan 
grundvattenbildningen istället sker under den nederbördsrika perioden under hösten till våren. Enligt 
SMHI:s prognos över klimatförändring på Gotland kommer detta mönster att förstärkas så att torrperi-
oden under sommaren blir längre och mer nederbörd faller under en kortare period under höst till vår.  

Idag sker en snabb avrinning av ytligt grundvatten från de översta ca 5 m av kalkstenen från den norra 
delen av Klintebys höjdområde till den kulverterade Loggarveån som börjar vid Klintebys stenbrott 
och rinner ut till Östersjön i Varvsviken norr om Klintehamn. Nederbörden över den sydvästra delen 
av fastigheten rinner ut i en ”källa” vid Lilla Snögrinde och vidare i en bäck till Östersjön. Neder-
börden över den sydöstra delen - som alltså har undantagits från stenbrytning - avrinner till Stormyr, 
och vidare i en gammal dikning till Lillmyr ut i Snoderån och vidare till Östersjön (Figur 2).  

Hela fastighetens area uppgår till ca 210 ha, varav ansökt brytområde har en areal av ca 107 ha. 
Planerat täktområde utgör 6% av avrinningsområdet för den nedre delen av Loggarveån vid utloppet 
till Varvsviken. Flödet har mätts i kulverten vid Klintebys stenbrott och en dag i både oktober och 
december 2017 uppmättes det till ca 30 l/s, vilket är 10% av beräknat flöde av SMHI vid samma 
tidpunkter (Figur 3). Detta överensstämmer väl med att avrinningen är snabbare i den övre delen av  

 
Figur 2 Skogsstyrelsens karta över markfuktighet visar hur avrinningen sker från Klintebys höjd-

område.  
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Figur 3 Beräknade flöden (ljusröda staplar) i Loggarveån vid utloppet till Varvsviken, och mätt flöde 
(röda staplar) i den övre kulverterade delen av Loggarveån vid Klintebys stenbrott. Blå staplar 
är dygnsnederbörd vid SMHI:s station vid Sanda.  

Loggarveån vid stenbrottet än vid utloppet till Varvsviken där det större avrinningsområdet gör att 
flödet dämpas. Medelavrinningen under ett år från området uppgår till ca 5 l/s*km2 baserat på SMHI:s 
beräkningar. Under den period av året då grundvattenbildning sker är medelavrinningen högre och 
varierar mellan olika år (Figur 4). Statistiska beräkningar har gjorts för att bestämma den magasins-
volym som krävs för att innehålla den grundvattenbildning som sker under den nederbördsrika 
perioden från höst till vår. En bassäng med en volym på ca 150 000 m3 bedöms vara tillräcklig i början 
av brytperioden, men kan komma att behöva ökas med ca 35% vid slutet av brytperioden med hänsyn 
till klimatförändringarna.  

  

Figur 4 Beräknad årsmedelavrinning och avrinning under perioden november – mars.  
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En bassäng planeras att anläggas vid Klintebysbrottet i norra delen av planerat brytområde. Dammkrön 
beräknas ligga på ca +46 m med ett utskov med dämningsnivå på +45 m. Botten på bassängen planeras 
ligga på ca +37,5 m, dvs. ca 4,5 m under dagens brottbotten på +42 m. Bassängens maximala vatten-
djup blir ca 7,5 m och volymen ca 150 000 m3 (Figur 5). Vid behov kan bassängvolymen ökas till den 
dubbla genom brytning av sten öster om bassängen ner till ca +35 m.  

En kanal planeras att anläggas från utskovet vid tillfartsvägen, över dagens upplagsplats och till den 
kulverterade delen av Loggarveån vid kanten av gärdet, där vattnet rinner vidare under jordbruks-
marken (MMD aktbil. 1, Bilaga B.2.5). Kanalen kommer endast att användas i nödfall, om bassängen 
blir full och ingen användning finns för vattnet i bassängen. Endast under sådana omständigheter 
kommer alltså vatten att ledas vidare ut i Östersjön. Detta ska jämföras med förhållandena idag då en 
betydligt större årlig vattenvolym rinner ut i Östersjön istället för att infiltrera grundvattenförekomsten.  

