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Ärendenummer Information
2017/16

Teknikförvaltningen
Projektavdelningen

Datum 24 september 2018

TNau/TN Oktober 2018

Preliminär Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen
Oktober 2018
För Entreprenadprojekt > 68 pbb. samt, Enstaka konsultupphandlingar > 8 pbb. samt Konsultgrupp > 12pbb.
Ange datum för mötet då beslut skall tas och om det är TNAU eller TN som skall göra detta.

Rev

Projekt

Typ av
upphandling

Verksamhet

FFU ut

Beslut i TN
eller TNau

Tid för beslut

Ä

Gråbo skolan ombyggnad
kök

Entreprenad

TKF/Projavd

Okt/Nov
2018

TN

Nov/Dec 2018

Ä

TerraNova skolan ombyggnad kök

Entreprenad

TKF/Projavd

Okt/Nov
2018

TN

Nov/Dec 2018

Trafikupphandling
Kollektivtrafiken

Entreprenad

TKF/Kollektivtarfik/BUF

Ramavtal

TKF

Katthammarsvik ARV

Entreprenad

TKF

Nov
2018

TNau

Jan 2019

Slite deponi utbyggnad

Entreprenad

TKF

Nov
2018

TN/RF

Jan 2019

Visby ÅVC ombyggnad

Entreprenad

TKF

Höst
2018

TN

Höst 2018

Exploatering Park A7området

Entreprenad

TKF

Dec
2018

TNau

Jan 2019

Bläckfisken 1 expl Gata
och VA

Entreprenad

TKF

Sept
2018

TNau

Nov 2018

Parkeringsplats KV
Korpralen

Entreprenad

TKF

Höst/vin
ter 2018

TNau el TN

Höst/vinter
2018

Anläggn infrastruktur

Entreprenad

TKF

Höst/vin
ter 2018

TNau el TN

Höst/vinter
2018

Entreprenad

TKF

Sept/Ok
t 2018

TN

Dec 2018

Ramavtal

TKF

Dec/Jan
2018/19

TNau

Jan/Feb 2019

Ä

Ä

Ramavtal projektledare
bygg

Kv Knekten
Akutmottagningen
X

Besiktningsmän
Entreprenadbesiktningar

Höst
2018

(X = Nytt ärende. Ä = Ändring i befintligt)

Säkerhet / variation i
tidsangivelse
Säker (inom månad)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2014/929
25 september 2018

Jonas Sundgren

Tekniska nämnden

Slutredovisning Om- och tillbyggnad av psykiatrilokaler
Korpen 5
Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner slutredovisningen och överlämnar den till
regionstyrelsen för beslut.
Tekniska nämnden begär tilläggsanslag hos regionstyrelsen med 10 502 Tkr

Den psykiatriska heldygnsvården befann sig i ett gammalt hus med många små rum.
Avdelningen uppfyllde inte kraven på tillgänglighet, säkerhet eller krav på utrymme för
personalen.
Lokalerna ska bidra till ett gott omhändertagande av de mångfasetterade sjukdomar som
vårdas inom den psykiatriska heldygnsvården och med särskild anpassning för barn,
tvångsvård och vård av ätstörningspatienter.
Lokalerna ska stödja arbetet enligt patient-närmre vård och personcentrerad vård.
Slutresultatet av renovering innebär att den psykiatriska vården får en sammanhållen vård,
både öppen vård och heldygnsvård.
2009 - Det har genomförts lokalstudier angående alternativa placeringar av den psykiatriska
verksamheten, inklusive förslag om ett helt nytt hus. Dessa förslag har förkastats.
2012 – Under höst togs ett inriktningsbeslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN). Den
psykiatriska slutenvården ska vara kvar i befintligt hus med ombyggda lokaler. Beslutet var
att enbart renovera hela PL 2 och vissa delar av PL 1 och PL 3 såsom korridorer,
personalrum/matsal och kontorslandskapen. Inga samtalsrum eller PL4 och 5 var med i
utförandet, dessa togs bort då det ansågs för dyrt.
2013 – Förstudie genomfördes
2014 startade arbetet med att ta fram handlingar med hjälp av konsulter enligt förstudier från
HSN.
2015 påbörjades renovering av psykiatriska kliniken med Alvar Hallgrens Bygg som
totalentreprenör.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2014/929

2016 togs beslut av HSF om att de ändrar arbetssätt för personalen som påverkar att
projektet ökade med 1300kvmm. Ny ventilation PL3, ändring av brandlarm, kallelsesystem.
Framförallt beslutades om en säkrare arbetsmiljö för personal.
2017 höst projektet blev färdigställt och psykiatrin kunde flytta in i de nya lokalerna.

Bedömning

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till totala 52 900 Tkr, där efter har HSF
beställt verksamhetsanpassningar för 2 065 Tkr utan täckning i sin budget och FFA
(fastighetsförvaltningsavdelningen) beställt PU (periodiskt underhåll) investeringar
för 4 810 Tkr.
De totala investeringsutgifterna har uppgåtts till 63 402 Tkr vilket innebär ett
budgetunderskott på – 10 502 Tkr.
Tekniskförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras med 10 502 Tkr.
Enligt regionens riktlinjer för redovisning av investeringar ska slutredovisning av
projektet ske till regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-09-25
AU §157 Om- och tillbyggnad av psykiatrisklokal Korpen 5 / 2015-11-11
TN § 109 Tilläggsanslag för evakueringslokaler för psykiatrin
TN 2013/2714 Ombyggnad av slutenvården Psykiatriska kliniken – Korpen 5
TN 2013/1070 Överförda medel mellan HSF och TKF gällande ombyggnation av
psykiatriska slutenvården
TN 2014/929 Om- och tillbyggnad av Psykiatrilokaler Korpen 5
TN 2016/2741 Tilläggsanslag för ventilation psykiatrins lokaler Visby Korpen
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen

Slutrapport
Projekt
10594. Om- och tillbyggnad hus 03 Korpen samt uppställning och förhyrning av paviljonger.
Projektägare
HSF/HSN Kajsa Holmström
Beställare
HSF/HSN Kajsa Holmström
Projektstyrgrupp
Marie Härlin, Verksamhetschef
Jaroslaw Kornowski, CHÖL
Malin Hallin, enhetschef öppenvård
Tove Törnqvist, enhetschef Heldygnsvård
Christine Senter, enhetschef öppenvård
Maria Ten Siethof, enhetschef BUP
Kajsa Holmström, Lokalstrateg
Referensgrupp

Marie Härlin, Verksamhetschef
Jaroslaw Kornowski, CHÖL
Malin Hallin, enhetschef öppenvård
Tove Törnqvist, enhetschef Heldygnsvård
Projektorganisation
Christine Senter, enhetschef öppenvård
Maria
Ten Siethof,
enhetschef
BUP
Bo
Bandelin,
projektledare
och fackansvarig
Bygg (Tord Rasmusson, tidigare projektledare)
Kajsa
Holmström,
Lokalstrateg
SBF
Anita
Carlsson
avtalsansvarig Gotlandsbuss (transport &
Malin Pettersson, fackansvarig VVS, Kjell Forslund
VVS
logistik)
Jonas Sundgren, fackansvarig El/Projektledare
Jenny
Iversjö
trafik och Pernilla Johansson
park och murgrönaprojektet
AnnaMaria
Jörnhammar-Englund,
kontrollansvarig
Börje Martell och Kajsa Holmström, kontaktpersoner HSF

Organisation externa parter

Konsulter

Arkitekt:
Konstruktion:
VVS:
El:
Mark:
Brand och Sprinkler:

Projektengagemang AB, Visby
AN konstruktion AB, Visby
Amhold , Estland
Amhold , Estland
UTE arkitekter AB
Firetech och Brandingenjören Per Svensson

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen
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Entreprenörer
Generalentreprenör:
Ventilation,och
VS och
EL:
Bakgrund
syfte
Styr:
Mark:
Golv:
Måleri:
Sprinkler:
Smide:

Alvar Hallgren Bygg AB
Bravida Sverige AB
Schneider Elektric
Väg & Byggnadsgrus AB
Janne Erikssons Golv AB
Sture Larssons måleri AB
Assemblin AB
Bingers Mekan AB

Bakgrund och syfte
Den psykiatriska heldygnsvården befann sig i ett gammalt hus med många små rum. Avdelningen
uppfyllde inte kraven på tillgänglighet, säkerhet eller krav på utrymme för personalen.
Lokalerna ska bidra till ett gott omhändertagande av de mångfasetterade sjukdomar som vårdas inom
den psykiatriska heldygnsvården, med särskild anpassning för barn, tvångsvård och vård av
ätstörningspatienter.
Lokalerna ska stödja arbetet enligt patient-närmre vård och personcentrerad vård.
Slutresultatet av renovering innebär att den psykiatriska vården får en sammanhållen vård, både
öppen vård och heldygnsvård.
2009, genomförts lokalstudier angående alternativa placeringar av den psykiatriska verksamheten,
inklusive förslag om ett helt nytt hus. Dessa förslag har förkastats.
Hösten 2012 togs inriktningsbeslutet i Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), att den psykiatriska
slutenvården ska vara kvar i befintligt hus med ombyggda lokaler. Beslutet innebar att enbart renovera
hela PL 2 och vissa delar av PL 1 och PL 3 såsom korridorer, personalrum/matsal och
kontorslandskapen. Inga samtalsrum eller PL4 och 5 var med i utförandet, dessa togs bort då det
ansågs för dyrt.
2014 startade arbetet med att ta fram handlingar med hjälp av konsulter enligt förstudier från HSN.
2015 påbörjades renovering av psykiatriska kliniken med Alvar Hallgrens Bygg som totalentreprenör.
2016 beslutade HSF om ett ändrat arbetssätt för personalen. Beslutet påverkade projektet med en
ökning på 1300 kvmm. Ny ventilation på PL3, ändring av brandlarm och kallelsesystem skulle ge en
säkrare arbetsmiljö för personal.
Hösten 2017 var projektet färdigställt och psykiatrin kunde flytta in i de nya lokalerna.

Projektmål
Ändamålsenliga lokaler som är anpassade efter vårdens behov, utifrån de investeringsramar som
beslutats.
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Tillvägagångssätt
Konsulter upphandlades på anbud för att ta fram handlingar till projektets utförande. När
handlingarna var färdiga genomfördes ett anbudsförfarande där en entreprenör upphandlades.
Projektet genomfördes som en generalentreprenad, dvs att generalentreprenören ska följa de, av
konsulterna, framtagna handlingarna. Generalentreprenören upphandlade sedan underentreprenörer.
I projektet har det funnits problem med dåliga handlingar vilket förklaras av att projektet påbörjades
innan krav från verksamheten var fastslagna. detta framtogs under produktion då verksamheten fick
ett annat arbetssätt med arbetsmiljö och säkerhet för egen personal.
Styrgrupp och projektledare var medvetna om projektets ansträngda budget och att budgeten troligen
var underfinansierad. Men styrgruppens uppfattning var att projektet skulle genomföras i alla fall.
Den anpassning som gjordes i projektet för att arbeta in verksamhetens nya säkerhetskrav, gjorde att
projektet växte från 3100 kvm till 4400 kvm yta.
FFA beslutade om de ekonomiska medlen för projektets utökning. De nya kostnaderna vara i det
läget svåra att bedöma. FFA:s beslut grundade sig på den ändrade belastningen av lokalerna då
ventilationen vara undermålig.

3 (7)

Ekonomi
(kr och timmar)

Budget

Budget (Tkr)

Tid(tim)
49 600

Godkända tilläggsanslag
HSF
Extra tillägg, byte
ventilation plan 3
Summa
Summa budget och
tilläggsansl
FFA
FFA anslag för PU

1 600
1 700

Kommentar
Budgeten i nämndens beslut att anta vinnande anbud från
entreprenör TN 2014/929. Beslutad investeringsbudget för
2013-2017, 49 600 000 kr
TN 2015-04-29, § 98, RS 2015-09-17, § 297, RF 2015-10-12, §
251. Tilläggsanslaget avsåg eventuella tillägg i projektet.
TN 2016/2741 Tilläggsanslag för ventilation

52 900

8 000
4 810

Slutlig investeringsutgift

63 402

Skillnad budget,
tilläggsanslag och slutlig
utgift

-10 502

FFA´s anslag för reinvesteringar 8 000 000 kr.
FFA extra PU investering för HSF verksamhetsanpassning

Avvikelser
Index
Avvikelser Kostnadsökn. från riktkostnads-kalkyl till slutlig invseteringsutgift
Kommentarer
Avvikelser, kr
Tillkommande Brandlarm
Tillkommande brandlarm pga utökning av projektet ej verifierade
384
endast muntligt
överenskommelse.
Gammal
anläggning
PU
Utvändiga arbete
Renovering
av fasad
gjorde att vi blev
tvungna
att utföras.
500
Kostnader som inte ingick men är tvungna PU investering
Felaktiga handlingar från
konsult
Målningsarbeten
Extra arbete med golv
Asbest sanering
Extra beställning HSF
för ändringar av miljöer
Utökning och ändring av
teknisk utrustning
Projektering
Summa

3 959
521
725
461
2 065
1 057
831

Handlingar har varit dåliga vilket har fört med sig extra arbeten
och ökade kostnader utredningskostnader från TE
Extra arbeten då felaktiga uppgifter var namngett i FFU
Extra arbeten då felaktiga uppgifter var namngett i FFU
HSF extra verksamhetsanpassning
Utökning då verksamheten ändrade sina behovs krav under
projektet.
Tillkommande projekterings kostnader 10 %

10 502

 Tid

Slutbesiktning utfördes 2017-07-06, 2017-07-10 till 2017-07-12, samt 2017-08-21
och byggnaden överlämnades till FFA 2017-08-21. Vissa delar i besiktningen var
undantagna med anledning av årstiden och besiktigas under november 2017.
Enligt handling skulle besiktning skett under maj månad, men flyttades fram med
anledning av utökningen i projektet. Förseningen meddelades i god tid och
bedömdes inte påverka verksamhetsdriften.
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 Analys av
avvikelser

Bristfälliga handlingar har påverkat hela bygget, både tids- och kostnadsmässigt.
Byggnaden som är från 1930 talet, har utsatts för ett antal om- och tillbyggd
under åren, vilket inte har dokumenterats på ett tillfredställande sätt. Detta i
samspel med att vissa delar av byggnaden inte skulle åtgärdas i projektet, pga
ekonomiska skäl, har lett till stora utmaningar för entreprenörerna.
Entreprenörerna har ändå hanterat utmaningarna på ett utomordentligt sätt.
PE Arkitektur hade som uppdrag att rita upp fastigheten, ta fram handlingar och
ha ansvar för sam granskning av projektet. När vi kom till produktion visade det
sig att detta inte var utfört. Detta gjorde att man hade fel area på rum och fel
takhöjd på PL 3. Man blev tvungen att klä väggarna med gips då de var för dåliga
för att målas över, vilket inte var tänkt från början.
Golvunderlagen var så ojämna att man fick jämna till dem med betydligt mer
material än som var föreskrivits i handling. Projektet hade inte tagit fram någon
ljusberäkning över rummen, vilket gjorde att många armaturer fick bytas i ett
sent skede. Alla dessa brister har gjort att projektet har varit svårarbetat för alla
inblandade och alla problem och lösningar har man fått gjort på plats. Inte
enbart handlingar var dåliga utan projektet i säg var svårlöst då man går in i ett
renoveringsprojekt från 1930-talet och uppdatera byggnaden efter dagens
standard med begränsade ombyggnationer som skulle utföras enligt handling.
Under projektets gång förändrades verksamhetens arbetssätt, då det bestämdes
att man skulle arbeta mer med att skydda personalen. Förstudien på hur och på
vilket sätt psykiatrin ska arbeta samt framtagande av säkerhetsblad över
verksamheten togs fram i sent skede i produktionen. Detta fick en betydande
påverkan på kostnaderna och tidsplanen. En större avvikelse gjordes med att
göra om personaldelarna så att personalen ska kunna arbeta med större säkerhet.
Personalens arbetsområde flyttades till dörrmiljön och patienten placerades
längre in i rummet så att personalen kan avvika från rummet utan att behöva
passera patienten.
Bristfällig ventilationen på plan 3 upptäcktes då arbetet med den säkra
arbetsmiljön på plan 3 pågick, d v s de delar på plan tre som var undantagna i
projektet.
Extra PU begärdes för ny belysning och målning, då det upptäcktes att
ventilationen var bristfällig. De ekonomiska och praktiska fördelarna med att
åtgärda arbetet på PL3 i detta skede var så stora att extra pengar söktes och
tilldelades. Att skjuta fram arbetet på PL3 tills senare, hade medfört stora
framtida kostnader för evakuering av större delen av byggnaden, samt att
återigen hyra tillfälliga lokaler att vistas i.
HSF har under projektet gjort många extra beställningar som de inte haft
täckning för inom sin budget vilket har påverkat de negativa kostnader med
2MKr, plus de extra kostnader som det fört med sig för projektering för PA och
entreprenörernas.
Alternativet att stoppa projektet var inte möjligt då psykiatrin provisoriskt
evakuerat huset och bygget hade påbörjats. Heldygnsvården placerades vid
lasarettet som inte var en hållbar miljö och öppenvården delades upp på två
områden. Dessa miljöer gjorde att vården inte kunde bedrivas optimalt varken
för patienter eller personal.
Projektets ursprungliga byggnadsyta var 3 100 kvm, med en kostnad på
19 700kr/kvm. Ytan i projektet utökades med 1 300 kvm pga de tilläggsarbeten
som har blivit utföra. Det medförde att projektet växte till 4 400kvm med en
kostnad på 17 300 kr/kvm. Den främsta anledningen till att projektet utökades
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var PL 3, dvs det nya arbetssätt som psykiatrin ska arbeta med för att skydda den
egna personalen mot eventuella hot.
Projektet har utifrån förutsättningarna gått bra och har hållits ihop trots
bristfälliga handlingar och de extra arbeten som har tillkommit. Normala
beräkningskostnader som man räknar med i ROT-projekt är mellan 20 00025 000kr/kvm. Med dessa siffror ser man att projektet redan från början var
underfinansierat och man har fått mycket för pengarna med hög kvalitet.
Projektet håller en väldigt hög standard vilket visar sig på litet antal fel i
besiktningsdokument och antal fel som har uppstått efter övertagande. Vad det
gäller klagomål från personalen så är de överlag nöjda, lite mindre saker har dykt
upp som t.ex fel nyans på golv i intagshallen. Andra landsting har varit på besök
och har imponerats av lokalerna och miljön kring den nya psykiatriska
mottagningen.
För projektet känns det bra att ombyggnaden har utförts så tillfredställande att
både personal och patienter har fått en bra miljö att vistas i och att andra
landsting blivit imponerade av hur vi lyckats med byggnaden och patient miljön.
Det som är beklagligt är att projektet var underfinansierat från början.

Resultat och analys
Rekommendationer framåt från projektledaren
Det är viktigt att ställa höga krav på de konsulter som tar fram handlingar. Det krävs att de verkligen
är kvalificerade och har jobbat med den specifika inriktning som projektet avser. Det går inte att
enbart se till tim-kostnader utan man måste även utvärdera tidigare erfarenheter. När man utför ett
ROT projekt för en sådan här verksamhet så krävs det att man utför helheten och även tittar utanför
arbetsområdet vad som finns och vad behovet är. När man försöker begränsa ett sådan här projekt
medför enbart extrakostnader .
I produktionen behöver man ha en styrgrupp som är insatt i projektet, det ekonomiska läget och som
medverkar aktivt i styrningen på ett bättre sätt än vad som skett i det här projektet. Det blir bristfälligt
när man inte har med någon ägare av fastigheten i projektering och produktion. De behöver vara
insatta så att de vet vad som ska göras och vilka avgränsningar man ska göra. Som projektledare
behöver man vara tydlig med de förändringar man gör i projektet och meddela styrgruppen
förändringarna samt rapportera avvikelser, såväl ekonomiska och funktionella. Dessa styrmedel har
man misslyckats med i projektet vilket medfört att det har funnits oklarheter av det ekonomiska
upplägget i projektet.
För projektet har det inte funnits klara linjer för på vilket sätt styrgruppen borde haft uppföljningar
mm, detta skulle projektledaren bjudit in till och presenterat löpande i mycket större omfattning än
vad man har gjort. FFA har varit inbjudna i projektet, alla mötesanteckningar har distribuerats till dem
men ingen återkoppling har gjorts angående krav, ekonomi mm.
Ett projekt av den här omfattningen ska inte drivas av bara en person, minst två är att rekommendera
som driver och delar på ansvaret för en bättre bild av helheten. Möjligen finns även behov av att ha en
ekonomicontroller för ett sådant här projekt.
Åtgärder om förbättringar har redan införts mellan FFA,HSN och PA så att detta inte ska ske igen.
Rutiner av beställningar och avstämningar hur projektet går redovisas skriftligen med jämna
intervaller.
 Hantering av
dokumentation

Underlag för relationshandlingar samt drift- och skötselinstruktioner är
överlämnat till Fastighetsförvaltningsavdelningen via pärmar och USB-minne.
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 Punkter som
återstår att göra

Inga punkter kvarstår att utföras.

Överlämning
Erfarenhetsåterföring
Under hela byggtiden har projektet handskats med bristfälliga handlingar. Det har påverkat planering
och framdriften för entreprenörerna vilket har medfört störningar både tidsmässigt och framförallt
ekonomiskt för projektet.
Att utöka entreprenaden i sent skede med avseende på tid och ekonomi kan konstateras inte är
optimalt för projektet. Utredningsarbete som ger klarhet i omfattning vad gäller tid, ekonomi och
konsekvens på övriga arbeten i projektet är nödvändiga att utföra vid sådana tillfällen.
Projektet hade stor nytta av att kunna arbeta med ansvarstagande entreprenörer som var delaktiga i
projektet. De bidrog till lösningar där både tekniskt utförande och kostnaden optimerades utifrån
rådande förutsättningarna. Det har visat sig både ekonomiskt, på kvadratmeterpriset och på
slutprodukten, då få reklamationer har inkommit efter inflyttning.
Övrigt

I projektet har vi haft dialog med jurister angående att ställa krav på konsulter på grund av
felaktiga handlingar. RG jurist som vi har varit i dialog med tror inte att vi kommer
någonstans med ett kravställande. Arbetet skulle göras i vilket fall även om konsulterna har
missat i handling så finns det ingen mellanskillnad att ta ut för RG. Den konsult som
möjligen går att få någon form av ersättning från är Amhold som utförde projektering för
VVS och EL. Amhold har försatts i konkurs vilket gör det omöjligt att driva saken vidare.
Slutrapport framtagen av:
Projektledare

Jonas Sundgren

Datum

2018-09-18

Slutrapport godkänd av:
Avdelningschef/Förvaltningschef

Torbjörn Ihse/Patric Ramberg

Datum

2017-09-18
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/889
25 september 2018

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag för sjukreseverksamheten
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag hos regionstyrelsen för
sjukreseverksamheten med 2 500 000 kr.

Sammanfattning

Kollektivtrafikens sjukreseverksamhet kommer enligt helårsprognosen i
delårsrapport nr 1 att redovisa ett ekonomiskt underskott med -2 500 tkr.
Underskottet för sjukreseverksamheten beror på att nyttjande av sjukresor med taxi
inte har minskat jämfört med förra året utan bedöms att vara på ungefär samma nivå
2017. Snittkostnad per resa har ökat med ca 4,4 % vilket leder till en kostnadsökning
på ca 6 % på helåret under förutsättning att trenden från årets sju första månader
håller i sig.
Ekonomistyrningen för sjukresor har brister eftersom Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen fattar beslut om nyttjande av sjukresa med taxi och
Teknikförvaltning får bära kostnaden. Det saknas incitament att begränsa
användandet av taxi eftersom kostnaden inte drabbar den beslutande förvaltningens
ekonomi.
För sjukreseverksamheten redovisas följande utfall jämfört med budget för perioden
januari-juli 2018:

Intäkter

Periodens budget,
tkr
923

Periodens utfall,
tkr
862

Avvikelse,
tkr
-61

-3 994
-4
-3 075

-4 781
-4
-3 923

-787
0
-848

Kostnader
Köp av huvudvht
Övriga verksamhetskostn
Total

Utfallet för köp av huvudverksamhet till sjukresor uppgår till -4 781 tkr, vilket
innebär en negativ budgetavvikelse med -787 tkr. Enligt helårsprognosen kommer
kostnaderna för sjukreseverksamheten att överskridas med -2 500 tkr.
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I nedanstående diagram redovisas den genomsnittliga kostnaden för en sjukresa
under perioden 2011-2018.

Snittkostnad per resa
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Sjukresor (taxi)

Den genomsnittliga kostnaden per sjukresa har ökat från 306 kr år 2017 till 320 kr
2018, vilket motsvarar en kostnadsökning på 4,4 %.
Volymen för sjukresor med serviceresa (taxi) redovisas i nedanstående tabell.
Årtal
2013
2014
2015
2016
2017

Antal resor
33 822
32 260
32 542
31 294
28 702

Enligt förvaltningens bedömning kommer volymen för sjukresor 2018 att vara i
samma storlek som år 2017.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att ett tilläggsanslag för sjukreseverksamheten
erfordras med totalt 2 500 tkr.
Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen utreder frågan om principerna kring
ekonomistyrningen av sjukresor.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-09-26
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Skickas till
Regionstyrelsen
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Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2018/6
23 oktober 2018

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Internbudget 2019
Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner internbudgeten 2019.

Sammanfattning

Enligt reglerna för ekonomisk styrning och kontroll ska anslagsbindningen kopplas till
nettoanslag (budgetram) för respektive nämnd. Regionfullmäktige fastställer årsbudgeten
vad avser nettoanslag för respektive nämnd. Nämnden ska sedan göra en detaljfördelning
av anvisade medel och upprättar en internbudget årligen. Detaljfördelningen innebär att
budgeten bryts ned på ekonomiskt ansvariga.
Tekniska nämndens internbudget för 2019 ska vara integrerad i redovisningen senast i december.
Ärendebeskrivning

Tekniska nämndens ekonomiska ram fastställdes av regionstyrelsen i september till totalt
179 586 tkr för 2019, vilket inkluderar teknikförvaltningen och räddningstjänsten. Teknikförvaltningen har gjort ett förslag till fördelning av ramen per avdelning. I nedanstående tabell redovisas vilka förändringar som gjorts i förhållande till 2018. Regionfullmäktige har fattat beslut om ramtillskott, besparingar, tillägg för löneökningar samt kompensation för externa avtal med indexklausuler.
Tekniska nämnden

Tekniska nämnden (arvoden mm)
Kollektivtrafiken
Mark och stadsmiljö
Vatten och avloppsv
Avfallsverks skattefinan
Avfallsverksamhete
ÅVC taxefinansier
Räddningstjänsten
Projektavdelningen
Gata Park avdelning
VA-avdelningen
Fastighetsförvaltn
Hamnavdelningen
Summa

Årsbudget
2018, tkr

Tillägg
löner,
tkr

Tillägg Index, tkr

Interna priser RSF, tkr

2 097

37

62 643
2 471
16 097
240
-29 759
29 759
51 225
0
44 397
-16 097
5 928
5 455
174 456

125
397
0
0
0

1 877

1 550

41

1 345
0
0
251
3 705

400

-48

-1 200, -331

2 318

-6
-6
-127

-43
-40
-7 766

-66
-1

Ramtillskott, tkr

BesparIngar, tkr

Total ram
2019, tkr

-100

2 034

3 000
2 000

-452
-3 350, -7

2 000

-2 243

67 127
1 510
16 097
240
-29 759
29 759
52 573
0
44 563
-16 097
5 879
5 660
179 586

7 000
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Beslut om tillägg för ökade kapitalkostnader inom de skattefinansierade verksamheterna
kommer att fattas i regionstyrelsen i höst.
Tekniska nämndens ram 2018 är totalt 174 456 tkr varav teknikförvaltningens ram uppgår
till 123 231 tkr och räddningstjänstens till 51 225 tkr. Förslag till ny ram år 2019 uppgår
till totalt 179 586 tkr varav TKF:s ram är 127 013 tkr. Hänsyn har tagits till tillägg för löner, tillägg för externa avtal med indexklausuler, sänkta priser vid RSF, ramtillskott samt
besparingsåtgärder.
I tekniska nämndens ram för arvoden mm på totalt 2 034 tkr ingår en budgeterad buffert
med 528 tkr. Beslut om omdisponering från bufferten med 860 tkr till räddningstjänsten
togs under 2015.
Regionfullmäktige har beslutat om följande verksamhetsförändringar vilket har beaktats i
tekniska nämndens ram:










Tillägg för ökade lönekostnader 2019 inom de skattefinansierade verksamheterna har
budgeterats utifrån en proportionell fördelningsgrund med totalt 3 705 tkr, vilket motsvarar en generell ökning med 2,5 %. Totalt 2 155 tkr avser teknikförvaltningen och
1 550 tkr räddningstjänsten. I beloppet för teknikförvaltningen ingår satsning på jämställdhet och bristyrken med 600 tkr.
Enligt anvisningarna medges kompensation för externa avtal om indexregleringar innebär
kostnadsökningar. Beslut om tillägg för indexregleringar har fattats med totalt 2 191 tkr.
Räddningstjänsten får tillägg med 41 tkr. Kollektivtrafiken får tillägg med 1 877 tkr varav
101 tkr avser samhällsbetalda resor. Gata parkavdelningen får tillägg med 400 tkr.
De interna priserna från RSF kommer att minska med 127 tkr vilket fördelats proportionellt. Kostnaderna kommer att sjunka med motsvarande belopp.
Ramtillskott har beviljats kollektivtrafiken med 3 000 tkr för att täcka ökade kostnader.
Ramtillskott har beviljats mark och stadsmiljö med 2 000 tkr för att kompensera för minskade statsbidrag avseende gator och vägar.
Ramtillskott har beviljats räddningstjänsten med 2 000 tkr.
Besparingar ska verkställas med totalt -7 766 tkr. Enligt beslut ska räddningstjänsten
spara -2 243 tkr och teknikförvaltningen -5 257 tkr. Dessutom har -266 tkr fördelats ut
vid budgetberedningen. Totalt -873 tkr avser gemensamma besparingar som kommer att
innebära sänkta OH-kostnader i motsvarande grad. De är gulmarkerade i tabellen. Besparingarna omfattar följande:

Besparingsförslag 2019
Tekniska nämnden
Verksamhetsutvecklare indragen tjänst
Minskad kostnad park i Burgviks hamnområde
Fastighetsskötsel och gator utanför tätbeb omr på entreprenad
Överlåta grönskötsel till föreningar
Minska på drift och underhåll av belysning statens vägar
Överlåta vägunderhåll till vägföreningar
Sänkta kostnader för vinterväghållning
Höjda avgifter parkeringsanmärkning
Avgiften för nyttoparkering höjs
Avgiften för boendeparkering höjs
Enhetligt parkeringssystem med avgifter från första stund
Interndebitering bygglov, detaljplaner och andra förvaltningar
Finansiering via externa projekt
Totalt

Belopp, tkr
-100
-790
-100
-200
-100
-500
-100
-700
-600
-100
-150
-1 500
-83
-500
-5 523

Enhet
TN
Gemensam via OH
Gata parkavdelningen
Gata parkavdelningen
Gata parkavdelningen
Mark o stadsmiljö
Gata parkavdelningen
Gata parkavdelningen
Mark o stadsmiljö
Mark o stadsmiljö
Mark o stadsmiljö
Mark o stadsmiljö
Gemensam via OH
Mark o stadsmiljö
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Tekniska nämnden - Besparingen för tekniska nämnden uppgår till 100 tkr och verkställs genom
att minska på kostnader för varor och tjänster.
Verksamhetsutvecklare - En befattning som verksamhetsutvecklare dras in from 2019. Tjänsten
har varit budgeterad med totala personalkostnader på 710 tkr. Övriga kostnader för lokaler, telefoni, IT och kompetensutveckling dras bort med 80 tkr.
Minskade kostnader för parkskötsel av Burgsviks hamnområde - med totalt -100 tkr. Besparingen avser både lekpark och strandskötsel.
Fastighetsskötsel och gator utanför tätbebyggda områden på entreprenad - För enklare skötsel av fastigheter, vägar och grönytor utanför tätbebyggda områden, tex vid skolor, är det lämpligt
att lokala entreprenörer upphandlas till att utföra arbetet. Besparing för 2019 beräknas till 200 tkr.
Överlåta grönskötsel till föreningar - I äldre bostadsområden överlåts skötsel av gator och grönområden till fastighetsägare. Regionen sparar då in driftsmedel för skötsel. Pilotprojekt genomförs
2018 och arbetet fortsätter 2019 med en beräknad besparing på 100 tkr.
Minska på drift och underhåll av belysning statens vägar - Enligt den utredning som Sveriges
kommuner och landsting/Trafikverket genomfört skall staten ta över en del av den belysning regionen idag sköter på Trafikverkets vägar. Det innebär minskat drift och underhåll för regionen. Besparingen för 2019 beräknas till 500 tkr.
Överlåta vägunderhåll till vägföreningar - Statsbidraget för enskilda vägar minskar och kostnaden ökar för regionen. På sikt är det lämpligare att enskilda vägar sköts av vägföreningar eller
samfälligheter som övertar statsbidrag. Regionen sparar då in driftsmedel för vägunderhåll. Pilotprojekt genomförs 2018 och arbetet fortsätter 2019 med en beräknad besparing 100 tkr.
Sänkta kostnader för vinterväghållning - Sänkta kostnader för vinterväghållning p.g.a. resultat i
ny upphandling med totalt 700 tkr. Nuvarande budget uppgår till 7 920 tkr. Avtalet kan gälla i fyra
år from 2018.
Höjda avgifter parkeringsanmärkning - Ökade avgifter för parkeringsanmärkningar från 400 kr
till 500 kr, 600 kr till 700 kr, 1 000 kr till 1 200 kr skulle innebära ökade intäkter på 600 tkr.
Avgiften för nyttoparkering höjs - Avgiften för nyttoparkering höjs vilket innebär ökade intäkter
på 100 tkr.
Avgiften för boendeparkering höjs – Avgiften för boendeparkering höjs med 1000 kr per år vilket ger en ökad intäkt på cirka 150 tkr.
Enhetligt parkeringssystem med avgifter från första stund - Enhetligt parkeringssystem med
endast ett system, biljett/app eller p-skiva, på respektive parkeringsplats. Parkeringsavgifter från
första timmen på centrala och attraktiva platser. Andra lösningar kommer att finnas på platser
längre bort från centrum. Ökade intäkter beräknas med 1 500 tkr.
Interndebitering bygglov, detaljplaner och andra förvaltningar - Teknikförvaltningen utför administrativt arbete för Samhällsbyggnadsförvaltningen när bygglov och detaljplaner tas fram. Rimligt är att Teknikförvaltningen får ersättning för det arbete som utförs för annan förvaltning. Ökad
intäkt 2019 beräknas till 83 tkr.
Finansiering via externa projekt - Staten och EU avsätter medel till utvecklingsprojekt som finns
möjlighet för regioner/kommuner att söka. Inför 2018 fanns ett antal utlysningar från bl.a. Naturvårdsverket och Boverket inom Tekniska Nämndens verksamhetsområde som våtmarkssatsning,
läkemedelsrening vid avloppsreningsverk, utsläpp via dagvatten, strandstädning, klimatklivet, grönare städer, utemiljö vid skolor, utemiljö i bostadsområden, solceller mm.
Ökad medfinansiering 2019 beräknas till 500 tkr.
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Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att de ekonomiska ramarna per verksamhet är
ändamålsenligt upprättade och ger rätt förutsättningar för verksamhetens bedrivande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-10-23

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2462
28 september 2018

Susanne Pettersson

Tekniska nämnden

VA-taxa 2019
Förslag till beslut

•
•
•

Tekniska Nämnden fastställer förslag till ny VA-taxa (Bilaga A) och
överlämnar den till regionstyrelsen för beslut. Ändringar från gällande VATaxa framgår av Bilaga B där revideringar framgår.
Tekniska Nämnden beslutar att VA-taxan träder i kraft 2019-01-01.
VA-taxan höjs med 6% from 2019.

Sammanfattning

En genomgång av den gällande VA-taxan har genomförts tillsammans med extern
konsult. Vid genomgången togs även frågor som inkommit avseende gällande VAtaxa vidare. En jämförelse med Svenskt Vattens basförslag har gjorts. Resultatet av
genomgången utgör bifogat förslag till ny VA-taxa.
VA-taxan behöver höjas med 6% from 2019. Kapitalkostnaderna beräknas öka med
13 200 tkr beroende på de ökade investeringarna. Hänsyn har då tagits till att
investeringsprojekten VA-ledning Södra linan och uppförandet av bräckvattenverk
kommer att aktiveras from september 2019.
Avskrivningarna beräknas öka med 2 500 tkr och då har hänsyn tagits till
avskrivningar görs i år med 30 mnkr.
Effekterna av nyanslutningar till VA-nätet beräknas sänka nettokostnaden med 1 650
tkr. Beräkningen baseras på de genomsnittliga inkomsterna från nyanslutningar under
perioden 2014-2018.
Beslut om att internräntan kommer att sänkas till 1,5 % har tagits vilket innebär
sänkta kostnader för VA-verksamheten med 2 500 tkr.

