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och sjönk endast marginellt därefter under 30 minuters pumpning av totalt ca 400 l vatten (Aktbil. 80, 
Figur 4 och 5).  

För att verifiera ovanstående slutsats föreslogs ett undersökningsprogram som redovisades i SMA:s 
inlaga till Länsstyrelsen (se aktbil. 75-88). För närvarande är detta inte möjligt då ägaren till fastig-
heten vägrar tillträde för SMA:s egenkontroll av brunnen i annat syfte än att ladda ner data från den 
nivålogger som ingår i kontrollprogrammet. Länsstyrelsen har informerats om detta förhållande men 
skriver ändå i sitt yttrande (Aktbil. 109, sid 1); 

”Bolaget har utrett påverkan på enskilda vattentäkter efter inkomna klagomål. …. Länsstyrelsen ser däremot 
särskilt allvarligt på att höga salthalter (kloridhalter) uppmätts i vattentäkten på näraliggande fastigheten Lilla 
Snögrinde 1:26 och har förelagt bolaget att fortsätta utreda enligt deras eget förslag.” 

Både Mölner och Loggarve kommunala vattentäkter och minst tre brunnar i Lilla Snögrinde och 
Prästgården ca 500 m söder om Lilla Snögrinde är påverkade av ytlig förorening som orsakar 
påvisbara halter av E.coli och koliforma bakterier. Det förekommer bebyggelse i form av enskilda 
hushåll på Klinteberget, men ingen bebyggelse i höjdområdet vid befintlig och planerad utbyggd 
stentäkt vid Klintebys. Det innebär att det ytvatten som orsakar förorening av brunnsvattnet vid 
Mölner, Lilla Snögrinde och Prästgården inte kan komma från Klintebys stentäkt. Även de två 
provtagna brunnarna i Hunninge uppvisar halter av E.coli och koliforma bakterier men i mindre halter 
än vid Klinteberget. Flera enskilda hushåll finns vid Hunninge samt djurhållning och åkermark med 
gödsling som kan medföra att förorenat ytvatten infiltrerar till brunnarna.  

Sammanfattningsvis är inte problemet med påverkan på vattnet i enskilda brunnar den planerade 
stentäkten vid Klintebys, utan bristfälligt anlagda och underhållna brunnar som orsakar infiltration av 
förorenat ytvatten från enskilda avlopp, gödsling och andra föroreningskällor. 

GBH Miljörätt skriver i sitt yttrande (Aktbil. 124, sid 4); 

”Mina huvudmän som är ägare till fastigheten Klinte Lilla Snögrinde 1:50 (och Klinte Lilla Snögrinde 1:29) vill 
särskilt framföra följande angående bolaget utredningar: 

• Mina huvudmäns släkt har använt vattnet från brunnen på 1:50 sedan den borrades (på 1940- eller 50-
tal) och den har alltid levererat vatten problemfritt till manfolk och boskap under många tiotals år. Det är 
först nu när sprängningarna tilltagit som det blivit problem, och då i direkt anslutning till händelser i 
brottet. 

Det beror troligtvis på ändrade nederbördsförhållanden under vinter och sommar med minskad års-
nederbörd och lägre vattennivåer i de enskilda brunnarna samt långvarig sedimentering av kalkslam. 

GBH Miljörätt skriver vidare: 

• Bolaget uppger att avrinning från Klintebys sker söderut och att vatten från källan Lilla Snögrinde 1:50 
under den nederbördsrika perioden kan nyttjas för djurhållning via två bryer. Mina huvudmän vill betona 
att båda bryer i dag har vatten året om och kan därmed nyttjas som vattenresurs för djur året om, inte 
enbart under den nederbördsrika perioden. 
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Detta har utretts och förklarats i detalj genom kontinuerliga mätningar av grundvattennivån i kärnborr-
hålen 16010, 16011 och 16016 i sydvästra delen av planerat stenbrott samt avvägning av marknivå vid 
”källa”, nedströms dike och bryer, samt vattennivåer i bryer. (MMD aktbil. 72, kap. 4.4, sid. 26-30 och 
MMD aktbil. 123, bilderna 16-19, 21-23, 36). 

• Bolaget hävdar att grumligheten i vattnet i brunnen på fastigheten vid borrning i augusti 2019 har utretts 
och att det skulle bero på att den inte använts kontinuerligt. Det är felaktigt, då mina huvudmän hade 
använt brunnen kontinuerligt under hela sommaren fram till 6 augusti, och de närmaste veckorna innan 
borrningen hade även pumpning skett kontinuerligt på grund av växtbevattning till vårt växthus. Det var 
en mycket tydlig grumlighet i brunnen på 1:50 precis i anslutning till borrningarna i Snögrindebrottet. 
Brunnsvattnet är annars inte grumligt även efter längre tider utan användning. Mina huvudmän avvisar 
således utredningens resultat som spekulativt och vidhåller att grumligheten rimligtvis orsakats av 
borrningarna. 

Loggern fungerade inte vid den aktuella tiden i brunnen vid Lilla Snögrinde 1:50, men när den 
fungerade under 2018, följde den vattennivån i brunnen vid Lilla Snögrinde 1:45 vid sjunkande vatten-
nivå och vattennivån i brunnen vid Lilla Snögrinde 1:26 vid stigande vattennivå (Figur 7). Grundvatten-
nivån i brunnarna vid Lilla Snögrinde 1:45 och 1:26 sjönk från +45,7 m respektive +40,9 m i mitten av 
mars 2019 till nivån +29,4 m respektive +31,6 m i slutet av augusti.  

 
Figur 7 Vattennivåer i de enskilda brunnarna vid Lilla Snögrinde 1:50, 1:26 och 1:45 samt nederbörd 

vid SMHI:s station vid Sanda och SMA:s nederbördsmätare vid Klintebys Gård 

Sprängning gjordes vid Snögrindebrottet den 28 oktober 2019. Hålen till salvan borrades den 26 och 
27 augusti 2019. Hålen är 10,8 m långa och sprängning sker på djupet 10,30 m, dvs borrning görs ner 
till 0,5 m under brottbotten. Brottbotten ligger idag på +46 m, vilket innebär att borrning utförts ner till 
+45,5 m. Det medför att borrning och sprängning gjordes ca 15 m över dåvarande vattennivå i brunnen 
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vid Lilla Snögrinde 1:50 som ligger ca 650 m från borrningen och sprängningen i den norra väggen i 
dagens Snögrindebrott (Figur 8). 