 

Figur 5 Bassäng för hantering av länshållningsvatten inom befintligt Klintebys stenbrott (rastrerad yta) 
med möjlighet till utbyggnad åt öster (streckad yta) 
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Bassängen kommer huvudsakligen att ligga i en relativt tät märgelsten som ligger under kalkstenen 
och som finns i ytan under jordbruksmarken i väster och i norr (MMD aktbil. 1, Bilaga B.2, Figur 7 
sid. 11). En bedömning av bassängens påverkan på omgivningen under brytperioden görs i Bilaga B.2 
kapitel 15.1.2 sid. 45- 46.  

Efter uttag av all sten i norra delen av Klintebys stenbrott öster om bassängen, anläggs slutligen en 
kanal genom skyddsplinten mot bassängen så att vattnet kan rinna in och fylla hela norra delen av 
brottet utom en del av bergplinten mellan bassängerna som står kvar. Då kommer vattennivån i 
bassängen att sjunka under dagens brottbotten på +42 m. Detta behöver inte ske förrän all verksamhet 
är avslutad i hela Klintebys stenbrott om det inte finns något behov av att öka volymen i bassängen 
under driftperioden. Vid efterbehandlingen behövs således inte dammen och den kan rivas eller bara 
öppnas vid utskovet så att en långsiktigt hållbar avbördningsnivå från bassängen skapas på nivån ca 
+39 m till +41 m, då bäckbotten bedöms ligga på ca +39 m. Vid avslutad verksamhet kommer således 
ett större område i norr att utgöra en öppen vattenyta och ett magasin på ca 250 000 m3 som kan 
användas för olika framtida ändamål.  

Vad gäller möjliga användningsområden för det vatten som samlas i bassängen i norr, finns redan ett 
uttalat intresse från markägaren till fastigheten Klinte Klintebys 1:4 av att använda allt vatten i 
bassängen för bevattning av grödor på jordbruksfastigheten. Detta kan påbörjas så snart bassängen är 
klar att fyllas på med länshållningsvatten, och pågå under hela driftperioden. Det föreligger inget 
behov av att rena vattnet i bassängen om det används till bevattning av jordbruksgrödor, och ingen 
påverkan kommer att ske vare sig på yt- eller grundvattenkvaliteten (se kapitel 7.0).  

Efter avslutad verksamhet finns ytterligare alternativ till en långsiktigt hållbar lösning som kan ge stor 
samhällsnytta och vara attraktivt, nämligen att använda de vattenmagasin som skapas i Klintebys 
stenbrott som råvattentäkt för dricksvattenproduktion. De två vattenmagasinen som tillskapas vid 
efterbehandlingen , ett i norr och ett i sydväst, kommer att ha en total magasinsvolym som varierar 
mellan ca 1 och 2,5 miljoner kubikmeter, beroende på hur kalkbrytningen genomförs och vilken 
dämningsnivå som skapas för de två magasinen (Figur 6). Detta ger en stor möjlighet att omfördela den 
naturliga vattentillgången, som är stor under vintermånaderna, till de torrare sommarmånaderna då 
också efterfrågan är som störst. Den befintliga kommunala grundvattentäkten Loggarve är idag 
avstängd (se kapitel 4.1). Tidigare pumpades nästan allt utvunnet vatten till livsmedelsindustrin 
Foodmark i Klinteby. Pumpningen medförde att grundvattennivån i vattentäktområdet låg på drygt 
+45 m under vintern och avsänks till eller några meter under havsnivån under sommaren. Uttaget av 
råvatten har varierat under åren 2011 till 2018 mellan drygt 70 000 m3 till 100 000 m3, vilket kan 
jämföras med en av de två planerade bassängerna i norra delen av Klintebys stenbrott på 150 000 m3 
som kan lagra en årsavrinning. Efter avslutad verksamhet beräknas en vattenvolym finnas i de två 
magasinen som kan försörja mellan 15 000 och 35 000 personer med dricksvatten under 1 år. 
Magasinen kommer att naturligt fyllas på med ca 150 000 m3 nettonederbörd per år, vilket ger en 
hållbar vattenförsörjning för mer än 2 000 personer.  

Halterna av klorid, kväve och sulfat i länshållningsvattnet under driftperioden bedöms ligga under 
gränsvärdena enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning förutom sulfat som 
bedöms ligga över gränsvärdet på 100 mg/l. Efter avslutad verksamhet och efterbehandling bedöms 
även sulfathalten ligga under gränsvärdet.  
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Figur 6 Två möjliga alternativ för efterbehandling med olika volym på vattenmagasin beroende av 
dämningsnivå. Vid dämningsnivån +40 m blir den totala vattenvolymen ca 1 Mm3, och vid 
dämningsnivån +42 m blir den totala vattenvolymen ca 2,5 Mm3.  