Ärendebeskrivning

Förslag till nya VA-taxan (Bilaga A) och, för förtydligheten, gällande VA-taxa med
införda ändringar (Bilaga B) samt en sammanställning (Bilaga C, Bilaga D) där
ärendet sammanfattas och frågor besvaras med hänvisningar till genomförda
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undersökningar (PM1 – PM4) och övrigt relevant material i arbetet med föreliggande
ärende.
Bedömning

Bedömningar och motiveringar framgår av Bilaga C i ärendet.
Teknikförvaltningen bedömer att VA-taxan behöver höjas med 6% from 2019.
Beslutsunderlag

Bilaga A Förslag för beslut om ny VA-taxa.
Bilaga B Gällande VA-taxa med införda förändringar
Bilaga C Sammanfattning av ärendet och motivering till beslut och svar på ställda
frågor
Bilaga D Sammanställning av skillnader avseende gällande VA-taxa och Svenskt
Vattens basförslag (Synpunkter konsult, Tekniska Förvaltningens kommentarer och
påverkan på gällade VA-taxa)
PM1 –PM4 Utredningar gjorda av konsult
Tjänsteskrivelse 2018-09-28
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Förslag till ny VA-taxa
för Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning
Antagen av regionfullmäktige den xxxxx 2018 och gäller från den 1 januari
2019.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Region
Gotland. Förvaltningen av VA-anläggningen handhas under tekniska nämnden
av teknikförvaltningen.
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till huvudmannen.
§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Region Gotlands allmänna vatten- och
avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för
ändamålet Dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar för att allmän
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen
om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
Avgiftsbeloppen anges både inklusive och exklusive moms.
§3
I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med
bostadsändamål avses tillgång till matlagningsmöjlighet och toalett. Med
bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är
bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för vissa andra
ändamål där lokalytan är det viktigaste sett ur användarsynpunkt (se tabell
nedan).
Tabell exempel på fastighet jämställd med bostadsfastighet:
Butiker
Camping
Förvaltning
Hantverk

Hotell
Kontor
Restauranger
Sjukvård

Sporthallar
Stormarknader
Utbildning
Utställningslokaler

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
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Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande,
men ännu ej bebyggts och inte heller har beviljats bygglov.
Tariffenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende
bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet eller därmed
jämställd fastighet enligt ovan, räknas varje påbörjat 100-tal m2 bruttoarea
(BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en tariffenhet.
För annan fastighet räknas varje påbörjad kvm 1500-tal tomtyta som en
tariffenhet.
Campingstuga (tillgång till matlagningsmöjlighet och toalett) med VAanslutning räknas som en bostadsfastighet.
På områden avsedda för husvagnscamping avses med en tariffenhet, förutom
ovan, även varje påbörjat tiotal uppställningsplatser för husvagn.
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen
(2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av
detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.
§4
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:
Ändamål
V, Vattenförsörjning
S, spillvatten
Df, dag- och dräneringsvatten från fastighet
Dg, dagvatten från allmän platsmark

Anläggningsavgift
Ja
Ja
Ja
Ja

Brukningsavgift
Ja
Ja
Ja
Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när
huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats,
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit
utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande
av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
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4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även för den som ansvarar för
att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 §
i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.
ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5-13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdeskatt.
§5
5.1 För bostadsfastighet och därmed enligt § 3 jämställd fastighet ska
anläggningsavgift betalas
Avgift utgår per fastighet med
a) en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df
b) en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df
c) en bostadsavgift per tariffenhet
d)* en grundavgift för bortledande av Df om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats

Utan moms
Med moms
67 891 kr
84 863,50 kr
67 891 kr

84 863,50 kr

33 945 kr

42 431 kr
29 702 kr

* Avgift enligt 5.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a) och b). I
det fall avgift enligt 5.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) enligt § 8
eftersom servisledning i detta fall inte lagts och förbindelsepunkt inte har
upprättats för Df.
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i § 4.1 angivna ändamål, se § 8.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.
5.3 Antalet tariffenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov
beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen
godkänner.
5.4 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgifter betalas enligt 5.1 a) och b).
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5.5 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven
bebyggelse på fastighet ska bostadsavgift betalas enligt 5.1 c) för varje
tillkommande tariffenhet.
5.6 För varje tariffenhet som tillkommit med stöd av tillfälligt lov eller avser
sådant intermittent nyttjande som inte kräver nytt bygglov var gång, gäller att
på brukningsavgiften tillkommer årligen en femtondedel av det brukningsårets
anläggningsavgifter enligt 5.1 c). Sådan förhöjd brukningsavgift betalas i högst
15 år.
Skulle en tariffenhet enligt första stycket meddelas ett stadigvarande bygglov
innan det gått 15 år, skall anläggningsavgifter bestämmas enligt den taxa som
gäller när sistnämnda lov meddelades. Från det beloppet ska avräknas belopp
som betalats för sådan förhöjd brukningsavgift som avses i första stycket.
5.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 d).
§6
6.1 För annan fastighet ska anläggningsavgift betalas.
Avgift utgår per fastighet med
a) en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df
b) en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df
c) en avgift per m2 tomtyta
d)* en grundavgift för bortledande av Df om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats

Utan moms
Med moms
67 891 kr
84 863,50 kr
67 891 kr

84 863,50 kr

22,37 kr

27,96 kr
29 702 kr

* Avgift enligt 6.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b). I
det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) enligt § 8
eftersom servisledning i detta fall inte lagts och förbindelsepunkt inte har
upprättats för Df.
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.
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6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med
erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark
som tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att
gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från
den dag anståndet beviljats tills anståndet upphör. För tid därefter utgår
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare
förbindelsepunkter ska avgifter betalas enligt 6.1 a) och b).
6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara
förut erlagd.
6.7 Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 d).
§7
7.1 För obebyggd fastighet och fastighet, för vilken den allmänna
anläggningen inte brukas ska anläggningsavgifter betalas enligt 5.1 respektive
6.1. För bostadsfastighet ska bostadsavgift i sådant fall erläggas en tariffenhet.
För annan fastighet ska tomtyteavgift erläggas för 1 500 m2 tomtyta.
7.2 Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift enligt 5.1 b) om föreskriften
i 5.3 andra stycket så medger.
§8
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska
reducerade avgifter betalas enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning
- en ledning
- två ledningar
- tre ledningar

70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
85 % ” ”
”
”
”
”
100 % ” ”
”
”
”
”

Avgifter i övrigt
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Avgift per uppsättning FP
Tariffenhet
Grundavgift för Df utan FP
Avgift per uppsättning FP
Tomtyteavgift
Grundavgift för Df utan FP

5.1 b)
5.1 c)
5.1 d)
6.1 b)
6.1 c)
6.1 d)

V
30 %
30 %
30 %
30 %
-

S
50 %
50 %
50 %
50 %
-

Df
20 %
100 %
20 %
100 %

Dg
20 %
20 %
-

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive
5.1 d) eller 6.1 b) respektive 6.1 d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte
tidigare förelegat, ska avgifter betalas enligt 8.1.
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga
servisledningar ska, utöver avgift enligt 8.1, en etableringsavgift betalas om
40 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens
merkostnader till följd av att arbete ej utförs i samband med framdragning av
övriga servisledningar.
§9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska
betala anläggningsavgift. Avgift utgår med
m2

En avgift per
allmän platsmark för
anordnande av dagvattenbortledning

Utan moms
Med moms
2
19,00 kr/ m
23,76 kr/m2

§ 10
Avgifter enligt §§ 5-6 är baserade på indextalet 323,38 (2017-10) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har tekniska nämnden rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
§ 11
Om kostnaden för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp i
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i
övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt
antagen särtaxa.
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Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna anläggningsavgifter enligt ovan
angivna grunder får huvudmannen och fastighetsägaren eller annan
avgiftsskyldig istället träffa avtal om avgiftens storlek.
§ 12
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i
räkning.
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
12.3 Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till
fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, ska om
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs, avgiften fördelas på
årliga inbetalningar under viss tid, dock högst 10 år. Ränta ska erläggs enligt 5
§ räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från
den dag då den första inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av
avgiften betalas eller ränta ska erläggas enligt 12.2.
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.5, 5.6, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för
avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av
tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet
inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas ut
dröjsmålsränta enligt 12.2 för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess avgiften betalas.
§ 13
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av
huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra
anordningar än huvudmannen funnit erforderligt, ska fastighetsägaren som
begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.
13.2 Begär fastighetsägare att ny servisledning ska utföras i stället för redan
befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan härom, är
fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya servisledningens allmänna del
med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare
servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare
servisledningens allmänna del.
13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och
med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta
fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen
och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den
tidigare servisledningens ålder och skick.
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14-22)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdeskatt.
§ 14
14.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.
Avgift utgår per fastighet med
a) en fast avgift per år
b) en avgift per m3 levererat vatten
c) en avgift per år och tariffenhet för
bostadsfastighet och därmed jämställd
fastighet.
d) en avgift per år och tariffenhet för
omhändertagande av dagvatten från fastighet
om
e) en avgift per år och tariffenhet för
omhändertagande av dagvatten från allmän
platsmark om

Utan moms
1 093 kr
24,65 kr
899 kr

Med moms
1 366
30,81 kr
1 124 kr

312 kr

390 kr

312 kr

390 kr

14.2 Om avgiftsskyldighet inte föreligger för samtliga ändamål fördelas
avgifterna 14.1 a, b, och c d enligt följande:
Avgift
Fast avgift 14.1 a)
Avgift per m2 14.1 b)
Tariffenhetsavgift 14.1 c)

Vatten
80 %
42 %
80 %

Spill
80 %
58 %
80 %

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till
fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska eller inte kan fastställas genom mätning, tas avgift
enligt 14.1 b) ut efter en antagen årsförbrukning om 150 m3/tariffenhet.
14.4 För s k byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 b). Om mätning
inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 150 m3 per år för
fastigheter med högst 6 tariffenheter. För fastigheter med 7 eller fler
tariffenheter antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per
tariffenhet.
14.5 För extra mätställe (utöver ett per fastighet) ska en årlig avgift betalas med
ett belopp motsvarande 50 % av grundavgiften enligt 14.1 a). Beloppet
avrundas till närmaste hela krontal. Parallellkopplade vattenmätare räknas som
ett mätställe.
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14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter
huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen anser det nödvändigt eller
om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare,
STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har
huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd
undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära
prövning av frågan hos Mark- och miljödomstolen.
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren
härvid godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för
undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18.
14.8 För spillvattenmängd (kylvatten o dylikt), som enligt huvudmannens
medgivande avleds till dagvattennätet, ska betalas avgift med 50 % av avgiften
enligt 14.1 b).
§ 15
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska
betala brukningsavgift. Avgift utgår med
Utan moms
En avgift per m2 allmän platsmark för
bortledande av dagvatten

Regleras genom
avtal

Med moms
Regleras genom
avtal

§ 16
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till
avloppsnätet, och är skillnaden avsevärd, ska avgift för spillvattenavlopp
betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.
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§ 17
För obebyggd fastighet utgår endast fast avgift enligt 14.1 a).
§ 18
Undersökning av vattenmätare
Nedtagning av vattenmätare
Uppsättning av vattenmätare
Avstängning av vattentillförsel
Påsläpp av vattentillförsel
Länsning av vattenmätarbrunn
Förgäves besök

75 % av avgiften enl. 14.1.a)
50 % av avgiften enl. 14.1.a)
50 % av avgiften enl. 14.1.a)
100 % av avgiften enl. 14.1 a)
100 % av avgiften enl. 14.1 a)
100 % av avgiften enl. 14.1 a)
50 % av avgiften enl. 14.1.a)

För borttagande av hinder för möjliggörande av avläsning debiteras avgift
utifrån nedlagd tid enligt huvudmannens timtaxa.
Vid byte av frusen vattenmätare debiteras också vattenmätarens verkliga
kostnad.
För tjänster på annan tid än kontorstid tillkommer 100 % av ovan angivna
avgifter.
§ 19
Om kostnaden för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp i
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i
övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt
antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17 får
huvudmannen och fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig istället träffa
avtal om avgiftens storlek.
§ 20
Avgift enligt 14.1 a), c), d), och e) debiteras i efterskott per månad, kvartal,
tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b)
debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd
eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.
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Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalning
skulle skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning ska ske i genomsnitt minst
en gång per år. Avläsning och debitering ska därjämte ske på fastighetsägarens
begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
§ 21
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta
eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller
har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens va-förhållanden,
har huvudmannen rätt att träffa avtal om brukningsavgiftens storlek.
§ 22
Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet 323,38 (2017-10) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras har tekniska nämnden rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
TAXANS INFÖRANDE
§ 23
Denna taxa träder i kraft 2019-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3
och 14.7 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska
därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den
spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans
ikraftträdande.
***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande
tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen
jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.

11 (11)

TAXA

för Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning
Antagen av regionfullmäktige den 14 oktober 2013 xx xxx 2018 och gäller från
den 1 januari 2019.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Region
Gotland. Förvaltningen av va-VA-anläggningen handhas under tekniska
nämnden av teknikförvaltningen.
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till huvudmannen.
§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Region Gotlands allmänna vatten- och
avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom
anläggningens verksamhetsområde och annan som enligt lagen (2006:412) om
allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) jämställs med fastighetsägare, betala
avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för
ändamålet Dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar för att allmän
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen
vattentjänstlagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
Avgiftsbeloppen anges både inklusive och exklusive moms.
§3
I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med
bostadsändamål avses tillgång till matlagningsmöjlighet och toalett. Med
bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är
bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för vissa andra ändamål
där lokalytan är det viktigaste sett ur användarsynpunkt (se tabell nedan).
Exempel på sådana byggnader är:
Tabell exempel på fastighet jämställd med bostadsfastighet:
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Butiker
Camping
Förvaltning
Hantverk

Hotell
Kontor
Restauranger
Sjukvård

Sporthallar
Stormarknader
Utbildning
Utställningslokaler

Kontor, Förvaltning, Butiker, Utställningslokaler, Hotell, Restauranger,
Hantverk, Utbildning, Sjukvård, Stormarknader, Sporthallar och Camping.
Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål
och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande,
men ännu ej bebyggts och inte heller har beviljats bygglov.
Tariffenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende
bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet eller därmed
jämställd fastighet enligt ovan, räknas varje påbörjat 100-tal m2 bruttoarea
(BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 SS 21054:2009 som en tariffenhet.
För annan fastighet räknas varje påbörjad 1500-tal tomtyta som en tariffenhet.
Campingstuga (tillgång till matlagningsmöjlighet och toalett) med VAanslutning räknas som en bostadsfastighet.
På områden avsedda för husvagnscamping avses med en tariffenhet, förutom
ovan, även varje påbörjat tiotal uppställningsplatser för husvagn.
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900)
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg
eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.
§4
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:
Ändamål
V, vattenförsörjning
S, spillvattenavlopp
Df, dag- och dräneringsvattenavlopp från

fastighet
Dg, dagvattenavlopp från allmän
Pplatsmark

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja

Ja
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4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när
huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats,
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit
utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även för den som ansvarar för att
allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i
lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5-13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdeskatt.
§5
5.1 För bostadsfastighet och därmed enligt § 3 jämställd fastighet ska
anläggningsavgift betalas.
Avgift utgår per fastighet med:
Med moms
Med moms
Vatten + Spill Vatten + Spill +
Dagvatten

a) en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df
b) en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df
c) en bostadsavgift per tariffenhet
d)* en grundavgift för bortledande av Df om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats

72 133 kr

84 863,50 kr

67 891 kr

84 863,50 kr

33 945 kr

42 431 kr
29 702 kr
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* Avgift enligt 5.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a) och b). I det
fall avgift enligt 5.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) enligt § 8
eftersom servisledning i detta fall inte lagts och förbindelsepunkt inte har
upprättats för Df.
Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i § 4.1 angivna ändamål, se § 8.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.
5.3 Antalet tariffenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats,
eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
5.4 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgifter betalas enligt 5.1 a) och b).
5.5 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven
bebyggelse på fastighet ska bostadsavgift betalas enligt 5.1 c) för varje
tillkommande tariffenhet.
5.6 För varje tariffenhet som tillkommit med stöd av tillfälligt lov eller avser
sådant intermittent nyttjande som inte kräver nytt bygglov var gång, gäller att på
brukningsavgiften tillkommer årligen en femtondedel av det brukningsårets
anläggningsavgifter enligt 5.1 c). Sådan förhöjd brukningsavgift betalas i högst
15 år.
Skulle en tariffenhet enligt första stycket meddelas ett stadigvarande bygglov
innan det gått 15 år, skall anläggningsavgifter bestämmas enligt den taxa som
gäller när sistnämnda lov meddelades. Från det beloppet ska avräknas belopp
som betalats för sådan förhöjd brukningsavgift som avses i första stycket.
5.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 d).
5.8 Bostadsfastighet debiteras verklig kostnad enligt offert för utförande av
sprinklerservis.
§6
6.1 För annan fastighet ska anläggningsavgift betalas.
Avgift utgår per fastighet med:
Med moms
Med moms
Vatten + Spill Vatten + Spill +
Dagvatten

a) en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

72 133 kr

84 863,50 kr
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b) en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df
c) en avgift per m2 tomtyta
d)* en grundavgift för bortledande av Df om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats

67 891 kr
22,63 kr

84 863,50 kr
27,96 kr
29 702 kr

* Avgift enligt 6.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b). I det
fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) enligt § 8
eftersom servisledning i detta fall inte lagts och förbindelsepunkt inte har
upprättats för Df.
Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med
erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som
tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att
gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från
den dag anståndet beviljats tills anståndet upphör. För tid därefter utgår
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare
förbindelsepunkter ska avgifter betalas enligt 6.1 a) och b).
6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara
förut erlagd.
6.7 Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 d).
6.8 Annan fastighet debiteras verklig kostnad enligt offert för utförande av
sprinklerservis.
§7
7.1 För obebyggd fastighet och fastighet, för vilken den allmänna anläggningen
inte brukas ska anläggningsavgifter betalas enligt 5.1 respektive 6.1. För
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bostadsfastighet ska bostadsavgift i sådant fall erläggas för en lägenhet
tariffenhet. För annan fastighet ska tomtyteavgift erläggas för 1 500 m2 tomtyta.
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet eller vill ägaren av bebyggd fastighet som avses
i 7.1 bruka den allmänna anläggningen, ska eventuellt resterande avgifter
erläggas enligt §§ 5 och 6.
Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift enligt 5.1 b) om föreskriften i 5.3
andra stycket så medger.
§8
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska
reducerade avgifter betalas enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning
- en ledning
70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
- två ledningar
85 % ” ”
”
”
”
”
- tre ledningar
100 % ” ”
”
”
”
”
Avgifter i övrigt
V

S

Df

Dg

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30 %
Bostadsavgift Tariffenhet 5.1 c) 30 %
Grundavgift för Df utan FP 5.1 d)
-

50 %
50 %
-

20 %
100 %

20 %
-

Avgift per uppsättning FP 6.1 b)
Tomtyteavgift
6.1 c)
Grundavgift för Df utan FP 6.1 d)

50 %
50 %
-

20 %
100 %

20 %
-

30 %
30 %
-

För avgiftsändemålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive
5.1 d) eller 6.1 b) respektive 6.1 d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte
tidigare förelegat, ska avgifter betalas enligt 8.1.
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga
servisledningar ska, utöver avgift enligt 8.1, en etableringsavgift betalas om
40 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens
merkostnader till följd av att arbete ej utförs i samband med framdragning av
övriga servisledningar.
§9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska
betala anläggningsavgift. Avgift utgår med
Utan moms

Med moms
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En avgift per m2 allmän platsmark för
anordnande av dagvattenbortledning

19,00 kr/m2

23,76 kr/m2

§ 10
Avgifter enligt §§ 5-6 är baserade på indextalet 323,38 (2017-10) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har tekniska nämnden rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
§ 11
Om kostnaden för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp i
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i
övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt
antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna anläggningsavgifter enligt ovan
angivna grunder får huvudmannen och fastighetsägaren eller annan
avgiftsskyldig istället träffa avtal om avgiftens storlek.
§ 12
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i
räkning.
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
12.3 Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens
ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, ska om fastighetsägaren så
begär och godtagbar säkerhet ställs, avgiften fördelas på årliga inbetalningar
under viss tid, dock högst 10 år. Ränta ska erläggs enligt 5 § räntelagen på varje
del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första
inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta
ska erläggas enligt 12.2.
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.5, 5.6, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för
avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av
tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet
inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas ut dröjsmålsränta
enligt 12.2 för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet
inträdde och fram till dess avgiften betalas.
§ 13
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av
huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra
anordningar än huvudmannen funnit erforderligt, ska fastighetsägaren som
begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.
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13.2 Begär fastighetsägare att ny servisledning ska utföras i stället för redan
befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan härom, är
fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya servisledningens allmänna del
med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare
servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare
servisledningens allmänna del.
13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och
med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta
fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen
och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den
tidigare servisledningens ålder och skick.
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14-21)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdeskatt.
§ 14
14.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

a) en grundavgift fast avgift per år
b) en avgift per m3 levererat vatten
c) en bostadsavgift en avgift per år och
tariffenhet för bostadsfastighet och därmed
jämställd fastighet.
d) en avgift per år och tariffenhet1) för fastighet
som jämställs med bostadsfastighet enligt §3
samt annan fastighet enligt följande:
enhet 1-40
enhet 41-80
enhet 81ed) en avgift per år och tariffenhet för
omhändertagande av dagvatten från fastighet om
fe) en avgift per år och tariffenhet för
omhändertagande av dagvatten från allmän
platsmark om

Med moms

1 093 kr
24,65 kr
899 kr

1 366 kr
30,81 kr
1 124 kr

899 kr
674 kr
450 kr

1 124 kr
842 kr
562 kr

312 kr

390 kr

312 kr

390 kr

1) För fastighet jämställd med bostadsfastighet räknas varje påbörjad 100-tal BTA-yta som en tariffenhet. För annan
fastighet räknas varje påbörjad 1500-tal tomtyta som en tariffenhet.

14.2 För obebyggd fastighet utgår endast grundavgift enligt 14.1 a).
14.3 14.2 Om avgiftsskyldighet inte föreligger för samtliga ändamål
fördelas avgifterna 14.1 a, b, och c och d enligt följande:
Avgift
Grundavgift 14.1 a
Förbrukningsavgift 14.1 b)
Tariffenhetsavgift 14.1 c och d)

Vatten
80%
42%
80%

Spill
80%
58%
80%

14.4 14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till
fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska eller inte kan fastställas genom mätning, tas avgift
enligt 14.1 b) ut efter en antagen årsförbrukning om 200 150 m3/tariffenhet.
14.5 14.4 För s k byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 b). Om
mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 200 150 m3 per
år för fastigheter med högst 6 tariffenheter. För fastigheter med 7 eller fler
tariffenheter antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per tariffenhet.
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14.6 14.5 För extra mätställe (utöver ett per fastighet) ska en årlig avgift betalas
med ett belopp motsvarande 50 % av grundavgiften enligt 14.1 a). Beloppet
avrundas till närmaste hela krontal. Parallellkopplade vattenmätare räknas som
ett mätställe.
14.7 14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter
huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen anser det nödvändigt eller
om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare,
STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har
huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd
undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära
prövning av frågan hos Statens va-nämnd Mark- och miljödomstolen.
14.8 14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren
härvid godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för
undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 17 18.
14.9 14.8 För spillvattenmängd (kylvatten o dylikt), som enligt huvudmannens
medgivande avleds till dagvattennätet, ska betalas avgift med 50 % av avgiften
enligt 14.1 b).
14.10 Fastighet med sprinklerservis betalar en årlig fast avgift. För sprinklerservis mindre än 75 mm utgår tre (3) bostadsavgifter enligt 14.1 c) per år och
servis. För sprinklerservis större än 75 mm utgår fem (5) bostadsavgifter enligt
14.1 c) per år och servis.
14.11 För industri eller annan rörelse, som under kalenderåret förbrukar mer än
30 000 m3 vatten och är ansluten till kommunalt vattenledningsnät utgår avgift
enligt 14.1 b ändamål vatten enligt följande:
30 001 - 100 000 m3
100 001 - 150 000 m3
150 001 - 200 000 m3
200 001 -

90% av avgift 14.1 b (ändamål vatten enl. 14.3 )
80% av avgift 14.1 b (ändamål vatten enl. 14.3 )
75% av avgift 14.1 b (ändamål vatten enl. 14.3 )
65% av avgift 14.1 b (ändamål vatten enl. 14.3)

14.12 Vid införande av dessa taxeföreskrifter tillämpas en övergångs /
dämpningsregel som gäller i tre år (36 månader)efter det att taxeföreskrifterna
träder ikraft, regeln gäller fastigheter jämställda bostadsfastigheter som får en
betydande höjning av avgiften. Nytillkomna fastigheter hanteras på samma sätt.
De fastigheter som omfattas är de som får en höjning, inkl moms, av de fasta
brukningsavgiften med mer än 20 %, dock minst 2000 kr (motsvarande 4 tariffenheter 14.1d) om förlaget till ny va-taxa skulle tillämpats fullt ut.
Bilaga på exempel medföljer taxan.
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§ 15
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska
betala brukningsavgift. Avgift utgår med
En avgift per m2 allmän platsmark för
bortledning av dagvatten

Utan moms
Regleras
genom avtal

Med moms
Regleras genom
avtal

§ 16
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till
avloppsnätet, och är skillnaden avsevärd, ska avgift för spillvattenavlopp
betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.
§ 17
För obebyggd fastighet utgör endast fast avgift enligt 14.1 a).
§ 18
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på
grund av att fastighetsägarens åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln
avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen
debiteras följande avgifter:
Undersökning av vattenmätare
Nedtagning av vattenmätare
Uppsättning av vattenmätare
Montering och demontering av strypbricka i
vattenmätare
Avstängning av vattentillförsel
Påsläpp av vattentillförsel
Länsning av vattenmätarbrunn
Förgäves besök

75 % av avgiften enl. 14.1.a)
50 % av avgiften enl. 14.1.a)
50 % av avgiften enl. 14.1.a)
100 % av avgiften enl.14.1.a)
100 % av avgiften enl. 14.1a)
100 % av avgiften enl. 14.1a)
100 % av avgiften enl. 14.1a)
50 % av avgiften enl. 14.1a)

För borttagande av hinder för möjliggörande av avläsning debiteras avgift
utifrån nedlagd tid enligt huvudmannens timtaxa.
Vid byte av frusen vattenmätare debiteras också vattenmätarens verkliga
kostnad.
För tjänster på annan tid än kontorstid tillkommer 100 % av ovan angivna
avgifter.
§ 18 19
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Om kostnaden för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp i
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i
övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt
antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13-15 14-17 får
huvudmannen och fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig istället träffa
avtal om avgiftens storlek.
§ 19 20
Avgift enligt 14.1 a), c), d), och e) och f) debiteras i efterskott per månad,
kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b)
debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd
eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalning
skulle skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning ska ske i genomsnitt minst
en gång per år. Avläsning och debitering ska därjämte ske på fastighetsägarens
begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
§ 20 21
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta
eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller
har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens va-förhållanden,
har huvudmannen rätt att träffa avtal om brukningsavgiftens storlek.
§ 21 22
Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet 323,38 (2017-10) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras har tekniska nämnden rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
TAXANS INFÖRANDE
§ 22 23
Denna taxa träder i kraft 2018-01-01 2019-01-01 De brukningsavgifter enligt
14.1, 14.5 14.3 och 14.9 14.7 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos
fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras
och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för
taxans ikraftträdande.
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***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande
tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen
jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.
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Datum 28 september 2018

1 Sammanfattning
På uppdrag av Tekniska Nämnden har Teknikförvaltningen genomfört en översyn av
gällande VA-taxa och tagit fram ett nytt förslag till VA-Taxa (Bilaga A till
tjänsteskrivelse TN 2018/2462) för beslut. Översynen har genomförts i samarbete med
SWECO (PM 1, 2018). Genomgången har skett utifrån Svenskt Vattens basförslag
(Svenskt Vatten, 2007).
Huvudsakliga förändringar från gällande VA-taxa och i den föreslagna nya VA-taxan är
följande
 Rabatter för storförbrukare av dricksvatten tas bort (PM 2, 2018)
 Avtal skrivs på det som inte ingår i huvudmannaskapet
 Reducering av anläggningsavgifter för små lägenheter*
 Differentierade brukningsavgifter tas bort
*Kopplat till positivt beslut avseende motion (TN 2014/2436)
Den nya VA-taxan skall gälla från 2019-01-01 dock under förutsättning att motionen
(TN 2014/2436) blir beslutad i Region Fullmäktige.
Samtliga kommentarer och förändringar i föreslagen nu VA-taxa avseende gällande VAtaxa och basförslaget (Svenskt Vatten, 2007) finns sammanställda i Bilaga 1 (enligt PM 1,
2018).
Avseende förslag för att genomföra en ”omvänd rabattstege” så finns idag inga
kommuner som har implementerat något sådant. Det är även oklart att en dylik modell
skulle hålla i en rättslig prövning (PM 3, 2018). Givet det rättsliga läget kommer inte
någon omvänd rabattstege att införas i den nya VA-taxan.
Vid duplicering av avloppssystemet (en separat ledning för spillvatten och en separat
ledning för dagvatten) efter införandet (2007-01-01) av den nya vattentjänstlagen (SFS
2006:412) är det inte möjligt att ta ut anslutningsavgift för dagvatten på fastigheter som
tidigare varit anslutna till det kombinerade avloppssystemet (PM 4, 2018). I praktiken tas
anslutningsavgift endast ut vid nyexploateringar.
Ett första utkast till förslag för krav för anläggning för Lokalt Omhändertagande av
Dagvatten (LOD) har tagits fram. Detta skall utvärderas innan förslag till fastställande
kan tas fram.

Teknikförvaltningen
Region Gotland

2 Reducering av anläggningsavgift för små lägenheter (TN
2014/2436)
Reducering Frågan om små bostadsfastigheter finns inte med i basförslaget, eftersom
§11 (LAV 2006:412) kan används för jämkning om kostnaden för att förse viss eller
vissa fastigheter med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från
fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt. Vidare så är liggande förslag ej enligt
gällande rättspraxis där reduktion har medgivits för studentboende (en-persons boende)
och vid ett stort antal lägenheter (134 st. yta =< 32 m2), vilket framgår av liggande
beslutsunderlag till Tekniska Nämnden.
Liggande förslag, efter omarbetning och återremitteringar, föreslår en reducering av
anslutningsavgiften av 40 % på bostadsenheter med matlagningsmöjlighet och toalett
mindre än eller lika med 50 m2. Detta kommer att skrivas in i den nya taxan om
motionen bifalls.

3 Sprinkler och storförbrukare – Separata avtal (PM 2,
2018)
Enligt basförslaget (Svenskt Vatten, 2007) ingår in sprinkler i huvudmannaskapet vilket
även är fallet för rabattstege för storförbrukare. Detta skall regleras genom avtal i den
nya VA-taxan enligt basförslaget.
Storförbrukare - Rättspraxis och Svenskt Vattens rekommendation:
Enligt domslut i högsta domstolen (DT 24/1981 och Dt 25/1981) har storförbrukare
rätt till rabatt under förutsättning att det kan visas att kostnaderna för aktuell fastighets
VA-försörjning på grund av den stora förbrukningen är relativt sett är avsevärt lägre än
för en normalförbrukare.
Svenskt Vattens rekommendation är dock att detta ska regleras i särskilda avtal och inte
införas i VA-taxan.
För Region Gotland är tillgången till dricksvatten är begränsad vilket innebär att det
finns synnerligen starka skäl att ge mängdrabatter. Vi (Va-huvudmannen) har relativt
sett inte avsevärt lägre kostnader för vattenproduktionen till aktuella storförbrukare än
för normalförbrukare?
Mängdrabatt kan även utgöra ett incitament till en större förbrukning, vilket i Gotlands
fall inte är rimligt.
Förslag till beslut:
•Storförbrukarrabatten stryks ur VA-taxan.
•Separata och tidsbestämda avtal tecknas med förekommande storförbrukare där
Rabattsatserna succesivt minskas ner till att slutligen helt upphöra (Tabell 1, PM 2,
2018). År 0 i PM 2 (2018) är år 2019.
•Nybyggnation av industri sätts två serviser, en som tillhör huvudmannaskapet och en
för produktionen.
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4 Omvänd trappmodell för incitament minskad förbrukning
(PM 3, 2018)
Förslag har inkommit om att i Region Gotland införa en ”omvänd rabatt stege” för
förbrukad mängd dricksvatten innebärande att priset per kubikmeter vatten i slutändan
ska vara högre för abonnenter som har hög årlig vattenförbrukning i förhållande till
abonnenter som har låg årlig vattenförbrukning. Syftet är att genom VA-avgifter skapa
incitament för att inte förbruka vatten i onödan.
Vid införande av sådan avgifts-/taxekonstruktionen kommer det krävas särskilda
åtgärder för förtätad vattenmätaravläsning och/eller införande av elektronisk
vattenmätaravläsning/rapportering. Troligen kommer det även krävas nya och utökade
administrativa rutiner. En omvärldsanalys avseende förekomst av liknanden incitament
och bedömning av juridiska förutsättningar har gjorts.
Det ingen annan VA-huvudman i Sverige som infört föreslagen en liknande taxemodell.
Det är inte klarlagt om en incitaments modell skulle hålla vid en rättslig prövning då
sådan prövning inte har skett. Rekommendationen från anlitade jurister är att inte införa
föreslagen modell i ny VA-taxa.

5 Översyn anslutningsavgifter dagvatten (PM 4, 2018)
I fall av separering från kombinerad allmän avloppsledning till separerat avloppssystem
(dagvatten och spillvatten), så är grundregeln att en ansluten fastighet till kombinerad
ledning har brukningsrätt till både spillvatten och dagvatten fastighet (Df). När
fastigheten sedan får en särskild förbindelsepunkt för dagvatten fastighet (Df), så har
fastighetsägaren att på egen bekostnad koppla om till Regionens dagvattennät. VAhuvudmannen kan som följd av duplicering normalt inte fakturera anläggningsavgift för
dagvatten fastighet (Df).
Kommentar (Utdrag ur PM 4, 2018):
”För frågeställningen har ett normalförhållande för fastighet (befintlig), som funnits sedan tid före
införande vattentjänstlagen (2007-01-01) med tillhörande uppdatering av verksamhetsområde, samt i
övrigt med förutsättningar enligt nedan:
1. Aktuell fastighet är belägen inom verksamhetsområde som enligt tidigare
lagstiftning/verksamhetsområde benämndes som ”avlopp” men som enligt nytt beslut är
belägen inom verksamhetsområde för ”dagvatten”.
2. Aktuell fastighet är belägen inom detaljplan från tiden före införande av vattentjänstlagen
(2007-01-01).
3. Några undantag inte finns inskrivna i aktuell detaljplan som antyder att VA-huvudman inte
omhändertar dag-/dränvatten för området där aktuell fastighet är belägen.
4. Att aktuell fastighet sedan långt tidigare betalt anläggningsavgift för ”avlopp” och att det i
övrigt inte framgår av meddelande av förbindelsepunkts läge, faktura för anläggningsavgift eller
dylikt, att anslutning till allmän dagvattenanläggning inte ingår.
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Aktuell fastighet, ansluten till kombinerad avloppsledning, har då brukningsrätt till både allmän
spillvatten- och dagvattenanläggning. VA-huvudman har för detta förhållande inte rätt att debitera ut
anläggningsavgift för tillkommande dagvatten.”
De första verksamhetsområdena för dagvatten beslutades 2011 på Gotland (Tabell 1).
Tabell 1 Beslutade verksamhetsområden för dagvatten (2011-07-01)
Område
Ritningsreferens
Bunge, Fårösund
VA3122-32
Havdhem
VA3122-39
Hemse, Alva
VA3122-40
Katthammarsvik
VA3122-31
Klinte med Klintehman
VA3122-11
Lärbro
VA3122-24
Othem, Slite
VA3122-26
Roma med Högbro
VA3122-18
Rone, Ronehamn
VA3122-46
Tingstäde, kyrkby
VA3122-6
Visby
VA3122-45
Väskinde, kyrkby
VA3122-8
Västerhejde, Vibble
VA3122-10
Öja, Burgsvik, Fide
VA3122-38
I verksamhetsområden för dagvatten kommer att undersökas vad som är inskrivet i
detaljplan och vid meddelande av förbindelsepunkt.

6 Referenser
PM 1 (2018) SWECO Jämförelse mellan Gotlands nuvarande VA-taxa och Svenskt
Vattens basförslag, daterat 2018-03-09
PM2 (2018) SWECO Angående rabatt för storförbrukare i VA-taxa – Region Gotland,
daterat 2018-08-09
PM3 (2018) SWECO Angående förslag på VA-taxekonstruktion som innebär att rörlig
avgift per använd mängd vatten stiger vid ökad förbrukning, daterad 2018-03-07
PM4 (2018) SWECO Angående rätt att debitera anläggningsavgift i samband med
duplicering av avloppssystem, daterat 2018-03-06
Svenskt Vatten (2007) VA-taxa, Basförslag med alternativ, Publikation P96
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SWECO - Kommentarer Skillnader

Teknikförvaltningen

ALLMÄNT
Omformulering för ”annan avgiftsskyldig” innebär något större
otydlighet gentemot basförslaget som riskerar påverka tex
arrenden, byggnader på ofri grund mm.

Ja

Beskrivning Bostadsfastighet:
Följande kategorier saknas: Småindustrier.
Följande har tillkommit: Campingplatser.

Camping skall vara med men förtydligande skall läggas in att
en Tariffenhet (Campingstuga) utgörs av
matlagningsmöjlighet och toalett .

Begreppet lägenhet är utbytt mot begreppet ”tariff” som då även
inkluderar en tariffenhet rörande tomtyta och uppställningsplatser
för husvagn för annan fastighet.

Industri är en annan verksamhet och en tariffenhet är varje
påbörjad 1500 m2 tomtyta

Våningsytetalet för en tariffenhet för våningsyta är bestämd till varje
påbörjad 100m² vilket är något lägre än det som kan betraktas som
normalvärde i övriga Sverige (150m²). I senare angivna berörda
avgiftspunkter anges detta som ”bostadsavgift”.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER

Ändring i
VA-Taxa

Ja

Nej

Nej

5.1

5.1

Tomtyteavgift är borttagen.
Normalt redovisas enbart full avgiftsnivå i denna paragraf medan
reduceringsberäkning hanteras i §8. I denna taxa redovisas full
avgift + avgift för V+S. Avvikelsen bedöms inte ha någon praktisk
betydelse förutom att motsättningar uppstår vid avrundning.

5.3

n/a

Då tomtyteavgift saknas är denna punkt struken.

5.6

n/a

Då tomtyteavgift saknas är denna punkt struken.

n/a

5.6

Tillkommande punkt rörande 15-årig avräkning på
anläggningsavgift för tillfälligt nyttjande.

5.8

Avser serviskostnad för sprinkler (ingår inte i
huvudmannaskapet).