 

Figur 8 Profil från planerat Snögrindebrott över Lilla Snögrinde och Klinteberget till Kyrkogården med 
inlagda enskilda brunnar. På brunnarna visas var inflöde till brunnen skedde (mörkblå linje) 
och grundvattennivån i brunnen efter borrning (ljusblå linje) samt bedömd kapacitet av 
brunnsborraren. Observera att dagens Snögrindebrott har bottennivå på +46 m 

 

• Mina huvudmän anlitade Gotlandsbrunnar AB för att kontrollera brunnen den 18 september 2020. Det 
finns inget inläckande ytvatten utan brunnsröret är tätt minst 20 m ned från marknivå. Eventuella 
grumligheter kommer således sannolikt från kalksediment som lösgörs vid vibrationer eller kraftiga 
tryckförändringar. Då bolaget planerar att spränga flera gånger i veckan så finns risk för att mina 
huvudmän kommer att få leva med grumligt vatten framöver. 

Brunnen verkar vara korrekt utförd med bra tätning mot inläckage av ytvatten. Detta stöds även 
av det vattenprov som SMA tog 2020-08-27 08:09 och som inte visar någon förekomst av 
E.coli bakterier, vilket övriga brunnar i Lilla Snögrinde uppvisar. En möjlighet att slippa 
grumligt vatten är att renspumpa brunnen från ev. kalkslam som har lagrats i botten under 
många år. 

5.0 SYNPUNKTER PÅ STATUSBEDÖMNING I VISS 

Den kvantitativa och kemiska statusen hos grundvattenförekomsten Mellersta Gotland-Klintehamn 
(SE637298-164664) bedöms vara otillfredsställande enligt VISS (2020-11-24). Miljökvalitetsnormen 
för grundvattenförekomsten är god kvantitativ och kemisk grundvattenstatus. Uttag av vatten för 
kommunal eller allmän vattentäkt och andra uttag innebär en betydande påverkan. Åtgärder behöver 
vidtas men kommer inte kunna sättas in i tid för att uppnå god status till 2021. Vattenförekomsten får 



SMA MINERAL - HYDROGEOLOGI KLINTEBYS STENBROTT 

  

2020-12-02 
Uppdragsnummer 0970173 18  

 

 

 

en tidsfrist till 2027 med skälet inte tekniskt möjligt. Förbättringsbehov behövs för att uppnå miljö-
kvalitetsnormen för halten av klorid och sulfat som påverkas av saltvatteninträngning.  

Som motivering och metod för bedömning av kvantitativ status anges i VISS (min fetstil); 

I vattenförekomsten finns tydliga indikationer på intrusion av saltvatten. I 2 av 6 stationer i förekomsten har 
kloridhalter 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 vattentäkter. Inom 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 grundvattenbort-
ledning, vilket skulle kunna påverka förekomsten negativt. Gotlands län är relativt nederbördsfattigt och 
klimatförändringarna visar ändrat nederbördsmönster, mer evapotranspiration och därmed mindre grundvatten-
bildning sett över året. Uttagskapaciteterna är generellt sett låga, stora områden utgörs av berg i dagen 
eller endast mycket tunna jordlager. Tydliga indikationer finns på att intrusion av saltvatten är ett återkom-
mande problem i området. Störst efterfrågan på grundvattenresursen är under sommarhalvåret då 
också grundvattentillgångarna är som minst. I dagsläget bedöms en god balans mellan vattenuttag och grundvatten-
bildning i området inte vara säkerställd. Den tillgängliga grundvattenresursen är ofta mindre än det långsiktiga 
årliga uttaget. Det bedöms finnas en konkurrens i området främst sommartid kring grundvattenförekomstens 
begränsade grundvattentillgångar, och saltvatteninträngning uppstår. Detta är en försämrad 
status jämfört med förra cykeln, vilket beror på ändrade metoder för bedömning av status.  

Motiveringen till den kvantitativa statusbedömningen i VISS baserad på risken för intrusion av salt-
vatten, tyder tyvärr på okunskap om hur det relikta grundvattnet med förhöjd salthalt bildades och 
vilka faktorer som styr var och på vilket djup det förekommer. Detta beskrivs ingående i ansökans 
MKB (MMD aktbil. 1, Bilaga B.2.17).   

Som motivering och metod för bedömning av kvalitativ status anges i VISS (min fetstil); 

Antal analyser är dock mycket ojämnt fördelade mellan provtagningsstationerna. 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.  

Motiveringen till den kvalitativa statusbedömningen i VISS tyder på stor osäkerhet, både vad gäller 
representativiteten och antalet stationer, samt vad gäller längden på tidsserier av data. Det verkar som 
att Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen har insett att det är svårt att statusklassa en stor grundvatten-
förekomst som är geologiskt och hydrogeologiskt inhomogen både ytmässigt och med djupet, vilket 
medför förekomsten av flera åtskilda akviferer i grundvattenförekomsten. Detta har påtalats av SMA i 
MKB och fortsatt i bemötanden av yttranden. (MMD aktbil. 1, Bilaga B.2.19). Även SGU som är 
Sveriges expertmyndighet inom grundvatten och geologi har påtalat problemet när det gäller kvalitets-
faktorn vattenbalans för bedömning av kvantitativ status (Aktbil. 116, sid. 5-6). 

Det framgår tydligt av CIS Guidance No 18 att bedömningen för kvalitetsfaktorn vattenbalans är den enda 
bedömning som ska göras på en mer övergripande skala. Övriga kvalitetsfaktorer ska bedömas i den 
skala som är relevant för att avgöra om det sker en påverkan från mänsklig verksamhet som gör att statusen för 
kvalitetsfaktorn inte kan uppfyllas. 

För att en grundvattenförekomst ska få god status enligt denna kvalitetsfaktor krävs alltså att grundvattenbild-
ningen minus den andel som krävs för att akvatiska och terrestra ekosystem ska upprätthållas ska vara större än 
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alla andra uttag som görs från förekomsten tillsammans. Det framgår också av vägledningen att det är 
komplicerat att göra denna analys av vattenbalansen och att den andel av den tillgängliga grund-
vattenresursen som är acceptabel att ta ut ur grundvattenförekomsten för mänsklig användning varierar 
beroende på hydrogeologin. 