Angående utebliven grundvattenbildning och bortledning av grundvatten från grundvattenförekomsten 
skriver SGU i sitt tidigare yttrande 2019-10-18 (MMD aktbil. 116, sid. 2-3). 

”SGU anser att det är rimligt att anta att det från grundvattenförekomsten kommer att bortledas närmare 1 l/s 
utifrån antagandet att 25 mm/år bildar grundvatten på större djup och utifrån de influensområden som har 
diskuterats i ansökan och bemötandet av denna. Detta flöde skulle i så fall motsvara knappt 32 000 m3/år. Det 
grundvatten som leds bort från det ytligt uppspruckna berget räknas också som grundvattenbortledning från grund-
vattenförekomsten, 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 en grundvattenförekomst som redan idag har 
den lägsta statusklassen.” 

SGU baserar sitt antagande om en grundvattenbildning på 25 mm/år till ”djupare berg vid täkten” på 
tidigare modellberäkningar (MMD aktbil. 116, sid. 1). Där hänvisas bl.a. till en utredning som under-
tecknad gjorde under min anställning på SGU 1979. Det fel som SGU gör i sitt antagande är att ingen 
hänsyn tas till de geologiska förhållandena som föreligger vid den tidigare modellberäkningen och de 
förhållanden som råder vid Klintebys stenbrott. Vid brottet ligger den mer genomsläppliga kalkstenen 
som bolaget vill bryta ovanpå en ca 100 gånger mindre vattengenomsläpplig märgelsten. Märgel är en 
form av kalksten som bildats av kalkslam och innehåller höga halter av kalciumkarbonat samt mycket 
finkornig lera. Leran gör att vatten inte tränger igenom märgeln lika mycket som hos en uppsprucken 
kalksten. Detta förhållande har verifierats av genomförda hydraultester vid Klintebys. Övergången från 
kalksten till ”ren” märgel föregås så gott som alltid av en mixad zon av kalksten och märgel inom 
planerat brytområde. Den mixade zonen ligger oftast mellan ca 30 och 45 m över havet, medan 
”renare” märgel börjar förekomma mellan ca 25 och 35 över havet och fortsätta nedåt. 
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SGU har i sitt senaste yttrande redovisat resultaten från en ”enkel numerisk modellberäkning med 
fokus på det djupare berglagret.” (Aktbil. 116, sid. 11-12). SGU har där använt en grundvattenbildning 
på 25 mm/år som har varit tvungen att justerats nedåt för att erhålla rimliga värden på 
grundvattennivåer i modellen. SGU skriver under rubriken ”Övergripande slutsatser av den numeriska 
modellberäkningen” följande; 

”• SGU har anledning att anta att grundvattenflödet i djupare berg är mindre än 25 mm/år. SGU frångår således 
den bedömning myndigheten gjorde i detta avseende i sitt yttrande den 18 oktober 2020 till mark- och miljö-
domstolen vid Nacka tingsrätt. 

• De K-värden som bolaget framfört för djupare berg vid kalkstenstäkten verkar rimliga. 

• Troligen är K-värden vid brunnarna i Loggarve högre än de värden som bolagets utredning har visat vara gällande 
för kalkstenstäktens nordvästra del.” 

Några reflektioner om SGU:s slutsatser; 

• SGU har i sin modellberäkning använt värden för vattengenomsläppligheten (K-värden) som 
gäller den övre delen av berggrunden som består av kalksten och som SGU kallar ”djupare 
berg”. Den djupare delen av berggrunden under kalkstenen består av märgelsten som är ca 100 
gånger mindre vattengenomsläpplig än de värden som SGU har använt i modellberäkningarna. 
Trots att SGU har använt vattengenomsläppligheten för den övre mer genomsläppliga kalk-
stenen som gällande ”den djupare delen av berggrunden”, så måste SGU justera ned den 
ursprungligen antagna grundvattenbildningen på 25 mm/år som SGU angav i yttrande den 18 
oktober 2019 (OBS felaktigt datum i SGU:s nuvarande citerade yttrande ovan) till mindre än 
25 mm/år. Med korrekta värden på den ca 100 gånger mindre vattengenomsläppligheten för 
den djupare märgelstenen blir grundvattenbildningen betydligt mycket mindre och uppgår 
troligtvis till bara några mm/år. Detta stöds vid en jämförelse av den nästan obefintliga 
höjningen av grundvattennivån i märgelstenen (Borrhål BH1 och BH3) med grundvattennivån i 
kalkstenen (övriga borrhål) vid nederbördstillfällen vid Klintebybrottet (MMD Aktbil. 123, 
Bild 31).  

