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Naturskyddsföreningen Gotland m.fl. ./. SMA Mineral AB et. v.v. 

angående tillstånd till täktverksamhet och vattenverksamhet vid Klintebys och 

Snögrinde stenbrott, Klintehamn, Gotland 

________________________________________________________________________ 

 

Ni får härmed tillfälle att yttra Er över bifogade handlingar, aktbilaga 152-153. 

 

Ert yttrande ska vara skriftligt och ha kommit in till Mark- och miljööverdomstolen  senast 

den 25 januari 2021. 

 

Mark- och miljööverdomstolen tar gärna emot inlagor som inte är alltför omfattande via  

e-post. Om du inte begär annat kommer vidare kontakt med dig i målet att ske via e-post 

och på den e-postadress som du senast använt till hovrätten. 
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Mottagare 
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Gunilla Högberg Björck 

Ginger Karlsson 
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Jonas Moberg 

Lovisa Moberg 

Naturskyddsföreningen Gotland 

Anders Odelius 

Gunilla Pettersson 

Johan Öberg 



ALRUTZ" ADVOKATBYRÅ AB

STOCKHOLM

2020-12-17

Till Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen

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

Mineral AB et v.v. angående tillstånd till täktverksamhet vid
Klinteby_& och Snöqrinde stenbrott, Klintehamn, Gotland

SMA Mineral AB vill komplettera det i målet anförda med bifogad

avsiktsförklaring (Bi]aqa Å). Avsikten är att styrka föreliggande

behov av kalksten för en tryggad svensk dricksvattenproduktion och
avloppsvattenrening. Motsvarande behov med avseende på försörj-

ningstrygghet finns på ett stort antal andra områden, inte minst i

fråga om framställning av svenskt järn och stål.

genom•i• Mineral AB
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Alrutz' Advokatbyrå AB Kungsgatan 42 111 35 Stockholm Tel. 08-679 73 65
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Bilaga A

Avsiktsförklaring
Livsmede]sverket fick under våren 2020 i uppdrag av Näringsdepartementet
att finna lösningar på eventuella bristsituationer avseende kemikalier till
dricksvattenproduktionen under Corona-pandemin. Grundfrågan handlar
om hur privata och offentliga aktörer gemensamt kan prioritera och
säkerstå]]a nödvändiga kemikalier för en robust dricksvattenförsörjning
och av]oppsvattenrening.

Som en del av detta uppdrag har Svenskt Vatten, branschorganisation för landets allmänna drieks-
vattenprodueenter, tagit ansvar för denna frivilliga avsiktsförldaring i syfte att så långt möjligt och
inom konkurrensreglerna förse landets kommunala VA-huvudmän med nödvändiga kemikalier.

Avsiktstörldaringen representerar ett synsätt där ingående parter gemensamt verkar för
ökad robusthet för de samhällsviktiga verksamheterna dricksvatten och avloppsvatten.

Situationen som täcks in under avsiktsförklaringen utgår ifl'ån att det finns varor och
tjänster att tillgå på marknaden och att dessa genom samarbeten i branschen fördelas till
dricksvattenproducenterna.

Genom att underteckna avsiktsförklaringen formaliseras ett gemensamt förhållningssätt.
Avsiktsförklaringen indikerar samsyn och gemensamt ansvar för att prioritera och
fördela tillgången på nödvändiga kemikalier där samhällsnyttan är störst avseende
drieksvattenprodul¢tion och avloppsvattenrening. Tydligheten i budskapet om samarbete
skapar trygghet och det skapas även en stabil grund för fbrtsatt gott samarbete mellan parterna.

Vi företag och organisationer som skriver under denna avsik-tsförldaring förbinder oss att
verka för:
o Att vid en brist av varor och tjänster som upprätthåller svensl• dricksvattenförsörjning oeh

avloppsvattenrening prioritera dessa kunder så långt som möjligt oeh för samhällets bästa.
« Att motverka kontraproduktiva köp- och produktionsbeteenden såsom hamstring av varor

som är kritiska för dricksvattenförsörjningen och avloppsvattenrening.
o Att medverka i en dialog med relevanta aMörer för att undersöka förutsättningarna

för att i en bristsituation så långt som möjligt, mot skälig ersättning och i enlighet med
gällande konkurrensregler, stötta andra företag att förse även deras kunder som är
drieksvattenprodueenter med varor eller tjänster (dvs. företag hjälper konkurrent genom att
sälja varor eller tjänster utan statlig inblandning).

Denna avsiktsförldaring är inte rättsligt bindande men ger uttryck för en branschöverskridande
oell gemensam inril•ning med erfarenheter från COVIDq9 pandemin. Avsilasfõrklaringen
utgör ett levande synsätt vilket innebär att den bör omprövas och utveeldas framgent i dialog

Pär Dalhielm, VD Svenskt Vatten
..................................................
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