SMA har i tidigare inlagor även kritiserat statusklassningen för hela grundvattenförekomsten utifrån 
det fåtal icke representativa data som klassningen av otillfredsställande kvantitativ och kemisk status 
baseras på gällande kvalitetsfaktorn klorid som beror av inträngning av saltvatten (MMD aktbil. 72, 
kap. 4.5, sid. 30-38 och aktbil. 72, sid. 10-25 och aktbil. 73, Bilaga 1). Klassningen av kvantitativ och 
kvalitativ status för kvalitetsfaktorn klorid baseras på endast sex stationer, där två ligger i den södra 
delen av grundvattenförekomsten i närheten av planerat täktområde, Loggarve och Mölner vatten-
täkter, och fyra ligger i den norra delen av grundvattenförekomsten. De två stationer som klassningen 
av otillfredsställande kvantitativ och kvalitativ status baseras på, Eskelhem station för regional 
miljöövervakning (RMÖ) och Eskelhem/Övide vattentäkt, ligger dels i en berggrund med låga uttags-
möjligheter av grundvatten, och dels i låglänt terräng nära kusten och 10 – 15 km från planerad sten-
täkt. De högsta kloridhalterna uppmättes vid RMÖ-stationen där det endast finns två mätta kloridhalter 
(Figur 9). Vid de kommunala vattentäkterna ligger kloridhalten under 25 mg/l förutom vid Eskelhem/  

 

Figur 9 Kloridhalt i råvatten vid fem kommunala vattentäkter och i grundvattnet vid en station för 
regional miljöövervakning (RMÖ).  

 

Övide där halter över gränsvärdet 100 mg/l har uppmätts. Detta kan förklaras av de geologiska, hydro-
geologiska och topografiska förhållandena samt närheten till Östersjön och belägenheten nedanför 
Littorinavallen (MMD aktbil. 1, Bilaga B.2.17).  

Enligt EU:s ramvattendirektiv (2000/60/EG) Bilaga II, punkt 2.2 skall medlemsländerna utföra; 
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2.2 Ytterligare karakterisering 

Efter denna första karakterisering skall medlemsstaterna genomföra en ytterligare karakterisering av de grundvatten-
förekomster eller grupper av förekomster som identifierats vara utsatta för risker för att göra en mer noggrann 
bedömning av vad dessa risker innebär och att fastställa sådana åtgärder som krävs enligt artikel 11. Denna 
karakterisering skall därför innefatta relevanta uppgifter om konsekvenserna av mänsklig verksamhet och, om det är 
relevant, uppgifter om 

. geologiska karakteristika för grundvattenförekomsten inbegripet utsträckning och typ av geologiska enheter, 

. hydrogeologiska karakteristika för grundvattenförekomsten inbegripet hydraulisk konduktivitet, porositet och 
inneslutning, 

. karakteristika för de ytliga avlagringarna och jordarna i det tillrinningsområde från vilket grundvattenbildningen 
sker, inbegripet tjocklek, porositet, hydraulisk konduktivitet och absorptionsegenskaper för dessa avlagringar och 
jordar, 

. stratifieringskarakteristika för grundvattnet inom grundvattenförekomsten, 

. en inventering av de förbundna ytsystem, inbegripet terrestra ekosystem och ytvattenförekomster, som 
grundvattenförekomsten är dynamiskt förbunden med, 22.12.2000 SV Europeiska gemenskapernas officiella 
tidning L 327/29 

. uppskattningar av riktningar och vattenutbytesgrad mellan grundvattenförekomsten och de därmed förbundna 
ytsystemen, och  

. tillräckliga uppgifter för att beräkna det långfristiga årsgenomsnittet för den totala grundvattenbildningen, 

. karakterisering av grundvattnets kemiska sammansättning, inbegripet angivande av bidragen från mänsklig 
verksamhet. Medlemsstaterna får använda typologier för karakterisering av grundvatten när de upprättar de 
naturliga bakgrundsnivåerna för dessa grundvattenförekomster. 

SMA anser att svenska myndigheter inte har tagit hänsyn till de relevanta uppgifter om geologi och 
hydrogeologi etc. som beskrivs i Bilaga II, punkten 2.2 i EU:s ramvattendirektiv. Inte heller uppfylls 
kravet i EU:s direktiv (2006/118/EG) Artikel 4, punkt 3; 

Valet av stationer för övervakning av grundvattnet skall uppfylla kraven i avsnitt 2.4 i bilaga V till direktiv 
[2000/60] om att de skall utformas så att de ger en heltäckande översikt över grundvattnets kemiska status och 
tillhandahåller representativa övervakningsdata. 

I punkten 2.4.1 anges även att ”Nätet för övervakning skall utformas så att det ger en heltäckande 

översikt över grundvattnets kemiska status inom varje avrinningsområde”, något som inte överens-
stämmer med det stationsnät som föreligger inom grundvattenresursen.  

SGU hävdar också att; 

”Bielefelddomen tydliggör vidare att det för grundvatten inte krävs att förekomsten i sin helhet ska vara påverkad 
för att en försämring av statusen ska kunna konstateras.” 

Bielefelddomen, C-535/18, behandlar endast bedömningen av kvalitativ kemisk status hos en grund-
vattenförekomst och inte kvantitativ status. Konstaterandet gäller således endast en grundvatten-
förekomsts kemiska status och förutsätter att kravet i EU:s direktiv (2006/118/EG) Artikel 4, punkt 3 
är uppfyllt. GBH Miljörätt skriver även om denna dom i sitt yttrande (Aktbil. 124, sid 5); 

”I Bielefelddomen, C-535/18, slår EU-domstolen fast att slutsatserna i Weserdomen gäller även för grundvatten.” 
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Enligt SGU räcker det således i föreliggande mål att en del av grundvattenförekomsten är påverkad för 
att hela grundvattenförekomsten ska få en försämring av statusen. Detta förutsätter emellertid - enligt 
EU:s ramvattendirektiv - att övervakningsstationerna är representativa och tar hänsyn till geologiska, 
hydrogeologiska och andra relevanta egenskaper i grundvattenförekomsten. Då detta inte är fallet bör 
hänsyn tas till statusbedömning av kvalitetsfaktorer i övervakningsstationer som ligger inom ett mindre 
område där en verksamhet planeras. I föreliggande fall uppfyller kvalitetsfaktorn klorid vid de två när-
liggande stationerna Loggarve och Mölner och även vid två övriga stationer kravet för god kvantitativ 
och kvalitativ grundvatten status (Figur 9).  