• De K-värden som SGU har använt gäller således inte den djupare berggrunden som består av 
en mycket tätare märgelsten än den mer vattengenomsläppliga övre kalkstenen. 

• Det är inte konstigt att berggrunden vid de kommunala brunnarna i Loggarve har högre vatten-
genomsläpplighet än kalkstensberggrunden vid Klintebys. Detta framgår av den preliminära 
hydrogeologiska karta över Gotland som SGU håller på att slutföra (se Bilaga B.2.19.3 i MMD 
aktbil. 1) 

Sammanfattningsvis är grundvattenbildningen till den djupare liggande märgelstenen vid Klintebys 
och som går i ytan väster om Klinte och till Klintehamn, betydligt mindre än 25 mm/år och uppgår 
troligtvis bara till några millimeter per år. Den totala grundvattenbildningen till området baserat på 
SMHI:s vattenbalansberäkningar uppgår till ca 5 l/s*km2, vilket motsvarar ca 160 mm/år. Av den 
totala grundvattenbildningen i området avrinner idag således mer än ca 90% (150 mm/år) som ytvatten 
i Loggarveån och bäckar till Östersjön till ingen nytta för grundvattenförekomsten Mellersta Gotland-
Klintehamn (SE637298-164664). Med den långsiktigt hållbara vattenhantering som SMA föreslår vid 
Klintebys stenbrott kommer istället minst 150 000 m3 vatten per år motsvarande mer än 140 mm/år att 
kunna lagras från vinter till sommar i bassänger i norra delen av brottet under brytperioden istället för 
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att som idag avrinna under vintern som ytvatten till Östersjön. Detta vatten behålls således inom 
grundvattenförekomsten och kan tillgodogöras genom att öka grundvattenbildningen i området och 
även minska behovet av grundvattenuttag för t.ex. bevattning och även för andra ändamål.  

2.0 INFLUENSOMRÅDE 

SGU har genomfört egna kompletterande beräkningar med en enkel numerisk modell för att 
kontrollera om bolagets resonemang och slutsatser vad gäller grundvattenbildning, grundvattenflöde 
och hydraulisk konduktivitet (vattengenomsläpplighet) är trovärdiga (Aktbil. 116, sid. 11-13). SGU 
skriver sammanfattningsvis; 

”Sammantaget antyder SGUs egna, mycket översiktliga, beräkningar att bolagets resultat avseende påverkans-
områdets utbredning och risk för saltvatteninträngning inte är osannolika.” 

SGU:s slutsats är således att SMA:s antagna influensavstånd sannolikt är ca 100 m med ett konserva-
tivt antagande av maximalt 200 m. Detta stöds även av undersökningar som startade 2019-03-22 vid 
Klintebybrottet av grundvattennivån i ett galleri av 4 rader med 4 borrhål i varje rad på ca 10, 20, 30 
och 50-70 m från brytfronten (MMD Aktbil. 123, bild 31).  

3.0 SALTVATTENINTRÄNGNING 

I ansökans MKB redovisas förekomsten av brunnar med förhöjd salthalt i grundvattnet mellan 
Klintebys och Klintehamn, samt beräkningar av djupet till salthaltigt grundvatten vid en brytning av 
kalksten vid Klintebys som visar att det inte föreligger någon risk för saltvatteninträngning (MMD 
aktbil. 1, Bilaga B.2.17). Bakgrunden till att grundvatten med förhöjd salthalt förekommer på Gotland 
är inte dagens salthalt i Östersjön utan den betydligt högre salthalt som förekom i Littorinahavet för ca 
7000 år sedan. Havet täckte stora delar av Gotland och var den saltaste perioden i Östersjöns utveck-
ling. Lämningar syns idag efter Littorinahavets högsta vattennivå som en höjdrygg, Littorinavallen, 
som ligger på +25 m. Den sträcker sig från Övide i norr till Klinte och vidare söderut utefter västra 
sidan av Klinteberget och Mölner (MMD aktbil. 1, Bilaga B.2.17, Fig. 2). Detta förklarar den förhöjda 
salthalt som erhölls vid fullständig avsänkning av vattennivån i ett borrhål vid Mölner vattentäkt vid 
provpumpning 1945 (MMD aktbil. 1, Bilaga B.2, kap. 11, sid. 22). De flesta brunnar med förhöjd 
salthalt ligger väster om Littorinavallen mot Klintehamn och Östersjön (MMD aktbil. 1, Bilaga B.2.17, 
Fig. 7). Några brunnar med förhöjd salthalt förekommer även på Klinteberget öster om Littorinavallen. 
Dessa brunnar har borrats ner till mer än ca 10 m under dagens vattennivå i Östersjön. I de ytligaste 
brunnarna anges att vattnet är ”salthaltigt”, medan analysdata anger högre salthalter mot djupet i de 
djupare brunnarna. Förklaringen till detta är följande (MMD aktbil. 1, Bilaga B.2.17, Fig. 17); 