6.1

6.1

Normalt redovisas enbart full avgiftsnivå i denna paragraf medan
reduceringsberäkning hanteras i §8. I denna taxa redovisas full
avgift + avgift för V+S. Avvikelsen bedöms inte ha någon praktisk
betydelse förutom att motsättningar uppstår vid avrundning.

n/a

6.8

n/a

Nej

Nej

Nej

Regleras i separat avtal
Ja

Nej

Avser serviskostnad för sprinkler (ingår inte i huvudmannaskapet).
Ja
7.2

7.2

Bebyggs obebyggd fastighet eller vill ägaren av bebyggd
fastighet som avses i 7.1 bruka den allmänna anläggningen,
ska eventuellt resterande avgifter erläggas enlit §§ 5 och 6.
Detta tas bort eftersom de finns under § 17.

Ja

7.1

8.1

8.2

12.4

14.1

7.1

8.1

8.2

12.4

14.1

Obebyggd fastighet. Avsteg enligt följande:
- Bostadsfastighet eller fastighet jämställd med
bostadsfastighet ska betala avgift för ”en lägenhet” (enda
tillfället då formuleringen ”lägenhet” används) medan
basförslaget anger att ingen lägenhetsavgift ska betalas.
- För annan fastighet ska avgift erläggas för 1500m²
tomtyta medan basförslaget anger att 70% av
tomtyteavgiften ska betalas.
Då tomtyteavgift saknas för bostadsfastighet eller fastighet
jämställd med bostadsfastighet har formuleringen för
begränsningsregeln att max 50% av anläggningsavgiften får
baseras på en tomtytas storlek strukits.

Nej

Formuleringen om att avgifter för Df (dagvatten fastighet) utan
förbindelsepunkt och servisavgift och förbindelsepunkt för Df inte
får tas ut samtidigt saknas.

Ja

Då tomtyteavgift saknas för bostadsfastighet eller fastighet jämställd
med bostadsfastighet har formuleringen för
begränsningsregeln att max 50% av anläggningsavgiften får baseras
på en tomtytas storlek strukits.

Hänvisning till §5.7 är felaktig och skulle varit §5.5. Hänvisning till
§5.6 är felaktig och skulle strukits (avser tomtyta som inte ingår i
avgiften).

BRUKNINGSAVGIFTER
§14.1a) Begreppet ”Grundavgift” används i stället för ”Fast avgift”

Nej

Finns ingen hänvisning till 5.7i VA taxan
Nej

Nej

14.1

14.1

14.1

14.1

§14.1.c) Begreppen ”bostadsavgift” och ”tariffenhet” används i
stället för branschens (kanske olyckliga men) vedertagna
begrepp ”lägenhet”.

§14.1.d) Differentierade avgiftsnivåer baserat på antal tariffer
avviker från basförslagets enhetliga avgiftsnivå.

14.1

14.1

§14.1.e)+§14.1.f) Specificerad avgiftsnivå för omhändertagande
av dagvatten i stället för att ingå som procentsats i §14.1.a) i
basförslaget.

14.1

14.1

Tomtyteavgift för ”annan fastighet” saknas (§14.1.d) i
basförslaget.

14.2

14.2

14.3

14.3

Tomtyteavgift för annan fastighet är struken då denna inte finns
med i §14.1.

Df (dagvatten fastighet) och Dg (dagvatten gata) anges inte då de
har bestämda belopp i §14.1.

Nej

Skall följa basförslaget.

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

14.2

14.3

14.4

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

n/a

14.10

n/a

14.11

För grundavgift och tariffavgift blir summan >100%. Okänt
huruvida detta kommer bedömas korrekt vid rättslig prövning.
Vald princip gör det smärtsamt svårt att göra en övergång till
basförslaget. Det går heller inte att via taxan avgöra
kostnads/intäktsfördelning från Vatten + Spillvatten (däremot för
dagvatten).

200 m³/år är högre än vad rättspraxis anger (150 m³/år). Bedöms
dock skäligt då med förekommande kapacitetsproblem.
Schablonvärde för fritidshus saknas. 200 m³/år lär inte hålla vid
rättslig prövning.

Differentierad avgift baserad på hur många tariffenheter som
byggs medan enhetlig avgift per lägenhet som byggs anges i
basförslaget.

Nej

Skall följa basförslaget (150 m3/år) gällande för fritidshus och
permanent boende

Ja

Skall följa basförslaget en enhetlig avgift ej differentiering

Ja

Exakt samma ordalydelse som basförslaget men bör dock ändras
då rättslig prövning numera sker i Mark- och miljödomstolen som
första instans i stället för statens VA-nämnd

Avser sprinkler som inte ingår i huvudmannaskapet.

Rabattstege för storförbrukare. Basförslaget föreslår enhetligt
pris.

Ja

Tas bort.

Ja

Tas bort. Ersätts med övergångsregel.

ja

n/a

14.12

15

15

17

18

14.2

17

Utgången övergångsregel.

Tas bort.

Identiskt med basförslag, dock saknas belopp.
Förslag till avgift måste beräknas och blir uppdaterad till 2020
Anges att enbart grundavgift (utgår enligt 14.1a) vilket ska
jämföras med basförslaget där reduceringstabell med
procentsatser anges.
Nuvarande utformning av taxa innebär att det:
- Föreligger viss otydlighet huruvida fullt belopp enligt 14.1
ska erläggas trots att aktuell fastighet inte är ansluten till
alla nyttigheterna V+S+D.
- Utformning med tabell enligt basförslag medför möjlighet
att detaljbestämma avgiftsnivåerna för olika nyttigheterna
V+S+D eller det totala beloppet (som inte behöver uppgå
till 100%).

Samtliga punkter i basförslaget finns med. Följande punkter har
tillkommit (med följande kommentarer):
- Timersättning för borttagande av hinder för möjliggörande
av hinder. Då timpriset inte anges i taxan bör denna
punkt tas bort. Föreslås i stället att avläsningspersonal
inte utför avläsning för att i stället debitera
förgävesbesök.
- Verklig kostnad för mätare vid frusen mätare. Föreslås i
stället fixerat pris vilket kommer kräva differentierade
avgifter beroende på mätarstorlek.
Anges likt basförslaget att extra avgift tillkommer utanför
kontorstid/ordinarie arbetstid. Anges dock inte att det måste ske
på fastighetsägarens begäran.

Ja

Nej

Nej

Nej

Felaktig hänvisning sker till §14.5 vilket skulle vara §14.4.
23

22

Ja
Nej det ska vara §14.3

23

22

Hänvisning saknas till §14.8 och troligtvis även §14.11.

Hänvisning till §14.8 men ej till §14.11 då taxan för
storförbrukare är enhetlig så utgår 14.11

Ja

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2018/2553
16 oktober 2018

Lisa Larsson

Tekniska nämnden

Ny prislista för verksamhetsavfall
Förslag till beslut

-

Tekniska nämnden beslutar att Prislista för Renhållningstjänster, antagen av
tekniska nämnden 2009-04-01 utgår och ersätts av Mottagningsavgifter för
verksamhetsavfall.
Tekniska nämnden beslutar att pris för verksamhetsavfall som uppstår i
allmännyttiga ideella föreningar för att förebygga uppkomst av avfall, ex v
återbruksverksamhet, är 50 kr inkl. moms per transport.
Tekniska nämnden beslutar att pris för verksamhetsavfall som utgörs av följande
utsorterade fraktioner: obehandlat träavfall, trädgårdsavfall, övrig plast samt
textilier, är 500 kr inkl. moms per transport.

Sammanfattning

Prislista för Renhållningstjänster är inaktuell och ersätts av ny prislista:
Mottagningsavgifter för verksamhetsavfall. Redan beslutade mottagningsavgifter
återfinns i nya prislistan, två nya avgifter införs.
Ny avgift: För att eftersträva mer återbruk och återanvändning, samt för att minska
avfallsmängder och gynna resurshushållning med minskad miljöbelastning som följd
föreslås ny avgift för mottagning av verksamhetsavfall som uppstår i allmännyttiga
ideella föreningar.
Ny avgift: För att motivera kunder att sortera sitt verksamhetsavfall så långt det är
möjligt föreslås ny avgift för följande utsorterade fraktioner: obehandlat träavfall,
trädgårdsavfall, övrig plast samt textilier.
Ärendebeskrivning

Prislistan från 2009 (TN §44/2009) har senast reviderats 2016 (TN §281/2015) och
2017 (TN §116/2017) med anledning av förändrad mottagningskapacitet vid Slite
Avfallsanläggning och deponi. Prislistan har inte uppdaterats i praktiken, utan
successivt ersatts av ett sammanfattande utdrag, som publicerats på regionens
hemsida. Prislistan från 2009 är inaktuell och bör därför utgå och ersättas av en ny
prislista: Mottagningsavgifter för verksamhetsavfall.
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Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 20xx/xxxx

I prislistan från 2009 saknas särskild avgift för allmännyttiga ideella föreningar vars
verksamhet främjar återbruk och återanvändning. Det har förekommit att
allmännyttiga ideella föreningar inte debiterats lika vid besök på återvinningscentral.
Teknikförvaltningen föreslår att allmännyttiga ideella föreningar kan teckna avtal med
teknikförvaltningen om att få lämna utsorterat verksamhetsavfall till särskild avgift:
50 kr per transport.
För att motivera kunder att sortera sitt verksamhetsavfall så långt det är möjligt
föreslås ny avgift för följande utsorterade fraktioner: obehandlat träavfall,
trädgårdsavfall, övrig plast och textilier: 500 kr inkl. moms per transport. Avgiften
avser exempelvis avfall från omfattande gallrings- eller anläggningsarbete i trädgård
eller park. Ett annat exempel är verksamhetsplast, som inte utgör en förpackning.
Med transport avses bil och släp som inklusive avfall inte väger mer än 3 500kg.
Prislistan reglerar vilka avgifter som skall gälla för avfallstjänster som tillhandahålls av
teknikförvaltningen utanför den kommunala renhållningsskyldigheten. Bestämmelser
om och avgifter för hantering som omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten regleras inte i prislistan, utan i avfallsföreskrifter och -taxa för Region
Gotland.
Bedömning

Region Gotland eftersträvar mer återbruk och återanvändning, för att minska
avfallsmängder och gynna resurshushållning med minskad miljöbelastning som följd.
Det finns flera allmännyttiga ideella föreningar på Gotland vars verksamheter
hanterar sådant som annars skulle blivit avfall. Att erbjuda dessa föreningar
möjligheten att lämna återstoden, avfallet, till region Gotlands återvinningscentraler
till reducerad avgift är ett sätt att erkänna värdefullt ideellt arbete som på ett konkret
sätt minskar mängden avfall på Gotland.
Teknikförvaltningens bedömning är att en låg avgift bör tas ut, för att möjliggöra
uppföljning och statistik på mottaget avfall. En låg avgift täcker inte kostnaderna i
varje enskilt fall, men detta vägs upp av minskade mottagna avfallsmängder.
Pågående utvecklingsarbete av återvinningscentralernas verksamhet strävar efter
renare avfallsfraktioner, för att sänka kostnader och öka intäkter för behandling av
avfall. Teknikförvaltningen bedömer att en lägre avgift för vissa utsorterade
fraktioner av verksamhetsavfall innebär en mer rättvisande prissättning, som gynnar
sorteringsgraden, ökar insamlingsmängderna och debiteringsgraden på så sätt att full
kostnadstäckning kan uppnås.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-10-16
Prislista från 2009 (TN §44/2009)
Utdrag ur prislista, maj 2017
Förslag till ny prislista, Mottagningsavgifter för verksamhetsavfall
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Mottagningsavgifter för verksamhetsavfall
Region Gotland
Antagen av Tekniska nämnden 2018-10-24
Gäller från och med 2018-11-01

1. Allmänt
Denna prislista reglerar vilka avgifter som skall gälla för avfallstjänster som tillhandahålls av
teknikförvaltningen utanför den kommunala renhållningsskyldigheten. Mottagningsavgifter för
verksamhetsavfall debiteras i efterskott.
Verksamhetsavfall

Med verksamhetsavfall menas det avfall som uppkommer i processen vid exempelvis industrier,
affärer eller tjänsteföretag. Det kan också uppkomma verksamhetsavfall i ett hushåll, exempelvis från
renovering, byggnads- eller rivningsarbeten, bilar, fritidsbåtar, husvagnar, däck eller avfall från
omfattande gallrings- eller anläggningsarbeten i trädgårdar och parker. Verksamhetsavfall omfattas
inte av den kommunala renhållningsskyldigheten och kan lämnas till valfri avfallsmottagare.
Hushållsavfall

Avfall som normalt uppkommer i hushåll, exempelvis utrangerade möbler, cyklar, löv och grenar
lämnas till någon av Region Gotlands återvinningscentraler. Det gäller även avfall från mindre
underhållsarbeten och reparationer i bostaden, såsom målning, tapetsering och byte av
förslitningsdetaljer. Vissa utsorterade avfallsfraktioner lämnas avgiftsfritt på återvinningscentral.
Bestämmelser om och avgifter för hantering av hushållsavfall regleras inte i denna prislista, utan i
avfallsföreskrifter och avfallstaxa för Region Gotland.

2. Mottagning av verksamhetsavfall på Återvinningscentral
Teknikförvaltningen tar emot mindre mängder sorterat verksamhetsavfall på återvinningscentralerna.
Följande utsorterade fraktioner kan lämnas avgiftsfritt:





Metallskrot
Elavfall som omfattas av producentansvar
Tidningar och förpackningar i mindre mängder (< 1kubikmeter per transport). För större
mängder kontakta Förpacknings- och tidningsinsamlingen, www.ftiab.se.

Följande utsorterade fraktioner kan lämnas mot ett fast pris, om 500 kr inkl. moms per transport*:






Träavfall - obehandlat
Trädgårdsavfall från omfattande gallrings- eller anläggningsarbeten i trädgård eller park
Övrig plast (plast som inte utgör en förpackning)
Textilier

Följande utsorterade fraktioner kan lämnas mot ett fast pris, om 1000 kr inkl. moms per transport*:








Träavfall – behandlat
Träavfall - impregnerat
Övrigt brännbart grovavfall
Gips
Isolering
Deponirest (Glas, sten, porslin, betong)

*) Vid ett besök på Gotlands återvinningscentraler får bil med släp och avfall inte väga mer än
3 500kg. Tyngre bilar hänvisas till Slite avfallsanläggning, se punkt 4.

3. Allmännyttiga ideella föreningar
Pris för verksamhetsavfall som uppstår i allmännyttiga ideella föreningar för att förebygga uppkomst
av avfall, ex v återbruksverksamhet, är 50 kr inkl. moms per transport*. Kontakta
teknikförvaltningen för avtal.
4. Mottagning på Slite avfallsanläggning och deponi
För avlämning av större mängder verksamhetsavfall hänvisas till privata avfallsmottagare. Region
Gotlands avfallsanläggning i Slite kan ta emot verksamhetsavfall enligt nedanstående prislista.
Öppettider för Slite avfallsanläggning är tisdag-fredag kl 07-16 med lunchstängt kl 12-13.
Avfall för deponering (karaktärisering krävs)

Pris, kr/ton (exkl. moms)

1. Rena schaktmassor (jord, grus)
2. Inert (tegel, betong, sten)
3. Aska, slagg, ej farligt avfall

865, eller offereras
Offereras
1 465

Elavfall- ej producentansvar till återvinning

4. Elavfall
5. Kyl- och frysmöbler (t ex kyldiskar, läskkylar, glassboxar)

Pris (exkl. moms)

10 kr/kg
1 200 kr/enhet

Deponiavfall

Avgifter för avfall för deponering inkluderar 300 kr/ton för efterbehandling av Slite avfallsanläggning.
Avfallsskatt om 500 kr/ton ingår i avgifterna ovan. Avfall för deponering måste karaktäriseras innan
mottagning kan ske.
Då avlämnare av avfall lämnar felaktig uppgift om deponiavfallets innehåll och egenskaper, påförs en
hanteringsavgift om 500 kr för omklassning/ny karaktärisering av avfallet. Dessutom tillkommer
avgifter för sortering, transport och behandling.

5. Sorteringsanvisningar för avfall
Allt avfall skall lämnas på av personalen anvisad plats. Teknikförvaltningen lämnar vidare anvisningar
angående sortering av avfall. Används säck för transport av avfall, ska säcken tömmas
alternativt transparent säck användas, följ personalens anvisningar. All hantering av avfall på
återvinningscentral ska ske i enlighet med ”Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om
hantering av brännbart och organiskt avfall (NFS 2004:4)” samt ”Förordning (2001:512) om
deponering av avfall”.
Om sortering enligt anvisningar inte sker debiteras 1 121kr inkl. moms/påbörjad kubikmeter
alternativt 2 242 kr inkl. moms/ton.

*) Vid ett besök på Gotlands återvinningscentraler får bil med släp och avfall inte väga mer än
3 500kg. Tyngre bilar hänvisas till Slite avfallsanläggning, se punkt 4.

PRISLISTA FÖR RENHÅLLNINGSTJÄNSTER (exkl. moms)
Gotlands kommun
Antagen av Tekniska nämnden 2005-12-14
Gäller fr.o.m.. 20096-041-01

1. ALLMÄNT
Denna prislista reglerar vilka avgifter som skall gälla för sidoordnade verksamheter som tillhandahålls av
Teknisk serviceRenhållningen utanför kommunens renhållningsmonopol. Det gäller hämtning av
återvinningsmaterial från företag och verksamheter, samt mottagning av återvinningsmaterial, avfall och farligt
avfall. Utöver nedan angivna avgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.
Bestämmelser om hämtning av hushållsavfall finns i Föreskrifter om avfallshanteringen och i Renhållningstaxan
(antagna av kommunfullmäktige).

2. HÄMTNING AV ÅTERVINNINGSMATERIAL FRÅN FÖRETAG
2.1. Beskrivning av återvinningssystemet på Gotland
Sedan ett antal år tillbaka finns lagstiftning som reglerar återvinningen av bl a tidningar, elektronikavfall samt
förpackningar av papper, plast, glas och metall. Detta så kallade producentansvar innebär att kommunernas
ansvar för återvinning av dessa material har upphört och istället övergått till den som tillverkar, fyller eller
distribuerar en förpackning eller vara. Via ett anbudsförfarande har Teknisk serviceRenhållningen tecknat avtal
med flera av de materialbolag som administrerar insamlingen av återvinningsmaterialen, vilket innebär att
Teknisk serviceRenhållningen fungerar som entreprenör för insamlingen. I korthet innebär Teknisk
serviceRenhållningens åtagande gentemot materialbolagen att hushåll, företag och andra förbrukare av
återvinningsmaterial skall erbjudas möjlighet att lämna sina återvinningsmaterial vid fasta insamlingspunkter i
kommunen.
Hos permanenthushåll på Gotland har Teknisk serviceRenhållningen valt att utföra insamlingen genom
grindhämtning av tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar och metallförpackningar enligt turlista.
Hämtningen är kostnadsfri för permanenthushåll. Turlistan kan rekvireras från Teknisk serviceRenhållningen.
Hushållen kan även välja att själva transportera sitt material till en återvinningscentral.

2.2. Företag kan välja mellan två olika system för insamlingen av återvinningsmaterial:
a) Företaget kan själv transportera sitt återvinningsmaterial till en återvinningscentral. För närvarande finns
femsju insamlingspunkter på Gotland där återvinningsmaterial kan lämnas (se även prislista under kap 3).
b) Företaget kan mot ersättning låta Teknisk serviceRenhållningen ombesörja hämtning av
återvinningsmaterialet. Avgifterna för Teknisk serviceRenhållningens hämtning regleras i prislista enligt
nedan och gäller vid hämtning av följande material:
1. Tidningar och, tidskrifter
2. och Ppappersförpackningar
32. Wellpapp
43. Plastförpackningar
54. Metallförpackningar
65. Glasförpackningar (speciella bestämmelser och avgifter gäller, se nedan)

76. El- och elektronikavfall

2.3. Hämtningsintervall och avgifter för material 1-54:
Hämtningsintervall kan i viss utsträckning bestämmas av kund. Tekniska förvaltningen kan lämna besked om
vilka intervall som kan beställas för det aktuella området. För de återvinningsmaterial som Teknisk
serviceRenhållningen hämtar gäller nedan angivna avgifter. Hämtningsavgiften är densamma för tidningar,
wellpapp samt förpackningar av papper, plast och metall. Uppsägning av abonnemang skall anmälas senast den
15:e i månaden innan. Överskjutande avgift återbetalas.
Hämtningsavgifter
Hämtningsintervall / Avgift per år
1 gång per
1 gång per
1 gång per 1 gång per 8 Extra
veckor
hämtning
vecka
2 veckor
4 veckor
vid ord tur

Behållarstorlek
Säck 240 liter (endast plast o

1 357936
kr

679468 kr

234 339 kr

17017 kr

7854 kr

Kärl till och med 370 liter

1 508040 kr

754520 kr

260 377 kr

17420 kr

8760 kr

Kärl till och med 660 liter

1 810248 kr

905624 kr

312 452 kr

226156 kr

10472 kr

K-B container

4 5243 120
kr

1 5602 262
kr

780 1 131 kr

522360 kr

180 261 kr

Balar, max 10 m3

5 2783 640
kr

1 8202 639
kr

910 1 319 kr

609420 kr

210 304 kr

metall)

Hämtning påbörjas kl 06.00 varför material skallbör ställas ut i god tid innan denna tidpunkt. Hämtning 1 gång
per vecka och 1 gång per 2 veckor kan endast beställas för vissa områden. Abonnemanget på säckar gäller endast
för plast- och metallförpackningar. I avgiften för hämtning av 240-liters säck ingår att Tekninsk
serviceRenhållningen förser kunden med säck. Extra hämtning eller glesare hämtning än var 8:e vecka sker efter
beställning och utförs vid ordinarie körtur. Om hämtning skall ske utanför ordinarie körtur tas avgift ut enligt en
timtaxa om 600 kr/tim.
Vid extra hämtning tas timtaxa om 600 kr/tim ut för varje enskilt tillfälle. Till extra hämtning räknas
t ex hämtning av balar i markplan, där balarna väger mer än 30 kg/st.

2.4. Hämtningsintervall och avgifter för material 65 (glasförpackningar):
Hämtning av glasförpackningar erbjuds enligt ett system där kunden får abonnera på två 660-liters plastkärl, ett
för färgat glas och ett för ofärgat glas. Insamling sker genom att kärlen med glas byts ut mot tomma kärl.
Hämtningsavgifter (kr per år):
 En gång per månad september - april och en gång per 2 veckor maj - augusti
 En gång per 2 veckor perioden maj - augusti
 En gång per 8 veckor
 En gång per kvartal
Extra hämtning debiteras med 600 kr/timme.

4 000 kr
3 000 kr
2 750 kr
2 500 kr

Vid uppsägning av abonnemang skall detta anmälas senast den 15:e i månaden innan. Hälften av överskjutande
avgift återbetalas. Sommarabonnemang kan endast tecknas för hela perioden. Budningsabonnemang kan ej
tecknas.

2.5. Hämtning och avgifter för material 76 (el- och elektronikavfall):

Hämtning av el- och elektronikavfall som ligger utom producentansvaret kan ske efter beställning till
RenhållningenTekninsk service. Avgiften för tjänsten är 6500 kr/tim samt kostnad för omhändertagande av
insamlat material 10 kr/kg

2.6. Särskilda bestämmelser:
Materialen skall inför hämtningen vara rengjorda, väl sorterade och förpackade i behållare eller balar i enlighet
med anvisningar från Teknisk serviceRenhållningen. Fraktionen hämtas inte om materialet innehåller
ovidkommande sopor eller om materialet inte är förpackat enligt Tekninsk serviceRenhållningens anvisningar.
Renhållningen Tekninsk service kan lämna närmare upplysningar om vilka regler som gäller.
Kärl samt containrar tillhandahålls av kund och skall vara så konstruerade att tömning med kärllyft på sopbil kan
ske. Undantag gäller för glasförpackningar där endast Tekninsk serviceRenhållningens behållare får användas.

3. MOTTAGNINGSAVGIFTER
3.1. Mottagningsavgifter för avfall vid avfallsanläggning (AL), och
återvinningscentraler (ÅVC) och Farligt avfall mellanlager skarphäll (FA)
Avfallsslag

kr/ton Anläggn Behandling

Återvinningsmaterial med
producentansvar
 Wellpapp
 Tidningar
 Pappersförpackningar
 Metallförpackningar
 Plastförpackningar
 Glasförpackningar
 Elavfall – med prod.ansvar

0
0
0
0
0
0
0

Rena återvinningsbara material
 Rent, obehandlat trä
 Behandlat trä (ej impregn)
 Impregnerat trä
 Trädgårdsavfall, ris, grenar
 Hästgödsel
 Skrot, metaller

300250 AL
600
AL
2 500
AL
300250 AL
600
AL
0
AL

Flisning, förbränning/kompostering
Inblandning i kompost
Sortering, materialåtervinning

900

AL

Sortering, krossning, förbränning med energiåtervinning

1 100

AL

Deponering

1 800

AL

Kontroll, sortering, krossning, återvinning, förbränning, deponi

3 000

AL

Kontroll, sortering, krossning, återvinning, förbränning, deponi

Blandat avfall
 Rent brännbart avfall trä, papper, textil, gummi,
plast (Sorterat enl 3.2.a)
 Rent utsorterat avfall till
deponi (Sorterat enl 3.2.b)
 Osorterat bygg-, rivnings-,
industri- och grovavfall
 Avfall innehållande
otillåtna material (Enligt 3.2.c)

AL/ÅVC
AL/ÅVC
AL/ÅVC
AL/ÅVC
AL/ÅVC
AL/ÅVC
AL/ÅVC

Sortering, materialåtervinning
Sortering, materialåtervinning
Sortering, materialåtervinning
Sortering, materialåtervinning
Sortering, förbränning med energiåtervinning
Sortering, materialåtervinning
Materialåtervinning
Flisning, förbränning med energiåtervinning
Krossning, förbränning med energiåtervinning

Tunga massor
 Rena schaktmassor
 Blandat tegel, betong, sten

500
AL
Offereras AL

Återvinning, deponibyggnad
Sortering, återvinning, deponering

Specialavfall
 Asbest
 Aska, slagg
 Stubbar
 Elavfall – ej prod.ansvar

1 800
1 100
900
10 kr/kg

Deponering i separata celler
Deponering
Behandling, flisning, förbränning med energiåtervinning
Materialåtervinning

AL
AL
AL
ALFA



Kyl- och frysmöbler

Se 3.3

AL

Materialåtervinning, destruktion av köldmedia

Avfallsskatt om 435 kr/t ingår i avgifterna ovan. Grundavgift 50 kr/ton för efterbehandling av Slite
avfallsanläggning tillkommer för samtliga avfallsslag. Då leverantör av avfall lämnar felaktig uppgift om
avfallets beskaffenhet påförs en hanteringsavgift om 500 kr samt sker omklassning av avfallet till korrekt taxa.
Dessutom tillkommer avgifter för utökad sortering, transport och destruktion/omhändertagande av det felaktiga
materialet

3.2 Sorteringsanvisningar för avfall



a)

Allt avfall skall lämnas på av personalen anvisad plats.
Teknisk serviceRenhållningen lämnar vidare anvisningar angående sortering av avfall. All hantering
av avfall vid anläggningen skall ske i enlighet med ”Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna
råd om hantering av brännbart och organiskt avfall (NFS 2004:4)” samt ”Förordningen om
deponering av avfall (2001:512)”.
Rent brännbart avfall.
För grovavfall, verksamhetsavfall, industriavfall, byggavfall och rivningsavfall som enbart består av
rent brännbart avfall gäller lägre mottagningsavgift. Avfallet får endast innehålla obehandlat trä, papper,
gummi, plast, textil och andra brännbara material. För att godkännas som brännbart avfall får det
maximalt innehålla 2% (volym) felsorterat avfall.

b) Rent utsorterat avfall till deponi.
För avfall där brännbart, återvinningsbart och farligt avfall sorterats ut så att endast material som skall
deponeras återstår, gäller lägre mottagningsavgift. Avfallet får innehålla t ex sten, tegel, gips, betong,
planglas, isolering. Personal vid anläggningen gör klassning av avfallet med avseende på innehåll av
återvinningsbart trä, papper, plast, metall, glas, trädgårdsavfall och förpackningar mm. Som riktvärde
gäller att avfallet max får innehålla återvinningsbart/brännbart material uppgående till 10% (volym).
c)

Avfall innehållande otillåtna material
För avfall som innehåller otillåtna material och ämnen tas en högre avgift ut. Till ottillåtna material
räknas t ex:
- hushållsavfall (kärl- och säckavfall),
- farligt avfall (t ex färgrester, oljiga trasor, oljefilter, batterier, syror, bekämpningsmedel)
- elektronikavfall (allt med sladd eller batteri, t ex vitvaror, radio/tv, kablar)

3.3. Mottagningsavgifter för kyl- och frysmöbler från företag
Teknisk serviceRenhållningen hämtar och omhändertar avfall bestående av kasserade kyl- och
frysmöbler. För företag gäller mottagningsavgift om 1 200 kr per enhet. Företag som hos Teknisk
serviceRenhållningen beställer transport debiteras timavgift om 6500600 kr/timme.

3.4. Avfallsdefinitioner
HUSHÅLLSAVFALL

– Kärl- och säckavfall
– Grovavfall
VERKSAMHETS-/
INDUSTRIAVFALL

Avfall från hushåll, handel, kontor eller industri med en
sammansättning liknande den som normalt förekommer i ett
vanligt hushåll.
Den del av hushållsavfallet som kan betecknas som brännbart
avfall och skall lämnas till sophämtningen. Farligt avfall får ej
ingå.
Skrymmande avfall som sorterats ur hushållsavfallet, t.ex
madrasser och plastmöbler. Får transporteras till ÅVC av
avfallslämnaren själv. Farligt avfall får ej ingå.
Avfall från industriell verksamhet. Tillverkningsavfall.

BYGG-/ RIVAVFALL

Materialrester från byggnads-/rivningsverksamhet/.

SKROT

Järn- och metallskrot.

4. FARLIGT AVFALL FRÅN FÖRETAG
Företag kan själva transportera och avlämna farligt avfall för omhändertagande vid
RenhållningensRenhållningens mottagningsstation för farligt avfall vid Skarphäll i Visby. I nedan angivna
avgifter ingår kostnader för mottagning, sortering, mellanlagring, deklaration, transport till slutdestination samt
behandling/destruktion.

4.1. Prislista farligt avfall
Grundavgifter:

Deklarationsavgift om 100 kr per inlämningstillfälle.
Sorteringsavgift om 50 kr per avfallsslag.
Undantag från sorteringsavgift kan medges om respektive avfallsslag
levereras i av Renhållningenrenhållningen godkänt transportemballage.

Rörliga avgifter:

Priser för omhändertagande av farligt avfall är baserade på gällande dagspriser
för det aktuella avfallsslaget. Kontakta Renhållningen Renhållningen för aktuell
prisuppgift.

Försäljning av emballage

Lockfat 200 liter: 200 kr/st

5. TIMPRISER FÖR ANDRA TYPER AV UPPDRAG
Komprimerande tömningsbil
Lösflaksbil
Ordinär lastbil
Lastmaskin
Extra personal / adm tjänster
Sorterare

600 kr/tim
600 kr/tim
6500 kr/tim
600 kr/tim
29045 kr/tim
750 kr/tim

6. DEBITERING AV AVGIFTER
Debitering av avgifter för hämtning av återvinningsmaterial sker kvartalsvis. Mottagningsavgifter för avfall och
farligt avfall debiteras i efterskott.

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2634
1 oktober 2018

Alessandro Sarno

Tekniska nämnden

Ansökan waste compliance EU projekt
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen vill delta i ett EU-projekt inom programmet Erasmus+.
Projektet innebär ett samarbete mellan olika EU-partner (3st) för förebyggande
arbete mot avfallsbrott.
Ansökningstiden går ut torsdag den 4:e oktober 2018. Förvaltningen har skickat in en
ansökan.
Projektet syftar att utveckla förvaltningens kompetenser inom avfallshantering
genom att skapa ett internt utbildningsprogram inriktat för både nuvarande och
framtida anställda.
Projektet kan även ge Region Gotland en innovativ online-plattform för kontroll av
avfallstransport mellan olika avfallsproducenter och slutmottagare inom Gotland och
svenska fastlandet men även mellan Gotland och olika EU-länder tack vare en
gemensam databas.
Förvaltningen uppskattar att EU-projektet kommer involvera minst 2-3
halvtidstjänster framförallt i månad 1-8 av projekt utförande där det största
arbetsmomentet kommer vara aktuellt för Region Gotland. Regionen ska under den
här perioden ansvara för kunskapsutbyte och sammanställning av
utbildningshandlingar (riktlinjer, best practises, kursmaterial, mm).
Projektet gäller i två år. Minst en ´activity leader´ och ´coordinator´ bör arbeta för
projektuppföljning under 2 år (dock inte heltid).
Om ansökan godkänns kommer nämnden att informeras.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att detta projekt är viktigt ur ett samhällsperspektiv
utifrån följande:
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Region Gotland
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Förebyggande arbete mot miljöbrott (Avfall)



Utbildning och kompetensutveckling från olika aktörer riktat mot ungdomar.



Ungdomar från hela EU kan ansöka till programmet.



Inga direkta kostnader för Region Gotland utan arbetstid uppskattad till 23pp/halvtid från månad 1 till 8 av projektet som motsvarar ca 296 250 SEK.



Projektfinansiering motsvarar ca 103 000 Euro, 80% första projektår och
20% andra projektår. Detta belopp betalas ut till Region Gotland från EU.



Regionsstyrelseförvaltningen informeras löpande om projektet eftersom de
kan dela med sig av erfarenheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-10-01
Bilaga: WASTE responsibility and COMPLIANCE awareness among young
administrators
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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WASTE responsibility and COMPLIANCE awareness among young
administrators
(WASTE COMPLIANCE)
A1. Priorities
Please select the most relevant horizontal or sectoral priority according to the objectives of your project.
[SELECTION]
A1.1 Please comment on your choice of priorities. [max 5000]
Non-compliance in the waste sector remains an enormously serious issue. It undermines investment, growth and
jobs within the waste and resources industry and threatens our natural environment. In plain sight, we are
experiencing a systematic failure in the waste management sector. The waste industry is unusual in that its very
existence relies heavily upon adherence to, and effective enforcement of, rules and regulations. Since the mid1990s, interventions in the market, such as the introduction of Landfill Tax, have made simply disposing of waste
less economically attractive compared with alternatives, such as preventing waste in the first place, and
recycling. Long gone are the days when almost all waste was sent to the local landfill. But as the laws governing
the waste management sector have changed over time, and as taxes have affected the costs of alternative ways
of dealing with waste, so the opportunities to avoid costs by breaching the laws, and the gains to be made from
avoiding these costs, have increased. According to the main results of the “Combating Waste Crime Using
Satellite Technologies” workshop, that we attended recently in Brussels on the premises of the DG Environment,
waste non-compliance is estimated to cost EU member states € 72 - 90 billion in cleanup costs and lost revenues.
Recent literature and studies on this topic revealed that: (1) the complexity of legislation combined with a variety
of authorities addressing non-compliance at different levels created a complicated web of regulation and
legislation, which is bound to make prevention of non-compliance challenging; (2) the lack and misuse of
appropriate licenses and falsified documentation is a prevailing characteristic in non-compliance in waste sector.
Actually, these evidences not only affect the MSs authorities, but in a stronger way all the actors of the waste
management sector, by means of the Extended Producer Responsibility (EPR) principle: “a producer’s
responsibility for a product is extended to the post-consumer stage of a product’s life cycle” (according to the
OECD definition). At EU level, the Waste Framework Directive (2008/98/EC) sets the general framework for waste
management and provides some principles regarding the implementation of EPR. According to these, the primary
responsibility of waste holders is to hand waste over to private or public waste collectors or dealers, unless the
holders themselves are an establishment or undertaking which carries out waste treatment operations in
compliance with applicable rules (Articles 13 and 15(1)). However, the same responsibility as the waste holder
also applies to the “waste producer or other holder” (Article 15(1)) and this irrespective of whether such a person
has the waste in its possession or not (Articles 3(5) and 3(6)). It should be stressed that, at this stage of the
reasoning, the “waste producer” in question is not the producer of the product from which the waste came, but
rather, according to the Directives’ own words, “anyone whose activities produce waste (original waste
producer)” (Article 3(5)). Therefore, the greater the growth of the non-compliance phenomenon, the greater the
risks and liabilities for anyone.
Thus, the WASTE COMPLIANCE project approach is based on the following main concepts:

(1) An early engagement of public local actors, as a valuable strategy to improve the awareness of both public
bodies and private ones about the Extended Producer Responsibility (EPR) and other waste compliance
regulations;
(2) The development of training and due diligence tools to support the involved actors in assessing the waste
value chain to which they belong.
The main objective of the project is to provide public administrators and local firms with (1) a learning framework
which enables them to understand, experiment with and analyse the root causes of their waste extended
responsibilities, (2) guidelines for capacity building in the sector, by means of a collegial involvement of many
relevant stakeholders: Universities, Entrepreneurs, Public Bodies and a pool of relevant experts in the waste
management and circular economy domain.