6.0 PÅVERKAN PÅ KVANTITATIV GRUNDVATTENSTATUS 

Enligt ramvattendirektivet och SGU:s föreskrifter definieras god kvantitativ status i en grundvatten-
förekomst om följande kriterier uppfylls;  

Grundvattennivån i grundvattenförekomsten är sådan att den tillgängliga grundvattenresursen inte överskrids av den 
långsiktiga genomsnittliga uttagsnivån per år. 
Grundvattennivån är följaktligen inte utsatt för sådan mänsklig påverkan som kan leda till 

• att de ekologiska miljömålen i artikel 4 inte kan uppnås vad beträffar förbundna ytvattenresurser, 
• till någon som helst betydande sänkning av status hos sådana vatten, 
• till någon som helst betydande skada på anslutna terrestra ekosystem som är direkt beroende av 
grundvattenförekomsten, 

och förändringar i strömningsriktningen till följd av nivåförändringar kan uppstå tillfälligt eller varaktigt inom ett 
begränsat område men sådana omsvängningar medför inte intrusion av saltvatten eller annan intrusion och utgör inte 
en indikation på en konsekvent och klar utvecklingstendens till följd av mänsklig påverkan när det gäller 
flödesriktningar som kan leda till sådana intrusioner. 

Följande fyra kvalitetsfaktorer skall vara uppfyllda för att grundvattenförekomsten ska vara av god 
kvantitativ status; 

• vattenbalans 
• påverkan på anslutna akvatiska ekosystem 
• påverkan på grundvattenberoende terrestra ekosystem 
• inträngning av saltvatten eller förorening 

Diskussion om påverkan på dessa fyra kvalitetsfaktorer görs i det följande. 

6.1 Vattenbalans 
SGU skriver i sitt yttrande; 

”Kvalitetsfaktorn om god vattenbalans är i huvudsak ett övergripande test som ska bedöma de kumulativa 
effekterna över hela förekomsten. För att en grundvattenförekomst ska få god kvantitativ status enligt 
kvalitetsfaktorn vattenbalans ska den tillgängliga grundvattenresursen inte överskridas av den långsiktiga 
genomsnittliga uttagsnivån per år. Den tillgängliga grundvattenresursen är det långsiktiga årsgenomsnittet för den 
totala grundvattenbildningen minus det långsiktiga årliga flöde som krävs för att a) uppnå de ekologiska 
kvalitetsmålen för förbundna ytvatten som anges i artikel 4 och b) undvika en betydande minskning i den 
ekologiska statusen hos sådant vatten och c) undvika betydande skada på terrestra ekosystem.  
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För att en grundvattenförekomst ska få god status enligt denna kvalitetsfaktor krävs alltså att grundvatten-
bildningen minus den andel som krävs för att akvatiska och terrestra ekosystem ska upprätthållas ska vara större 
än alla andra uttag som görs från förekomsten tillsammans. Det framgår också av vägledningen att det är kompli-
cerat att göra denna analys av vattenbalansen och att den andel av den tillgängliga grundvattenresursen som är 
acceptabel att ta ut ur grundvattenförekomsten för mänsklig användning varierar beroende på hydrogeologin. Enligt 
CIS Guidance No 18 kan gränsen för god status för denna kvalitetsfaktor innebära att bara 20 procent av den 
tillgängliga grundvattenresursen kan användas till mänskliga uttag. CIS Guidance No 18 är tydlig med att 
kvalitetsfaktorn vattenbalans i huvudsak är en bedömning som ska göras övergripande på hela förekomsten. För det 
fall att förekomsterna är stora finns dock en möjlighet att dela upp bedömningen i mindre delar. 
 
SGU kan konstatera att handlingarna i målet inte innehåller någon redovisning avseende vattenbalansen eller den 
tillgängliga grundvattenresursen så som dessa är definierad i ramvattendirektivet. Det är SGUs uppfattning att både 
ytlig och djupare berggrund ska ingå i bedömningen. Grundvattenförekomsten har idag otillfredsställande kvantitativ 
status (den sämsta statusklassen) med avseende på kvalitetsfaktorn vattenbalans. Vattenmyndighetens och 
länsstyrelsens riskbedömning visar också att grundvattenförekomsten riskerar att inte uppnå god status med 
avseende på vattenbalans under kommande förvaltningscykel. Det behöver alltså redan idag vidtas åtgärder för att 
grundvattenförekomsten ska uppnå god status för denna kvalitetsfaktor. Eftersom grundvattenförekomsten har 
otillfredsställande status avseende denna kvalitetsfaktor är varje ytterligare försämring otillåten. Bolagets ansökan 
innebär en ökad grundvattenbortledning från grundvattenförekomsten. Som SGU uppfattar bolaget, menar de att 
vattenbalansen är god i den del av grundvattenförekomsten som berörs av ansökan. Eftersom bolagets ansökan inte 
innehåller någon tillfredsställande redovisning av vattenbalansen har SGU svårt att avgöra om så är fallet.” 
 

SMA Mineral ifrågasätter SGU:s yttrande i denna del. Bolaget vill anföra följande: 

6.1.1 Begreppet vattenbalans 

Vid en vattenbalans görs en beräkning av de ingående termerna i vattnets kretslopp som beskrivs av 
vattenbalansekvationen (Figur 10); 

 N = Q + A + M 

 , där N = Nederbörd 

   Q = Avrinning 

   A = Total avdunstning 

   M = Magasinsförändring av mark-, yt- och grundvatten 
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Figur 10 Vattnets kretslopp i naturen (Vatten i jord och berg, G. Knutsson och C-O. Morfeldt, 1973 efter 
D.K. Todd 1959) 

Vid bedömningen av tillgängliga vattenresurser vid Klintebys med omnejd har data använts på 
avrinningen från olika delavrinningsområden vid Klintehamn som beräknats av SMHI. Dessa data 
ingår i SMHI:s landsomfattande databas för avrinningen i mindre avrinningsområden i hela Sverige 
och är de bästa vattenbalansberäkningar som kan erhållas (SMHI:s Vattenwebb). Den modell som 
SMHI använder baseras på vattenbalansekvationen, där de ingående termerna utgörs av mätta och 
uppskattade värden och bygger på en mångårig erfarenhet av både insamlande av data och beräknings-
modeller. Vattenbalansberäkningarna som utgör grunden för att bedöma de tillgängliga långsiktigt 
hållbara vattenresurserna i området redovisas i ansökans MKB (MMD aktbil. 1, Bilaga B.2, kap. 5, 6 
och 7, sid. 14-17).   

Nederbörden minskad med avdunstningen utgör den s.k. nettonederbörden eller grundvattenbild-
ningen, då ytvattenavrinning endast förekommer om nederbörden faller direkt på sjöar och vattendrag. 
Grundvattnet inom ett område rinner ut i källor, bäckar och sjöar och bildar avrinningen från området. 
På årsbasis är grundvattenbildningen lika stor som avrinningen från ett område om ingen förändring 
sker av grundvattenmagasinet och om inga sjöar och vattendrag finns där nederbörden bildar ytvatten 
direkt. En viss förändring av grundvattenmagasinet kan dock ske mellan olika år, men den kan antas 
vara liten. Inga sjöar eller större vattendrag finns i området så avrinningen kan således antas vara lika 
med den tillgängliga grundvattenbildningen till grundvattenförekomsten.  