• För ca 7000 år sedan låg vattennivån i Littorinahavet på dagens marknivå på +25 m. 
Havsvattnet som hade en kloridhalt på ca 8000 mg/l tog sig via sprickor in i den djupare 
liggande berggrunden på land. 

• Fram till idag har en landhöjning skett på ca 25 m, och infiltrerande nederbörd har successivt 
medfört att grundvattnet har sköljt ut en del av det saltare relikta havsvattnet.  
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• Väster om Littorinavallen förekommer märgelsten och märgel i markytan och även under 
kalkstenen som ligger i markytan öster om Littorinavallen (MMD aktbil. 1, Bilaga B.2.17, Fig. 
15 och 16). 

• Märgelsten och märgel har mycket lägre vattengenomsläpplighet än kalksten, vilket medför att 
grundvattnet inte har sköljt ut allt relikt salthaltigt vatten, utan det kan finnas kvar områden 
med förhöjd salthalt i djupare delar av märgelstenen.  

• Detta innebär att grundvattnet nedanför Littorinavallen mot väster, och även i djupare 
berglager mot öster, utgör en blandningszon där grundvattnet i mer eller mindre grad har sköljt 
ut det relikta saltvattnet beroende på bergart och sprickförekomst. Denna zon sträcker sig till 
dagens salthaltiga Östersjövatten.  

Beräkningar visar att det inte föreligger någon risk för saltvatteninträngning vid en planerad stentäkt 
vid Klintebys. Även SGU:s översiktliga modellberäkning visar att det sannolikt inte är någon risk för 
saltvatteninträngning på grund av planerad brytning av kalksten vid Klintebys (Aktbil. 116, sid. 13). 
SGU har även i tidigare yttranden konstaterat detsamma; 

”… risken för ökad saltvatteninträngning på grund av kalkstensbrottet är liten och att bolagets verksamhet ensamt 
inte bedöms orsaka saltvatteninträngning. SGU vidhåller denna syn även om vi anser att grundvattenbildnings-
området till de kommunala brunnarna är större än vad är redovisat i ansökan.” (MMD Aktbil. 116, sid. 2) 

”Bolagets verksamhet bedöms alltså ensamt inte orsaka saltvatteninträngning.” (MMD Aktbil. 65, sid. 5).  

Trots SMA:s utredning av förekomsten av brunnar med förhöjd salthalt och beräkningar som visar att 
det inte föreligger någon risk för saltvatteninträngning vid planerad verksamhet samt SGU:s yttranden 
ovan angående saltvatteninträngning och påverkan på kemisk grundvattenstatus (se kapitel 7.0) skriver 
Johan Öbergs huvudmän i sitt yttrande (Aktbil. 120, punkterna 1.3, 1.8, 1.9 och 2, sid. 2-4); 

”Domstolen har i stället att utgå från risken att hela vattenförekomsten kan vara drabbad av för höga kloridnivåer. 

En grundvattenförekomst som redan har en otillfredsställande status får inte försämras på parameternivå. En lokal 
försämring av parametern klorid, när grundvattenförekomstens status är otillfredsställande pga just saltvatten-
inträngning, är sålunda tillräckligt för att försämringsförbudet ska slå till på hela vattenförekomsten. SMAs 
tolkning av försämringsförbudet vinner inte stöd vare sig i praxis eller doktrin och är således inte i överensstämmelse 
varken med hur vattendirektivet eller miljökvalitetsnormerna i MB 5 kapitel ska tillämpas. 