B. Description of the Project
B.1 Please explain the context and the objectives of your project as well as the needs and target groups to be
addressed. Why should this project be carried out transnationally? [max 5000]
As reported by the European Commission in the COM(2018) 10 final “EU actions to improve environmental
compliance and governance” (Brussels, 18.1.2018), the EU already has an extensive body of mature
environmental legislation, however there are major challenges to its implementation, such as weak mechanisms
for securing compliance and effective governance at national, regional and local level (“The EU Environmental
Implementation Review: Common challenges and how to combine efforts to deliver better results”, COM(2017)
63). Non-compliance may occur for different reasons, including confusion, poor understanding or lack of
acceptance of rules, lack of investment, opportunism and criminality. In practice, mechanisms for securing
compliance involve Member States (MSs) using three broad classes of intervention (collectively referred to as
“environmental compliance assurance”): (1) promotion, (2) monitoring, (3) follow-up and enforcement. Within
this context, MSs authorities responsible for environmental compliance assurance face numerous challenges, in
particular: the extent and diversity of EU environmental rules on activities with environmental impacts; the fact
that they cover the whole territories of Member States, rural as well as urban areas; the existence of recognised
problems with water and air pollution, waste disposal and nature in decline; the expectations of the public; the
number and diversity of those who must comply with environmental rules; the many different kinds of
compliance problems that can present themselves; the difficulties with detecting and addressing these, in
particular environmental crimes. Finally, capacity is the greatest challenge that should be added to this list, as
responsibilities are often allocated to smaller bodies with limited financial resources, low staff numbers or a lack
of specialist knowledge (see for instance the implementation challenges report of the EU Network for
Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL) at https://www.impel.eu/impel-studyconfirms-that-significant-challenges-remain-in-implementing-eu-environmental-law).
These challenges have resulted in a demand for and the emergence of different forms of support at EU level,
therefore the Commission has considered a number of actions in 2019 (COM(2018) 10 final) to improve
environmental compliance assurance, such as:
- improve deployment of environmental compliance assurance expertise across the EU by means of peer reviews,
joint enforcement actions, compliance assurance visits and use of the TAIEX-EIR Peer2Peer tool;
- identify necessary professional skill-sets and training needs for environmental inspectors and improve
cooperation with practitioner and other bodies promoting excellence and providing training for compliance
assurance professionals at national and European level;

- facilitate the sharing of good practices, background and reference material, promote funding opportunities for
environmental compliance assurance, and explore the setting up of a wider environmental implementation
portal;
- prepare a good practice guidance document on strategies for combating environmental crimes and other
related breaches, with a particular focus on waste and wildlife offences;
- prepare guidance document(s) on good practices in environmental compliance assurance in rural areas (in
relation to land and water);
- prepare documentation on good practices in the handling of environmental complaints and citizen engagement
at Member State level, including through citizen science and work with Member States to share good practices
on effective national complaint-handling mechanisms concerning EU environmental law.
Thus, taking advantage of and being complementary to these actions, the WASTE COMPLIANCE project intends
to develop 1 innovative learning framework to enable young administrators and waste management operators
at very local level (small communities and towns, rural areas, small public bodies) to understand, experiment
with and analyse either the root causes of their waste extended responsibilities either the impacts on their
responsibilities caused by the regulations and directives in the waste sector. Therefore, the project widely targets
all those relevant actors not directly reached by the EC planned actions (for example, the TAIEX-EIR PEER 2 PEER
only finances study-visit, workshops or expert missions, and does not provide services to local environmental
implementation businesses if the application is not supported by an authority).
B.2 What results are expected during the project and on its completion? [max 5000]
During its lifetime and on its completion, the main expected results are:
1) An updated framework and an increased knowledge of European situation in terms of directives, regulations
and practices related with the waste/environmental compliance assurance, also built complementing the
materials that the EC is developing through the TAIEX-EIR PEER 2 PEER Programme.
2) The production of Guidelines for capacity building for young people working in public bodies, agencies and
local firms dealing with waste management issues, related to WP2. Guidelines for capacity building will elaborate
and transfer to young people and operators those good practices, background and reference material that the
EC is going to collect and provide to a more generic audience, mainly working in public bodies.
3) A roadmap and a Learning Programme to educate young operators and administrators to waste compliance
topics and issues, related to WP3, together with the production of 1 set of training materials and 1 Pamphlet on
WASTE COMPLIANCE Learning Outcomes (LOs).
4) A tested and validated interactive learning Model targeting young researchers, operators, educators and
administrators for teaching on how to carry out effective waste compliance due diligences, based on a Simulation
Approach. The training phase will be implemented with a Blended Mobility Program, starting from the delivering
of 5 Training Modules, simulations exercises and non-formal activities in mobility.
5) Conditions set for the promotion, assessment, recognition, and validation of the WASTE COMPLIANCE model,
with the production of a Report for replicability, related to WP4.
Therefore, thanks to the expertise of the Consortium and to a research phase providing a collection of
approaches and best practices in the waste management field, a simulative experience and Training Execution
Materials (TEM) will be realized, to provide and transfer to young people working in the environmental sector
new tools, capabilities and skills.

B.3 In what way is the project innovative and/or complementary to other projects already carried out by the
participating organisations? [max 5000]
At EU level, the Waste Framework Directive (2008/98/EC) sets the general framework for waste management
and provides some principles regarding the implementation of Extended Producer Responsibility. According to
these, the primary responsibility of waste holders is to hand waste over to private or public waste collectors or
dealers, unless the holders themselves are an establishment or undertaking which carries out waste treatment
operations in compliance with applicable rules (Articles 13 and 15(1)). However, the same responsibility as the
waste holder also applies to the “waste producer or other holder” (Article 15(1)) and this irrespective of whether
such a person has the waste in its possession or not (Articles 3(5) and 3(6)). It should be stressed that, at this
stage of the reasoning, the “waste producer” in question is not the producer of the product from which the waste
came, but rather, according to the Directives’ own words, “anyone whose activities produce waste (original
waste producer)” (Article 3(5)). Thus, the improper management of waste may generate numerous risks for
waste producers, depending on the specific circumstances, particularly if the waste is turned over to
unauthorised persons. In that situation, the producer of the waste may become liable for the activity of third
parties. Assessing these risks by means of an accurate waste due diligence and reflecting them in the transaction
documents is therefore extremely important. On the other hand, awareness about compliance with the waste
directive is a key capability in the sector, and this is relevant for young people working in local public bodies or
private ones, because they represent the pillars on which these organisations will build their future.
WASTE COMPLIANCE is innovative in the sense that provide solutions integrating public data from several
countries with risks and compliance evaluations, while it teaches how to gather and elaborate data and what
compliance to the waste directive means for various type of organisations.
Furthermore, WASTE COMPLIANCE is innovative in the selection of target group: to date, the initiatives mainly
managed by national and local governments have foreseen a limited direct involvement of the youngest in the
evaluation of compliance with the European directives dealing with the environmental assurance. For this
reason, the target group selected by the project are composed by all people who everyday face and are in contact
with environmental issues and the waste management flows.
B.4 How did you choose the project partners and what will they bring to the project? Does it involve
organisations that have never previously been involved in a similar project? [max 5000]
The WASTE COMPLIANCE project aims to provide young people working in public administrations and local firms
with (1) a learning framework which enables them to understand, experiment with and analyse the root causes
of their waste extended responsibilities, (2) guidelines for capacity building in the sector.
The size of the project Consortium reflects the broad spectrum of expertise required for the endeavour envisaged
by the project objectives, as well as the opportunity of involving the various groups directly related with relevant
activities in the field of waste management. The combined expertise of the participants provides a full transdisciplinary approach to the problems associated with compliance awareness and environmental risk evaluation,
and allows for significant advancement in tackling such complex themes.
Type and geographical balance is taken into account in the whole project: the project Consortium is mainly
composed of organizations working in the addressed field; it includes the right balance between field experts, as
well as between theoretical and applied/technical skills. The partners involved, coming from 3 EU Programme
Countries, have high-level and complementary expertise in the areas of the project and form a Consortium of
outstanding level, strongly benefitting from previous and ongoing projects. The proposal presented here
provides the opportunity for an efficient development, use, and application of knowledge in mutual profit with
other funded initiatives.

All the partners will have to deal with the classical project management tasks at local level (e.g., project and
financial management, dissemination, and sustainability of the project results), even the main coordination will
be carried on by R2T.
The main areas addressed by the project objectives, as well as the upscaling strategy, helped to define the main
actors of the project:
• The Capacity Building Organizations (CBOs) involved in environmental assurance e and waste management.
They will be engaged as pilot training and practices providers. Furthermore, they will interact with the other
partners in defining the methodology and platform requirements. Finally, they will support the implementation
of training activities for youngsters and operators. Project partner who will act as CBO is RG.
• The Technical Organizations (TOs) working in the waste management field and in the elaboration of materials
for training and risk assessment. They will support the analysis of data, the elaboration of the training materials
and the deployment web platform to simulate the EPR main issues. Project partners who will act as TOs are: R2T
and BPMI.
B.5 How will the tasks and responsibilities be distributed among the partners? [max 5000]
A framework of role and responsibilities will be included in the Project Quality Management Plan (PQMP) that
will be defined and shared among all partners at the beginning of project implementation, addressing individual
partner representatives (Activity Leaders, Project Manager, Quality Manager, Dissemination Manager) and
consortium bodies (General Assembly, Management Support Team) engaged in management, monitoring and
evaluation, under the coordination of R2T.
A General Assembly, coordinated by the WASTE COMPLIANCE Project Manager, made of one representative per
partner will act as main decision body during project life cycle, working in synergy with the Management team,
made of WASTE COMPLIANCE Project Manager (PM), a Quality Manager (QM) and a Communication &
Dissemination Manager (C&DM). The action of the Management Team will facilitate the analysis and
improvement of project quality, identifying methods and approaches for better implementing project phases,
also in terms of a cost/effectiveness perspective, reducing and possibly eliminating unsatisfactory performances.
QM (from RG) will be responsible for the effective application of project methodology and approach among
partners, inspired by a participatory dynamic at all levels and EU strategic cooperation and sharing. C&DM (from
BPMI) will be responsible for the coordination of communication and dissemination throughout the project
allocating efforts among partners at local, national and European level, managing communication tools in
synergy with all partners, especially for what concerns the implementation of the Social Media Strategy.
Each Activity, at micro-level of implementation, will be coordinated by the partner representatives that will act
as Activity Leaders (ALs) reporting to Work Package (WP) coordinators on the progress of on-going activities. In
their role ALs will be also responsible for the outputs of each Activity ensuring that such deliverables are
produced on time and according with the project management plan. A risk management plan included in the
Project Management Quality Plan (PMQP) will guide all partners at all level (from micro to macro) to face and
mitigate eventual risks. In particular, the Management Support Team will be particularly engaged in monitoring
and the management of risks analysis activities.
Accounting activities will be carried out gathering all relevant documents by the project coordinator (R2T) in
order to proceed to final accounting to be finalized in the last two months of project implementation.
All monitoring reports will be then assessed for final project evaluation, for which R2T will be also responsible,
by proceeding in gathering also additional information both internally, collecting the consortium’s impressions

and suggestions about the project, and externally, by gathering formal and informal feedbacks from different
stakeholders involved.
WP coordinators have already been identified in the project design phase among partner organizations,
according their previous experience in EU project implementation and their relevant field of expertise, as follows:
WP1 coordinator: R2T (Project Management)
WP2 coordinator: RG (Research and exchange of best practices)
WP3 coordinator: R2T (Developing of the innovative WASTE COMPLIANCE Model)
WP4 coordinator: BPMI (Testing and Validating the WASTE COMPLIANCE Model)
WP5 coordinator: BPMI (Dissemination and Exploitation)

C. Participants
E1.1 Please briefly describe how you will select and involve participants in the different activities of your project?
[max 5000]
WASTE COMPLIANCE targets young workers in the environmental protection field, both in the public and the
private sector. Concerning their selection, a survey for pre-assessment will be performed. Specifically, will be
involved 20 participants in each country. Regarding, the learning mobility, the participants will be involved in
training modules addressing the following topics:
(1) Educational skills (EU agenda on waste policies);
(2) Technical skills ((1) Waste and environmental assurance and (2) Extended producer responsibility);
(3) Methodological skills (How to elaborate a Waste Due Diligence);
(4) Sociological skills (Increase Waste responsibility consciousness among operators);
(5) Intervening skills (Protective and preventive measures at local level).
Participants will be involved in simulation exercises and real-life scenarios for holistic understanding of waste
responsibilities. Participants selected will also take part to non-formal activities and peer learning sessions to
share and discuss analysed results and gather feedback about lesson learnt.
The validation of the WASTE COMPLIANCE Learning Model will be performed involving participants also beyond
the project boundaries, while the assessment of the Learning Outcomes (LOs) achieved by the participants will
provide them specific Europass Certificates.
E.1.2 Participants with fewer opportunities: does your project involve participants facing situations that make
their participation more difficult? [YES/NO]
IF YES:
NO

D. Preparation
D.1 Please describe what will be done in preparation by your organisation/group and by your partners/group
before the actual project activities take place, e.g. administrative arrangements, communication about the
activities, selection of the persons, coaches, involvement of stakeholders, etc. [max 5000]

From the official starting date of the project, two months will be used to manage all logistic and organizational
aspects related to the Kick-off meeting and the actual starting of project implementation.
These preparatory efforts will affect mainly R2T who will host the meeting (KoM) in London. Some crucial aspects
will be addressed at this stage as fundamental steps towards a smooth and fruitful cooperation among partners.
R2T will confirm contact information from partners and share this database of contacts among the Consortium,
encourage to use any channel of communication (e-mail, Skype, smartphone apps, etc.) in order to facilitate a
smooth flow of information and transparency, and to prevent the arising of misunderstanding. English language
will be mainly used for communication. Direct contacts between R2T and the EU/National Agency managing the
Program will be also established since the very beginning of the project, starting a fruitful exchange of
information and updating about project progress.
The Coordinator will promptly activate media to take part in the press conference to be held in the occasion of
KoM, when the project will be presented under the framework of the ERASMUS + Programme and priorities.
Within the Consortium, KoM will allow partners to discuss activity and roles in details, as well as some other
crucial technical issues. Informative material, datasheets, synoptic tables, concept maps, etc., concerning project
implementation and management, will be share among partners also before KoM through Cloud sharing for
facilitating their active participation in the meeting and their further engagement in a successful project
performance.
Under the coordination of R2T, partners will define a framework of roles and responsibilities among their
representatives as individuals and in Consortium bodies, to be included in the Project Quality Management Plan
(PQMP). Information, materials and tools to be included in the PQMP will be discussed prior and during the kickoff meeting in order to share internal monitoring systems to be eventually harnessed and readapted within
WASTE COMPLIANCE implementation.
The selection of partner representatives within Consortium bodies will be defined during KoM. The staff involved
as managers, researchers, technicians, administrative, trainees and/or learners in project implementation has
been partially already defined in the project design phase and will be confirmed in the very beginning of the
project. Since the beginning of this preparatory phase, partners will be encouraged to develop contacts with
local/national/stakeholders, and share a list of potential contacts to be involved and reached during and after
the project, discussing their relevance and ways of engagement during KoM. Such list will be developed with the
same format (categorization) for facilitating comparison and exploitation of information among partners, and
will be shared through Cloud storage, to be updated during the whole project life cycle. Project beneficiaries
from and outside partner organizations, who will directly take part in the project as trainers/learners will be
selected before (train-the-trainer) and during implementation, as part of a specific activity of recruitment,
selection and pre-assessment of learners, in order to reach the planned target groups in terms of numbers and
categories, according with the related indicators.
PQMP goals and strategy will be presented in order to share among partners, already in the project design phase,
the same approach to project implementation that may guide them to determine if deliverables are being
produced to an acceptable level of quality and in time, effectively managing project implementation during and
after the project life cycle, cooperating in synergy and in participatory manner for creating the proper conditions
for final evaluation, towards the achievement of the expected results and objectives.
According to such approach, the Consortium will organize the division of tasks for decision making, conflict
resolution, reporting, monitoring, and communication also according with a Cooperation Agreement to be
signed bilaterally by the Coordinator and partners, dealing with specific issues (ex. warranties, involvement of

third parties, limitations of contractual liability, damage caused to third parties, force majeure, justifying costs,
etc.) and defining key-roles and consortium bodies.
This agreement will assure that all partners share project aims and the division of tasks, undertaking to take part
in the efficient implementation of Project, and to cooperate, perform and fulfil, promptly and on time, all of its
obligations under the Grant Agreement. Moreover, it will establish that any deliberation of a Consortium Body
should reach 50% votes +1, and that such bodies should possibly not deliberate and decide validly unless 2/3 of
its Members are present or represented.

E. Project Management
E.1 Please provide detailed information about the project activities that you will carry out with the support of
the grant requested under the item "Project Management and Implementation". [max 5000]
WASTE COMPLIANCE is structured in 5 main Work Packages (WPs):
[WP1] Management and Coordination of the Project [month 1 – month 24]. The objective of this WP is to
support the project in succeeding its goal through strong coordination and continuous monitoring, assessment,
and reporting.
[WP2] Research and exchange of best practices [month 1 – month 8]. This WP: aims at studying and analysing
the state of the art on current studies, practices, cases and programs related to waste management, EPR and
environmental assurance. In this regard WP2 will produce the intellectual output O1: Guidelines “Waste
Management, Extended Produce Responsibilities and Environmental Assurance at European level”. Expected
activities are: (A1) Analysis of State of Art of procedures related with the Waste Directive; (A2) Analysis of existing
measures/dynamics to protect responsibilities and prevent risks; (A3) Mapping of Data availability and Best
practices to elaborate Waste Due Diligences.
[WP3] Developing of the innovative WASTE COMPLIANCE Model [month 7 – month 12]. The activity aims at
conceptualizing and deploying the Learning Environment. WP3 will first elaborate a broad set of simulation
models that allow to capture a wide variety of situations which will involve all the various perspectives brought
by the project partners; then, the models will be placed into a Simulation Process platform managed by a
simulation engine. As concerns the courses materials (TEM, O2; LOs, O3), these will be developed from both a
didactical perspective and organizational one, defining the specific set of presentations, case studies, group
assignments, group discussions and simulative exercises. Expected activities are: (A4) Establishing of the
Curriculum Committee (CC); (A5) Collaborative elaboration of courses on (1) Waste and environmental assurance
and (2) Extended producer responsibility; (A6) Build the interactive learning platform; (A7) Drafting and
application of a Training Execution Materials (TEM) to realize the training Phase (training materials, tools and
methodologies – OER); (A8) Developing Learning Outcomes (LOs) in the ECVET/EQF perspective; (A9) Workshop
for enabling users (trainers) [TRAIN THE TRAINERS] to perform tasks of peer-learning and simulation; analysis of
the outcomes.
[WP4] Testing and Validating the WASTE COMPLIANCE Model [month 12 – month 24]. WP4 aims at planning
and launching the training activities. First, a Training Execution Plan (TEP) is elaborated which outlines the steps
to successfully implement the training phase. It informs both the trainers and the trainees how to act. According
to this plan, the learning programme will be delivered. WP4 will lead to the elaboration of a comprehensive set
of guidelines for WASTE COMPLIANCE training replication (O4). Expected activities are: (A10) Research and
selection of target group through the submission of surveys for the pre-assessment of learners; (A11) Training
modules: (1) Educational skills (EU agenda on waste policies); (2) Technical skills ((1) Waste and environmental
assurance and (2) Extended producer responsibility); (3) Methodological skills (How to elaborate a Waste Due
Diligence); (4) Sociological skills (Increase Waste responsibility consciousness among operators); (5) Intervening
skills (Protective and preventive measures at local level).; (A12): BLENDED learning mobility: 30 training days (10

in-presence, 10 online, 10 for online assignments) for each selected participant in each country; Non- formal
activities and Peer learning sessions [MOBILITY] - to share and discuss analysed practice and gather feedbacks
about lesson learnt; (A13) Validation of the Model: Assessment of LOs achieved: before, during and after the
implementation of the learning Programme (delivering EUROPASS certificates); Analysis of the operational and
methodological problems occurred, and development of the related problem solving strategy report; Study for
model standardization and replicability (OER).
[WP5] Dissemination and exploitation [month 2 – month 24]. The Project partners will set up a dissemination
plan to promote the outcomes of the project and the lessons learnt at a European level.
Expected activities are: (A14) Developing a Social Media Marketing Plan; (A15) Local/National Events; (A16)
International Conferences. Dedicated presentations to end-users related institutions and organisations will be
realised. Specially designed presentations, will be addressed to raise awareness about the Project approach and
objectives. The O4 will be presented and disseminated, together with the other produced intellectual outputs,
during the final conference in Rome at month 24.
E.2 Transnational project meetings: how often do you plan to meet, who will participate in those meetings,
where will it take place and what will be the goal? [max 5000]
Since the design project phase, all the involved partners have adopted shared methods and a participative
approach, cooperating to reach high quality project results. This dynamic approach, based on continuous
exchanges of inputs and good practices, ensures synergies among all the partner organisations, active in different
fields and in different European countries.
This shared and participative approach has been foreseen through all the project management and
implementation, ensuring transnational meetings among partners.
Expected Transnational meetings are:
A Kick off Meeting (1.1) in M1 will be hosted by R2T in London (UK).
Kick off is the first operational meeting among all the partners involved in the project activities (x representatives
for partners). Goals of this meeting:
- Define all collaborations and motivate the involved staff, building the working team;
- Specify objectives and operational tasks, according to skills and experiences;
- Define roles and responsibilities, clarifying project constraints and deadlines
- Allow exchanges, question time
- Present all the tasks of the project management, creating a Steering Committee.
A Workshop for sharing research results of WP2 will be hosted in London (UK) by R2T, in M7. This workshop will
be the occasion (open to the partners researchers involved in WP2) to share and discuss among them all the
achievements of the research activity carried out by each partner at national level. Goals of this meeting will be
to define the mapping of best practices and programs related to waste management and EPR at EU level. Finally,
thanks to this meeting among all partners, guidelines will be draft thanks to the participative approach and
shared methods.
A Workshop for sharing results of WP3 will be hosted in Visby (Sweden) by RG, in M12. During the workshop the
mid-term results of the project will be presented and discussed. The preparation for the next part of the project
(training) will be performed. Finally, during the workshop the training of the trainers will be carried on, especially

on the simulative learning platform, so to test the accessibility and the potential benefits coming from using such
a tool for learning and dissemination as well.
A Final Project Meeting, foreseen in M24, will be hosted in Rome (Italy), by BPMI. All the partners will participate,
with 3 representatives each, to report and share projects results; to finalize intellectual outputs, verifying that
each activity has been carried out in time and in budget; to organize the international final conferences. Partners,
institutions at national and regional levels with stakeholders in education and training field will discuss and
evaluate project implementation, to disseminate the WASTE COMPLIANCE results.
How will you ensure proper budget control and time management in your project? [max 5000]
The project management will apply knowledge, tools and techniques to all the activities to be carried out during
the project life cycle, in order to ensure the achievement of the expected results within the given constraints and
resources framework, according to the Project Quality Management Plan (PQMP) defined and shared among
partners at the beginning of the project.
At the beginning of project implementation, R2T will start preparing works for the Kick-off meeting to be held in
Salerno. All partner organizations will attend the meeting through the participation of 2 representatives per
partner. The Project Management Quality Plan (PMQP) produced by R2T will be discussed and shared among
partners, as well as the Communication & Dissemination Strategy Plan to which each partner will contribute.
Key-roles among the staff and consortium bodies will be set per each partner organizations (Activity Leaders, WP
managers, Quality Managers, Curriculum Committee). In particular, the role and tasks of the Curriculum
Committee (CC) will be described. Members (1 representative per partner, among the most experienced
professionals and scholars) will be appointed during the second month of project implementation.
Periodic online conferences (1/3 months) will be held for monitoring the whole project implementation, sharing
information, reports and documents among partners, eventually presenting problems occurred and sharing
strategy for mitigating them.
A final meeting will be held in Rome. Relevant institutions at national and European level will be invited, besides
relevant sector stakeholders, as a result of the contacts development join activity of all partners. All partner
organizations will attend the meeting through the participation of 2 representatives per partner. The Final
meeting will be an occasion for discussing and evaluating project implementation and follow up, in view of the
replicability of the WASTE COMPLIANCE learning program, as well as the promotion of the official assessment,
recognition and validation of its LOs.
Accounting activities will be carried out gathering all relevant documents by the project coordinator R2T in order
to proceed to final accounting to be finalized I the last two months of project implementation. The project
Management and Implementation activities are related to the WP1, and they include the Kick off meetings, the
Final meeting, periodic online conferences, and the account and evaluation processes.
The Project Manager (R2T) will be responsible for the proper application of the procedures and will monitor the
carrying out of activities. R2T will assume responsibility for:
- planning the overall project execution and administering project resources according with the project
management plan;
- monitoring project execution and initiating appropriate corrective actions;

- representing the project towards the European Commission or other bodies and assuming responsible for the
project formal communication;
- communicating with the Activity Leaders to ensure correct execution;
- informing the Consortium as a whole on the overall progress and making suggestions for major needed changes
or actions.
The Project Manager supervises all the activities and will be responsible for the communication management
among partners, being in charge for ensuring effective communication flows within WASTE COMPLIANCE and
between the partnership and the European Commission. On the basis of a proper information distribution and
reporting, R2T will maintain the relationship with the European Commission in order to provide the EC Project
Officer with the whole set of administrative, financial and technical documents requested. R2T will collect,
monitor and integrate financial and administrative data for submission to the European Commission including
reports and project deliverables. Administrative planning and reporting of implementation of the project budget
is the responsibility of the R2T, and will be reported to the Commission. Monitoring of the project budget
utilization will be always checked. R2T will thus submit all reports required by the Commission, ensuring a good
working relationship and correspondence with the Commission, for a complete list of deliverables and reports.
All partners will be also engaged, asked to contribute in synergy with R2T at micro-level of implementation,
where each activity will be coordinated by the partner representatives, appointing 1 activity leader (AL) per
organization, reporting to the WP manager on the progress and on-going activities. In their role, ALs will be also
responsible for the deliverables of each Activity and they will have therefore to co-ordinate the work of all other
staff involved and ensure that the deliverables are produced on time and according with the project management
plan.
How will the progress, quality and achievement of project activities be monitored? Please describe the
qualitative and quantitative indicators you will use. Please give information about the involved staff, as well as
the timing and frequency of the monitoring activities. [max 5000]
The project will apply various quality assurance principles, coordinated by the Quality Manager (QM), which role
has been described in the previous section. The main objectives of quality assurance are:
- to provide the project with methods, standards, and procedures to be used as they appear to correlate to a
specific request to the project;
- to assist and advise the project team in its effort to produce results of the utmost quality;
- to prepare and to exercise controls to take a permanent and critical view of the project;
- to measure the progress and quality of findings in comparison with the agreed upon objectives.
The quality assurance procedures foreseen some coherent quality controls. In fact, the above noted objectives
will be pursued for all project activities (e.g., project management, meetings, etc.) and deliverables (e.g.,
documentation, training, platform functionalities, data, etc.). Notably, the Quality Assurance process will involve
written statements for the identification of roles and persons responsible for implementation. The
responsibilities of all personnel involved will be declared in a document and the appropriate internal monitoring
systems will be established. These will be consolidated in the Project Management Plan. The internal monitoring
system will involve specified in-house checks for each activity performed. A system will be also devised for
rectifying technical deviations, with tasks to be performed by each Activity Leader.

To assure the quality of the project deliverables, specific Quality Control procedures will be applied to the
reporting activities. These procedures will consist in monitoring the compliance of the deliverables and official
documentation produced by the ALs during the project activities to the criteria established in the Project
Management Plan. The documents have to comply with criteria concerning indexing, structure, and paging rules.
If any deviation occurs, the QM will employ corrective actions to ensure the final quality of the deliverables.
Regarding the quality of contents, each formal deliverable will have to be validated and accepted by the majority
of the members of the General Assembly before it can be actually delivered to the Commission. Furthermore,
external experts will be engaged as peer reviewers to evaluate the project outcomes.
To properly report the activities related to the project, the consortium will elaborate deliverables and reports as
required by the project work plan and referred to any specific activity. In addition to the deliverables to be
provided in the activities, a number of management reports is also foreseen on a semester base. In addition to
these management reports, the set of documents concerning the work progress will be produced, distributed,
delivered to the EC (if required), and kept by the PM in a specific project library:
- Documentation produced before, during, and after the project meetings: agenda, list of participants,
proceedings, and minutes will be collected.
- Documents produced through the project carrying out: (interim reports, cost statements, conferences reports,
deliverables etc.)
- Documentation produced by the dissemination activities: flyers, brochures, proceedings of conferences and
workshops etc.
Administrative planning and reporting of implementation of the project budget is the responsibility of the PM,
supported by the QM, and will be reported to the Commission on a semester basis. Monitoring of the project
budget utilisation will be always checked.
The consortium has elaborated a detailed plan to accurately estimate the costs of implementing the project and
to ensure that the necessary resources are allocated. The estimated cost of the project is in line with the activities
necessary to achieve project goals.
The budget distribution reflects the project plan and effort allocation. In fact, the main costs are related to staff
engagement as well as travel and subsistence, and this reflect the need to elaborate a fundamental contribution
in the field.
How will you evaluate to which extent the project reached its results and objectives? What indicators will you
use to measure the quality of the project’s results? [max 5000]
The project management approach envisages the appointing of a quality assurance organizational structure
which will guarantee the quality of both the processes and the results, as reported in the previous sections.
All the partners will be involved, providing information and evaluation documents to the ALs, who will collect
and monitor the quality of the internal activities.
Thus, the project final outcomes will be evaluated:
- Internally, collecting the consortium’s judgement about the project: how satisfied they are with their efforts,
how well the internal processes worked, and whether the project did what everyone expected it would do. The
quality assurance activities will support this evaluation by means of recording problems, successes, and
important things learnt.
- Externally, by gathering formal and informal feedbacks from different groups, as participants to the peerlearning initiatives and participants to the planned conferences.
Especially, the following measures will be used:

- Progress against objectives, provided by the internal progress report elaborated by the PM. In particular,
achievements of project milestones and delivery of project deliverables will be assessed.
- Website participation, recording the number of visitors per day/traffic to the platform.
- Involvement, provided by the number of organisations reached. We expect to be able to reach at least other 8
relevant organisations beyond the participating ones.
- Participations, provided by the number of involved young people participating the project (at least 30) during
the training phase.
- Events coverage, provided by the number of participants to the conference (at least 100) and feedbacks
received based on feedback forms (at least 70).
- Degree of Satisfaction, provided by the participants, gathered during the project.
- Degree of collaboration with other projects (at least 2).
As concerns specific outputs, the following results (Rx) and related indicators (Ix.y) are assumed:
R1 – Best practices survey
R2 – Improved curricula of young operators
R3 – Courses and training materials
R4 – Guidelines
R5 – Suggestions for practice replicability
R6 – Dissemination
Indicator 1.1: Number of practices and programs revised (at least 10)
Indicator 1.2: Geographic extent of the study (global)
Indicator 2.1: Curricula improved (20)
Indicator 3.1: Number of trainees (at least 30)
Indicator 3.2: Hours of training for each trainee (240)
Indicator 4.1: Guidelines for Waste Compliance, EPR and Environmental Assurance (1)
Indicator 5.1: Simulative learning platform (1)
Indicator 6.1: Transfer of the guidelines to the engaged organisations (3 Member States)
Indicator 6.2: Conference participation (at least 100 persons)
Indicator 6.3: Organisations involved beyond the project consortium (at least 8)
Indicator 6.4: Number of persons reached by peer-learning initiatives beyond the project participants (at least
100)

E.3 What are your plans for handling risks which could happen during the project (e.g. delays, budget, conflicts,
etc.)? [max 5000]
The possible and eventual risks identified within the design phase through a brainstorming activity among the
partner are:
- The entire project is not conducted within the available budget
- Non-effective resources management
- Non-cooperation between the partner
- Possibility of a partner failing
- Not adequate involvement of the stakeholders
- The resources are not qualitatively and quantitative adequate
- Loss of significant human resources used in the activity

- Internal control and monitoring mechanisms do not work effectively
- Activities are not conducted within the foreseen time frame
- Conflict in the consortium
- Consortium disruption
- Ineffective overall management
- Lack of overall coordination
- Delays in deliverables
However, the identification and the assessment of the risks will be an integral part of the project management
and all the risks identified will be monitored during the all life cycle of the project.
Consequently, an efficient project management will aim to contain risks exposure.
The risk management approach of the project will provide a monitoring and evaluation strategy that will allow
to implement project’s activities on schedule, achieving an efficient allocation of resources, while mitigating
eventual implementation risks.
In order to proceed to the monitoring of the risks, in a sustainable and efficient perspective, a Quality
Management Support Team have been defined as a part of a set of key-roles for the quality management of the
project.
Specifically, the Management Support Team will be engaged in monitoring and risks analysis, detecting
management risks and applying the necessary mitigation measures, delegating in this case, the responsibility
among partner in order to handle effectively all risks identified.
Moreover, PQMP, in order to define, measure and control project quality will contain information on role and
responsibility among the partners, including the requirement skill sets and the approaches needed to face project
implementation and eventual risks.
A quality management activities will ensure that implementation risks are promptly identified and an appropriate
corrective action is taken.
According to the Project Quality Management Plan (PQMP), project activities will be monitored during
implementation by each activity leader, defined by managerial staff of each partner organizations.
In addition, monitoring the project’s performance and the use of budget will help determining whether one is
on, ahead of, or behind schedule and on, under, or over budget.
Each activity leader will report to the WP manager who will finally report to R2T for the overall project monitoring
during implementation.
A special task will be assigned to the members of the Curriculum Committee in each organization, who will
control the training contents/materials production from micro-level of project implementation to macro-level.
These regular updates shall fulfil one more aim, the project consortium shall be enabled to react to upcoming
challenges quickly to secure a smooth project progress and to guarantee the overall project success.
A risks management plan included in the Project Quality Management Plan (PQMP) will guide all partners at all
level (from micro to macro) to face and mitigate eventual risks. All monitoring reports will be assessed, besides
the main outputs of the validation of the project learning program, for final project evaluation, also proceeding
in gathering additional information.
Internally, collecting the consortium’s judgement about the project: how satisfied they are with their efforts,
how well the internal processes worked, and whether the project did what everyone hoped it would do. The
quality assurance activities will support this evaluation by means of recording problems, successes and important
things learnt.
Externally, by gathering formal and informal feedbacks from different stakeholders involved, also through
questionnaires.

Periodic online meetings (1/3 months) will be held for monitoring the whole project implementation, sharing
information, reports and documents among partners, eventually presenting problems occurred and sharing
strategy for mitigating them. In this way, will be encouraged communication at all times as a plan to handle risks
proceeding to the risks identification and assessment as a part of agenda and creating an environment where
partner will contribute to the monitoring of the risks.
Finally, the Project Manager (R2T) will be responsible for the proper application of the procedures and will
monitor the carrying out of activities.
R2T will assume responsibility for planning the overall project execution and administering project resources
according with the project management plan; monitoring project execution and initiating appropriate corrective
actions.
The project manager will work with the Consortium to ensure that risks are actively identified, analyzed and
managed during the entire life cycle of the project.

F. Implementation
F.1 Please explain how the results will be achieved. [max 5000]
WASTE COMPLIANCE project methodology is based on:
- a research phase (WP2), in which some multidisciplinary and participatory research activities will define an
upgraded picture of Waste Management and Environmental Assurance situation in Europe, trough the analysis
of State of Art, the analysis of existing cases, the mapping of Best practices and workshops among partners for
discussing researches results and drafting Guidelines;
- a processing phase (WP3) for the development of the learning programs through the establishment of a
Curriculum Committee (composed by 1 representative per partner, among the most experienced professionals)
and the development of a simulation learning platform. Simultaneously, partners will provide the definition of
Training Execution Materials (TEM) to realize the training phase, with the preparation of training materials, tools
and methodologies (OER), the developing of WASTE COMPLIANCE Learning Outcomes (Los) in the ECVET/EQF
perspective. Finally, workshops will be realized for enables staff involved, in the perspective of “train the
trainers” to perform tasks of simulator learning process.
- a testing and validation phase (WP4), in which the learning programs are delivered, starting from the selection
of 100 participants among young people and operators working in the waste management field – either in public
bodies or in private companies – and the submission of surveys for assessing their related competences.
Participants will be engaged in a Blended Mobility Program composed by:
- 5 training modules addressing the following topics:
(1) Educational skills (EU agenda on waste policies);
(2) Technical skills ((1) Waste and environmental assurance and (2) Extended producer responsibility);
(3) Methodological skills (How to elaborate a Waste Due Diligence);
(4) Sociological skills (Increase Waste responsibility consciousness among operators);
(5) Intervening skills (Protective and preventive measures at local level).
- Simulations exercises. In this phase, thanks to platform it will be possible to experience videos and scenarios
concerning waste extended responsibilities, as well as processes to elaborate due diligences and mitigative
measures.

- Non- formal activities and Peer learning sessions with mobility to share and discuss analyzed results and gather
feedbacks about lesson learnt.
- The assessment of Learning Outcomes, providing the the delivery of Europass certificates, together with an
analysis of the operational and methodological problems occurred, the provision of a problem-solving strategy
and a final study for WASTE COMPLIANCE model standardization for replicability.
- An inclusive Social Media Campaign (WP5), based on:
(1) Multiplier Events at National and Local level for the promotion of the project, involving Public bodies and
other associations active in the field of Education and Training in round tables for stimulating a debate on the
waste management and responsibility state of the art in Europe;
(2) A video-telling of the project;
(3) 1 awareness campaign dedicated to schools, firms and public bofies for the promotion of the innovative
model;
(4) 1 International Conferences in Rome, for the dissemination of project results and outputs.

The methodology described is the results of a participatory approach adopted by partners in the project design
phase, which will be carried out for the entire duration of the project.
F.2 How will you communicate and cooperate with your partners? [max 5000]
At the beginning of the project the Consortium will defined and share among the partners a Project Management
Quality Plan (PMQP) and the Communication and Dissemination Strategy Plan to define a clear organizational
structure with transparent and consistent roles and task per each partner, timing for outputs delivering, and
general principles for managing macro and micro WP. However, the cooperation among partners has already
started in the project design phase. The composition of Consortium was determined during this preliminary step
in order to realize a strategic and cross-border partnership. The Consortium involves profit and no-profit
organizations with a well-balanced combination of different and complementary expertise. The Consortium is
composed by partners with a sound experience in Education and Training; companies differently focused on
education and innovative practices in education field and with a strong expertise in the use of ICTs and
dissemination and communication strategies. The Consortium, in this cross-border and multidisciplinary
perspective, has reflected on the importance of the promotion of high quality and innovative teaching in
education sector. During this preparatory design phase, each partner contributed to plan the project execution
and select the suitable modalities to collaborate facilitating and consolidating the relationship in the Consortium
in order to properly and responsibly address the project implementation phase. For this reason, each partner is
required to sign an agreement with the Coordinator of the project to specify the responsibilities and the
administrative and financial arrangements. The Project Manager (R2T) will supervise the proper application of
the procedures, while, at micro-level of implementation, all partners will be responsible for the outcomes of the
allocated activities. The purpose of the PMQP is enhance an efficient, effective and mutual cooperation and
communication among all members of the Consortium.
The Kick-off meeting will host in London 3 representatives per partner and will be the right occasion to discuss
the project plan at micro-level as well as to mutually reinforce interactions and synergies. Periodic online

conferences (1/3 months) will be held for monitoring the whole project implementation, sharing information,
reports and documents among partners, eventually tackling together problems and risks and developing
strategies for mitigating them. In the perspective of starting a process for building a strategic and cross-border
partnership, the Consortium is composed by 3 EU Member States. For this reason, in order to actually realize
several periodic online conferences, the project will carry out innovative tools and ICT solutions, such as
webinar, skype conferences, Doodles and videocalls. The Project Manager will be responsible for the project
formal communication and for informing the Consortium as a whole on the overall progress, gathering
suggestion from each partner. Finally, a Final Meeting will occur in Rome and will host both 3 representatives
per partner and institutions at national and regional levels and stakeholders involved in the education sector and
training field. The Final Meeting will allow the discussion on and evaluation of the main project outcomes, in
view of the dissemination of the WASTE COMPLIANCE results.
F.3 Have you used or do you plan to use eTwinning, School Education Gateway or the Erasmus+ Project Results
Platform for preparation, implementation or follow-up of your project?
NO

G Intellectual Outputs
Do you plan to include intellectual outputs in your project? [YES/NO]
YES
When filling in the Intellectual outputs section, please take into account that this information will allow to specify
and evaluate the appropriateness of the corresponding costs in the specific section of the budget below.
One table each output!