SGU skriver vidare att ”Det är SGUs uppfattning att både ytlig och djupare berggrund ska ingå i 

bedömningen”. Detta bestäms av de geologiska och hydrogeologiska egenskaperna i området som 
varierar både areellt och med djupet, vilket redovisas i inlämnad MKB med SGU:s berggrundskarta 
och jordartskarta och även SGU:s arbetsmaterial av den kommande hydrogeologiska kartan (MMD 
aktbil. 1, Bilaga B.2.19). Även en utredning av kapaciteten hos privata brunnar i grundvattenföre-
komsten har gjorts för att visa på den bristande verklighetsförankringen i meteorologiska, geologiska 
och hydrogeologiska förhållanden vid bedömningen av kvantitativ status för grundvattenförekomsten 
(MMD aktbil.72, Bilaga B, kap. 4.5.2, sid. 31-33). Detaljerade mätningar har gjorts av grundvatten-
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nivån både manuellt och med installerade loggrar samt hydraultester i 17 kärnborrhål och i 3 borrade 
brunnar inom fastigheten med planerat utökat stenbrott. Dessa hydrogeologiska mätningar har tolkats 
tillsammans med kärnkarteringen och borrarens uppgifter om vattenförekomst i kärnborrhålen och i 
brunnarna. Dessutom har inventeringar av kommunala och privata brunnar gjorts i omgivningen samt 
3 loggrar installerats i närliggande privata brunnar som även bidrar till förståelsen av grundvatten-
situationen inom fastigheten och i omgivningen. Dessutom har ytvattenflöden mätts i ett antal mindre 
vattendrag och en ”källa” i omgivningen. Alla dessa undersökningar och beräkningar utmynnar i en 
begreppsmässig modell över grundvattensituationen och vattenbalansen inom fastigheten och den 
närmsta omgivningen. Detta redovisades även vid MMD huvudförhandlingen 2019-10-22—24 (MMD 
aktbil. 123, bilderna 9, 14, 23, 24, 36,37).  

SGU håller med om den framtagna begreppsmässiga modellen och skriver (MMD aktbil. 65, sid. 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 genomsläpplig 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.” 

Vid senare yttrande har SGU efter översiktliga beräkningar reviderat sitt antagande om grundvatten-
bildningen till djupare delar av berggrunden till att vara mindre än 25 mm/år (Aktbil. 116, sid.12). Den 
planerade stenbrytningen av den övre delen av berggrunden består av kalksten. Därunder ligger en ca 
100 gånger mindre vattengenomsläpplig märgelsten som utgör den djupare berggrunden, vilket högst 
sannolikt medför en betydligt mindre grundvattenbildning än vad SGU anser till den djupare 
berggrunden (se kap. 1.0, sid. 8-9).  

I vattenbalansen ingår även uttag från privata brunnar och kommunala vattentäkter samt grundvatten-
nivåer i dessa. Även detta redovisas i MKB (MMD aktbil. 1, Bilaga B.2, kap. 11 och 12, sid. 22-26 
samt Bilagorna B.2.8 – B.2.11). Ingen påverkan bedöms uppkomma på de privata brunnarna och de 
kommunala vattentäkterna av planerad verksamhet vid Klintebys. 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).  

SMA Mineral vill därför göra gällande att SGU felaktigt påstår ”att handlingarna i målet inte 

innehåller någon redovisning avseende vattenbalansen eller den tillgängliga grundvattenresursen så 

som dessa är definierad i ramvattendirektivet”. Som beskrivs ovan har en vattenbalans tagits fram och 
redovisats, baserad på de bästa data på ingående parametrar som kan erhållas.  
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6.2 Påverkan på vattenbalans 
SGU skriver vidare (Aktbil. 116, sid 1 och 6); 

”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.  

”Eftersom grundvattenförekomsten har otillfredsställande status avseende denna kvalitetsfaktor är varje ytterligare 
försämring otillåten. Bolagets ansökan innebär en ökad grundvattenbortledning från grundvattenförekomsten.” 

SGU hävdar att ”betydande mängder grundvatten” kommer att bortledas från grundvattenförekomsten 
vid en planerad stenbrytning vid Klintebys. Detta påstående är felaktigt, och de verkliga förhållandena 
som föreligger idag är följande;  

• Grundvattenbildning sker endast under vintermånaderna till i huvudsak den övre uppspruckna 
kalkstenen, och avrinningen på i medeltal ca 5 – 6 l/s sker som ytvattenflöde till den kulver-
terade delen av Loggarveån i norr och till den s.k. ”källan” på fastigheten Lilla Snögrinde 1:50. 

• De båda ytvattenflödena rinner ut i Östersjön vid Klintehamn och kommer således inte 
grundvattenförekomsten Mellersta Gotland-Klintehamn (SE637298-164664) tillgodo. 

• Den totala vattenvolymen som avrinner under vintermånaderna till Östersjön uppgår till ca 
150 000 m3 

• Under vinterperioden ligger grundvattennivån högt i omgivningen och Loggarveån och bäcken 
från ”källan” utgör utströmningsområden för grundvatten. 

• Den enda verkliga grundvattenbildning som kommer grundvattenförekomsten tillgodo är några 
mm under vinterperioden som infiltrerar till märgelstenen, men som är svår att nyttiggöra då 
märgelstenen har mycket dåliga vattenförande egenskaper.   

• Under sommarmånaderna förekommer ingen grundvattenbildning och inget ytvattenflöde eller 
”källflöde”.  

Med den långsiktigt hållbara vattenhantering som föreslås vid planerat stenbrott vid Klintebys och som 
redovisas i kapitel 1, kan istället det snabbt avrinnande ytliga grundvattnet sparas till de torra 
sommarmånaderna och komma grundvattenförekomsten till nytta och samtidigt öka den framtida 
möjliga långsiktiga uttagsnivån (SGU-FS 2013:2, 13 §).  

Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande (Aktbil. 109, sid 1); 

”Länsstyrelsen ser det givetvis som bättre att magasinera nederbördsvatten och till täkten inläckande grundvatten för 
infiltration eller bevattning vid torrare perioder jämfört med att direkt bortleda det till Östersjön. Planerad hantering 
innebär likväl att grundvattenbildningen över täktområdet och dess influensområde kommer att minskas, och att det 
uppsamlade och magasinerade vattnet kommer att bli kvalitativt påverkat. Oavsett om vattnet används för 
bevattning eller inte kan det i viss grad förväntas avgå genom avdunstning/evapotranspiration istället för att bidra 
till grundvattenbildning.” 
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Den huvudsakliga grundvattenbildning som sker inom täktområdet och influensområdet idag sker i den 
övre uppspruckna kalkberggrunden och avrinner som ytvatten via Loggarveån och bäcken från 
”källan” till Östersjön. Den kommer således inte grundvattenförekomsten tillgodo. Den återstående 
begränsade grundvattenbildning som sker till den djupare berggrunden, som består av tätare märgel-
sten, uteblir vid en planerad stenbrytning. Den uppgår till endast några mm/år, vilket ska jämföras med 
den av SMHI beräknade avrinningen på ca 5 l/s*km2 som motsvarar ca 160 mm/år (se kapitel 1.0 sid. 
9). Det innebär att nettovinsten att spara vatten från vinterperioden till den torra sommarperioden är 
större än ca 90% (150 mm/år), vilket är en förhållandevis stor mängd vatten som kan tillgodogöras 
grundvattenförekomsten. Det vatten som sparas i bassängen kommer att vara utsatt för avdunstning 
under sommarperioden. Om inget vatten används under sommaren sker maximal avdunstning. Den 
maximala potentiella avdunstningen från en fri vattenyta i bassängen under växtsäsongen april till 
oktober uppgår till högst 8% av tillgänglig bassängvolym. Detta får anses vara marginellt jämfört med 
en nettovinst på mer än 92% besparad avrinning till Östersjön. Om vatten finns kvar i bassängen under 
hela växtsäsongen så att avdunstning kan ske, är nettovinsten för grundvattenförekomsten ändå mer än 
85% jämfört med förhållandet idag. 

Den kvalitativa påverkan på länshållningsvattnet består i en något förhöjd kvävehalt och förhöjd 
sulfathalt, något som diskuteras i MKB (MMD aktbil. 1, Bilaga B.2, kap. 14, sid. 35-38). Ingen 
påverkan bedöms ske på ytvatten vid användande av vattnet i bassängen för bevattning (MMD aktbil. 
1, Bilaga B.2, kap. 15.2, sid. 48-50). 

6.3 Påverkan på anslutna akvatiska ekosystem 

Det enda ytvattendrag som avrinner från fastigheten för planerat stenbrott är den i början kulverterade 
Loggarveån. Stormyr avvattnas via ett diffust grundvattenflöde och grävd kanal till Lillmyr som rinner 
ut i bäck och som så småningom mynnar i vattenförekomsten Snoderån-Levide (MMD aktbil. 1, 
Bilaga B.2, kap. 9, sid. 19-20). Inga akvatiska ekosystem kommer att påverkas av planerad verksamhet 
(MMD aktbil. 1, Bilaga B.2, kap. 15.2, sid. 48-50 samt MMD aktbil. 29, kap. 4.5, sid. 19 och kap. 4.8, 
sid 23-24), vilket även stöds av SGU (MMD Aktbil. 65, sid 5 och Aktbil. 116, sid 7).  

”Det tredje kriteriet för god kvantitativ status är att mänsklig påverkan på grundvattenförekomsten inte 
får leda till att god ekologisk status inte kan uppnås i förbundna ytvattenförekomster. Bolaget har angett att 
påverkan på närliggande ytvattenförekomster är liten. SGU finner det sannolikt att det stämmer.” 

”Som SGU tidigare framfört bedömer myndigheten att den aktuella verksamheten inte kommer leda till försämring 
av statusen för denna kvalitetsfaktor och inte heller något äventyrande av möjligheten att nå miljökvalitetsnormen.” 

SGU delar följaktligen bolagets bedömning i denna del. 

6.4 Påverkan på grundvattenberoende terrestra ekosystem 
SGU skriver (Aktbil. 116, sid 7-8 och 11); 

”Denna kvalitetsfaktor för den kvantitativa statusen anses vara uppfylld när förändringar i grundvattnets flöde eller 
nivå inte leder till någon som helst betydande skada på det grundvattenberoende ekosystemet.”  

” Grundvattenförekomsten har idag god status med avseende på denna kvalitetsfaktor. SGU konstaterar att det i 
närområdet till den ansökta täkten finns ekosystem av naturtypen kalkkärr med ag, som sannolikt är beroende av 
grundvattenutströmning från grundvattenförekomsten. Denna naturtyp är också prioriterad enligt art- och 
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habitatdirektivet. Området är dock inte utpekat som Natura 2000-område. Området är idag (2020-10-22) inte 
heller utpekat som ett grundvattenberoende terrestert ekosystem till den aktuella grundvattenförekomsten i VISS.” 

”För det fall att Stormyr inte utgör ett signifikant grundvattenberoende terrestert ekosystem till 
grundvattenförekomsten kan skydd av våtmarken med fördel hanteras genom sättande av villkor som omfattar 
införande av ett kontrollprogram med noggranna mätningar som visar säsongsvariationerna i våtmarken och vid 
behov anläggande av en tätskärm.” 

”För det fall att Stormyr är ett sådant signifikant terrestert ekosystem, vilket inte är SGUs sak att avgöra, kan det 
föreligga ökade skyldigheter för bolaget att genomföra ytterligare utredningar för att säkerställa att ingen otillåten 
påverkan kommer ske.” 

Stormyr är inte ett Natura 2000-område och enligt information i VISS 2020-11-24 är Stormyr inte 
heller ett signifikant grundvattenberoende terrestert ekosystem. För att skydda Stormyr har SMA av-
stått från kalkstensbrytning inom den del av tillrinningsområdet för Stormyr som ligger inom fastig-
heten och även inom mindre områden utanför tillrinningsområdet (MMD aktbil. 77). Det innebär att 
stenbrytning planeras inom endast ca 48% (107 ha) av fastigheten. De hydrogeologiska förhållandena 
gällande vattengenomsläpplighet och grundvattennivåer i kalkstenen i Stormyr och dess tillrinnings-
område har undersökts i 8 av totalt 17 kärnborrhål inom fastigheten och redovisas i inlämnad MKB till 
mark- och miljödomstolen 2018-11-02 (MMD aktbil. 1, Bilaga B.2). En sammanställning av mätta 
grundvattennivåer visas i Figur 11.  