Utöver att den sökta verksamheten bryter mot försämringsförbudet skulle den i alla händelser innebära ett 
uppenbart äventyrande av genomförandet av målen för vattendirektivet. Den sökta verksamheten uppfyller således 
inte miljökvalitetsnormerna i MB 5:4, vare sig för kvantitativ eller kemisk status då den försvårar möjligheterna att 
uppnå dessa normer. Risken för saltvatteninträngning som en följd av den sökta verksamheten innebär sålunda att 
verksamheten inte kan tillåtas. 

Enligt VFF får undantag göras från försämringsförbudet i MB 5:4. När det gäller grundvatten är denna 
bestämmelse emellertid endast tillämplig om frågan gäller förändring av grundvattenförekomstens nivå. Omvänt kan 
VFF 4:11 således inte tillämpas om en grundvattenförekomsts kemiska status försämras eller äventyras. 
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Då den kemiska statusen för grundvattenförekomsten Mellersta Gotland - Klintehamn under den nuvarande 
förvaltningscykeln 3 är otillfredsställande med avseende på kemisk status och parametern klorid, kan undantags-
bestämmelsen i VFF 4:11 sålunda inte tillämpas. 

Även om undantagsbestämmelsen i VFF 4:11 hade varit tillämplig, krävs det att den aktuella verksamheten 
behövs för att tillgodose ett allmänintresse av större vikt, för att undantaget i VFF 4:12 ska kunna tillämpas. Den 
sökta verksamheten uppfyller inte detta krav. Undantagsbestämmelsen i VFF är därmed även av detta skäl inte 
tillämplig på SMAs ansökan.” 

Det som anförs förefaller vara ett konstruerat resonemang utan förankring i områdets verkliga 
förhållanden. Påståendet att planerad täktverksamhet vid Klintebys kan leda till saltvatteninträngning 
och att dessutom ”hela vattenförekomsten kan vara drabbad av för höga kloridnivåer” visar på en 
ovilja att förstå hydrogeologiska förhållanden och att bemöta med sakliga argument. 

4.0 VATTENTÄKTER 

4.1 Kommunal vattenförsörjning 

De uttag av grundvatten från grundvattenförekomsten som har förekommit i närområdet till planerad 
verksamhet är vid de kommunala vattentäkterna vid Mölner och Loggarve. Vattentäkten vid Mölner 
stängdes 2003 på grund av dålig vattenkvalitet orsakad av infiltrerande ytvatten vid kraftiga regn och 
snösmältning som gav upphov till höga halter av E-coli och koliforma bakterier. Den kommunala 
vattentäkten Loggarve uppvisade samma problem och den stängdes i september 2020. Dessa båda 
vattentäkter utgör idag reservvattentäkter. Det uttag på ca 100 000 m3 per år som gjordes vid 
Loggarvetäkten användes huvudsakligen till processvatten vid industrin Foodmark, medan vatten-
försörjningen för Klintehamnsområdet baserades på överledning av vatten från Hemse vattenverk. 
Från sommaren 2020 sker vattenförsörjningen till Klintehamnsområdet inklusive industrier, genom 
vattenledning från avsaltningsverket i Kvarnåkershamn.  

Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande (Aktbil. 109, sid 2); 

”Enligt Länsstyrelsens bedömning bör påverkan även av en mindre del av en sådan vattenförekomst beaktas, inte 
minst då den verksamhet som är föremål för prövning ligger i nära anslutning till två allmänna vattentäkter.” 

Region Gotland har anlitat konsultfirman Sweco för granskning av underlagsmaterialet och 
bedömningar med avseende på kommunala grundvattentäkter. Regionen anför att Sweco kan ”.. ställa 

sig bakom bedömningen att de kommunala brunnarna inte kommer att påverkas av den planerade 

täktverksamheten.” (MMD aktbil. 62, sid. 2).  

Då loggarvetäkten var i bruk pumpades grundvatten från sex borrhål. Grundvattennivån i brunnarna 
avsänktes under sommaren till havsytan och även ca 10 m under havsytan. Trots detta var kloridhalten 
låg och uppgick till ca 10 mg/l (MMD aktbil. 1, Bilaga B.2.7 och B.2.8). Grundvattennivån vid 
planerat stenbrott kommer att avsänkas till lägst + 30 m över havsytan, vilket innebär att de 
kommunala reservvattentäkterna i en framtid kan utnyttjas utan problem med saltvatteninträngning 
(MMD Bilaga B.2.17).  