Output
Identification
Output Title
Output Description
(including:
elements
of
innovation,
expected impact
and transferability
potential)
Please describe the
division of work,
the tasks leading to
the production of
the
intellectual
output and the
applied
methodology

O1
[max 250]
Guidelines ““Waste Management, Extended Produce Responsibilities and
Environmental Assurance at European level”
[max 5000]
Guidelines are the result of the research phase, and they will be innovative for the
transnational and the international dimension of researches conducted. They will be
printed in English, and an open access PDF version will be available also in the 3
languages of the partnering countries assuring a high impact of disseminations, also
because they will be presented and disseminated in local/national events and in the
International Conference in Rome.
[max 5000]
RG is responsible of WP2, in which the Guidelines are draft. Therefore, RG will
coordinate the tasks related to the elaboration, coping and printing of Guidelines in
English and a PDF version available in each language partnering the project.
The Guidelines will collect the results of the research phase carried out at national and
European level on practices, laws, directives, procedure, etc. dealing with waste
management, environmental assurance, EPR and related compliance issues. All partners
will actively contribute to the drafting of contents, sharing a participatory methodology
based on a common approach. Thanks to the workshop organized in London, for

discussing researches results, partners will have the opportunity to debate and compare
the national systems and the European approach to waste management and
compliance.
In particular, Guidelines, as result of the research (WP2) will illustrate:
- results from the analysis of State of Art of procedures related with the Waste Directive;
- results from the analysis of existing measures/dynamics to protect responsibilities and
prevent risks;
- the mapping of Data availability and Best practices to elaborate Waste Due Diligences.
Start Date (dd-mmyyyy)
End Date (dd-mmyyyy)
Languages
Media(s)
Activity
Leading
Organisation
Participating
Organisations

[SELECTION]
[SELECTION]
RG
[SELECTION]

Output
Identification
Output Title

O2

Output Description
(including:
elements
of
innovation,
expected impact
and transferability
potential)
Please describe the
division of work,
the tasks leading to
the production of
the
intellectual
output and the
applied
methodology

[max 5000]
The Set of Training Execution Materials in WP3 is developed for planning and launching
the training activities and for successfully implement the training phase in WP4,
deployment thanks to the simulation-based environment. According to this plan, the
learning programme will be delivered and also replicated at high level thanks to its
nature of Open Educational Resource (OER).

[max 250]
Set of Training Execution Materials (TEM)

[max 5000]
TEM will be coordinated and supervised by R2T with the contribution of the Consortium.
TEM will informs both the trainers and the trainees how to act and is created to:
- Define the lessons plan;
- Schedule and notify the trainees;
- Ensuring any pre-reading material is sent to them ahead of time;
- Train-The-Trainers to perform their roles in the learning process by giving them time
to prepare and rehearse;
- Ensure all course materials, such as lesson outlines and learning activities are ready for
the instructors;
- Reserve classroom space;
- Gather all equipment and supplies.
Furthermore, the TEP contains: a clear, complete description of the learning
environment; directions for guidance, assistance and evaluations of students
Tasks are related to:

- the production of the intellectual output concern the elaboration and drafting of 5
training modules, taught at distance by means of the interactive learning platform, and
they will organized as following:
(1) Educational skills (EU agenda on waste policies);
(2) Technical skills ((1) Waste and environmental assurance and (2) Extended producer
responsibility);
(3) Methodological skills (How to elaborate a Waste Due Diligence);
(4) Sociological skills (Increase Waste responsibility consciousness among operators);
(5) Intervening skills (Protective and preventive measures at local level).
- The production of Simulations exercises and real-life scenarios;
- The organization of non-formal activities (workshops, peer learning sessions,
debates). This part of the training will be hosted by RG.
During the training program, participants will attend the complementary courses and
attend specific sessions by means of the simulation-based platform. They will be
involved in specific policy testing, and further providing of relevant feedbacks. The
objectives of this experimentation with the simulation platform are:
- To analyse and compare different (inter)national practices;
- To identify best practices
- To assess capabilities related with the elaboration of due diligences.
Start Date (dd-mmyyyy)
End Date (dd-mmyyyy)
Languages
Media(s)
Activity
Leading
Organisation
Participating
Organisations

[SELECTION]
[SELECTION]
R2T
[SELECTION]

Output
Identification
Output Title

O3

Output Description
(including:
elements
of
innovation,
expected impact
and transferability
potential)
Please describe the
division of work,
the tasks leading to
the production of
the
intellectual

[max 5000]
OER will allow a continuous exchange and sharing of information and practices, as
well as a constant quality control, inspired by benchmarking, training materials and
paths, in the perspective of ECVET standards.

[max 250]
WASTE COMPLIANCE learning outcomes in the ECVET/EQF perspective (OER)

[max 5000]
Partners will share a learning-outcome approach supporting non-formal learning from
its conception to its implementation and assessment, defining and sharing a common
set of LOs on the skills and capacities to be acquired by learners, starting from the real
educational needs highlighted by the Consortium. LOs will thus state what a learner

output and
applied
methodology

the engaged in WASTE COMPLIANCE learning activities is expected to know, understand,
or be able to do at the end of the learning process. Such LOs may be exploited for
future learning units to be accumulated or transferred within and across qualifications
and sectors, and included as a matter of discussion in the debate of recognition of
competences of professional working in the field of youth and waste
management/compliance.
LOs will be classified on the base of targets of assessment to which scores will be
assigned and integrated by additional comments, also considering learners’ first selfassessment. Quality of teaching will be assessed also gathering learners’ feedbacks.
Since the project design phase, all partners have been cooperating in making a first
screening of mechanisms for assessment, recognition and validation of curricula and
qualifications at national level. This first comparison between systems has shown
similarities and discrepancies, encouraging the partners to deepen the study of
national systems within project implementation during its preparatory study phase to
develop a shared transnational methodology (methods, tools and criteria) for the
assessment of the learning outcomes acquired by the learners involved.

Start Date (dd-mmyyyy)
End Date (dd-mmyyyy)
Languages
Media(s)
Activity
Leading
Organisation
Participating
Organisations

[SELECTION]
[SELECTION]
BPMI
[SELECTION]

Output
Identification
Output Title

O4

Output Description
(including:
elements
of
innovation,
expected impact
and transferability
potential)
Please describe the
division of work,
the tasks leading to
the production of
the
intellectual
output and the

[max 5000]
1 innovative and open access Report started for the assessment of LOs achieved, during
the Learning Programme with the complete analysis of the operational and
methodological problems occurred, and the development of mitigation strategy.
Thanks to the open access modality, the Report could be disseminated in a large scale
with a high exploitation impact, and with a widely level of replicability.

[max 250]
WASTE COMPLIANCE Report for Practice Standardization and Replicability (OER)

[max 5000]
BPMI will coordinate the main tasks, with the contribution and the active support of the
Consortium.
The consortium has already defined a set of learning outcomes, and the related
assessment methodology, which will be improved and provided to competent
institutions, encouraging them, at national and European level, to consider, recognize
and validate the WASTE COMPLIANCE Model. Thus, according to a learning outcome-

applied
methodology

Start Date (dd-mmyyyy)
End Date (dd-mmyyyy)
Languages
Media(s)
Activity
Leading
Organisation
Participating
Organisations

oriented approach, this methodology will increase the project impact on institutional
stakeholders, especially through a classification of LOs on the base of targets of
assessment (capacity of mastering: 1-the work process; 2- working methods, tools and
materials; 3-knowledge upon which the work is based; 4-key skills for lifelong learning).
All partners will then proceed in validating and exploring the perspectives of the
WASTE COMPLIANCE learning programme, including project follow up and replicability.

[SELECTION]
[SELECTION]
BPMI
[SELECTION]

H Multiplier Events
Do you plan to include Multiplier Events in your project? [YES/NO]
Event Identification
Event Title

H1 – WASTE COMPLIANCE Sessions
WASTE COMPLIANCE sessions

Country of Venue
Event Description

[SELECTION]
A multiplier event will be held in Sweden, involving also the
partners of the consortium. Local stakeholders dealing with
youth, as well as international ones, and young researchers
dealing with waste management and environmental
assurance, will be invited in order to establish round tables
as inclusive as possible about project issues. The project
activities and the achieved results to date will be illustrated
to the participants through dedicated materials. Under the
supervision of a moderator, chosen from among project
team, participants will contribute to the discussion with
their point of view: they will be encouraged to participate
actively in order to promote network creation among
stakeholders. Furthermore, the event will be an opportunity
to improve awareness-raising on waste extended
responsibilities and spread and exchange best practices
beyond the project partnership. The events will be held in a
space suitable for hosting all participants and to ensure that
the activities proposed will be carried out comfortably. The
project website and the implementation of the project social
media strategy will disseminate the local event with the

purpose of achieving and engaging local stakeholders as
many as possible.
Start Date (dd-mm-yyyy)
End Date (dd-mm-yyyy)
Intellectual Outputs Covered
Activity Leading Organisation
Participating Organisations

[SELECTION]
[SELECTION]
[SELECTION]

Event Identification
Event Title

H2 – International Conference
WASTE COMPLIANCE international conference

Country of Venue
Event Description

ITALY
The International Conference will be held in Rome as a part
of the dissemination activities planned in WP5. European
stakeholders in the field of waste management as well as in
training and education will be invited, including public
institutions, educational and VET providers, NGOs, school
teachers and staff and operators. The event will be
organised by the specialists involved in the project, chosen
from among partners: they will describe to an international
audience the project, its intellectual products and achieved
results. Furthermore, International Conference will be an
opportunity to raise awareness on environmental assurance
compliance to a great number of stakeholders and to
promote innovative contents and methods of tackling waste
management in the educational field across Europe. The
event will be held in a space fitted with adequate acoustics,
large enough to accommodate all the participants and
ensure a smooth carrying out of planned activities.
Accreditations will be made for the participants in order to
establish a control of attendees. Conference will be
promoted in an appropriate and effective manner: it will be
disseminated through project website, project social media
accounts and using the Erasmus+ Gateway Platform.

Start Date (dd-mm-yyyy)
End Date (dd-mm-yyyy)
Intellectual Outputs Covered
Activity Leading Organisation
Participating Organisations

[SELECTION]
BPMI

I learning/Teaching/Training Activities
I.1 Do you plan to include transnational learning, teaching or training activities in your project? [YES/NO]
YES

I.2 Please describe each of the learning, teaching or training activities you intend to include in your project

Activity No.
Fields
Activity Type
Activity Description
(including profile
of participants per
organisation)

C1
[SELECTION]
[SELECTION]
[max 5000]
Workshop for enabling users to perform tasks of simulator process. Each partner will
send 2 representatives who will participate in this activity to perform the simulator
process. Thanks to this workshop, all the partners participants will learn to use of the
Simulation Learning Platform, realized during the WP3 “Developing of the innovative
WASTE COMPLIANCE Model”, for its implementation during the successive training
phase for learners.
Trainees will be followed in the learning path for the use of Platform.

Country of Venue
No. of Participants
Participants
with
Special Needs (out
of total number of
Participants)
Accompanying
Persons (out of total
number
of
Participants)
Duration (days)
Duration (months)
Participating
Organisations

[SELECTION] GREECE
[NUMBER] 12
[NUMBER] 0

Activity No.
Fields
Activity Type
Activity Description
(including profile
of participants per
organisation)

C2
[SELECTION]
[SELECTION]
[max 5000]
The Blended Mobility programme is composed by:
1) 5 training modules addressing the following topics:
(1) Educational skills (EU agenda on waste policies);
(2) Technical skills ((1) Waste and environmental assurance and (2) Extended
producer responsibility);
(3) Methodological skills (How to elaborate a Waste Due Diligence);
(4) Sociological skills (Increase Waste responsibility consciousness among operators);
(5) Intervening skills (Protective and preventive measures at local level).

[NUMBER] 0

[NUMBER] 7
[NUMBER]
[SELECTION] all

2) Simulations exercises and real-life scenarios for holistic understanding, through
the Platform.
Potential real-world scenarios of extended waste responsibilities and related due
diligences in various contexts will be identified. During this training, reflective
scenarios of real world issues and impacts will be submitted to participants, for
testing their reactions and, eventually, suggest them the correct behaviours to
implement.
Participant will be 100 people among public or private young workers.
Country of Venue
No. of Participants
Participants
with
Special Needs (out
of total number of
Participants)
Accompanying
Persons (out of total
number
of
Participants)
Duration (days)
Duration (months)
Participating
Organisations

[SELECTION]
[NUMBER] 100
[NUMBER]

Activity No.
Fields
Activity Type
Activity Description
(including profile
of participants per
organisation)

C3
[SELECTION]
[SELECTION]
[max 5000]
Non-formal activities in Mobility.
The 20 participants who have collected the best performances will participate in the
mobility programme.
RG will host the learners, and they will be involved in non-formal activities (debates,
workshops, discussion, peer learning sessions).

Country of Venue
No. of Participants
Participants
with
Special Needs (out
of total number of
Participants)
Accompanying
Persons (out of total
number
of
Participants)
Duration (days)

[SELECTION]
[NUMBER] 20
[NUMBER]

[NUMBER]

[NUMBER] 30
[NUMBER]
[SELECTION] ALL

[NUMBER]

[NUMBER] 7

Duration (months)
Participating
Organisations

[NUMBER]
[SELECTION]

What is the added value of these learning, teaching or training activities (including long-term activities) with
regards to the achievement of the project objectives? [max 5000]
The main objective of WASTE COMPLIANCE is to involve young workers in an interactive learning programme,
specifically designed and addressed to the waste management end EPR compliance issues. The consortium will
set up a learning platform to train the involved subjects and analyse the root causes of successful scenarios in
order to improve their expertise and skills and define how the due diligence practices and mitigative measures
could be implemented and replicated in several other areas of Europe. Courses will be provided to improve the
trainees’ knowledge in the field.
In order to achieve such objectives, the training will provide the involved actors with the skills to adopt a duediligence and risk mitigation good practice in various settings and the methodologies to implement it in an
appropriate manner. Furthermore, the involved actors will implement a peer-learning pilot in the respective
country, involving further local bodies. Training and piloting will improve the skills of the participants, but will
also provide relevant feedbacks for elaborating guidelines and recommendations for replicability (O4).
G.13 How will you select, prepare and support participants and ensure their safety? Please describe the practical
arrangements including training, teaching or learning agreements, if applicable. [max 5000]
The research and the selection of participants for training, education and mobility activities will be through the
submission of survey for the pre-assessment of potential participants. The participants involved in each country
will be 20 (60 total) learners.
The BLENDED learning mobility will include the virtual training that will be composed by the deployed 5 training
modules. Moreover, simulations exercises will be delivered for each participant.
The validation of the learning model will provide 1 Mobility Learning Agreement Proposal approved by the
Curriculum Committee. The assessment of LOs achieved before, during and after the implementation of the
learning Programme will provide Europass certificates delivered to learners attesting the learning paths
examined and LOs achieved. Participants will also receive assistance before/during/after the mobility experience
in order to ensure implementation monitoring and facilitate evaluation, in the perspective of the achievement
of project results and objectives (1 Internal Agreement sets mobility implementation modalities/procedures).
Before:
 Participants will get the necessary health insurance prior their stay in the hosting country through the
European Health Insurance Card, and will be insured against risks linked to their participation in activities.
 Preparation: sending organisations will prepare participants through preparatory activities spreading
among them aims and implementation methodology of the project, encouraging them to take an active
part in mobility activities sharing expectations/motivations, as well as any problems that may occur.
A Course-Information package will be provided to young spreading information on travel,
accommodation, cultural info about the hosting venue and country.
A Language-Assistance package within sending organizations will include virtual language courses (using
the most user-friendly mobile applications available), before and during the mobility experience,
activating also an help-line with tutors (Whatsapp), helping participants to practise a second language
and become familiar with the foreign environments.
During:





A coordinator will help participants in order the ensure their effective learning/protection/safety,
ensuring a proper implementation of activities and addressing any eventual problem. In weekly meetings
he/she will discuss with young the activity progress. If delays/problems may occur, they will investigate
causes and try to mitigate them ensuring support in overcoming challenges.
Periodic online video conferences between sending/receiving organizations: in order to monitor the
implementation of quality measures

After:
 Recognition of LOs through Europass certificates
 Final meeting: evaluating results of mobility activities

Participants with fewer experience in international cooperation and learning will be prepared trough meetings
and preparatory trainings. Safety and comfort of all the participants during mobility (especially while travelling)
will be ensured through presence of an experienced coordinator. The project coordinators are to be experienced
in travelling (including airline travel). Before each mobility activity coordinators will collect all relevant data
regarding participants health and previous international experience in order to avoid any struggles, mishandling
and dangerous situations.
G.14 Please also describe the arrangements for recognition or validation of the learning outcomes of the
participants in learning, teaching or training activities. Will your project make use of European instruments like
Europass, ECVET, Youthpass, ECTS etc. or any national instruments/certificates? [max 5000]
Partners will share, during the whole project life cycle, a learning-outcome approach supporting the learning
program from its conception to its implementation and assessment, defining and sharing a common set of
Learning Outcomes (LOs) on the skills and capacities to be acquired by learners in blended mobility in ECVET
prospective. LOs will thus state what a learner engaged in the training is expected to know, understand, or be
able to do at the end of the learning process.
During specific evaluation meetings, at the beginning of learning activities, participants will be asked to carry out
a self-recognition of their current skills and knowledge on the matter and to outline a vision of what
skills/capacities they want to develop/strengthen, how and for which purpose. A first assessment of knowledge
and competences of learners involved will be carried out, thus, before starting the testing phase of the learning
model during the selection activity of the target group, for comparison with the outcomes resulted at the end of
the learning experience, made possible through a set of LOs assessment criteria and tools, already defined and
shared within the Consortium. This will also allow to readjust and better targeting the blended mobility program
before, during and after the testing phase, for modelling and validation purposes.
In this preparatory/selection phase, participants will be also informed on the Europass/ECVET/EQF System, and
advised on the better way to emphasize and enhance their learning experience in blended mobility in their
career.
As outcome of the project, a set of LOs and the related assessment methodology will be, thus, included in the
Guidelines, as well as in an easy-to-use pamphlet - as an informative and effective tool addressing general public
and relevant stakeholders, for the purposes of dissemination and exploitation. Through a sound dissemination
and exploitation strategy applied at different level, from policy/institutional to VET providers and end-users,
WASTE COMPLIANCE LOs, will be widely spread. Following this learning outcome-oriented approach throughout
the whole project life cycle, project impact on institutional and other relevant stakeholders will be increased,
also conferring transparency to the assessment process, facilitated by the classification of LOs itself, developed
on the base of targets of assessment (capacity of mastering: 1-the work process; 2- working methods, tools and
materials; 3-knowledge upon which the work is based; 4-key skills for lifelong learning), to which scores will be
assigned and integrated by additional comments to be reported in Europass certificates, also considering
learners’ first assessment. Quality of teaching will be assessed too, by gathering learners’ feedbacks.

Assessment of LOs achieved within the Consortium during the delivering phase of the WASTE COMPLIANCE
programme will be facilitated by the means of the e-training platform foreseen by the project for knowledge
transfer, peer learning, simulation practices and virtual mobility purposes.
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Context
Main objective of the project

Innovation

Language used to fill in the form

English

Project Title

WASTE responsibility and COMPLIANCE
awareness among young administrators

Project Acronym

WASTE COMPLIANCE

Project Start Date (dd-mm-yyyy)

01-02-2019

Project Total Duration (Months)

24 months

Project End Date (dd-mm-yyyy)

31-01-2021

National Agency of the Applicant Organisation

UK01 British Council, in partnership with Ecorys
UK – British Council

For further details about the available Erasmus+ National Agencies, please consult the following page:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact
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Participating Organisations
Please note, the PIC code is a unique identifier for the organisation within the whole Erasmus+
Programme. It should be requested only once per organisation and used in all applications for all
Erasmus+ actions and calls. Organisations that have previously registered for a PIC should not register
again. If an organisation needs to change some of the information linked to the PIC, this can be done
through the Participant Portal http://ec.europa.eu/education/participants/portal.

Applicant Organisation
PIC

917388753

Legal name

RECYCLE2TRADE LTD

Legal name (national language)
National ID (if applicable)

09063915

Department (if applicable)
Acronym

R2T

Address

27 FRESHFIELD BANK

Country

United Kingdom

P.O. Box
Post Code

RH18 5HQ

CEDEX
City

Forest Row

Website

www.dutie.eu

Email
Telephone

+447506323337, +442081336885

Fax

Profile
Type of Organisation

Small and medium sized enterprise

Is your organisation a public body?

No

Is your organisation a non-profit?

No
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Associated Persons
Legal Representative
Title
Gender

Male

First Name

Yuri

Family Name

Ponzani

Department
Position

CEO

Email

info@dutie.eu

Telephone

+447506323337

If the address is different from the one of the
organisation

No

Address

27 FRESHFIELD BANK

Country

United Kingdom

P.O. Box
Postal Code

RH18 5HQ

CEDEX
City

Forest Row

Contact Person
Title
Gender

Male

First Name

Yuri

Family Name

Ponzani

Department
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Position

CEO

Email

info@dutie.eu

Telephone

+447506323337

Preferred Contact

Yes

If the address is different from the one of the
organisation

No

Address

27 FRESHFIELD BANK

Country

United Kingdom

P.O. Box
Postal Code

RH18 5HQ

CEDEX
City

Forest Row

Background and Experience
Please briefly present your organisation/group (e.g. its type, scope of work, areas of activity and if
applicable, approximate number of paid/unpaid staff, learners and members of the group).
Recycle2Trade Ltd is an English SME, working in developing innovative ICT system to support novel
business models in the waste management field. R2T has the skills and experience to undertake
innovative solutions having delivered outstanding results in broad and complex projects. It began its
operations by developing a semantic annotation directory for smartphone apps with a focus on
mobile tool solutions for communication analysis. It also worked on several mobile annotation-related
projects by designing and developing clear, useful and gratifying cross-channel experiences for large
organisation and SME's across Europe. In 2017, R2T was funded, as main coordinator of a paneruopean consortium, a project titled "Open Waste Compliance – Harmonising waste management
compliance data through Pan-European Open Data Framework"; this is co-funded by the Innovation
and Networks Executive Agency (INEA) of the European Commission under the programme CEFTELECOM (INEA/CEF/ICT/A2016/1296905).
What are the activities and experience of the organisation in the areas relevant for this project? What
are the skills and/or expertise of key persons involved in this project?
Key person of R2T assigned to this project is Yuri PONZANI. CEO of R2T, Yuri has 15 years of
experience as a project manager and user experience specialist with focus on data intelligence, app
development and user experience/user interaction. Prior to founding Recycle2Trade, Yuri was cofounder and head of business development at Fullapps Ltd. Yuri was also a Sales Manager Emea
(Europe Middle East and Africa) for Ampersand Mobile (former Apppli Ltd) and Business
Development Manager for Southern Europe at Closertag Ltd where he started his career in U.K. He
is actually the Project Director and Manager of the “Open Waste Compliance Project”.
EN
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Has your organisation participated in a European Union granted project in the 3 years preceding this
application?
Yes
Please indicate:
EU Programme

CEF-TELECOM

Year

2017

Project Identification or Contract Number

INEA/CEF/ICT/A2016/1296905

Applicant/Beneficiary Name

RECYCLE2TRADE LTD

Partner Organisations
Partner Organisation
PIC

952503917

Legal name

BPMI srl

Legal name (national language)

BPMI

National ID (if applicable)

1280595

Department (if applicable)
Acronym
Address

Via Isole del Capo Verde 45

Country

Italy

P.O. Box
Post Code

00121

CEDEX
City

Rome

Website

www.bpmi.it

Email

riccardo.onori@bpmi.it

Telephone

+393288649469
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Fax

Profile
Type of Organisation

Small and medium sized enterprise

Is your organisation a public body?

No

Is your organisation a non-profit?

No

Associated Persons
Legal Representative
Title

Dr

Gender

Male

First Name

Riccardo

Family Name

Onori

Department
Position

CEO

Email

riccardo.onori@bpmi.it

Telephone

+393288649469

If the address is different from the one of the
organisation

No

Address

Via Isole del Capo Verde 45

Country

Italy

P.O. Box
Postal Code

00121

CEDEX
City

EN
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Contact Person
Title

Dr

Gender

Male

First Name

Riccardo

Family Name

Onori

Department
Position

CEO

Email

riccardo.onori@bpmi.it

Telephone

+393288649469

Preferred Contact

Yes

If the address is different from the one of the
organisation

No

Address

Via Isole del Capo Verde 45

Country

Italy

P.O. Box
Postal Code

00121

CEDEX
City

Rome

Background and Experience
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Please briefly present the partner organisation/group (e.g. its type, scope of work, areas of activity
and if applicable, approximate number of paid/unpaid staff, learners and members of the group).
BPMI Srl is an Italian SME established in 2010 in Rome (Italy) providing high level consultancy
services in Innovation Management and Policy Modelling, both for private and public organisations.
BPMI is built on a solid foundation of academic theory and real-world practice: a group of talented
professionals formed BPMI in 2010 to help organizations create a point of view about future
opportunities and develop innovation capabilities to exploit them. “Policy Modelling” and “Policy
Impact Assessment” are core company capabilities. Our main approach on these is based on
simulation methods that enable the behaviour of complex systems over time to be understood and
simulated. Simulation models capture a shared understanding of the situation and enable “What-If”
analysis to be carried out in a risk-free environment, in order to gain insights on the environment
under which various stakeholders operate, and on the internal dynamics of the environment itself that
affect a policy performance. We have deep experience in the application of System Dynamics
methodology in supporting strategy and policy modelling engagements in sectors including
aerospace, energy, health, telecoms, social and cultural heritage. In particular, during the last five
years we have been engaged in the following relevant project: (1) Coordination of the Work Package
"Scaling-up and Dissemination" of the "Open Waste Compliance" project (Action Nr 2016-EU-IA0053), funded by the EC INEA agency under the CEF-TELECOM programme. (2) Design of the
national project “Reliable integrated urban transportation layers”, by the Italian Ministry of
Infrastructure and Transport, 2016. (3) Elaboration of the “Guide for understanding food system
dynamics in urban areas”, by Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2015.
(4) Support to the implementation of the H2020 funded project “ECOPOTENTIAL” (grant agreement
No 641762) and analysis of the policy suggestions on climate change prevention, by the Institute of
Geosciences and Earth Resources of the National Research Council of Italy (CNR), 2015. (5)
Technical Coordination of the Work Package "Strategy definition and Business Plan" of the project
"Satellite assets integration for maritime situation awareness, SIMONA", co-funded by the European
Space Agency under the programme ARTES20, 2014, 2015, 2016. (6) Technical coordination of the
project "Assessing the economic impacts of Terrorist Threats or Attacks following the Close down of
public transportation Systems, ATTACS", funded by the EC CIPS 2013 programme
(HOME/2013/CIPS/AG/4000005083). (7) Management and coordination of the project “Critical
Infrastructure Simulation of Advanced Models on Interconnected Networks resilience, CRISADMIN”,
funded by the EC CIPS 2011 programme (HOME/2011/CIPS/AG/4000002116). (8) Scientific
coordination of the Work Package “Policy Baseline” of the project “Bridging Communities for Next
Generation Policy-Making, CROSSOVER”, funded by the EC FP7 programme (FP7-ICT-2011-7,
288828). We are often engaged in feasibility and viability studies of both public and private projects
using Cost Benefits Analysis, Multi-Criteria Decision Analysis and Simulation Models.
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What are the activities and experience of the organisation in the areas relevant for this project? What
are the skills and/or expertise of key persons involved in this project?
Key people of BPMI assigned to this project are: Riccardo Onori. He is the General Manager of
BPMI. He holds a Ph.D. in “Business Engineering and Operations Research” (December 2004,
Faculty of Engineering, “Tor Vergata” University of Rome), a MBA in “Business and Administration
Engineering” (December 2002) and is graduated in Industrial Engineering. He has collaborated in
various consultancy projects for many national as well as international industrial firms (Ferrari SpA,
TetraPak SpA, Enel SpA, STMicroelectronics SpA, Sharp SpA, Novartis SpA, Lilly SpA,
Finmeccanica S.p.A). In particular, he has been the project manager of the CRISADMIN project
(HOME/2011/CIPS/AG/4000002116) and the technical head of the ATTACS
(HOME/2013/CIPS/AG/4000005083). He is also a research fellow of the Department of Computer,
Control and Management Engineering "Antonio Ruberti" at the University of Rome “Sapienza” and is
in charge of the national and international relations department of the System Dynamics International
Society Italian chapter. Finally, he has co-authored various technical and scientific papers related
with simulation, policy modelling and the deployment of interactive learning platforms, as for
example: (1) S. Armenia, C. Carlini, R. Onori, A. P. Saullo, “Policy Modeling as a new area for
research: perspectives for a Systems Thinking and System Dynamics approach?”, in Proceedings of
the 13th European Academy of Management (EURAM) Conference, 2013, Istanbul, Turkey, ISBN
978-975-8400-35-5. (2) F. Mureddu, D. Osimo, G. Misuraca, R. Onori, S. Armenia, “A Living
Roadmap for Policy Making 2.0”, Handbook of Research on Advanced ICT Integration for
Governance and Policy Modeling, Chapter 22, IGI Global, 2014, ISBN 978-146-6662-36-0. (3) S.
Armenia, R. Onori, G. Tsaples, C. Carlini, “Interactive Learning Environments for Crisis Management
through a System Dynamics approach”, in Proceedings of the 15th European Academy of
Management (EURAM) Conference, 2015, Warsaw, Poland. Fabrizio Mozzoni. He is the co-founder
of BPMI srl and since 2010 is active in the field of Public Funding as a consultant and project
manager. He has worked with several entrepreneurial and academic bodies in management and
implementation of project activities funded on national and European programmes (ERDF and ESF).
Since 2012 works in the field of vocational training as a consultant and project manager and deals
with the design and management of training programs, specifically geared to the issues of ICT and
project management. Giuliano Onori. He is graduated in “Economy and Financial Markets” (2007,
Faculty of Economic studies, "Tor Vergata" University of Rome) and has worked as Public
Administrator advisor since 2008, with various municipalities and central public bodies in the Lazio
region in Italy. Starting from the 2012 he joined the BPMI and is actually in charge of the
administrative and financial department of the company.
Has the organisation participated in a European Union granted project in the 3 years preceding this
application?
Yes
Please indicate:
EU Programme

CEF-Telecom

Year

2017

Project Identification or Contract Number

Action Nr 2016-EU-IA-0053

Applicant/Beneficiary Name

BPMI srl
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Partner Organisations
Partner Organisation
PIC

915652356

Legal name

GOTLANDS KOMMUN

Legal name (national language)
National ID (if applicable)

2120000803

Department (if applicable)
Acronym

RG

Address

.

Country

Sweden

P.O. Box
Post Code

621 81

CEDEX
City

VISBY

Website

www.gotland.se

Email

alessandro.sarno@gotland.se

Telephone

+46498269000, +46498204154

Fax

Profile
Type of Organisation

Regional Public body

Is your organisation a public body?

Yes

Is your organisation a non-profit?

Yes

Associated Persons
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Legal Representative
Title

Mr

Gender

Male

First Name

Alessandro

Family Name

Sarno

Department
Position

Waste Management Developer

Email

alessandro.sarno@gotland.se

Telephone

+460704476938

If the address is different from the one of the
organisation

No

Address

Tekniskförvaltning, Visborgsallén 19

Country

Sweden

P.O. Box
Postal Code

621 50

CEDEX
City

VISBY

Contact Person
Title

Mr

Gender

Male

First Name

Alessandro

Family Name

Sarno

Department
Position

Waste Delopment Manager

Email

alessandro.sarno@gotland.se
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Telephone

+460704476938

Preferred Contact

Yes

If the address is different from the one of the
organisation

Yes

Address

Tekniskförvaltning, Visborgsallén 19

Country

Sweden

P.O. Box
Postal Code

621 50

CEDEX
City

Visby

Background and Experience
Please briefly present the partner organisation/group (e.g. its type, scope of work, areas of activity
and if applicable, approximate number of paid/unpaid staff, learners and members of the group).
Gotland municipality is a political organisation founded in 1971 after a fusion of several small
municipalities on the homonymous island which is situated about 200km from Stockholm. Given its
geopolitical peculiarity, the municipality took over the County Council Administration within
healthcare, education, and public transport. In 2011 Gotland Municipality changed its name to
Region Gotland (RG). RG, who is made of about 6000 employees, has three main tasks:
administrate Municipal operations, County Council operations and Regional development. Specific
areas such as Public Works, Urban Planning, Public Health and Environment, Culture and Leisure,
Education etc., in which RG operates, are regulated by twelve committees; each committee leads
different departments to perform their task. Among the variety of tasks, RG´s Technical department
collaborates with different local contractors and other authorities to manage collection and treatment
of municipal and industrial waste.
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What are the activities and experience of the organisation in the areas relevant for this project? What
are the skills and/or expertise of key persons involved in this project?
RG´s Technical department has experience in management of resources and development of
sustainable practices within the local industry. Our main contribution would be that of provide, in the
field of waste management, a good training ground for the development of innovative compliance
monitoring systems for the regional waste value chain. Our organization can also provide different
level of expertise in the field of environment, engineering, communication, project management and
international cooperation. Key people of RG assigned to this project are: Alessandro Sarno Working
for RG as Waste Management Developer, has a master level education with a degree in Biological
Sciences and Ecotoxicology (Lund University, 2012 – 2014) and a Bachelor degree in Biological
Sciences (Roma Tre, 2008 – 2012). Previously worked in different waste management organisations
in Sweden (RenoNorden, 2016 – 2018) and UK (Viridor, 2014 – 2016). Fluent speaker in Italian
(Mother-tongue), English (Global, Business, and UK), and Swedish. Pär Alapää Working for RG as
Environmental engineer, has a master level education with a degree in geosciences, specializing in in
environmental engineering (Luleå Technical University, 2016-2018) and a bachelor degree majoring
in geosciences Umeå university (2012-2015). Fluent speaker in Swedish and English, basic skills in
German and Finnish.
Has the organisation participated in a European Union granted project in the 3 years preceding this
application?
Yes
Please indicate:
EU Programme

IEE– Intelligent Europe

Year

2015

Project Identification or Contract Number

Action Nr 2016-EU-IA-0053 - Smilegov

Applicant/Beneficiary Name

Region Gotland
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Project Description
Priorities
Please select the most relevant horizontal or sectoral priority according to the objectives of your
project.
HORIZONTAL: Development of relevant and high-quality skills and competences
If relevant, please select up to two additional priorities according to the objectives of your project.
●

●

EN

YOUTH: Promoting quality youth work
HORIZONTAL: Sustainable investment, performance and efficiency
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Please comment on your choice of priorities.
Non-compliance in the waste sector remains an enormously serious issue. It undermines investment,
growth and jobs within the waste and resources industry and threatens our natural environment. In
plain sight, we are experiencing a systematic failure in the waste management sector. The waste
industry is unusual in that its very existence relies heavily upon adherence to, and effective
enforcement of, rules and regulations. Since the mid-1990s, interventions in the market, such as the
introduction of Landfill Tax, have made simply disposing of waste less economically attractive
compared with alternatives, such as preventing waste in the first place, and recycling. Long gone are
the days when almost all waste was sent to the local landfill. But as the laws governing the waste
management sector have changed over time, and as taxes have affected the costs of alternative
ways of dealing with waste, so the opportunities to avoid costs by breaching the laws, and the gains
to be made from avoiding these costs, have increased. According to the main results of the
“Combating Waste Crime Using Satellite Technologies” workshop, that we attended recently in
Brussels on the premises of the DG Environment, waste non-compliance is estimated to cost EU
member states € 72 - 90 billion in cleanup costs and lost revenues. Recent literature and studies on
this topic revealed that: (1) the complexity of legislation combined with a variety of authorities
addressing non-compliance at different levels created a complicated web of regulation and
legislation, which is bound to make prevention of non-compliance challenging; (2) the lack and
misuse of appropriate licenses and falsified documentation is a prevailing characteristic in noncompliance in waste sector. Actually, these evidences not only affect the MSs authorities, but in a
stronger way all the actors of the waste management sector, by means of the Extended Producer
Responsibility (EPR) principle: “a producer’s responsibility for a product is extended to the postconsumer stage of a product’s life cycle” (according to the OECD definition). At EU level, the Waste
Framework Directive (2008/98/EC) sets the general framework for waste management and provides
some principles regarding the implementation of EPR. According to these, the primary responsibility
of waste holders is to hand waste over to private or public waste collectors or dealers, unless the
holders themselves are an establishment or undertaking which carries out waste treatment
operations in compliance with applicable rules (Articles 13 and 15(1)). However, the same
responsibility as the waste holder also applies to the “waste producer or other holder” (Article 15(1))
and this irrespective of whether such a person has the waste in its possession or not (Articles 3(5)
and 3(6)). It should be stressed that, at this stage of the reasoning, the “waste producer” in question
is not the producer of the product from which the waste came, but rather, according to the Directives’
own words, “anyone whose activities produce waste (original waste producer)” (Article 3(5)).
Therefore, the greater the growth of the non-compliance phenomenon, the greater the risks and
liabilities for anyone. Thus, the WASTE COMPLIANCE project approach is based on the following
main concepts: (1) An early engagement of public local actors, as a valuable strategy to improve the
awareness of both public bodies and private ones about the Extended Producer Responsibility (EPR)
and other waste compliance regulations; (2) The development of training and due diligence tools to
support the involved actors in assessing the waste value chain to which they belong. The main
objective of the project is to provide public administrators and local firms with (1) a learning
framework which enables them to understand, experiment with and analyse the root causes of their
waste extended responsibilities, (2) guidelines for capacity building in the sector, by means of a
collegial involvement of many relevant stakeholders: Universities, Entrepreneurs, Public Bodies and
a pool of relevant experts in the waste management and circular economy domain.