 

Figur 11 Grundvattennivåer i Stormyr (BH16013) och i tillrinningsområdet till Stormyr. Kontinuerlig mätning i 
BH16003 ca 130 m söder om planerat brytområde och i BH16005 i den centrala delen av planerat 
brytområde.  
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Grundvattennivån i Stormyr är artesisk, dvs. ligger över markytan, i början av vintern då Stormyr inte 
är täckt av vatten och vegetationen är i vintervila (MMD aktbil. 78). Under sommaren och hösten 2017 
mättes grundvattennivån manuellt fem gånger i Stormyr och i tillrinningsområdet, och då låg grund-
vattennivån i Stormyr över markytan i oktober och november. Från hösten 2019 mäts grundvatten-
nivån manuellt i Stormyr och kontinuerligt med logger i ett borrhål BH16003 i sydvästra delen av 
tillrinningsområdet ca 130 m söder om planerat brytområde. Fotodokumentation visar att växtligheten 
var i vintervila från oktober 2019 till längre än mars 2020, och Stormyr började fyllas med vatten i 
november 2019 och var täckt av vatten innan februari 2020 (Bilaga A.1). Intressant att notera är att 
myren är mättad med vatten 2019-11-04 även då grundvattennivån ligger 0,3 m under markytan.  

Myren fick således troligtvis huvuddelen av sitt vatten från de större nederbördsmängder som kom i 
början av september 2019 och pågick till mitten av mars 2020 och inte från grundvattnet under myren. 
För att kunna följa grundvattennivån kontinuerligt i Stormyr och i tillrinningsområdet till Stormyr har 
bolaget låtit förlänga röret i borrhål BH16013 med ca 1 m, och logger har installerats i BH16013 och 
BH16007 (se Bilaga A.2).  

Stormyr upptar en area på ca 17 ha, och tillrinningsområdet uppgår till ca 123 ha, varav ca 69 ha ligger 
inom fastigheten och är undantaget från stenbrytning (MMD aktbil. 72, Tabell 1, sid. 21). En detalje-
rad beskrivning av de hydrogeologiska förhållandena vid Stormyr samt tillrinning och avrinning från 
myren ges i MMD aktbil. 72 (sid. 19-20). Uppkomsten av artesiskt vatten vid Stormyr beror på att det 
finns ett tätande jordlager mellan myren och den mer uppspruckna och vattengenomsläppliga övre 
delen av kalkstenen. Jordprovtagning vid Stormyr visar att jordlagret under myren vid borrhål 
BH16013 består av grus, finsand och sand ner till 0,6 m (se Bilaga A3). Längre söderut i kanten av 
myren består jordlagret av löst lagrad sand ner till 1,35 m och därunder av hårt material av sten/grus 
till 1, 55 m. Dessa jordlager är relativt vattengenomsläppliga men det kan även finnas ett tätare lager 
av morän/moränlera ovanpå kalkstenen vilket inte är ovanligt vid myrar på Gotland.   

Påverkan på Stormyr och skyddsåtgärder beskrivs i ansökans MKB (MMD aktbil. 1, Bilaga B.2, kap 
15.3.1 och kap. 16.2). I bolagets svar på yttranden angående ansökan beskrivs mer ingående påverkan 
på Stormyr (MMD aktbil. 72, kap. 4.1, sid. 21). Under sommaren när myren är torr kommer den inte 
att påverkas av en eventuell avsänkning av grundvattennivån i kanten av tillrinningsområdet i norr och 
väster. Det är således endast under vinterperioden med höga grundvattennivåer som en minskad 
tillrinning till myren kan ske med ca 10 – 15% för ett influensområde på 100 m respektive 200 m 
(MMD aktbil. 123, bild 37). Det bedöms dock endast ge en marginell påverkan på myrens vattenbalans 
och därmed inte medföra någon betydande skada på de ekologiska förhållandena vid myren som helhet 
eller den del av myren som utgörs av agmyr.  

Som skyddsåtgärd har SMA åtagit sig att vid behov anlägga en tätskärm utanför brytområdet utmed 
den norra och västra kanten av tillrinningsområdet till Stormyr. Detta kommer att minska mängden 
inläckande grundvatten och därmed minska påverkan på tillrinningen under vinterperioden då myren 
är vattenfylld.  

När det gäller behovet av att anlägga tätskärm skriver Länsstyrelsen (Aktbil. 109, sid 1); 
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”Vad avser bolagets förslag till förtydligande av när behovet av att anlägga tätskärmar mellan täkten 

och Stormyrs avrinningsområde ska anses ha uppstått enligt villkor 12, konstaterar Länsstyrelsen 

att bolagets förslag är oprecist och svårt att kontrollera för både bolaget och tillsynsmyndigheten.”  

För att insamla basdata som senare kan ingå i ett kontrollprogram med noggranna mätningar som visar 
säsongsvariationerna i våtmarken och dess tillrinningsområde, har SMA låtit installera två loggrar som 
kontinuerligt mäter grundvattennivån i ett borrhål i Stormyr (Bh16013) och ett borrhål (Bh16007) som 
ligger i norra delen av tillrinningsområdet för Stormyr ca 130 m från planerat stenbrott. Därigenom 
kommer eventuell påverkan på grundvattennivån av planerat stenbrott att övervakas och upptäckas 
dels i agmyren, och dels i övre delen av tillrinningsområdet.  

6.5 Inträngning av saltvatten eller förorening 

Beräkningar visar att det inte föreligger någon risk för saltvatteninträngning vid en planerad stentäkt 
vid Klintebys. SGU stödjer denna bedömning (se kapitel 3.0) och skriver följande (Aktbil. 116, sid 8); 

”Grundvattenförekomsten har idag otillfredsställande kvantitativ status med avseende på denna kvalitetsfaktor. 
Vattenmyndighetens och länsstyrelsens riskbedömning visar också att grundvattenförekomsten riskerar att inte 
uppnå god status med avseende på vattenbalans under kommande Förvaltningscykel. Det behöver alltså redan idag 
vidtas åtgärder för att grundvattenförekomsten ska uppnå god status för denna kvalitetsfaktor. 

Som SGU tidigare framfört bedömer myndigheten att den aktuella verksamheten inte kommer leda till försämring 
av statusen för denna kvalitetsfaktor och inte heller ett äventyra möjligheten att nå miljökvalitetsnormen. SGUs 
egna översiktliga kompletterande beräkningar stödjer denna bedömning.” 

7.0 PÅVERKAN PÅ KEMISK GRUNDVATTENSTATUS 

Den kemiska statusen hos grundvattenförekomsten Mellersta Gotland-Klintehamn (SE637298-
164664) bedöms vara otillfredsställande enligt VISS (2020-11-24). De flesta kemiska ämnen har god 
status som t.ex. nitrat, nitrit, sulfat, konduktivitet och PFAS, medan klorid, bekämpningsmedel och 
PAH inte uppnår god status. En betydande påverkan sker från förorenade områden samt diffusa källor 
som jordbruk. Uttag av vatten för kommunal eller allmän vattentäkt och andra uttag innebär också en 
betydande påverkan. Miljökvalitetsnormen för grundvattenförekomsten är god kemisk grundvatten-
status. Förbättringsbehov behövs för att uppnå miljökvalitetsnormen för halten av klorid och sulfat 
som påverkas av saltvatteninträngning. 