GBH Miljörätt skriver i sitt yttrande (Aktbil. 124, sid 11); 
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”Området för den planerade täkten har betydelse för nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning. De senaste 
årens historiskt låga grundvattennivåer har kraftigt påverkat tillgången till grundvatten för produktion av allmänt 
dricksvatten, såväl som för andra ändamål företrädesvis för lantbruksverksamheter. Det finns alltid en risk med att 
bedriva täktverksamhet i eller i närheten av ett vattenskyddsområde, oavsett vilka försiktighetsåtgärder som vidtas. 
En kontaminering av grundvattnet får stora konsekvenser för samhället, och det skulle innebära stora kostnader för 
regionen om de kommunala vattentäkterna inte kan användas och dricksvattenförsörjningen måste ordnas på annat 
sätt, under en period eller permanent. I dagsläget går det inte att förutse hur långt ansvaret för en föroreningsskada 
till följd av verksamheten skulle sträcka sig, om ansvaret även kan omfatta kostnader för t ex nya rördragningar 
och anläggandet av en kommunal vattentäkt på annan plats. En sådan bedömning görs först när olyckan har skett. 
Dessutom tar det lång tid att hitta och utreda nya lägen för vattentäkter och det finns i dagsläget inte någon 
reservvattentäkt. Det saknas i målet en sårbarhets- och riskanalys angående dricksvatten både vad gäller de 
kommunala vattentäkterna och privata brunnar.  

Verkligheten är denna; 

• Den grundvattenbildning som sker under vintern inom planerat täktområde, sker till största 
delen inom den övre uppspruckna delen av kalkstenen och avrinner som ytvatten till Östersjön 
utan att kunna nyttiggöras. Endast en mycket liten del av grundvattenbildningen sker till den 
väsentligt mindre vattengenomsläppliga underliggande märgelstenen, som inte är någon större 
grundvattenresurs. 

• De låga grundvattennivåerna under de senaste åren beror på liten nederbörd och grundvatten-
bildning under vintern (Figur 3 och Figur 4). Genom att samla vattnet under vintern till 
sommaren, då det kan användas för t.ex. bevattning inom lantbruket, ökas grundvattenresursen 
(se kap. 1.0). 

• Ingen kontaminering av grundvattenförekomsten riskerar att ske med anledning av planerat 
stenbrott vid Klintebys. Detta gäller oavsett om länshållningsvattnet används för bevattning 
eller annat ändamål (MMD aktbil. 1, Bilaga B.2, kap. 15.1.2, sid. 45-46). Det kommer inte 
heller att ske genom inträngning av saltvatten i grundvattenförekomsten. Detta stöds även av 
SGU (se kap. 6.5 och 7.0).  

• Idag finns två kommunala reservvattentäkter nämligen Mölner och Loggarve. Redovisning av 
påverkan av planerad verksamhet vid Klintebys på kommunala vattentäkter och privata brunnar 
finns i inlämnad MKB (MMD aktbil. 1, Bilaga B.2, kap. 5.1.3 och 5.1.4) och i förtydligande 
och komplettering (MMD aktbil. 29, kap. 4.6) samt i bemötande av synpunkter (MMD aktbil. 
72, kap. 4.3 och 4.4). Regionen (Sweco) ställer sig bakom SMA:s bedömning att de 
kommunala brunnarna inte riskerar att påverkas av den planerade täktverksamheten.  

GBH Miljörätt skriver i sitt yttrande (Aktbil. 124, sid 12); 

Grundvattenförekomsten har problem med förhöjda halter av klorid och bekämpningsmedel. Det tyder på att det 
redan idag finns problem med saltvatteninträngning. De förhöjda kloridhalterna är också en orsak till att 
grundvattenförekomsten har otillfredsställande kemisk status. Bolaget påpekar på ett flertal ställen att SGU yttrat 
sig om att bolagets verksamhet inte ensamt bedöms orsaka saltvatteninträngning. Det är inte rättsligt relevant att 
uppge att bolagets verksamhet inte ensamt bedöms orsaka saltvatteninträngning. Mina huvudmän hävdar att det 
strider mot ramvattendirektivet att göra en bedömning enbart utifrån en enskild verksamhets påverkan. I likhet med 
bedömningen enligt art- och habitatdirektivet (jmfr även 7 kap 28 b § MB) måste påverkan på grund av den sökta 
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verksamheten ses tillsammans med redan befintlig påverkan och påverkan från andra planerade verksamheter och 
åtgärder. Trots att en verksamhet kanske inte påverkar i en utsträckning som utlöser artikel 4.7, kan kumulativa 
effekter tillsammans orsaka försämring eller att god status/potential inte kan uppnås. 