Project Description
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Please explain the context and the objectives of your project as well as the needs and target groups
to be addressed.
Why should this project be carried out transnationally?
As reported by the European Commission in the COM(2018) 10 final “EU actions to improve
environmental compliance and governance” (Brussels, 18.1.2018), the EU already has an extensive
body of mature environmental legislation, however there are major challenges to its implementation,
such as weak mechanisms for securing compliance and effective governance at national, regional
and local level (“The EU Environmental Implementation Review: Common challenges and how to
combine efforts to deliver better results”, COM(2017) 63). Non-compliance may occur for different
reasons, including confusion, poor understanding or lack of acceptance of rules, lack of investment,
opportunism and criminality. In practice, mechanisms for securing compliance involve Member
States (MSs) using three broad classes of intervention (collectively referred to as “environmental
compliance assurance”): (1) promotion, (2) monitoring, (3) follow-up and enforcement. Within this
context, MSs authorities responsible for environmental compliance assurance face numerous
challenges, in particular: the extent and diversity of EU environmental rules on activities with
environmental impacts; the fact that they cover the whole territories of Member States, rural as well
as urban areas; the existence of recognised problems with water and air pollution, waste disposal
and nature in decline; the expectations of the public; the number and diversity of those who must
comply with environmental rules; the many different kinds of compliance problems that can present
themselves; the difficulties with detecting and addressing these, in particular environmental crimes.
Finally, capacity is the greatest challenge that should be added to this list, as responsibilities are
often allocated to smaller bodies with limited financial resources, low staff numbers or a lack of
specialist knowledge (see for instance the implementation challenges report of the EU Network for
Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL) at https://www.impel.eu/impelstudy-confirms-that-significant-challenges-remain-in-implementing-eu-environmental-law). These
challenges have resulted in a demand for and the emergence of different forms of support at EU
level, therefore the Commission has considered a number of actions in 2019 (COM(2018) 10 final) to
improve environmental compliance assurance, such as: - improve deployment of environmental
compliance assurance expertise across the EU by means of peer reviews, joint enforcement actions,
compliance assurance visits and use of the TAIEX-EIR Peer2Peer tool; - identify necessary
professional skill-sets and training needs for environmental inspectors and improve cooperation with
practitioner and other bodies promoting excellence and providing training for compliance assurance
professionals at national and European level; - facilitate the sharing of good practices, background
and reference material, promote funding opportunities for environmental compliance assurance, and
explore the setting up of a wider environmental implementation portal; - prepare a good practice
guidance document on strategies for combating environmental crimes and other related breaches,
with a particular focus on waste and wildlife offences; - prepare guidance document(s) on good
practices in environmental compliance assurance in rural areas (in relation to land and water); prepare documentation on good practices in the handling of environmental complaints and citizen
engagement at Member State level, including through citizen science and work with Member States
to share good practices on effective national complaint-handling mechanisms concerning EU
environmental law. Thus, taking advantage of and being complementary to these actions, the
WASTE COMPLIANCE project intends to develop 1 innovative learning framework to enable young
administrators and waste management operators at very local level (small communities and towns,
rural areas, small public bodies) to understand, experiment with and analyse either the root causes of
their waste extended responsibilities either the impacts on their responsibilities caused by the
regulations and directives in the waste sector. Therefore, the project widely targets all those relevant
actors not directly reached by the EC planned actions (for example, the TAIEX-EIR PEER 2 PEER
only finances study-visit, workshops or expert missions, and does not provide services to local
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environmental implementation businesses if the application is not supported by an authority).
What results are expected during the project and on its completion?
During its lifetime and on its completion, the main expected results are: 1) An updated framework and
an increased knowledge of European situation in terms of directives, regulations and practices
related with the waste/environmental compliance assurance, also built complementing the materials
that the EC is developing through the TAIEX-EIR PEER 2 PEER Programme. 2) The production of
Guidelines for capacity building for young people working in public bodies, agencies and local firms
dealing with waste management issues, related to WP2. Guidelines for capacity building will
elaborate and transfer to young people and operators those good practices, background and
reference material that the EC is going to collect and provide to a more generic audience, mainly
working in public bodies. 3) A roadmap and a Learning Programme to educate young operators and
administrators to waste compliance topics and issues, related to WP3, together with the production
of 1 set of training materials and 1 Pamphlet on WASTE COMPLIANCE Learning Outcomes (LOs).
4) A tested and validated interactive learning Model targeting young researchers, operators,
educators and administrators for teaching on how to carry out effective waste compliance due
diligences, based on a Simulation Approach. The training phase will be implemented with a Blended
Mobility Program, starting from the delivering of 5 Training Modules, simulations exercises and nonformal activities in mobility. 5) Conditions set for the promotion, assessment, recognition, and
validation of the WASTE COMPLIANCE model, with the production of a Report for replicability,
related to WP4. Therefore, thanks to the expertise of the Consortium and to a research phase
providing a collection of approaches and best practices in the waste management field, a simulative
experience and Training Execution Materials (TEM) will be realized, to provide and transfer to young
people working in the environmental sector new tools, capabilities and skills.
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In what way is the project innovative and/or complementary to other projects already carried out by
the participating organisations?
At EU level, the Waste Framework Directive (2008/98/EC) sets the general framework for waste
management and provides some principles regarding the implementation of Extended Producer
Responsibility. According to these, the primary responsibility of waste holders is to hand waste over
to private or public waste collectors or dealers, unless the holders themselves are an establishment
or undertaking which carries out waste treatment operations in compliance with applicable rules
(Articles 13 and 15(1)). However, the same responsibility as the waste holder also applies to the
“waste producer or other holder” (Article 15(1)) and this irrespective of whether such a person has
the waste in its possession or not (Articles 3(5) and 3(6)). It should be stressed that, at this stage of
the reasoning, the “waste producer” in question is not the producer of the product from which the
waste came, but rather, according to the Directives’ own words, “anyone whose activities produce
waste (original waste producer)” (Article 3(5)). Thus, the improper management of waste may
generate numerous risks for waste producers, depending on the specific circumstances, particularly
if the waste is turned over to unauthorised persons. In that situation, the producer of the waste may
become liable for the activity of third parties. Assessing these risks by means of an accurate waste
due diligence and reflecting them in the transaction documents is therefore extremely important. On
the other hand, awareness about compliance with the waste directive is a key capability in the sector,
and this is relevant for young people working in local public bodies or private ones, because they
represent the pillars on which these organisations will build their future. WASTE COMPLIANCE is
innovative in the sense that provide solutions integrating public data from several countries with risks
and compliance evaluations, while it teaches how to gather and elaborate data and what compliance
to the waste directive means for various type of organisations. Furthermore, WASTE COMPLIANCE
is innovative in the selection of target group: to date, the initiatives mainly managed by national and
local governments have foreseen a limited direct involvement of the youngest in the evaluation of
compliance with the European directives dealing with the environmental assurance. For this reason,
the target group selected by the project are composed by all people who everyday face and are in
contact with environmental issues and the waste management flows.
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How did you choose the project partners and what will they bring to the project?
Does it involve organisations that have never previously been involved in a in a Strategic
Partnerships project?
The WASTE COMPLIANCE project aims to provide young people working in public administrations
and local firms with (1) a learning framework which enables them to understand, experiment with and
analyse the root causes of their waste extended responsibilities, (2) guidelines for capacity building in
the sector. The size of the project Consortium reflects the broad spectrum of expertise required for
the endeavour envisaged by the project objectives, as well as the opportunity of involving the various
groups directly related with relevant activities in the field of waste management. The combined
expertise of the participants provides a full trans-disciplinary approach to the problems associated
with compliance awareness and environmental risk evaluation, and allows for significant
advancement in tackling such complex themes. Type and geographical balance is taken into account
in the whole project: the project Consortium is mainly composed of organizations working in the
addressed field; it includes the right balance between field experts, as well as between theoretical
and applied/technical skills. The partners involved, coming from 3 EU Programme Countries, have
high-level and complementary expertise in the areas of the project and form a Consortium of
outstanding level, strongly benefitting from previous and ongoing projects. The proposal presented
here provides the opportunity for an efficient development, use, and application of knowledge in
mutual profit with other funded initiatives. All the partners will have to deal with the classical project
management tasks at local level (e.g., project and financial management, dissemination, and
sustainability of the project results), even the main coordination will be carried on by R2T. The main
areas addressed by the project objectives, as well as the upscaling strategy, helped to define the
main actors of the project: • The Capacity Building Organizations (CBOs) involved in environmental
assurance e and waste management. They will be engaged as pilot training and practices providers.
Furthermore, they will interact with the other partners in defining the methodology and platform
requirements. Finally, they will support the implementation of training activities for youngsters and
operators. Project partner who will act as CBO is RG. • The Technical Organizations (TOs) working
in the waste management field and in the elaboration of materials for training and risk assessment.
They will support the analysis of data, the elaboration of the training materials and the deployment
web platform to simulate the EPR main issues. Project partners who will act as TOs are: R2T and
BPMI.
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How will the tasks and responsibilities be distributed among the partners?
A framework of role and responsibilities will be included in the Project Quality Management Plan
(PQMP) that will be defined and shared among all partners at the beginning of project
implementation, addressing individual partner representatives (Activity Leaders, Project Manager,
Quality Manager, Dissemination Manager) and consortium bodies (General Assembly, Management
Support Team) engaged in management, monitoring and evaluation, under the coordination of R2T.
A General Assembly, coordinated by the WASTE COMPLIANCE Project Manager, made of one
representative per partner will act as main decision body during project life cycle, working in synergy
with the Management team, made of WASTE COMPLIANCE Project Manager (PM), a Quality
Manager (QM) and a Communication & Dissemination Manager (C&DM). The action of the
Management Team will facilitate the analysis and improvement of project quality, identifying methods
and approaches for better implementing project phases, also in terms of a cost/effectiveness
perspective, reducing and possibly eliminating unsatisfactory performances. QM (from RG) will be
responsible for the effective application of project methodology and approach among partners,
inspired by a participatory dynamic at all levels and EU strategic cooperation and sharing. C&DM
(from BPMI) will be responsible for the coordination of communication and dissemination throughout
the project allocating efforts among partners at local, national and European level, managing
communication tools in synergy with all partners, especially for what concerns the implementation of
the Social Media Strategy. Each Activity, at micro-level of implementation, will be coordinated by the
partner representatives that will act as Activity Leaders (ALs) reporting to Work Package (WP)
coordinators on the progress of on-going activities. In their role ALs will be also responsible for the
outputs of each Activity ensuring that such deliverables are produced on time and according with the
project management plan. A risk management plan included in the Project Management Quality Plan
(PMQP) will guide all partners at all level (from micro to macro) to face and mitigate eventual risks. In
particular, the Management Support Team will be particularly engaged in monitoring and the
management of risks analysis activities. Accounting activities will be carried out gathering all relevant
documents by the project coordinator (R2T) in order to proceed to final accounting to be finalized in
the last two months of project implementation. All monitoring reports will be then assessed for final
project evaluation, for which R2T will be also responsible, by proceeding in gathering also additional
information both internally, collecting the consortium’s impressions and suggestions about the
project, and externally, by gathering formal and informal feedbacks from different stakeholders
involved. WP coordinators have already been identified in the project design phase among partner
organizations, according their previous experience in EU project implementation and their relevant
field of expertise, as follows: WP1 coordinator: R2T (Project Management) WP2 coordinator: RG
(Research and exchange of best practices) WP3 coordinator: R2T (Developing of the innovative
WASTE COMPLIANCE Model) WP4 coordinator: BPMI (Testing and Validating the WASTE
COMPLIANCE Model) WP5 coordinator: BPMI (Dissemination and Exploitation)
If relevant, please identify and explain the involvement of associated partners, not formally
participating in the project. Please explain how they will contribute to the implementation of specific
project tasks/activities or support the dissemination and sustainability of the project.
Please select up to three topics addressed by your project.
●

●

●
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Participants
Please briefly describe how you will select and involve participants in the different activities of your
project?
WASTE COMPLIANCE targets young workers in the environmental protection field, both in the
public and the private sector. Concerning their selection, a survey for pre-assessment will be
performed. Specifically, will be involved 20 participants in each country. Regarding, the learning
mobility, the participants will be involved in training modules addressing the following topics: (1)
Educational skills (EU agenda on waste policies); (2) Technical skills ((1) Waste and environmental
assurance and (2) Extended producer responsibility); (3) Methodological skills (How to elaborate a
Waste Due Diligence); (4) Sociological skills (Increase Waste responsibility consciousness among
operators); (5) Intervening skills (Protective and preventive measures at local level). Participants will
be involved in simulation exercises and real-life scenarios for holistic understanding of waste
responsibilities. Participants selected will also take part to non-formal activities and peer learning
sessions to share and discuss analysed results and gather feedback about lesson learnt. The
validation of the WASTE COMPLIANCE Learning Model will be performed involving participants also
beyond the project boundaries, while the assessment of the Learning Outcomes (LOs) achieved by
the participants will provide them specific Europass Certificates.
Participants with fewer opportunities: does your
project involve participants facing situations that
make their participation more difficult?
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Preparation
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Please describe what will be done in preparation by your organisation/group and by your
partners/group before the actual project activities take place, e.g. administrative arrangements,
communication about the activities, selection of the persons, coaches, involvement of stakeholders,
etc.
From the official starting date of the project, two months will be used to manage all logistic and
organizational aspects related to the Kick-off meeting and the actual starting of project
implementation. These preparatory efforts will affect mainly R2T who will host the meeting (KoM) in
London. Some crucial aspects will be addressed at this stage as fundamental steps towards a
smooth and fruitful cooperation among partners. R2T will confirm contact information from partners
and share this database of contacts among the Consortium, encourage to use any channel of
communication (e-mail, Skype, smartphone apps, etc.) in order to facilitate a smooth flow of
information and transparency, and to prevent the arising of misunderstanding. English language will
be mainly used for communication. Direct contacts between R2T and the EU/National Agency
managing the Program will be also established since the very beginning of the project, starting a
fruitful exchange of information and updating about project progress. The Coordinator will promptly
activate media to take part in the press conference to be held in the occasion of KoM, when the
project will be presented under the framework of the ERASMUS + Programme and priorities. Within
the Consortium, KoM will allow partners to discuss activity and roles in details, as well as some other
crucial technical issues. Informative material, datasheets, synoptic tables, concept maps, etc.,
concerning project implementation and management, will be share among partners also before KoM
through Cloud sharing for facilitating their active participation in the meeting and their further
engagement in a successful project performance. Under the coordination of R2T, partners will define
a framework of roles and responsibilities among their representatives as individuals and in
Consortium bodies, to be included in the Project Quality Management Plan (PQMP). Information,
materials and tools to be included in the PQMP will be discussed prior and during the kick-off
meeting in order to share internal monitoring systems to be eventually harnessed and readapted
within WASTE COMPLIANCE implementation. The selection of partner representatives within
Consortium bodies will be defined during KoM. The staff involved as managers, researchers,
technicians, administrative, trainees and/or learners in project implementation has been partially
already defined in the project design phase and will be confirmed in the very beginning of the project.
Since the beginning of this preparatory phase, partners will be encouraged to develop contacts with
local/national/stakeholders, and share a list of potential contacts to be involved and reached during
and after the project, discussing their relevance and ways of engagement during KoM. Such list will
be developed with the same format (categorization) for facilitating comparison and exploitation of
information among partners, and will be shared through Cloud storage, to be updated during the
whole project life cycle. Project beneficiaries from and outside partner organizations, who will directly
take part in the project as trainers/learners will be selected before (train-the-trainer) and during
implementation, as part of a specific activity of recruitment, selection and pre-assessment of
learners, in order to reach the planned target groups in terms of numbers and categories, according
with the related indicators. PQMP goals and strategy will be presented in order to share among
partners, already in the project design phase, the same approach to project implementation that may
guide them to determine if deliverables are being produced to an acceptable level of quality and in
time, effectively managing project implementation during and after the project life cycle, cooperating
in synergy and in participatory manner for creating the proper conditions for final evaluation, towards
the achievement of the expected results and objectives. According to such approach, the Consortium
will organize the division of tasks for decision making, conflict resolution, reporting, monitoring, and
communication also according with a Cooperation Agreement to be signed bilaterally by the
Coordinator and partners, dealing with specific issues (ex. warranties, involvement of third parties,
limitations of contractual liability, damage caused to third parties, force majeure, justifying costs, etc.)
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and defining key-roles and consortium bodies. This agreement will assure that all partners share
project aims and the division of tasks, undertaking to take part in the efficient implementation of
Project, and to cooperate, perform and fulfil, promptly and on time, all of its obligations under the
Grant Agreement. Moreover, it will establish that any deliberation of a Consortium Body should reach
50% votes +1, and that such bodies should possibly not deliberate and decide validly unless 2/3 of
its Members are present or represented.
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Management
Funds for Project Management and Implementation
Funds for 'Project Management and Implementation' are provided to all Strategic Partnerships based
on the number of participating organisations and duration of the project. The purpose of these funds is
to cover diverse expenses that any project may incur, such as planning, communication between
partners, small scale project materials, virtual cooperation, local project activities, promotion,
dissemination and other similar activities not covered by other types of funding. A partnership may
receive a maximum of 2750 EUR of 'Project Management and Implementation cost' per month.

Grant per
organisation and per
month

Number of
Organisations

Grant

Applicant Organisation

500.00 EUR

1

12000.00 EUR

Partner Organisation

250.00 EUR

2

12000.00 EUR

3

24000.00 EUR

Organisation Role

Total
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Please provide detailed information about the project activities that you will carry out with the support
of the grant requested under the item 'Project Management and Implementation'
WASTE COMPLIANCE is structured in 5 main Work Packages (WPs): [WP1] Management and
Coordination of the Project [month 1 – month 24]. The objective of this WP is to support the project in
succeeding its goal through strong coordination and continuous monitoring, assessment, and
reporting. [WP2] Research and exchange of best practices [month 1 – month 8]. This WP: aims at
studying and analysing the state of the art on current studies, practices, cases and programs related
to waste management, EPR and environmental assurance. In this regard WP2 will produce the
intellectual output O1: Guidelines “Waste Management, Extended Produce Responsibilities and
Environmental Assurance at European level”. Expected activities are: (A1) Analysis of State of Art of
procedures related with the Waste Directive; (A2) Analysis of existing measures/dynamics to protect
responsibilities and prevent risks; (A3) Mapping of Data availability and Best practices to elaborate
Waste Due Diligences. [WP3] Developing of the innovative WASTE COMPLIANCE Model [month 7 –
month 12]. The activity aims at conceptualizing and deploying the Learning Environment. WP3 will
first elaborate a broad set of simulation models that allow to capture a wide variety of situations which
will involve all the various perspectives brought by the project partners; then, the models will be
placed into a Simulation Process platform managed by a simulation engine. As concerns the courses
materials (TEM, O2; LOs, O3), these will be developed from both a didactical perspective and
organizational one, defining the specific set of presentations, case studies, group assignments,
group discussions and simulative exercises. Expected activities are: (A4) Establishing of the
Curriculum Committee (CC); (A5) Collaborative elaboration of courses on (1) Waste and
environmental assurance and (2) Extended producer responsibility; (A6) Build the interactive learning
platform; (A7) Drafting and application of a Training Execution Materials (TEM) to realize the training
Phase (training materials, tools and methodologies – OER); (A8) Developing Learning Outcomes
(LOs) in the ECVET/EQF perspective; (A9) Workshop for enabling users (trainers) [TRAIN THE
TRAINERS] to perform tasks of peer-learning and simulation; analysis of the outcomes. [WP4]
Testing and Validating the WASTE COMPLIANCE Model [month 12 – month 24]. WP4 aims at
planning and launching the training activities. First, a Training Execution Plan (TEP) is elaborated
which outlines the steps to successfully implement the training phase. It informs both the trainers and
the trainees how to act. According to this plan, the learning programme will be delivered. WP4 will
lead to the elaboration of a comprehensive set of guidelines for WASTE COMPLIANCE training
replication (O4). Expected activities are: (A10) Research and selection of target group through the
submission of surveys for the pre-assessment of learners; (A11) Training modules: (1) Educational
skills (EU agenda on waste policies); (2) Technical skills ((1) Waste and environmental assurance
and (2) Extended producer responsibility); (3) Methodological skills (How to elaborate a Waste Due
Diligence); (4) Sociological skills (Increase Waste responsibility consciousness among operators);
(5) Intervening skills (Protective and preventive measures at local level).; (A12): BLENDED learning
mobility: 30 training days (10 in-presence, 10 online, 10 for online assignments) for each selected
participant in each country; Non- formal activities and Peer learning sessions [MOBILITY] - to share
and discuss analysed practice and gather feedbacks about lesson learnt; (A13) Validation of the
Model: Assessment of LOs achieved: before, during and after the implementation of the learning
Programme (delivering EUROPASS certificates); Analysis of the operational and methodological
problems occurred, and development of the related problem solving strategy report; Study for model
standardization and replicability (OER). [WP5] Dissemination and exploitation [month 2 – month 24].
The Project partners will set up a dissemination plan to promote the outcomes of the project and the
lessons learnt at a European level. Expected activities are: (A14) Developing a Social Media
Marketing Plan; (A15) Local/National Events; (A16) International Conferences. Dedicated
presentations to end-users related institutions and organisations will be realised. Specially designed
presentations, will be addressed to raise awareness about the Project approach and objectives. The
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O4 will be presented and disseminated, together with the other produced intellectual outputs, during
the final conference in Rome at month 24.

Transnational Project Meetings
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Transnational project meetings: how often do you
plan to meet, who will participate in those
meetings, where will they take place and what
will be the goal?

EN

Since the design project phase, all the involved
partners have adopted shared methods and a
participative approach, cooperating to reach high
quality project results. This dynamic approach,
based on continuous exchanges of inputs and
good practices, ensures synergies among all the
partner organisations, active in different fields
and in different European countries. This shared
and participative approach has been foreseen
through all the project management and
implementation, ensuring transnational meetings
among partners. Expected Transnational
meetings are: A Kick off Meeting (1.1) in M1 will
be hosted by R2T in London (UK). Kick off is the
first operational meeting among all the partners
involved in the project activities (x
representatives for partners). Goals of this
meeting: - Define all collaborations and motivate
the involved staff, building the working team; Specify objectives and operational tasks,
according to skills and experiences; - Define
roles and responsibilities, clarifying project
constraints and deadlines - Allow exchanges,
question time - Present all the tasks of the project
management, creating a Steering Committee. A
Workshop for sharing research results of WP2
will be hosted in London (UK) by R2T, in M7.
This workshop will be the occasion (open to the
partners researchers involved in WP2) to share
and discuss among them all the achievements of
the research activity carried out by each partner
at national level. Goals of this meeting will be to
define the mapping of best practices and
programs related to waste management and
EPR at EU level. Finally, thanks to this meeting
among all partners, guidelines will be draft
thanks to the participative approach and shared
methods. A Workshop for sharing results of WP3
will be hosted in Visby (Sweden) by RG, in M12.
During the workshop the mid-term results of the
project will be presented and discussed. The
preparation for the next part of the project
(training) will be performed. Finally, during the
workshop the training of the trainers will be
carried on, especially on the simulative learning
platform, so to test the accessibility and the
potential benefits coming from using such a tool
for learning and dissemination as well. A Final
Project Meeting, foreseen in M24, will be hosted
in Rome (Italy), by BPMI. All the partners will
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participate, with 3 representatives each, to report
and share projects results; to finalize intellectual
outputs, verifying that each activity has been
carried out in time and in budget; to organize the
international final conferences. Partners,
institutions at national and regional levels with
stakeholders in education and training field will
discuss and evaluate project implementation, to
disseminate the WASTE COMPLIANCE results.

Transnational Project Meeting - 1

Meeting Title

Kick-off meeting

Leading Organisation

RECYCLE2TRADE LTD

Country of Venue

United Kingdom

Transnational Project Meeting 1 - Flow 1
Sending Organisation

BPMI srl

Country of the Sending Organisation

Italy

No. of Participants
Distance Band

3
100 - 1999 km

Grant per Participant

575.00 EUR

Grant

1725.00 EUR

Transnational Project Meeting 1 - Flow 2
Sending Organisation

GOTLANDS KOMMUN

Country of the Sending Organisation

Sweden

No. of Participants
Distance Band
Grant per Participant

EN

3
100 - 1999 km
575.00 EUR
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Grant

1725.00 EUR

Transnational Project Meeting - 2
Meeting Title

1st Workshop

Leading Organisation

RECYCLE2TRADE LTD

Country of Venue

United Kingdom

Transnational Project Meeting 2 - Flow 1
Sending Organisation

BPMI srl

Country of the Sending Organisation

Italy

No. of Participants
Distance Band

3
100 - 1999 km

Grant per Participant

575.00 EUR

Grant

1725.00 EUR

Transnational Project Meeting 2 - Flow 2
Sending Organisation

GOTLANDS KOMMUN

Country of the Sending Organisation

Sweden

No. of Participants
Distance Band

3
100 - 1999 km

Grant per Participant

575.00 EUR

Grant

1725.00 EUR

Transnational Project Meeting - 3
Meeting Title
EN

2nd Workshop
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Leading Organisation

GOTLANDS KOMMUN

Country of Venue

Sweden

Transnational Project Meeting 3 - Flow 1
Sending Organisation

BPMI srl

Country of the Sending Organisation

Italy

No. of Participants
Distance Band

3
100 - 1999 km

Grant per Participant

575.00 EUR

Grant

1725.00 EUR

Transnational Project Meeting 3 - Flow 2
Sending Organisation

RECYCLE2TRADE LTD

Country of the Sending Organisation

United Kingdom

No. of Participants
Distance Band

3
100 - 1999 km

Grant per Participant

575.00 EUR

Grant

1725.00 EUR

Transnational Project Meeting - 4
Meeting Title

Project Final Meeting

Leading Organisation

BPMI srl

Country of Venue

Italy

Transnational Project Meeting 4 - Flow 1
Sending Organisation
EN

GOTLANDS KOMMUN
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Country of the Sending Organisation

Sweden

No. of Participants
Distance Band

3
100 - 1999 km

Grant per Participant

575.00 EUR

Grant

1725.00 EUR

Transnational Project Meeting 4 - Flow 2
Sending Organisation

RECYCLE2TRADE LTD

Country of the Sending Organisation

United Kingdom

No. of Participants
Distance Band
Grant per Participant
Grant

3
100 - 1999 km
575.00 EUR
1725.00 EUR

Project Management

EN
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How will you ensure proper budget control and time management in your project?
The project management will apply knowledge, tools and techniques to all the activities to be carried
out during the project life cycle, in order to ensure the achievement of the expected results within the
given constraints and resources framework, according to the Project Quality Management Plan
(PQMP) defined and shared among partners at the beginning of the project. At the beginning of
project implementation, R2T will start preparing works for the Kick-off meeting to be held in Salerno.
All partner organizations will attend the meeting through the participation of 2 representatives per
partner. The Project Management Quality Plan (PMQP) produced by R2T will be discussed and
shared among partners, as well as the Communication & Dissemination Strategy Plan to which each
partner will contribute. Key-roles among the staff and consortium bodies will be set per each partner
organizations (Activity Leaders, WP managers, Quality Managers, Curriculum Committee). In
particular, the role and tasks of the Curriculum Committee (CC) will be described. Members (1
representative per partner, among the most experienced professionals and scholars) will be
appointed during the second month of project implementation. Periodic online conferences (1/3
months) will be held for monitoring the whole project implementation, sharing information, reports
and documents among partners, eventually presenting problems occurred and sharing strategy for
mitigating them. A final meeting will be held in Rome. Relevant institutions at national and European
level will be invited, besides relevant sector stakeholders, as a result of the contacts development
join activity of all partners. All partner organizations will attend the meeting through the participation
of 2 representatives per partner. The Final meeting will be an occasion for discussing and evaluating
project implementation and follow up, in view of the replicability of the WASTE COMPLIANCE
learning program, as well as the promotion of the official assessment, recognition and validation of its
LOs. Accounting activities will be carried out gathering all relevant documents by the project
coordinator R2T in order to proceed to final accounting to be finalized I the last two months of project
implementation. The project Management and Implementation activities are related to the WP1, and
they include the Kick off meetings, the Final meeting, periodic online conferences, and the account
and evaluation processes. The Project Manager (R2T) will be responsible for the proper application
of the procedures and will monitor the carrying out of activities. R2T will assume responsibility for: planning the overall project execution and administering project resources according with the project
management plan; - monitoring project execution and initiating appropriate corrective actions; representing the project towards the European Commission or other bodies and assuming
responsible for the project formal communication; - communicating with the Activity Leaders to
ensure correct execution; - informing the Consortium as a whole on the overall progress and making
suggestions for major needed changes or actions. The Project Manager supervises all the activities
and will be responsible for the communication management among partners, being in charge for
ensuring effective communication flows within WASTE COMPLIANCE and between the partnership
and the European Commission. On the basis of a proper information distribution and reporting, R2T
will maintain the relationship with the European Commission in order to provide the EC Project
Officer with the whole set of administrative, financial and technical documents requested. R2T will
collect, monitor and integrate financial and administrative data for submission to the European
Commission including reports and project deliverables. Administrative planning and reporting of
implementation of the project budget is the responsibility of the R2T, and will be reported to the
Commission. Monitoring of the project budget utilization will be always checked. R2T will thus submit
all reports required by the Commission, ensuring a good working relationship and correspondence
with the Commission, for a complete list of deliverables and reports. All partners will be also
engaged, asked to contribute in synergy with R2T at micro-level of implementation, where each
activity will be coordinated by the partner representatives, appointing 1 activity leader (AL) per
organization, reporting to the WP manager on the progress and on-going activities. In their role, ALs
will be also responsible for the deliverables of each Activity and they will have therefore to coEN

33 / 98

Call 2018 Round 3 KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices
KA205 - Strategic Partnerships for youth
FormId KA205-A42E6CEA Deadline (Brussels Time) 4 Oct 2018 12:00:00

ordinate the work of all other staff involved and ensure that the deliverables are produced on time
and according with the project management plan.
How will the progress, quality and achievement of project activities be monitored? Please describe
the qualitative and quantitative indicators you will use. Please give information about the involved
staff, as well as the timing and frequency of the monitoring activities.
The project will apply various quality assurance principles, coordinated by the Quality Manager
(QM), which role has been described in the previous section. The main objectives of quality
assurance are: - to provide the project with methods, standards, and procedures to be used as they
appear to correlate to a specific request to the project; - to assist and advise the project team in its
effort to produce results of the utmost quality; - to prepare and to exercise controls to take a
permanent and critical view of the project; - to measure the progress and quality of findings in
comparison with the agreed upon objectives. The quality assurance procedures foreseen some
coherent quality controls. In fact, the above noted objectives will be pursued for all project activities
(e.g., project management, meetings, etc.) and deliverables (e.g., documentation, training, platform
functionalities, data, etc.). Notably, the Quality Assurance process will involve written statements for
the identification of roles and persons responsible for implementation. The responsibilities of all
personnel involved will be declared in a document and the appropriate internal monitoring systems
will be established. These will be consolidated in the Project Management Plan. The internal
monitoring system will involve specified in-house checks for each activity performed. A system will be
also devised for rectifying technical deviations, with tasks to be performed by each Activity Leader.
To assure the quality of the project deliverables, specific Quality Control procedures will be applied
to the reporting activities. These procedures will consist in monitoring the compliance of the
deliverables and official documentation produced by the ALs during the project activities to the
criteria established in the Project Management Plan. The documents have to comply with criteria
concerning indexing, structure, and paging rules. If any deviation occurs, the QM will employ
corrective actions to ensure the final quality of the deliverables. Regarding the quality of contents,
each formal deliverable will have to be validated and accepted by the majority of the members of the
General Assembly before it can be actually delivered to the Commission. Furthermore, external
experts will be engaged as peer reviewers to evaluate the project outcomes. To properly report the
activities related to the project, the consortium will elaborate deliverables and reports as required by
the project work plan and referred to any specific activity. In addition to the deliverables to be
provided in the activities, a number of management reports is also foreseen on a semester base. In
addition to these management reports, the set of documents concerning the work progress will be
produced, distributed, delivered to the EC (if required), and kept by the PM in a specific project
library: - Documentation produced before, during, and after the project meetings: agenda, list of
participants, proceedings, and minutes will be collected. - Documents produced through the project
carrying out: (interim reports, cost statements, conferences reports, deliverables etc.) Documentation produced by the dissemination activities: flyers, brochures, proceedings of
conferences and workshops etc. Administrative planning and reporting of implementation of the
project budget is the responsibility of the PM, supported by the QM, and will be reported to the
Commission on a semester basis. Monitoring of the project budget utilisation will be always checked.
The consortium has elaborated a detailed plan to accurately estimate the costs of implementing the
project and to ensure that the necessary resources are allocated. The estimated cost of the project is
in line with the activities necessary to achieve project goals. The budget distribution reflects the
project plan and effort allocation. In fact, the main costs are related to staff engagement as well as
travel and subsistence, and this reflect the need to elaborate a fundamental contribution in the field.