SMA bedömer att grundvattenförekomsten inte kommer att påverkas av planerat stenbrott (MMD 
aktbil. 1, kap. 15.4.1, sid. 51-53 och MMD aktbil. 72, kap. 4.5, sid. 30-38).  

SGU:s bedömning överensstämmer med SMA:s (MMD aktbil. 116, sid. 3 och Aktbil. 116, sid 9). 

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

”SGU vidhåller den bedömning som myndigheten tidigare framfört, att den aktuella verksamheten inte kommer leda 
till försämring av den kemiska statusen och inte heller något äventyrande av möjligheten att nå miljökvalitets-
normen”  

8.0 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 

SMA bedömer att planerad täktverksamhet inte kommer att medföra försämring av;  

• möjligheten till uttag av grundvatten från de kommunala reservvattentäkterna Loggarve och 
Mölner och enskilda brunnar i omgivningen, 

• den kemiska statusen i grundvattenförekomsten Mellersta Gotland-Klintehamn (SE637298-
164664) - eller äventyra möjligheten att nå miljökvalitetsnormen,  

• kvalitetsfaktorerna för kvantitativ status i grundvattenförekomsten Mellersta Gotland-
Klintehamn (SE637298-164664); 

1. Vattenbalans 

2. Anslutna akvatiska ekosystem 

3. Grundvattenberoende terrestra ekosystem 

4. Inträngning av saltvatten eller förorening 

Förtydligande av punkterna 1 och 3 görs nedan.  

Punkt 1. Vattenbalans 

SGU hävdar felaktigt att ”betydande mängder grundvatten bortleds från grundvattenförekomsten”, 
vilket medför en ”risk för påverkan på grundvattenförekomsten”. Detta kan ”leda till en försämring 

eller äventyrande av uppnåendet av miljökvalitetsnormerna för grundvattenförekomsten” (Aktbil. 116, 
sid. 1).  

En jämförelse av grundvattenförhållandena idag med de som kommer att råda vid en planerad stentäkt 
vid Klintebys är följande; 

• Huvuddelen av grundvattenbildningen som sker under vintern vid nederbörd och snösmältning 
på högplatån Klintebys avrinner snabbt i norr till den kulverterade övre delen av Loggarveån 
och i söder till en ”källa” och bäck. Båda dessa vattendrag mynnar i Östersjön vid Klintehamn. 

• Huvuddelen av den grundvattenbildning som idag sker inom planerat täktområde bidrar således 
inte till någon grundvattenbildning till grundvattenförekomsten Mellersta Gotland-Klintehamn, 
utan avrinner snabbt från planerat täktområde som ytvatten. Detta stöds även av SGU (MMD 
aktbil. 65, sid. 1-2). 

• Vid planerad stentäkt kommer vattenhanteringen att ske på ett långsiktigt hållbart sätt för att 
”främja en hållbar vattenanvändning baserad på ett långsiktigt skydd av tillgängliga 
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vattenresurser”, och ”bidra till att mildra effekterna av översvämning och torka” i enlighet 
med EU:s ramvattendirektiv (2000/60/EG) Artikel 1, punkterna b) och e) (se kapitel 1.0).   

• Istället för att det grundvatten som idag avrinner från fastigheten som ytvatten till Östersjön, 
planeras bassänger anläggas som kan lagra avrinningen från planerat täktområde under vintern 
för nyttjande under den torra sommaren, för t.ex. bevattning eller annan användning.  

• Efter avslutad stenbrytning kommer större volymer att bildas i lågpunkter inom täktområdet, 
vilket bidrar till en större möjlighet att långsiktigt lagra avrinningen under flera år.  

Med den långsiktigt hållbara vattenhantering som föreslås vid planerat stenbrott vid Klintebys kan det 
snabbt avrinnande ytliga grundvattnet, istället för att som idag rinna som ytvatten till Östersjön, sparas 
till de torra sommarmånaderna och komma grundvattenförekomsten till nytta och samtidigt öka den 
framtida möjliga långsiktiga uttagsnivån (SGU-FS 2013:2, 13 §).  

Punkt 3. Grundvattenberoende terrestra ekosystem 

SGU skriver att denna kvalitetsfaktor ”anses vara uppfylld när förändringar i vattnets flöde eller nivå 

inte leder till någon som helst betydande skada på det grundvattenberoende ekosystemet” (Aktbil. 116, 
sid. 7).  

Grundvattenförekomsten har idag god status med avseende på denna kvalitetsfaktor (VISS, 2020-11-
24). I närheten av planerad stentäkt ligger Stormyr som är ett ekosystem av naturtypen kalkkärr med 
ag, som enligt SGU ”sannolikt är beroende av grundvattenutströmning från grundvattenförekomsten” 
(Aktbil. 116, sid. 8). Stormyr är inte utpekat som Natura 2000-område och inte heller utpekat som ett 
grundvattenberoende terrestert ekosystem till grundvattenförekomsten i VISS.  

SMA bedömer att planerad täktverksamhet inte kommer att medföra någon betydande skada på 

ekosystemet i Stormyr eftersom;  

• Den del av tillrinningsområdet till Stormyr som ligger inom Klinte Klintebys 1:5 undantas från 
stenbrytning, och en stor del (ca 45%) av tillrinningsområdet ligger utanför fastigheten. Myren 
upptar ca 15% av tillrinningsområdet. 

• Myren ligger ovanpå tätande jordlager över den uppspruckna ytliga kalkstenen där största delen 
av grundvattenflödet sker.  

• Nederbörden över myren under vintern bildar en ytvattensamling, och det ytliga grundvattnet är 
artesiskt, dvs. grundvattennivån ligger ovanför markytan på myren. 

• Vid en maximalt bedömd avsänkning av grundvattennivån på ca 200 m kan en minskad 
tillrinning till myren uppkomma på ca 15% av den totala tillrinningen.  

• SMA har som skyddsåtgärd åtagit sig att skapa tätskärmar i kanten av tillrinningsområdet, för 
att minska inläckaget av grundvatten till stenbrottet under vinterperioden.  

• Noggranna mätningar pågår av grundvattennivån som påvisar säsongsvariationen i våtmarken 
och i tillrinningsområdet samt vattennivån i myren; SMA åtar sig denna övervakning som en 
ytterligare kontrollåtgärd.  
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