De uttag av grundvatten från grundvattenförekomsten som har förekommit i närområdet till planerad 
verksamhet är vid de kommunala vattentäkterna vid Mölner och Loggarve. Mölner är reservvattentäkt 
sedan 2003 och Loggarve är reservvattentäkt sedan ca två månader tillbaka. För närvarande distri-
bueras dricksvatten till Klintehamnsområdet med bebyggelse och lokala industrier från avsaltnings-
verket vid Klintåkershamn. Idag finns således inga större uttag av grundvatten i Klintehamnsområdet. 
Inte heller planeras några uttag av grundvatten för vattenförsörjning då denna idag är tillgodosedd på 
annat sätt, och de båda kommunala vattentäkterna planeras utgöra reservvattentäkter i framtiden. Om 
de kommunala reservvattentäkterna i en framtid behöver utnyttjas kan detta ske utan problem med 
saltvatteninträngning även vid en stenbrytning i Klintebys.  

4.2 Enskild vattenförsörjning 

Baserat på de topografiska och geologiska förhållandena samt brunnsinventeringar och kontinuerliga 
mätningar av vattennivån inom fastigheten och i tre brunnar vid Lilla Snögrinde bedöms inte någon 
enskild brunn i omgivningen komma att påverkas av planerad stentäkt (MMD aktbil. 1, Bilaga B.2, 
kap. 12.1, sid. 24-25 och 15.1.4, sid. 47-48 och Bilagorna B.2.9 och B.2.10 samt MMD aktbil. 72, kap. 
4.4, sid. 26-30 och aktbil. 80 samt aktbil. 123, bilderna 33-36). I en utredning om salthaltigt grund-
vatten i Klintehamnsområdet redovisas orsaken till relikt salthaltigt grundvatten samt dess effekter på 
förekomsten av brunnsvatten med förhöjd salthalt idag. Där redovisas att det inte föreligger någon risk 
för att planerad stenbrytning ska orsaka saltvatteninträngning i kommunala och enskilda brunnar 
(MMD aktbil. 1, Bilaga B.2.17).  

Region Gotland skriver i sitt yttrande (Aktbil. 122, sid 4); 

”Flera enskilda fastighetsägare har överklagat mark- och miljödomstolens dom av skäl som bland annat innefattar 
en oro för att tillgången till vatten av god kvalitet inte är långsiktigt säkrad för dessa fastigheter. Region Gotland får 
i enlighet med de av fullmäktige beslutade styrkortsmålen framhålla att en försämrad säkerhet när det gäller till-
gången till vatten – oavsett om medborgaren är försörjd genom enskilt eller kommunalt vatten – inte är godtagbar.” 

Med anledning av klagomål från enskilda brunnsägare har Länsstyrelsen 2020-06-26 förelagt SMA 
”att senast den 1 oktober 2020 redovisa underlag som klargör om dricksvattenbrunnen på fastigheten 

Klinte Lilla Snögrinde 1:26 till följd av bolagets verksamhet är påverkad av klorid eller inte.” En 
brunnsutredning inkluderande andra brunnsägare har genomförts och skickats till Länsstyrelsen 2020-
07-08 (ingiven till MÖD som aktbil. 75-88). Sammanfattningsvis visar undersökningarna att den höga 
kloridhalten i brunnen på fastigheten Klinte Lilla Snögrinde 1:26 inte kommer från grundvattenmaga-
sinet utan beror på felaktigt utförande, trasiga komponenter eller felaktigt handhavande av brunns-
installationen med hydrofor och avhärdningsfilter. Det påvisas också att den sprängning som gjordes 
vid Snögrindebrottet den 28 augusti 2019 inte kan ha orsakat den höga kloridhalten som uppmätts i 
brunnsvattnet vid tre efterföljande vattenprovtagningar. Slutsatsen baseras bl.a. på att det förelåg höga 
vattennivåer i brunnarna vid Lilla Snögrinde vid vattenprovtagningarna och att avsänkningen vid 
renspumpningen endast var några meter samt att konduktiviteten, som är en indikator för kloridhalt, 
sänktes markant från 408 mS/m till ca 90 mS/m (<100 mg/l klorid) efter några minuters renspumpning 