EN
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How will you evaluate to which extent the project reached its results and objectives? What indicators
will you use to measure the quality of the project's results?
The project management approach envisages the appointing of a quality assurance organizational
structure which will guarantee the quality of both the processes and the results, as reported in the
previous sections. All the partners will be involved, providing information and evaluation documents
to the ALs, who will collect and monitor the quality of the internal activities. Thus, the project final
outcomes will be evaluated: - Internally, collecting the consortium’s judgement about the project: how
satisfied they are with their efforts, how well the internal processes worked, and whether the project
did what everyone expected it would do. The quality assurance activities will support this evaluation
by means of recording problems, successes, and important things learnt. - Externally, by gathering
formal and informal feedbacks from different groups, as participants to the peer-learning initiatives
and participants to the planned conferences. Especially, the following measures will be used: Progress against objectives, provided by the internal progress report elaborated by the PM. In
particular, achievements of project milestones and delivery of project deliverables will be assessed. Website participation, recording the number of visitors per day/traffic to the platform. - Involvement,
provided by the number of organisations reached. We expect to be able to reach at least other 8
relevant organisations beyond the participating ones. - Participations, provided by the number of
involved young people participating the project (at least 30) during the training phase. - Events
coverage, provided by the number of participants to the conference (at least 100) and feedbacks
received based on feedback forms (at least 70). - Degree of Satisfaction, provided by the
participants, gathered during the project. - Degree of collaboration with other projects (at least 2). As
concerns specific outputs, the following results (Rx) and related indicators (Ix.y) are assumed: R1 –
Best practices survey R2 – Improved curricula of young operators R3 – Courses and training
materials R4 – Guidelines R5 – Suggestions for practice replicability R6 – Dissemination Indicator
1.1: Number of practices and programs revised (at least 10) Indicator 1.2: Geographic extent of the
study (global) Indicator 2.1: Curricula improved (20) Indicator 3.1: Number of trainees (at least 30)
Indicator 3.2: Hours of training for each trainee (240) Indicator 4.1: Guidelines for Waste Compliance,
EPR and Environmental Assurance (1) Indicator 5.1: Simulative learning platform (1) Indicator 6.1:
Transfer of the guidelines to the engaged organisations (3 Member States) Indicator 6.2: Conference
participation (at least 100 persons) Indicator 6.3: Organisations involved beyond the project
consortium (at least 8) Indicator 6.4: Number of persons reached by peer-learning initiatives beyond
the project participants (at least 100)
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What are your plans for handling risks which could happen during the project (e.g. delays, budget,
conflicts, etc.)?
Risks identified within the design phase through a brainstorming activity among the partner are: - The
entire project is not conducted within the available budget - Non-effective resources management Non-cooperation between the partner - Possibility of a partner failing - Not adequate involvement of
the stakeholders - The resources are not qualitatively and quantitative adequate - Loss of significant
human resources used in the activity - Internal control and monitoring mechanisms do not work
effectively - Activities are not conducted within the foreseen time frame - Conflict in the consortium Consortium disruption - Ineffective overall management - Lack of overall coordination - Delays in
deliverables However, the identification and the assessment of the risks will be an integral part of the
project management and all the risks identified will be monitored during the all life cycle of the
project. Consequently, an efficient project management will aim to contain risks exposure. The risk
management approach of the project will provide a monitoring and evaluation strategy that will allow
to implement project’s activities on schedule, achieving an efficient allocation of resources, while
mitigating eventual implementation risks. In order to proceed to the monitoring of the risks, in a
sustainable and efficient perspective, a Quality Management Support Team have been defined as a
part of a set of key-roles for the quality management of the project. Specifically, the Management
Support Team will be engaged in monitoring and risks analysis, detecting management risks and
applying the necessary mitigation measures, delegating in this case, the responsibility among partner
in order to handle effectively all risks identified. Moreover, PQMP, in order to define, measure and
control project quality will contain information on role and responsibility among the partners, including
the requirement skill sets and the approaches needed to face project implementation and eventual
risks. A quality management activity will ensure that implementation risks are promptly identified and
an appropriate corrective action is taken. According to the Project Quality Management Plan
(PQMP), project activities will be monitored during implementation by each activity leader, defined by
managerial staff of each partner organizations. In addition, monitoring the project’s performance and
the use of budget will help determining whether one is on, ahead of, or behind schedule and on,
under, or over budget. Each activity leader will report to the WP manager who will finally report to
R2T for the overall project monitoring during implementation. A special task will be assigned to the
members of the Curriculum Committee in each organization, who will control the training
contents/materials production from micro-level of project implementation to macro-level. These
regular updates shall fulfil one more aim, the project consortium shall be enabled to react to
upcoming challenges quickly to secure a smooth project progress and to guarantee the overall
project success. A risks management plan included in the Project Quality Management Plan (PQMP)
will guide all partners at all level (from micro to macro) to face and mitigate eventual risks. All
monitoring reports will be assessed, besides the main outputs of the validation of the project learning
program, for final project evaluation, also proceeding in gathering additional information. Internally,
collecting the consortium’s judgement about the project: how satisfied they are with their efforts, how
well the internal processes worked, and whether the project did what everyone hoped it would do.
The quality assurance activities will support this evaluation by means of recording problems,
successes and important things learnt. Externally, by gathering formal and informal feedbacks from
different stakeholders involved, also through questionnaires. Periodic online meetings (1/3 months)
will be held for monitoring the whole project implementation, sharing information, reports and
documents among partners, eventually presenting problems occurred and sharing strategy for
mitigating them. In this way, will be encouraged communication at all times as a plan to handle risks
proceeding to the risks identification and assessment as a part of agenda and creating an
environment where partner will contribute to the monitoring of the risks. Finally, the Project Manager
(R2T) will be responsible for the proper application of the procedures and will monitor the carrying
out of activities. R2T will assume responsibility for planning the overall project execution and
EN
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administering project resources according with the project management plan; monitoring project
execution and initiating appropriate corrective actions. The project manager will work with the
Consortium to ensure that risks are actively identified, analyzed and managed during the entire life
cycle of the project.
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Implementation
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Please explain how the results will be achieved.
WASTE COMPLIANCE project methodology is based on:
- a research phase (WP2), in which some multidisciplinary and participatory research activities will
define an upgraded picture of Waste Management and Environmental Assurance situation in Europe,
trough the analysis of State of Art, the analysis of existing cases, the mapping of Best practices and
workshops among partners for discussing researches results and drafting Guidelines;
- a processing phase (WP3) for the development of the learning programs through the establishment
of a Curriculum Committee (composed by 1 representative per partner, among the most experienced
professionals) and the development of a simulation learning platform. Simultaneously, partners will
provide the definition of Training Execution Materials (TEM) to realize the training phase, with the
preparation of training materials, tools and methodologies (OER), the developing of WASTE
COMPLIANCE Learning Outcomes (Los) in the ECVET/EQF perspective. Finally, workshops will be
realized for enables staff involved, in the perspective of “train the trainers” to perform tasks of
simulator learning process.
- a testing and validation phase (WP4), in which the learning programs are delivered, starting from
the selection of 100 participants among young people and operators working in the waste
management field – either in public bodies or in private companies – and the submission of surveys
for assessing their related competences. Participants will be engaged in a Blended Mobility Program
composed by:
- 5 training modules addressing the following topics:
(1) Educational skills (EU agenda on waste policies);
(2) Technical skills ((1) Waste and environmental assurance and (2) Extended producer
responsibility);
(3) Methodological skills (How to elaborate a Waste Due Diligence);
(4) Sociological skills (Increase Waste responsibility consciousness among operators);
(5) Intervening skills (Protective and preventive measures at local level).
- Simulations exercises. In this phase, thanks to platform it will be possible to experience videos and
scenarios concerning waste extended responsibilities, as well as processes to elaborate due
diligences and mitigative measures.
- Non- formal activities and Peer learning sessions with mobility to share and discuss analyzed
results and gather feedbacks about lesson learnt.
- The assessment of Learning Outcomes, providing the the delivery of Europass certificates, together
with an analysis of the operational and methodological problems occurred, the provision of a
problem-solving strategy and a final study for WASTE COMPLIANCE model standardization for
replicability.
- An inclusive Social Media Campaign (WP5), based on:
(1) Multiplier Events at National and Local level for the promotion of the project, involving Public
bodies and other associations active in the field of Education and Training in round tables for
stimulating a debate on the waste management and responsibility state of the art in Europe;
(2) A video-telling of the project;
(3) 1 awareness campaign dedicated to schools, firms and public bofies for the promotion of the
innovative model;
(4) 1 International Conferences in Rome, for the dissemination of project results and outputs.
The methodology described is the results of a participatory approach adopted by partners in the
project design phase, which will be carried out for the entire duration of the project.
EN
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How will you communicate and cooperate with your partners?
At the beginning of the project the Consortium will defined and share among the partners a Project
Management Quality Plan (PMQP) and the Communication and Dissemination Strategy Plan to
define a clear organizational structure with transparent and consistent roles and task per each
partner, timing for outputs delivering, and general principles for managing macro and micro WP.
However, the cooperation among partners has already started in the project design phase. The
composition of Consortium was determined during this preliminary step in order to realize a strategic
and cross-border partnership. The Consortium involves profit and no-profit organizations with a wellbalanced combination of different and complementary expertise. The Consortium is composed by
partners with a sound experience in Education and Training; companies differently focused on
education and innovative practices in education field and with a strong expertise in the use of ICTs
and dissemination and communication strategies. The Consortium, in this cross-border and
multidisciplinary perspective, has reflected on the importance of the promotion of high quality and
innovative teaching in education sector. During this preparatory design phase, each partner
contributed to plan the project execution and select the suitable modalities to collaborate facilitating
and consolidating the relationship in the Consortium in order to properly and responsibly address the
project implementation phase. For this reason, each partner is required to sign an agreement with the
Coordinator of the project to specify the responsibilities and the administrative and financial
arrangements. The Project Manager (R2T) will supervise the proper application of the procedures,
while, at micro-level of implementation, all partners will be responsible for the outcomes of the
allocated activities. The purpose of the PMQP is enhance an efficient, effective and mutual
cooperation and communication among all members of the Consortium.
The Kick-off meeting will host in London 3 representatives per partner and will be the right occasion
to discuss the project plan at micro-level as well as to mutually reinforce interactions and synergies.
Periodic online conferences (1/3 months) will be held for monitoring the whole project
implementation, sharing information, reports and documents among partners, eventually tackling
together problems and risks and developing strategies for mitigating them. In the perspective of
starting a process for building a strategic and cross-border partnership, the Consortium is composed
by 3 EU Member States. For this reason, in order to actually realize several periodic online
conferences, the project will carry out innovative tools and ICT solutions, such as webinar, skype
conferences, Doodles and videocalls. The Project Manager will be responsible for the project formal
communication and for informing the Consortium as a whole on the overall progress, gathering
suggestion from each partner. Finally, a Final Meeting will occur in Rome and will host both 3
representatives per partner and institutions at national and regional levels and stakeholders involved
in the education sector and training field. The Final Meeting will allow the discussion on and
evaluation of the main project outcomes, in view of the dissemination of the WASTE COMPLIANCE
results.

Have you used or do you plan to use eTwinning, School Education Gateway or the Erasmus+ Project
Results Platform for preparation, implementation or follow-up of your project? If yes, please describe
how.
NO
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Intellectual Outputs
Do you plan to include intellectual outputs in your project?
Yes
In case you plan to include Intellectual Outputs please describe them here.
ID

Leading Organisation

Output Title

O1

GOTLANDS KOMMUN

Guidelines “Waste Management, Extended Produce
Responsibilities and Environmental Assurance at
European level”

48736.00 EUR

O2

RECYCLE2TRADE LTD

Set of Training Execution Materials (TEM)

56756.00 EUR

O3

BPMI srl

WASTE COMPLIANCE learning outcomes in the
ECVET/EQF perspective (OER)

26098.00 EUR

O4

BPMI srl

WASTE COMPLIANCE Report for Practice
Standardization and Replicability (OER)

20070.00 EUR

Total

Grant

151660.00
EUR

Intellectual Output Details (O1)
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Output Title

Guidelines “Waste Management, Extended Produce Responsibilities and
Environmental Assurance at European level”

Output Type

Methodologies / guidelines – Methodological framework for
implementation

Start Date (dd-mm-yyyy)

2019-02-01

End Date (dd-mm-yyyy)

2019-09-30

Output Description (including: elements of innovation, expected impact and transferability potential)
Guidelines are the result of the research phase, and they will be innovative for the transnational and the international dimension of researches
conducted. They will be printed in English, and an open access PDF version will be available also in the 3 languages of the partnering countries
assuring a high impact of disseminations, also because they will be presented and disseminated in local/national events and in the International
Conference in Rome.
Please describe the division of work, the tasks leading to the production of the intellectual output and the applied methodology
RG is responsible of WP2, in which the Guidelines are draft. Therefore, RG will coordinate the tasks related to the elaboration, coping and printing of
Guidelines in English and a PDF version available in each language partnering the project.
The Guidelines will collect the results of the research phase carried out at national and European level on practices, laws, directives, procedure, etc.
dealing with waste management, environmental assurance, EPR and related compliance issues. All partners will actively contribute to the drafting of
contents, sharing a participatory methodology based on a common approach. Thanks to the workshop organized in London, for discussing
researches results, partners will have the opportunity to debate and compare the national systems and the European approach to waste
management and compliance.
In particular, Guidelines, as result of the research (WP2) will illustrate:
- results from the analysis of State of Art of procedures related with the Waste Directive; - results from the analysis of existing measures/dynamics to
protect responsibilities and prevent risks;
- the mapping of Data availability and Best practices to elaborate Waste Due Diligences.
Leading Organisation

GOTLANDS KOMMUN

Media

Text File
Internet
Press
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Publications
Participating Organisations

RECYCLE2TRADE LTD BPMI srl

Languages

English
Italian
Swedish

Intellectual Output Budget Summary
Please specify the staff resources which you need to produce the Intellectual Output.
Administrat
ive Support
Staff

Managers

Teachers /
Trainers /
Researcher
s

Technician
s

Youth
Workers

Grant

Id

Organisation

1

GOTLANDS KOMMUN

0.00 EUR

0.00 EUR

19280.00
EUR

4560.00
EUR

0.00 EUR

23840.00
EUR

2

RECYCLE2TRADE LTD

0.00 EUR

0.00 EUR

8560.00
EUR

3888.00
EUR

0.00 EUR

12448.00
EUR

3

BPMI srl

0.00 EUR

0.00 EUR

8560.00
EUR

3888.00
EUR

0.00 EUR

12448.00
EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

36400.00
EUR

12336.00
EUR

0.00 EUR

48736.00
EUR

Total

Intellectual Output Budget Details 915652356
Organisation

GOTLANDS KOMMUN

Country of the Organisation

Sweden
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Category of Staff

No. of Working Days

Grant per Day

Grant

Administrative support staff

0

157.00 EUR

0.00 EUR

Managers

0

294.00 EUR

0.00 EUR

Teachers/Trainers/Researchers

80

241.00 EUR

19280.00 EUR

Technicians

24

190.00 EUR

4560.00 EUR

0

241.00 EUR

0.00 EUR

Youth Workers
Total

23840.00 EUR

Intellectual Output Budget Details 917388753
Organisation

RECYCLE2TRADE LTD

Country of the Organisation

United Kingdom

EN
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Category of Staff

No. of Working Days

Grant per Day

Grant

Administrative support staff

0

131.00 EUR

0.00 EUR

Managers

0

280.00 EUR

0.00 EUR

Teachers/Trainers/Researchers

40

214.00 EUR

8560.00 EUR

Technicians

24

162.00 EUR

3888.00 EUR

0

214.00 EUR

0.00 EUR

Youth Workers
Total

12448.00 EUR

Intellectual Output Budget Details 952503917
Organisation

BPMI srl

Country of the Organisation

Italy

Category of Staff

No. of Working Days

Grant per Day

Grant

Administrative support staff

0

131.00 EUR

0.00 EUR

Managers

0

280.00 EUR

0.00 EUR

Teachers/Trainers/Researchers

40

214.00 EUR

8560.00 EUR

Technicians

24

162.00 EUR

3888.00 EUR

0

214.00 EUR

0.00 EUR

Youth Workers
Total
EN

12448.00 EUR
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Intellectual Output Details (O2)

EN
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Output Title

Set of Training Execution Materials (TEM)

Output Type

Learning / teaching / training material – Manual / handbook / guidance
material

Start Date (dd-mm-yyyy)

2019-08-01

End Date (dd-mm-yyyy)

2020-01-31

Output Description (including: elements of innovation, expected impact and transferability potential)
The Set of Training Execution Materials in WP3 is developed for planning and launching the training activities and for successfully implement the
training phase in WP4, deployment thanks to the simulation-based environment. According to this plan, the learning programme will be delivered and
also replicated at high level thanks to its nature of Open Educational Resource (OER).
Please describe the division of work, the tasks leading to the production of the intellectual output and the applied methodology
TEM will be coordinated and supervised by R2T with the contribution of the Consortium.
TEM will informs both the trainers and the trainees how to act and is created to:
- Define the lessons plan;
- Schedule and notify the trainees;
- Ensuring any pre-reading material is sent to them ahead of time;
- Train-The-Trainers to perform their roles in the learning process by giving them time to prepare and rehearse;
- Ensure all course materials, such as lesson outlines and learning activities are ready for the instructors;
- Reserve classroom space;
- Gather all equipment and supplies.
Furthermore, the TEP contains: a clear, complete description of the learning environment; directions for guidance, assistance and evaluations of
students
Tasks are related to:
- the production of the intellectual output concern the elaboration and drafting of 5 training modules, taught at distance by means of the interactive
learning platform, and they will organized as following:
(1) Educational skills (EU agenda on waste policies);
(2) Technical skills ((1) Waste and environmental assurance and (2) Extended producer responsibility);
(3) Methodological skills (How to elaborate a Waste Due Diligence);
(4) Sociological skills (Increase Waste responsibility consciousness among operators);
EN

47 / 98

Call 2018 Round 3 KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices
KA205 - Strategic Partnerships for youth
FormId KA205-A42E6CEA Deadline (Brussels Time) 4 Oct 2018 12:00:00

(5) Intervening skills (Protective and preventive measures at local level).
- The production of Simulations exercises and real-life scenarios;
- The organization of non-formal activities (workshops, peer learning sessions, debates). This part of the training will be hosted by RG.
During the training program, participants will attend the complementary courses and attend specific sessions by means of the simulation-based
platform. They will be involved in specific policy testing, and further providing of relevant feedbacks. The objectives of this experimentation with the
simulation platform are:
- To analyse and compare different (inter)national practices;
- To identify best practices
- To assess capabilities related with the elaboration of due diligences.
Leading Organisation

RECYCLE2TRADE LTD

Media

Publications
Interactive Resource
Video

Participating Organisations

BPMI srl GOTLANDS KOMMUN

Languages

English
Italian
Swedish

Intellectual Output Budget Summary
Please specify the staff resources which you need to produce the Intellectual Output.

EN
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Administrat
ive Support
Staff

Managers

Teachers /
Trainers /
Researcher
s

Technician
s

Youth
Workers

Grant

Id

Organisation

1

RECYCLE2TRADE LTD

0.00 EUR

0.00 EUR

17120.00
EUR

3888.00
EUR

0.00 EUR

21008.00
EUR

2

BPMI srl

0.00 EUR

0.00 EUR

12840.00
EUR

3888.00
EUR

0.00 EUR

16728.00
EUR

3

GOTLANDS KOMMUN

0.00 EUR

0.00 EUR

14460.00
EUR

4560.00
EUR

0.00 EUR

19020.00
EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

44420.00
EUR

12336.00
EUR

0.00 EUR

56756.00
EUR

Total

Intellectual Output Budget Details 917388753
Organisation

RECYCLE2TRADE LTD

Country of the Organisation

United Kingdom

EN
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Category of Staff

No. of Working Days

Grant per Day

Grant

Administrative support staff

0

131.00 EUR

0.00 EUR

Managers

0

280.00 EUR

0.00 EUR

Teachers/Trainers/Researchers

80

214.00 EUR

17120.00 EUR

Technicians

24

162.00 EUR

3888.00 EUR

0

214.00 EUR

0.00 EUR

Youth Workers
Total

21008.00 EUR

Intellectual Output Budget Details 952503917
Organisation

BPMI srl

Country of the Organisation

Italy

Category of Staff

No. of Working Days

Grant per Day

Grant

Administrative support staff

0

131.00 EUR

0.00 EUR

Managers

0

280.00 EUR

0.00 EUR

Teachers/Trainers/Researchers

60

214.00 EUR

12840.00 EUR

Technicians

24

162.00 EUR

3888.00 EUR

0

214.00 EUR

0.00 EUR

Youth Workers
Total
EN

16728.00 EUR
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Intellectual Output Budget Details 915652356
Organisation

GOTLANDS KOMMUN

Country of the Organisation

Sweden

Category of Staff

No. of Working Days

Grant per Day

Grant

Administrative support staff

0

157.00 EUR

0.00 EUR

Managers

0

294.00 EUR

0.00 EUR

Teachers/Trainers/Researchers

60

241.00 EUR

14460.00 EUR

Technicians

24

190.00 EUR

4560.00 EUR

0

241.00 EUR

0.00 EUR

Youth Workers
Total

19020.00 EUR

Intellectual Output Details (O3)

EN
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Output Title

WASTE COMPLIANCE learning outcomes in the ECVET/EQF
perspective (OER)

Output Type

Open / online / digital education – Open Education Resource (OER)

Start Date (dd-mm-yyyy)

2019-08-01

End Date (dd-mm-yyyy)

2020-01-31

Output Description (including: elements of innovation, expected impact and transferability potential)
OER will allow a continuous exchange and sharing of information and practices, as well as a constant quality control, inspired by benchmarking,
training materials and paths, in the perspective of ECVET standards.
Please describe the division of work, the tasks leading to the production of the intellectual output and the applied methodology
Partners will share a learning-outcome approach supporting non-formal learning from its conception to its implementation and assessment, defining
and sharing a common set of LOs on the skills and capacities to be acquired by learners, starting from the real educational needs highlighted by the
Consortium. LOs will thus state what a learner engaged in WASTE COMPLIANCE learning activities is expected to know, understand, or be able to
do at the end of the learning process. Such LOs may be exploited for future learning units to be accumulated or transferred within and across
qualifications and sectors, and included as a matter of discussion in the debate of recognition of competences of professional working in the field of
youth and waste management/compliance.
LOs will be classified on the base of targets of assessment to which scores will be assigned and integrated by additional comments, also considering
learners’ first self-assessment. Quality of teaching will be assessed also gathering learners’ feedbacks.
Since the project design phase, all partners have been cooperating in making a first screening of mechanisms for assessment, recognition and
validation of curricula and qualifications at national level. This first comparison between systems has shown similarities and discrepancies,
encouraging the partners to deepen the study of national systems within project implementation during its preparatory study phase to develop a
shared transnational methodology (methods, tools and criteria) for the assessment of the learning outcomes acquired by the learners involved.
Leading Organisation

BPMI srl

Media

Publications
Interactive Resource
Service

Participating Organisations

RECYCLE2TRADE LTD GOTLANDS KOMMUN

EN
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English
Italian
Swedish

Languages

Intellectual Output Budget Summary
Please specify the staff resources which you need to produce the Intellectual Output.
Administrat
ive Support
Staff

Managers

Teachers /
Trainers /
Researcher
s

Technician
s

Youth
Workers

Grant

Id

Organisation

1

BPMI srl

0.00 EUR

0.00 EUR

8560.00
EUR

3888.00
EUR

0.00 EUR

12448.00
EUR

2

RECYCLE2TRADE LTD

0.00 EUR

0.00 EUR

6420.00
EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

6420.00
EUR

3

GOTLANDS KOMMUN

0.00 EUR

0.00 EUR

7230.00
EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

7230.00
EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

22210.00
EUR

3888.00
EUR

0.00 EUR

26098.00
EUR

Total

Intellectual Output Budget Details 952503917
Organisation

BPMI srl

Country of the Organisation

Italy

EN
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Category of Staff

No. of Working Days

Grant per Day

Grant

Administrative support staff

0

131.00 EUR

0.00 EUR

Managers

0

280.00 EUR

0.00 EUR

Teachers/Trainers/Researchers

40

214.00 EUR

8560.00 EUR

Technicians

24

162.00 EUR

3888.00 EUR

0

214.00 EUR

0.00 EUR

Youth Workers
Total

12448.00 EUR

Intellectual Output Budget Details 917388753
Organisation

RECYCLE2TRADE LTD

Country of the Organisation

United Kingdom

Category of Staff

No. of Working Days

Grant per Day

Grant

Administrative support staff

0

131.00 EUR

0.00 EUR

Managers

0

280.00 EUR

0.00 EUR

30

214.00 EUR

6420.00 EUR

Technicians

0

162.00 EUR

0.00 EUR

Youth Workers

0

214.00 EUR

0.00 EUR

Teachers/Trainers/Researchers

Total
EN

6420.00 EUR
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Intellectual Output Budget Details 915652356
Organisation

GOTLANDS KOMMUN

Country of the Organisation

Sweden

Category of Staff

No. of Working Days

Grant per Day

Grant

Administrative support staff

0

157.00 EUR

0.00 EUR

Managers

0

294.00 EUR

0.00 EUR

30

241.00 EUR

7230.00 EUR

Technicians

0

190.00 EUR

0.00 EUR

Youth Workers

0

241.00 EUR

0.00 EUR

Teachers/Trainers/Researchers

Total

7230.00 EUR

Intellectual Output Details (O4)

EN
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Output Title

WASTE COMPLIANCE Report for Practice Standardization and
Replicability (OER)

Output Type

Open / online / digital education – Open Education Resource (OER)

Start Date (dd-mm-yyyy)

2020-01-01

End Date (dd-mm-yyyy)

2021-01-31

Output Description (including: elements of innovation, expected impact and transferability potential)
1 innovative and open access Report started for the assessment of LOs achieved, during the Learning Programme with the complete analysis of the
operational and methodological problems occurred, and the development of mitigation strategy.
Thanks to the open access modality, the Report could be disseminated in a large scale with a high exploitation impact, and with a widely level of
replicability.
Please describe the division of work, the tasks leading to the production of the intellectual output and the applied methodology
BPMI will coordinate the main tasks, with the contribution and the active support of the Consortium.
The consortium has already defined a set of learning outcomes, and the related assessment methodology, which will be improved and provided to
competent institutions, encouraging them, at national and European level, to consider, recognize and validate the WASTE COMPLIANCE Model.
Thus, according to a learning outcome-oriented approach, this methodology will increase the project impact on institutional stakeholders, especially
through a classification of LOs on the base of targets of assessment (capacity of mastering: 1-the work process; 2- working methods, tools and
materials; 3-knowledge upon which the work is based; 4-key skills for lifelong learning).
All partners will then proceed in validating and exploring the perspectives of the WASTE COMPLIANCE learning programme, including project follow
up and replicability.
Leading Organisation

BPMI srl

Media

Text File
Text

Participating Organisations

RECYCLE2TRADE LTD GOTLANDS KOMMUN

Languages

English
Italian

EN
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Swedish

Intellectual Output Budget Summary
Please specify the staff resources which you need to produce the Intellectual Output.
Administrat
ive Support
Staff

Managers

Teachers /
Trainers /
Researcher
s

Technician
s

Youth
Workers

Grant

Id

Organisation

1

BPMI srl

0.00 EUR

0.00 EUR

6420.00
EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

6420.00
EUR

2

RECYCLE2TRADE LTD

0.00 EUR

0.00 EUR

6420.00
EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

6420.00
EUR

3

GOTLANDS KOMMUN

0.00 EUR

0.00 EUR

7230.00
EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

7230.00
EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

20070.00
EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

20070.00
EUR

Total

Intellectual Output Budget Details 952503917
Organisation

BPMI srl

Country of the Organisation

Italy

EN
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Category of Staff

No. of Working Days

Grant per Day

Grant

Administrative support staff

0

131.00 EUR

0.00 EUR

Managers

0

280.00 EUR

0.00 EUR

30

214.00 EUR

6420.00 EUR

Technicians

0

162.00 EUR

0.00 EUR

Youth Workers

0

214.00 EUR

0.00 EUR

Teachers/Trainers/Researchers

Total

6420.00 EUR

Intellectual Output Budget Details 917388753
Organisation

RECYCLE2TRADE LTD

Country of the Organisation

United Kingdom

Category of Staff

No. of Working Days

Grant per Day

Grant

Administrative support staff

0

131.00 EUR

0.00 EUR

Managers

0

280.00 EUR

0.00 EUR

30

214.00 EUR

6420.00 EUR

Technicians

0

162.00 EUR

0.00 EUR

Youth Workers

0

214.00 EUR

0.00 EUR

Teachers/Trainers/Researchers

Total
EN

6420.00 EUR
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Intellectual Output Budget Details 915652356
Organisation

GOTLANDS KOMMUN

Country of the Organisation

Sweden

Category of Staff

No. of Working Days

Grant per Day

Grant

Administrative support staff

0

157.00 EUR

0.00 EUR

Managers

0

294.00 EUR

0.00 EUR

30

241.00 EUR

7230.00 EUR

Technicians

0

190.00 EUR

0.00 EUR

Youth Workers

0

241.00 EUR

0.00 EUR

Teachers/Trainers/Researchers

Total

EN

7230.00 EUR
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Multiplier Events
Do you plan to include Multiplier Events in your project?
Yes
Grant support for Multiplier Events can only be asked for it if the project intends to produce
substantial Intellectual Outputs.Other dissemination activities will be supported via the grant item
Project Management and Implementation.
ID

Multiplier Event Details

E1

WASTE COMPLIANCE sessions

E2

WASTE COMPLIANCE international conference

Total

Grant
7000.00 EUR
12000.00 EUR
19000.00 EUR

Multiplier Event Details (E1)

EN
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Event Title

WASTE COMPLIANCE sessions

Country of Venue

Sweden

Start Date (dd-mm-yyyy)

2020-01-28

End Date (dd-mm-yyyy)

2020-01-31

Event Description
A multiplier event will be held at RG in Sweden, involving also the partners of the consortium. Local
stakeholders dealing with youth, as well as international ones, and young researchers dealing with
waste management and environmental assurance, will be invited in order to establish round tables as
inclusive as possible about project issues. The project activities and the achieved results to date will
be illustrated to the participants through dedicated materials. Under the supervision of a moderator,
chosen from among project team, participants will contribute to the discussion with their point of
view: they will be encouraged to participate actively in order to promote network creation among
stakeholders. Furthermore, the event will be an opportunity to improve awareness-raising on waste
extended responsibilities and spread and exchange best practices beyond the project partnership.
The events will be held in a space suitable for hosting all participants and to ensure that the activities
proposed will be carried out comfortably. The project website and the implementation of the project
social media strategy will disseminate the local event with the purpose of achieving and engaging
local stakeholders as many as possible.

Intellectual Outputs Covered

Guidelines “Waste Management, Extended
Produce Responsibilities and Environmental
Assurance at European level”
Set of Training Execution Materials (TEM)
WASTE COMPLIANCE learning outcomes in the
ECVET/EQF perspective (OER)

Leading Organisation

GOTLANDS KOMMUN

Participating Organisations

RECYCLE2TRADE LTD
BPMI srl

Multiplier Event Budget

EN
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Id

Organisation

Countr
y of the
Organi
sation

1

GOTLANDS KOMMUN

Sweden

2

BPMI srl

RECYCLE2TRADE LTD

3

Total

Local
Partici
pants

Foreig
n
Partici
pants

Grant
per
Local
Partici
pant

Grant
per
Foreig
n
Partici
pant

Grant

30

0

100.00
EUR

200.00
EUR

3000.00
EUR

Italy

0

10

100.00
EUR

200.00
EUR

2000.00
EUR

United
Kingdo
m

0

10

100.00
EUR

200.00
EUR

2000.00
EUR
7000.00
EUR

Multiplier Event Details (E2)

EN
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Event Title

WASTE COMPLIANCE international conference

Country of Venue

Italy

Start Date (dd-mm-yyyy)

2021-01-26

End Date (dd-mm-yyyy)

2021-01-29

Event Description
The International Conference will be held in Rome as a part of the dissemination activities planned in
WP5. European stakeholders in the field of waste management as well as in training and education
will be invited, including public institutions, educational and VET providers, NGOs, school teachers
and staff and operators. The event will be organised by the specialists involved in the project, chosen
from among partners: they will describe to an international audience the project, its intellectual
products and achieved results. Furthermore, International Conference will be an opportunity to raise
awareness on environmental assurance compliance to a great number of stakeholders and to
promote innovative contents and methods of tackling waste management in the educational field
across Europe. The event will be held in a space fitted with adequate acoustics, large enough to
accommodate all the participants and ensure a smooth carrying out of planned activities.
Accreditations will be made for the participants in order to establish a control of attendees.
Conference will be promoted in an appropriate and effective manner: it will be disseminated through
project website, project social media accounts and using the Erasmus+ Gateway Platform.

Intellectual Outputs Covered

Guidelines “Waste Management, Extended
Produce Responsibilities and Environmental
Assurance at European level”
Set of Training Execution Materials (TEM)
WASTE COMPLIANCE learning outcomes in the
ECVET/EQF perspective (OER)
WASTE COMPLIANCE Report for Practice
Standardization and Replicability (OER)

Leading Organisation

BPMI srl

Participating Organisations

RECYCLE2TRADE LTD
GOTLANDS KOMMUN

Multiplier Event Budget

EN

63 / 98

Call 2018 Round 3 KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices
KA205 - Strategic Partnerships for youth
FormId KA205-A42E6CEA Deadline (Brussels Time) 4 Oct 2018 12:00:00

Id

Organisation

Countr
y of the
Organi
sation

1

BPMI srl

Italy

2

GOTLANDS KOMMUN

RECYCLE2TRADE LTD

3

Total

EN

Local
Partici
pants

Foreig
n
Partici
pants

Grant
per
Local
Partici
pant

Grant
per
Foreig
n
Partici
pant

Grant

60

10

100.00
EUR

200.00
EUR

8000.00
EUR

Sweden

0

10

100.00
EUR

200.00
EUR

2000.00
EUR

United
Kingdo
m

0

10

100.00
EUR

200.00
EUR

2000.00
EUR
12000.0
0 EUR
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List of Activities
Do you plan to include transnational learning, teaching or training activities in your project?
Yes
In case you plan to include learning, teaching or training activities please encode them here.
No. of
Participa
nts

Grant

YOUTH

6

5592.00
EUR

Blended mobility
of young people

YOUTH

40

24000.00
EUR

BPMI srl

WASTE
COMPLIANC
E training
experience

Blended mobility
of young people

YOUTH

40

24000.00
EUR

RECYCLE2TRA
DE LTD

WASTE
COMPLIANC
E training
experience

Blended mobility
of young people

YOUTH

40

24000.00
EUR

GOTLANDS
KOMMUN

WASTE
COMPLIANC
E advanced
training and
validation

Blended mobility
of young people

YOUTH

20

11580.00
EUR

146

89172.00
EUR

ID

Leading
Organisation

Activity Title

Activity Type

Field

C1

RECYCLE2TRA
DE LTD

Train the
trainers

Short-term joint
staff training
events

GOTLANDS
KOMMUN

WASTE
COMPLIANC
E training
experience

C2

C3

C4

C5

Total

Activity Details (C1)
Field
YOUTH
Activity Type
Short-term joint staff training events

EN
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Activity Title
Train the trainers
Activity Description (including profile of participants per organisation, goals and results of the activity)
Workshop for enabling users to perform tasks of simulator process. Each partner will send 2
representatives who will participate in this activity to perform the simulator process. Thanks to this
workshop, all the partners participants will learn to use of the Simulation Learning Platform, realized
during the WP3 “Developing of the innovative WASTE COMPLIANCE Model”, for its implementation
during the successive training phase for learners.
Trainees will be followed in the learning path for the use of Platform.
Leading Organisation
RECYCLE2TRADE LTD
Participating Organisations
BPMI srl
GOTLANDS KOMMUN
Duration (days)
7
Country of Venue
United Kingdom

Flows

Grant

ID

Organisation / Country

1

BPMI srl / Italy

500-1999
km

7

2

2034.00
EUR

2

GOTLANDS KOMMUN /
Sweden

500-1999
km

7

2

2034.00
EUR

3

RECYCLE2TRADE LTD
/ United Kingdom

10-99 km

7

2

1524.00
EUR

6

5592.00
EUR

Total

EN

Duration
(days)

No. of
Participant
s

Distance
Band
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Flow 1, Activity (C1 - Train the trainers)
Organisation / Country
BPMI srl / Italy
Country of Venue
United Kingdom
No. of Participants
2
No. of Accompanying Persons
0
Total No. of Participants and accompanying persons
2

Flow Budget
Travel
Distance Band

500-1999 km

No. of Participants

2

Grant per Participant

275.00 EUR

Total Travel Grant

550.00 EUR

Individual Support
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No. of Participants

2

Duration per Participant (days)

7

Grant per Participant

742.00 EUR

Total (for Participants)

1484.00 EUR

No. of Accompanying Persons

0

Duration per Accompanying Person (days)
Grant per Accompanying Person

742.00 EUR

Total (for Accompanying Persons)

0.00 EUR

Total Individual Support Grant

1484.00 EUR

Flow 2, Activity (C1 - Train the trainers)
Organisation / Country
GOTLANDS KOMMUN / Sweden
Country of Venue
United Kingdom
No. of Participants
2
No. of Accompanying Persons
0
Total No. of Participants and accompanying persons
2

Flow Budget
Travel
Distance Band

500-1999 km

No. of Participants

2

Grant per Participant

275.00 EUR

Total Travel Grant

550.00 EUR
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Individual Support
No. of Participants

2

Duration per Participant (days)

7

Grant per Participant

742.00 EUR

Total (for Participants)

1484.00 EUR

No. of Accompanying Persons

0

Duration per Accompanying Person (days)
Grant per Accompanying Person

742.00 EUR

Total (for Accompanying Persons)

0.00 EUR

Total Individual Support Grant

1484.00 EUR

Flow 3, Activity (C1 - Train the trainers)
Organisation / Country
RECYCLE2TRADE LTD / United Kingdom
Country of Venue
United Kingdom
No. of Participants
2
No. of Accompanying Persons
0
Total No. of Participants and accompanying persons
2

Flow Budget
Travel
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Distance Band

10-99 km

No. of Participants

2

Grant per Participant

20.00 EUR

Total Travel Grant

40.00 EUR

Individual Support
No. of Participants

2

Duration per Participant (days)

7

Grant per Participant

742.00 EUR

Total (for Participants)

1484.00 EUR

No. of Accompanying Persons

0

Duration per Accompanying Person (days)
Grant per Accompanying Person

742.00 EUR

Total (for Accompanying Persons)

0.00 EUR

Total Individual Support Grant

1484.00 EUR

Activity Details (C2)
Field
YOUTH
Activity Type
Blended mobility of young people
Activity Title
WASTE COMPLIANCE training experience
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Activity Description (including profile of participants per organisation, goals and results of the activity)
The Blended Mobility programme is composed by:
1) 5 training modules addressing the following topics:
(1) Educational skills (EU agenda on waste policies);
(2) Technical skills ((1) Waste and environmental assurance and (2) Extended producer
responsibility);
(3) Methodological skills (How to elaborate a Waste Due Diligence);
(4) Sociological skills (Increase Waste responsibility consciousness among operators);
(5) Intervening skills (Protective and preventive measures at local level).
2) Simulations exercises and real-life scenarios for holistic understanding, through the Platform.
Potential real-world scenarios of extended waste responsibilities and related due diligences in
various contexts will be identified. During this training, reflective scenarios of real world issues and
impacts will be submitted to participants, for testing their reactions and, eventually, suggest them the
correct behaviours to implement.
Participant will be 100 people among public or private young workers.
Leading Organisation
GOTLANDS KOMMUN
Participating Organisations
RECYCLE2TRADE LTD
BPMI srl
Duration (days)
10
Country of Venue
Sweden

Flows

ID

Organisation / Country

Distance
Band

1

GOTLANDS KOMMUN /
Sweden

10-99 km

Total

EN

Duration
(days)
10

No. of
Participant
s

Grant

40

24000.00
EUR

40

24000.00
EUR
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Flow 1, Activity (C2 - WASTE COMPLIANCE training experience)
Organisation / Country
GOTLANDS KOMMUN / Sweden
Country of Venue
Sweden
No. of Participants
40
No. of Accompanying Persons
0
Total No. of Participants and accompanying persons
40

Flow Budget
Travel
Distance Band

10-99 km

No. of Participants

40

Grant per Participant

20.00 EUR

Total Travel Grant

800.00 EUR

Individual Support
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No. of Participants

40

Duration per Participant (days)

10

Grant per Participant

580.00 EUR

Total (for Participants)

23200.00 EUR

No. of Accompanying Persons

0

Duration per Accompanying Person (days)
Grant per Accompanying Person

1060.00 EUR

Total (for Accompanying Persons)

0.00 EUR

Total Individual Support Grant

23200.00 EUR

Activity Details (C3)
Field
YOUTH
Activity Type
Blended mobility of young people
Activity Title
WASTE COMPLIANCE training experience
Activity Description (including profile of participants per organisation, goals and results of the activity)
The Blended Mobility programme is composed by:
1) 5 training modules addressing the following topics:
(1) Educational skills (EU agenda on waste policies);
(2) Technical skills ((1) Waste and environmental assurance and (2) Extended producer
responsibility);
(3) Methodological skills (How to elaborate a Waste Due Diligence);
(4) Sociological skills (Increase Waste responsibility consciousness among operators);
(5) Intervening skills (Protective and preventive measures at local level).
2) Simulations exercises and real-life scenarios for holistic understanding, through the Platform.
Potential real-world scenarios of extended waste responsibilities and related due diligences in
various contexts will be identified. During this training, reflective scenarios of real world issues and
impacts will be submitted to participants, for testing their reactions and, eventually, suggest them the
correct behaviours to implement.
Participant will be 100 people among public or private young workers.
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Leading Organisation
BPMI srl
Participating Organisations
RECYCLE2TRADE LTD
GOTLANDS KOMMUN
Duration (days)
10
Country of Venue
Italy

Flows

ID

Organisation / Country

Distance
Band

1

BPMI srl / Italy

10-99 km

Duration
(days)

No. of
Participant
s

Grant

40

24000.00
EUR

40

24000.00
EUR

10

Total

Flow 1, Activity (C3 - WASTE COMPLIANCE training experience)
Organisation / Country
BPMI srl / Italy
Country of Venue
Italy
No. of Participants
40
No. of Accompanying Persons
0
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Total No. of Participants and accompanying persons
40

Flow Budget
Travel
Distance Band

10-99 km

No. of Participants

40

Grant per Participant

20.00 EUR

Total Travel Grant

800.00 EUR

Individual Support
No. of Participants

40

Duration per Participant (days)

10

Grant per Participant

580.00 EUR

Total (for Participants)

23200.00 EUR

No. of Accompanying Persons

0

Duration per Accompanying Person (days)
Grant per Accompanying Person

1060.00 EUR

Total (for Accompanying Persons)

0.00 EUR

Total Individual Support Grant

23200.00 EUR

Activity Details (C4)
Field
YOUTH
Activity Type
Blended mobility of young people
Activity Title
WASTE COMPLIANCE training experience
EN
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Activity Description (including profile of participants per organisation, goals and results of the activity)
The Blended Mobility programme is composed by:
1) 5 training modules addressing the following topics:
(1) Educational skills (EU agenda on waste policies);
(2) Technical skills ((1) Waste and environmental assurance and (2) Extended producer
responsibility);
(3) Methodological skills (How to elaborate a Waste Due Diligence);
(4) Sociological skills (Increase Waste responsibility consciousness among operators);
(5) Intervening skills (Protective and preventive measures at local level).
2) Simulations exercises and real-life scenarios for holistic understanding, through the Platform.
Potential real-world scenarios of extended waste responsibilities and related due diligences in
various contexts will be identified. During this training, reflective scenarios of real world issues and
impacts will be submitted to participants, for testing their reactions and, eventually, suggest them the
correct behaviours to implement.
Participant will be 100 people among public or private young workers.
Leading Organisation
RECYCLE2TRADE LTD
Participating Organisations
BPMI srl
GOTLANDS KOMMUN
Duration (days)
10
Country of Venue
United Kingdom

Flows

ID

Organisation / Country

Distance
Band

1

RECYCLE2TRADE LTD
/ United Kingdom

10-99 km

Total

EN

Duration
(days)
10

No. of
Participant
s

Grant

40

24000.00
EUR

40

24000.00
EUR
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Flow 1, Activity (C4 - WASTE COMPLIANCE training experience)
Organisation / Country
RECYCLE2TRADE LTD / United Kingdom
Country of Venue
United Kingdom
No. of Participants
40
No. of Accompanying Persons
0
Total No. of Participants and accompanying persons
40

Flow Budget
Travel
Distance Band

10-99 km

No. of Participants

40

Grant per Participant

20.00 EUR

Total Travel Grant

800.00 EUR

Individual Support
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No. of Participants

40

Duration per Participant (days)

10

Grant per Participant

580.00 EUR

Total (for Participants)

23200.00 EUR

No. of Accompanying Persons

0

Duration per Accompanying Person (days)
Grant per Accompanying Person

1060.00 EUR

Total (for Accompanying Persons)

0.00 EUR

Total Individual Support Grant

23200.00 EUR

Activity Details (C5)
Field
YOUTH
Activity Type
Blended mobility of young people
Activity Title
WASTE COMPLIANCE advanced training and validation
Activity Description (including profile of participants per organisation, goals and results of the activity)
Non-formal activities in Mobility.
The 20 participants who have collected the best performances will participate in the mobility
programme.
RG will host the learners, and they will be involved in non-formal activities (debates, workshops,
discussion, peer learning sessions).
Leading Organisation
GOTLANDS KOMMUN
Participating Organisations
RECYCLE2TRADE LTD
BPMI srl
Duration (days)
7

EN
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Country of Venue
Sweden

Flows
No. of
Participant
s

Grant

7

8

3408.00
EUR

500-1999
km

7

6

4086.00
EUR

500-1999
km

7

6

4086.00
EUR

20

11580.00
EUR

ID

Organisation / Country

Distance
Band

1

GOTLANDS KOMMUN /
Sweden

10-99 km

2

BPMI srl / Italy

3

RECYCLE2TRADE LTD
/ United Kingdom

Total

Duration
(days)

Flow 1, Activity (C5 - WASTE COMPLIANCE advanced training and validation)
Organisation / Country
GOTLANDS KOMMUN / Sweden
Country of Venue
Sweden
No. of Participants
8
No. of Accompanying Persons
0
Total No. of Participants and accompanying persons
8

Flow Budget

EN
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Travel
Distance Band

10-99 km

No. of Participants

8

Grant per Participant

20.00 EUR

Total Travel Grant

160.00 EUR

Individual Support
No. of Participants

8

Duration per Participant (days)

7

Grant per Participant

406.00 EUR

Total (for Participants)

3248.00 EUR

No. of Accompanying Persons

0

Duration per Accompanying Person (days)
Grant per Accompanying Person

742.00 EUR

Total (for Accompanying Persons)

0.00 EUR

Total Individual Support Grant

3248.00 EUR

Flow 2, Activity (C5 - WASTE COMPLIANCE advanced training and validation)
Organisation / Country
BPMI srl / Italy
Country of Venue
Sweden
No. of Participants
6
No. of Accompanying Persons
0
Total No. of Participants and accompanying persons
6
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Flow Budget
Travel
Distance Band

500-1999 km

No. of Participants

6

Grant per Participant

275.00 EUR

Total Travel Grant

1650.00 EUR

Individual Support
No. of Participants

6

Duration per Participant (days)

7

Grant per Participant

406.00 EUR

Total (for Participants)

2436.00 EUR

No. of Accompanying Persons

0

Duration per Accompanying Person (days)
Grant per Accompanying Person

742.00 EUR

Total (for Accompanying Persons)

0.00 EUR

Total Individual Support Grant

2436.00 EUR

Flow 3, Activity (C5 - WASTE COMPLIANCE advanced training and validation)
Organisation / Country
RECYCLE2TRADE LTD / United Kingdom
Country of Venue
Sweden
No. of Participants
6
No. of Accompanying Persons
0

EN
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Total No. of Participants and accompanying persons
6

Flow Budget
Travel
Distance Band

500-1999 km

No. of Participants

6

Grant per Participant

275.00 EUR

Total Travel Grant

1650.00 EUR

Individual Support
No. of Participants

6

Duration per Participant (days)

7

Grant per Participant

406.00 EUR

Total (for Participants)

2436.00 EUR

No. of Accompanying Persons

0

Duration per Accompanying Person (days)
Grant per Accompanying Person

742.00 EUR

Total (for Accompanying Persons)

0.00 EUR

Total Individual Support Grant

2436.00 EUR

Background Information

EN
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What is the added value of these learning, teaching or training activities (including long-term
activities) with regards to the achievement of the project objectives?
The main objective of WASTE COMPLIANCE is to involve young workers in an interactive learning
programme, specifically designed and addressed to the waste management end EPR compliance
issues. The consortium will set up a learning platform to train the involved subjects and analyse the
root causes of successful scenarios in order to improve their expertise and skills and define how the
due diligence practices and mitigative measures could be implemented and replicated in several
other areas of Europe. Courses will be provided to improve the trainees’ knowledge in the field.
In order to achieve such objectives, the training will provide the involved actors with the skills to
adopt a due-diligence and risk mitigation good practice in various settings and the methodologies to
implement it in an appropriate manner. Furthermore, the involved actors will implement a peerlearning pilot in the respective country, involving further local bodies. Training and piloting will
improve the skills of the participants, but will also provide relevant feedbacks for elaborating
guidelines and recommendations for replicability (O4).

EN
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How will you select, prepare and support participants and ensure their safety? Please describe the
practical arrangements including training, teaching or learning agreements, if applicable.
The research and the selection of participants for training, education and mobility activities will be
through the submission of survey for the pre-assessment of potential participants. The participants
involved in each country will be 20 (60 total) learners.
The BLENDED learning mobility will include the virtual training that will be composed by the deployed
5 training modules. Moreover, simulations exercises will be delivered for each participant.
The validation of the learning model will provide 1 Mobility Learning Agreement Proposal approved
by the Curriculum Committee. The assessment of LOs achieved before, during and after the
implementation of the learning Programme will provide Europass certificates delivered to learners
attesting the learning paths examined and LOs achieved. Participants will also receive assistance
before/during/after the mobility experience in order to ensure implementation monitoring and facilitate
evaluation, in the perspective of the achievement of project results and objectives (1 Internal
Agreement sets mobility implementation modalities/procedures).
Before:
• Participants will get the necessary health insurance prior their stay in the hosting country through
the European Health Insurance Card, and will be insured against risks linked to their participation in
activities.
• Preparation: sending organisations will prepare participants through preparatory activities
spreading among them aims and implementation methodology of the project, encouraging them to
take an active part in mobility activities sharing expectations/motivations, as well as any problems
that may occur.
A Course-Information package will be provided to young spreading information on travel,
accommodation, cultural info about the hosting venue and country.
A Language-Assistance package within sending organizations will include virtual language courses
(using the most user-friendly mobile applications available), before and during the mobility
experience, activating also an help-line with tutors (Whatsapp), helping participants to practise a
second language and become familiar with the foreign environments.
During:
• A coordinator will help participants in order the ensure their effective learning/protection/safety,
ensuring a proper implementation of activities and addressing any eventual problem. In weekly
meetings he/she will discuss with young the activity progress. If delays/problems may occur, they will
investigate causes and try to mitigate them ensuring support in overcoming challenges.
• Periodic online video conferences between sending/receiving organizations: in order to monitor the
implementation of quality measures
After:
• Recognition of LOs through Europass certificates
• Final meeting: evaluating results of mobility activities
Participants with fewer experience in international cooperation and learning will be prepared trough
meetings and preparatory trainings. Safety and comfort of all the participants during mobility
(especially while travelling) will be ensured through presence of an experienced coordinator. The
project coordinators are to be experienced in travelling (including airline travel). Before each mobility
activity coordinators will collect all relevant data regarding participants health and previous
international experience in order to avoid any struggles, mishandling and dangerous situations.
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Please also describe the arrangements for recognition or validation of the learning outcomes of the
participants in learning, teaching or training activities. Will your project make use of European
instruments like Europass, ECVET, Youthpass, ECTS etc. or any national instruments/certificates?
Partners will share, during the whole project life cycle, a learning-outcome approach supporting the
learning program from its conception to its implementation and assessment, defining and sharing a
common set of Learning Outcomes (LOs) on the skills and capacities to be acquired by learners in
blended mobility in ECVET prospective. LOs will thus state what a learner engaged in the training is
expected to know, understand, or be able to do at the end of the learning process.
During specific evaluation meetings, at the beginning of learning activities, participants will be asked
to carry out a self-recognition of their current skills and knowledge on the matter and to outline a
vision of what skills/capacities they want to develop/strengthen, how and for which purpose. A first
assessment of knowledge and competences of learners involved will be carried out, thus, before
starting the testing phase of the learning model during the selection activity of the target group, for
comparison with the outcomes resulted at the end of the learning experience, made possible through
a set of LOs assessment criteria and tools, already defined and shared within the Consortium. This
will also allow to readjust and better targeting the blended mobility program before, during and after
the testing phase, for modelling and validation purposes.
In this preparatory/selection phase, participants will be also informed on the Europass/ECVET/EQF
System, and advised on the better way to emphasize and enhance their learning experience in
blended mobility in their career.
As outcome of the project, a set of LOs and the related assessment methodology will be, thus,
included in the Guidelines, as well as in an easy-to-use pamphlet - as an informative and effective
tool addressing general public and relevant stakeholders, for the purposes of dissemination and
exploitation. Through a sound dissemination and exploitation strategy applied at different level, from
policy/institutional to VET providers and end-users, WASTE COMPLIANCE LOs, will be widely
spread. Following this learning outcome-oriented approach throughout the whole project life cycle,
project impact on institutional and other relevant stakeholders will be increased, also conferring
transparency to the assessment process, facilitated by the classification of LOs itself, developed on
the base of targets of assessment (capacity of mastering: 1-the work process; 2- working methods,
tools and materials; 3-knowledge upon which the work is based; 4-key skills for lifelong learning), to
which scores will be assigned and integrated by additional comments to be reported in Europass
certificates, also considering learners’ first assessment. Quality of teaching will be assessed too, by
gathering learners’ feedbacks.
Assessment of LOs achieved within the Consortium during the delivering phase of the WASTE
COMPLIANCE programme will be facilitated by the means of the e-training platform foreseen by the
project for knowledge transfer, peer learning, simulation practices and virtual mobility purposes.

EN

85 / 98

Call 2018 Round 3 KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices
KA205 - Strategic Partnerships for youth
FormId KA205-A42E6CEA Deadline (Brussels Time) 4 Oct 2018 12:00:00

Special Costs
Special Needs Support

ID

Organisation

Country of the
Organisation

No. of
Participants
With
Special
Needs

Description and Justification

Total

Grant
(EUR)

0.00 EUR

Exceptional Costs
ID
Total

EN

Organisation

Country of the
Organisation

Description and Justification

Grant
(EUR)
0.00 EUR

86 / 98

Call 2018 Round 3 KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices
KA205 - Strategic Partnerships for youth
FormId KA205-A42E6CEA Deadline (Brussels Time) 4 Oct 2018 12:00:00

Follow Up
Impact
What is the expected impact on the participants, participating organisations, target groups and other
relevant stakeholders?
In the short term, WASTE COMPLIANCE project foreseen several expected impact: 1) An updated
framework and an increased knowledge of European situation in terms of directives, regulations and
practices related with the waste/environmental compliance assurance, also built complementing the
materials that the EC is developing through the TAIEX-EIR PEER 2 PEER Programme. 2) The
production of Guidelines for capacity building for young people working in public bodies, agencies
and local firms dealing with waste management issues, related to WP2. Guidelines for capacity
building will elaborate and transfer to young people and operators those good practices, background
and reference material that the EC is going to collect and provide to a more generic audience, mainly
working in public bodies. 3) A roadmap and a Learning Programme to educate young operators and
administrators to waste compliance topics and issues, related to WP3, together with the production
of 1 set of training materials on WASTE COMPLIANCE Learning Outcomes (LOs). 4) A tested and
validated interactive learning Model targeting young researchers, operators, educators and
administrators for teaching on how to carry out effective waste compliance due diligences, based on
a Simulation Approach. The training phase will be implemented with a Blended Mobility Program,
starting from the delivering of 5 Training Modules, simulations exercises and non-formal activities in
mobility. 5) Conditions set for the promotion, assessment, recognition, and validation of the WASTE
COMPLIANCE model, with the production of a Report for replicability, related to WP4. Through these
expected results, the project will increase knowledge and awareness about waste responsibilities,
and will enhance the abilities of the target beneficiaries to implement good practices (e.g. due
diligences and risk mitigation) at their local level. In the long-term, the expected impacts are related
to: - a European good practice, with the diffusion of the WASTE COMPLIANCE Model - the adoption
of a harmonized practice for enhancing skills of professionals working in the waste management
field.
What is the desired impact of the project at the local, regional, national, European and/or
international levels?
WASTE COMPLIANCE project will enhance a strong engagement of public local actors, as a
valuable strategy to improve the awareness of both public bodies and private ones about the
Extended Producer Responsibility (EPR) and other waste compliance regulations. Furthermore, by
developing both training and due diligence tools to support the involved actors in assessing the
waste value chain to which they belong, it will foster a replication process in those EU countries
beyond the ones represented in the Consortium, or directly reached through the animation activities.
Therefore, the main desired objective is to provide public administrators and local firms with (1) a
learning framework which enables them to understand, experiment with and analyse the root causes
of their waste extended responsibilities, (2) guidelines for capacity building in the sector, by means of
a collegial involvement of many relevant stakeholders. These results will be further exploited
leveraging on the “EU actions to improve environmental compliance and governance” (COM(2018)
10 final) and on the actions of the the TAIEX-EIR PEER 2 PEER Programme. Furthermore, the
participants will continue to use project results for future researches and innovative activities so as to
diffuse the learning outcomes methods among relevant stakeholders.
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How will you measure the previously mentioned impacts?
According to the impacts depicted in the previous sub-sections: IMPACTS QUANTITATIVE
INDICATORS (1) Survey: - Number of practices and programs revised (at least 10) - Geographic
extent of the study (EU level) (2) Courses and training materials - Number of trainees (at least 20) Hours of training for each trainee (240) - Number of complementary modules (5) (3) Guidelines Guidelines covering all the aspect of the practices: plan, setting-up and implementation (4)
Replicability suggestions - Document reporting suggestions for practice definition (1) (5) Networking
and dissemination - Transfer of the simulation learning tool to the partnering organisations (3 MS) Conference participation (at least 70 persons) - Organisations involved beyond the project
consortium (at least 8) - Min. 5 competent bodies in the field of recognition and validation of
qualifications and training/learning programmes at national and EU level, contacted and consulted on
the matter for project follow up in the perspective of ECVET/EQF.

Dissemination and Use of Projects Results
You are requested to make plans for the dissemination of your project results. Please provide answers
to the questions below.
What will be the target groups of your dissemination activities inside and outside your partnership?
Please define in particular your target audience(s) at local/regional/national/EU level and motivate
your choice.
In particular, we identify as key tartget audience the following communities: - Young workers in the
field of waste management, either in public bodies or in private ones. The project is mainly targeted
to them. - Experts: their interest in being involved in the project is related not only with their
institutional mission of promoting the relevance of waste extended responsibilities issues at
European level, but also lies in the enhanced visibility of their initiative (even through their eventual
contributions to the project analysis and results, the practice suggestions), and in the capacity to
network and share knowledge with other experts. - Institutional stakeholders: this includes policy
makers and policy advisors at European, national, and regional levels.
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Which activities will you carry out in order to share the results of your project beyond your
partnership?
In order to achieve maximum dissemination of results, WASTE COMPLIANCE will deploy a wide
mixture of both established (e.g., leaflets and conferences) and state of the art (e.g., Web 2.0 and
New Media) tactics with the aim of reaching the target audience, policy makers, experts, and the
general public to the widest extent possible. General tactics for dissemination include: - Create a
Project logo: A project logo will be designed and used in all the project documents and publications.
The design will be carried out in a way that the logo will be representative of the WASTE
COMPLIANCE concept and vision. - Create Promotional material: A set of leaflets, brochures, and
posters will be designed and produced. This material will disseminate the objectives, concepts and
vision of WASTE COMPLIANCE and will be used to all public events (conferences), where partners
will participate. - Establish a Web Presence: The web presence will include a fully functioning project
website and a dedicated group on Facebook and Twitter. A fully functional and user-friendly web site
will serve as a major dissemination tool. - Distribute Series of Newsletters: Newsletters will be
distributed to stakeholders. - Organise Conference: Organisation of the conference planned at the
end of the project. - Media outreach: Some parts of the planned events will be transmitted in
streaming on a YouTube specific channel, and broadcasted as well. - Attend Relevant Conferences:
the consortium will actively participate in relevant events and related international conferences. We
believe that the use of state of the art widget technology and new social media tools will significantly
broader multilingual, pan European, outreach in a high impact and cost effective manner. At the
same time, we likewise recognise the continued importance of more traditional communication
tactics to engage key stakeholders who are either not already online or prefer to receive information
from more traditional channels. For this reason, the consortium plans to undertake highly tailored
outreach tactics for each target audience, which will be defined in the dissemination plan. The project
will use state‐of‐the‐art web 2.0 strategies to sustain the overall dissemination strategy. The EU
support will be stated in a very clear way, and a dedicated stream of information will be integrated on
the Erasmus+ dissemination platform. National and international media will be contacted in order to
publish some relevant information and maximize the visibility of the project.
Who will be responsible for the dissemination activities within your partnership and which specific
expertise do they have in this area? What resources will you make available to allow for the proper
implementation of your dissemination plans?
The Dissemination Manager (DM) will be responsible for the coordination of dissemination and
promotion activities throughout the project in cooperation with the Project Manager. He/she is in
charge of WP5. The Dissemination Manager will deal with the following aspects of the project: drafting and updating a Dissemination Action Plan; - allocating effort and coordinating the
dissemination activities for the project; - organizing and chairing dissemination events (e.g.
workshops, conferences); - reporting on dissemination to the Project Manager BPMI will be in charge
of WP5. This phase will be dedicated to maximizing the outreach and dissemination efforts of the
project results in order to ensure long-term policy impact and continuity to the attracted communities.
A final conference at the European level will be organized, during which the Consortium will present
the project results. Relevant institutional stakeholders will be invited, and all the partners will play a
fundamental role in enhancing the policy makers’ participation by means of their worldwide
established cooperation network.
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Erasmus+ has an open access requirement for all materials developed through its projects. If your
project is producing intellectual outputs/tangible deliverables, please describe how you intend to
ensure free access for the public to a digital form of this material. If you intend to put any limitation on
the use of the open licence, please specify the reasons, extent and nature of this limitation.
During the project, it will be produced 4 intellectual outputs and tangible deliverables, in order to help
the youngsters working in the field of waste management and environmental assurance to be aware
of their organisations’ responsibilities and adopt good practices as due diligences and risk
assessment to mitigate the inherent exposition and liability due to those responsibilities. The
guideline, O1, will be available on PDF format in the project website, in all the national languages of
the partnering countries and in the open license use. The Training Execution Material, O2, will be
downloadable in the website project, under a specific Creative Commons License Use. The other
expected outputs, O3 and O4, are open education resources (OER), thus will be available on the
project online platform, which is the engine working under the website, and will be available also
through the social media pages of the project. Reports, and outputs will be available for downloading
in PDF format under a Creative Commons license use. To guarantee the most open access of these
documents and their widest diffusion everywhere, the license will be of the type "Attribution - CC BY":
it will allow everyone who wants to share the contents to make it with the only advice to communicate
who are the creators of these products. To ensure the broadest diffusion of these intellectual outputs,
it will be permitted under this license to distribute, remix, tweak, and build upon one's work, even
commercially, as long as are credited the original creators of these produced documents. This kind of
license has been chosen because it is recommended by the Creative Commons Community for
maximum dissemination and use of licensed materials.
How will you ensure that the project's results will remain available and will be used by others?
The consortium is well aware that other initiatives are currently active at EU level in the same field.
This motivates the strategic approach of building a “meta network” during the training phase and the
dissemination activities, not willing to substitute but rather link and create liaisons with other existing
networks. As a matter of fact, some of the project partners are already running projects in the same
field, even under different programmes (H2020, CEF, etc.). Thus, the project will leverage on this
meta-network. The connections with existing networks is also crucial in establishing permanent
effects of the activities that the project will deliver and hence in producing the expected impacts.
Ensuring the sustainability of the project results beyond the project duration is a clear issue in the EU
objectives. To this end the project foresee a sustainability strategy that has its central point in
leveraging the interest of governments and in establishing relations with national and European
networks/initiatives that share the same objectives as WASTE COMPLIANCE. These relations will
act as multiplier mechanisms during the project lifetime and as sustainability mechanism after the
WASTE COMPLIANCE events and the project itself end, resulting in the possible transfer of the
learning environment to these networks.
If relevant, please provide any other information you consider appropriate to give a full understanding
of your dissemination plan and its expected impact (e.g. how you have identified which results are
most relevant to disseminate; how you will ensure the involvement of all partners; how you see
synergies with other stakeholders, etc.)
N/A

Sustainability
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What are the activities and results that will be maintained after the end of the EU funding, and how
will you ensure the resources needed to sustain them?
A post-project communication plan will be developed. It will be used to prepare the active
dissemination of the project results after the end of the project to the stakeholders that could best
make use of them. The documentation of results, findings and the recommendations will be available
for interested stakeholders as free downloadable files. The project is designed in a way that
guarantees a transferability of all project findings and results and the dissemination strategy of the
project results will have specific follow up measures, which will concern a specific Activity lead by
BPMI (WP5), in order to share and transfer the project results to: (1) Other parties that expressed
their interests for the project during the project's lifetime (others than the project partners involved)
(2) direct and indirect stakeholders based in all EU Countries (3) stakeholders who face similar
issues addressed by the project and are interested to implement the project methods in their
respective sectors (4) project results will be made available to other interested parties and specific
conferences/meetings/workshops will be held in order to explain to new comers, the project
approach and methodology, the project results. All project partners will be engaged in the follow up
actions and sustainability of the project during and after the completion of the project: (1) Further
developing and enlarging the international network in order to increase the dissemination level; (2)
Preparing complementarity project ideas and initiatives at local and/or regional level (3) Promoting
the LOs to interested local actors. To ensure the financial sustainability of the project, partners will be
in charge of carrying out different and complementary measures in order to assure the prolongation
of the project lifetime such as: (1) Fundraising initiatives (2) search for possible other sources of
funding at national or regional level; (3) Search for sponsorship and / or other public funds or private
donations; (4) Apply for public/private grants, EU, national or regional funding programmes,
especially those related to the Leader programme and the rural development plans; (5) Contributions
from public authorities and from sectorial organizations.
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Budget Summary
Project Budget Summary
Budget Items

Grant

Project Management and Implementation

24000.00 EUR

Transnational Project Meetings

13800.00 EUR

Intellectual Outputs

151660.00 EUR

Multiplier Events

19000.00 EUR

Learning, Teaching, Training Activities

89172.00 EUR

Total Grant

297632.00 EUR

Learning, Teaching, Training Activities

ID

Activity Type

C1

Short-term joint
staff training
events

C2

Total
Travel
Grant

Grant for
Exceptiona
l Costs for
Expensive
Travel

Total
Individual
Support
Grant

Total
Linguistic
Support
Grant

Grant
(EUR)

1140.00
EUR

0.00 EUR

4452.00
EUR

0.00 EUR

5592.00
EUR

Blended mobility
of young people

800.00 EUR

0.00 EUR

23200.00
EUR

0.00 EUR

24000.00
EUR

C3

Blended mobility
of young people

800.00 EUR

0.00 EUR

23200.00
EUR

0.00 EUR

24000.00
EUR

C4

Blended mobility
of young people

800.00 EUR

0.00 EUR

23200.00
EUR

0.00 EUR

24000.00
EUR

C5

Blended mobility
of young people

3460.00
EUR

0.00 EUR

8120.00
EUR

0.00 EUR

11580.00
EUR

7000.00
EUR

0.00 EUR

82172.00
EUR

0.00 EUR

89172.00
EUR

Total

Budget per Organisation
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Organisation

Grant (EUR)

GOTLANDS KOMMUN

102937.00 EUR

RECYCLE2TRADE LTD

95356.00 EUR

BPMI srl

99339.00 EUR

GOTLANDS KOMMUN
Budget Items

Grant

Project Management and Implementation

6000.00 EUR

Transnational Project Meetings

5175.00 EUR

Intellectual Outputs

57320.00 EUR

Multiplier Events

5000.00 EUR

Learning, Teaching, Training Activities

29442.00 EUR

Total Grant

102937.00 EUR

RECYCLE2TRADE LTD
Budget Items

Grant

Project Management and Implementation

12000.00 EUR

Transnational Project Meetings

3450.00 EUR

Intellectual Outputs

46296.00 EUR

Multiplier Events

4000.00 EUR

Learning, Teaching, Training Activities

29610.00 EUR

Total Grant

95356.00 EUR

BPMI srl
Budget Items

Grant

Project Management and Implementation

6000.00 EUR

Transnational Project Meetings

5175.00 EUR

Intellectual Outputs

48044.00 EUR

Multiplier Events

10000.00 EUR

Learning, Teaching, Training Activities

30120.00 EUR

Total Grant

99339.00 EUR
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Project Summary
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Please provide a short summary of your project. Please recall that this section [or part of it] may be
used by the European Commission, Executive Agency or National Agencies in their publications. It
will also feed the Erasmus+ Project Results Platform.
Be concise and clear and mention at least the following elements: context/background of project;
objectives of your project; number and profile of participants; description of activities; methodology to
be used in carrying out the project; a short description of the results and impact envisaged and finally
the potential longer term benefits. The summary will be publicly available in case your project is
awarded.
In view of further publication on the Erasmus+ Project Results Platform, please also be aware that a
comprehensive public summary of project results will be requested at report stage(s). Final payment
provisions in the contract will be linked to the availability of such summary.
As reported by the European Commission in the COM(2018) 10 final “EU actions to improve
environmental compliance and governance” (Brussels, 18.1.2018), the EU already has an extensive
body of mature environmental legislation, however there are major challenges to its implementation,
such as weak mechanisms for securing compliance and effective governance at national, regional
and local level (“The EU Environmental Implementation Review: Common challenges and how to
combine efforts to deliver better results”, COM(2017) 63). Non-compliance may occur for different
reasons, including confusion, poor understanding or lack of acceptance of rules, lack of investment,
opportunism and criminality. In practice, mechanisms for securing compliance involve Member
States (MSs) using three broad classes of intervention (collectively referred to as “environmental
compliance assurance”): (1) promotion, (2) monitoring, (3) follow-up and enforcement. Within this
context, MSs authorities responsible for environmental compliance assurance face numerous
challenges, in particular: the extent and diversity of EU environmental rules on activities with
environmental impacts; the fact that they cover the whole territories of Member States, rural as well
as urban areas; the existence of recognised problems with water and air pollution, waste disposal
and nature in decline; the expectations of the public; the number and diversity of those who must
comply with environmental rules; the many different kinds of compliance problems that can present
themselves; the difficulties with detecting and addressing these, in particular environmental crimes.
Finally, capacity is the greatest challenge that should be added to this list, as responsibilities are
often allocated to smaller bodies with limited financial resources, low staff numbers or a lack of
specialist knowledge (see for instance the implementation challenges report of the EU Network for
Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL) at https://www.impel.eu/impelstudy-confirms-that-significant-challenges-remain-in-implementing-eu-environmental-law). These
challenges have resulted in a demand for and the emergence of different forms of support at EU
level, therefore the Commission has considered a number of actions in 2019 (COM(2018) 10 final) to
improve environmental compliance assurance. Thus, building on the actions already planned by the
EC, the WASTE COMPLIANCE project aims to provide: 1) An updated framework and an increased
knowledge of European situation in terms of directives, regulations and practices related with the
waste/environmental compliance assurance, also built complementing the materials that the EC is
developing through the TAIEX-EIR PEER 2 PEER Programme. 2) The production of Guidelines for
capacity building for young people working in public bodies, agencies and local firms dealing with
waste management issues. Guidelines for capacity building will elaborate and transfer to young
people and operators those good practices, background and reference material that the EC is going
to collect and provide to a more generic audience, mainly working in public bodies. 3) A roadmap and
a Learning Programme to educate young operators and administrators to waste compliance topics
and issues, together with the production of 1 set of training materials on WASTE COMPLIANCE
Learning Outcomes (LOs). 4) A tested and validated interactive learning Model targeting young
researchers, operators, educators and administrators for teaching on how to carry out effective waste
compliance due diligences, based on a Simulation Approach. The training phase will be implemented
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with a Blended Mobility Program, starting from the delivering of 5 Training Modules, simulations
exercises and non-formal activities in mobility. 5) Conditions set for the promotion, assessment,
recognition, and validation of the WASTE COMPLIANCE model, with the production of a Report for
replicability.
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Annexes
The maximum number of attachments is 10 and the maximum total size is 10240 kB

Please download the Declaration of Honour, print it, have it signed by the legal representative and
attach it.
File Size
File Name
(kB)
Please attach the timetable for the project activities and outputs using the template provided
File Size
File Name
(kB)
GANTT_CHART_WASTE_COMPLIANCE.xls

67

Please attach any other relevant documents.
File Size
(kB)

File Name

Total Size (kB)
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Checklist
Before submitting your application form to the National Agency, please make sure that:
It fulfils the eligibility criteria listed in the Programme Guide.
All relevant fields in the application form have been completed.
You have chosen the correct National Agency of the country in which your organisation is
established. Currently selected NA is: UK01 British Council, in partnership with Ecorys UK – British
Council

Please also keep in mind the following:

Mandates of each partner to the applicant, signed by both parties, should be submitted as an annex to
the application form. If the application is approved for funding, signed mandates will be considered as a
condition for signature of the grant agreement.

The documents proving the legal status of the applicant must be uploaded in the participants' portal (for
more details, see Part C of the Programme Guide- 'Information for applicants').

The grant exceeds 60 000 EUR. If the applicant organisation is not a public body or an international
organisation, please do not forget to upload the necessary documents to give proof of your financial
capacity in the Participant Portal (for more details, see the section 'Selection Criteria' in Part C of the
Programme Guide).

Data Protection Notice
PROTECTION OF PERSONAL DATA
The application form will be processed electronically. All personal data (such as names, addresses,
CVs, etc.) will be processed in pursuant to the Regulation on the protection of individuals with regard to
the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free
movement of such data, currently Regulation (EC) No 45/2001. Any personal data requested will only
be used for the intended purpose, i.e. the processing of your application in accordance with the
specifications of the call for proposals, the management of the administrative and financial aspects of
the project if eligible and the dissemination of results through appropriate Erasmus+ IT tools. For the
latter, as regards the details of the contact persons, an unambiguous consent will be requested.
For the exact description of the collected personal data, the purpose of the collection and the
description of the processing, please refer to the Specific Privacy Statement (see link below)
associated with this form http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eformsprivacy_en.htm

I agree with the Data Protection Notice
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Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2018/2454
19 oktober 2018

Tekniska nämnden

Yttrande på ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad
täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Slite, Cementa AB.
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden lämnar sitt yttrande till Regionstyrelsen.

Sammanfattning

Cementa AB (nedan kallad Företaget) har, vid Nacka tingsrätt, ansökt om tillstånd till
fortsatt och utökad täktverksamhet vid Slite i bergtäkterna File Hajdar och Västra
brottet. Med anledning av detta har Region Gotland (nedan kallad Regionen) lämnats
möjlighet att ge synpunkter på deras täktansökan.
Den ansökta verksamheten kommer att påverka den kommunala grundvattentäkten
vid Dyhagen. I slutet av torrperioden bedöms grundvattennivån bli 4 till 4,5 meter
lägre i uttagsbrunnarna jämfört med dagens situation. Detta medför en lägre
kapacitet sommartid då vattenbehovet är som störst.
Av ansökan framgår att Företaget ska utföra kompensationsåtgärder avseende
dricksvatten-försörjningen. Ett antal alternativ har undersökts. I underlaget ser
Regionen kompensationsåtgärder samt behov av ytterligare och fördjupade
utredningar. Detta menar Regionen ska göras innan tillstånd för fortsatt och utökad
täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Slite medges.

Ärendebeskrivning

Företaget har, vid Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, ansökt om tillstånd till
fortsatt och utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Slite i bergtäkterna
File Hajdar och Västra brottet. Med anledning av detta har Regionen lämnats
möjlighet att ge synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivning.
Tekniska nämnden är huvudman för den allmänna dricksvattenförsörjningen och
därmed ansvarig för att säkra det allmännas intresse när det gäller vattenresurser för
dricksvattenproduktion. Nämnden lämnar synpunkter enbart utifrån VAhuvudmannens intressen och uttalar sig inte i andra frågor såsom buller, naturvärden
eller kulturhistoriska värdefrågor.
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Mellan Företagets bergtäkter i Slite (File Hajdar och Västra brottet) vid Dyhagen
ligger en kommunal grundvattenvattentäkt. Den försörjer Slite med vatten. Väster
om File Hajdar ligger Tingstäde träsk som utgör kommunal ytvattentäkt för Visby.
Grundvattentäkten vid Dyhagen består av sju bergborrade brunnar. Brunnarna ligger
i en nord-sydlig linje med ett inbördes avstånd på mellan 150 och 500 meter.
Brunnarna är 39 till 56 meter djupa och är belägna i en krosszon med stor
vattenförande förmåga. Vattentäkten försörjer idag Slite med vatten och är mycket
viktig för den kommunala vattenförsörjningen på Gotland. Vattenkvaliteten i
vattentäkten är god och det bedöms som möjlig att ta ut mer vatten än den idag
tillståndsgivna uttagsmängden på i medeltal 600 kubik/dygn (cirka 7 liter/sekund).
Uttagsmängden av vatten under sommarmånaderna juni till augusti, då behovet är
som störst, ligger under en period av 20 år ungefär 20 procent över medeltalet på 600
kubik/dygn. Regionen vill påtala betydelsen av hur viktig den här vattentäkten är för
norra Gotlands vattenförsörjning. Alldeles oavsett vad Företaget skriver gällande den
tillståndsgivna volymen av råvatten är det sommarmånaderna som Regionen ser att
volymerna är verksamhetskritiska. Därför är kompensationen för sommarens
volymer absolut nödvändigt.
Enligt länsstyrelsens vattenförsörjningsplan pekas området runt File Hajdar ut som
en framtida dricksvattenresurs (Regional vattenförsörjningsplan Gotland,
remissversion mars 2018).
Området har undersökts av SGU och resultaten visar att det finns liknande goda
hydrogeologiska förutsättningar som vid befintliga uttagsbrunnar över ett större
område, vilket innebär att det finns bra förutsättningar för att borra ytterligare
uttagsbrunnar. Enligt SGU finns det också goda förutsättningar för att öka
grundvattenbildningen i området för krosszonen genom konstgjord infiltration och
att det därmed finns goda möjligheter att öka grundvattenuttaget från området.
Väster om File Hajdar täkten ligger Tingstäde träsk som utgör en kommunal
ytvattentäkt för Visby. Sjön har ett begränsat djup och det är viktigt att
vattenbalansen i sjöns avrinningsområde inte påverkas negativt så att sjöns kapacitet
minskar. Tingstäde träsk får på inget sätt påverkas negativt då träsket är en
förutsättning för Visbys vattenförsörjning då den idag utgör 50 procent av
vattenförsörjningen under sommarmånaderna. Under resten av året används träsket
till ungefär 25 till 35 procent av Visbys vattenförsörjning. Företagets beräkningar
utgår ifrån en simulering baserad på ett enda observationsborrhål (BH86) mellan
Västra brottet och Tingstäde träsk. Det hade varit önskvärt med flera sådana
observationsborrhål, där löpande data hade kunnat observeras kontinuerligt med
faktiska mätvärden för att verifiera att simuleringsvärdena stämmer väl överens med
att vattennivån i träsket riskeras att inte påverkas.
Den utökade täktverksamheten vid File Hajdar kommer att medföra ett större
inläckage av grundvatten till täktområdet och därmed en avsänkning av
grundvattennivån i området runt täkten. I ansökan redovisar Företaget det
influensområde som den utökade täktverksamheten kommer att ge upphov till.
Influensområdet definieras i ansökan som det område inom vilket
grundvattenavsänkningen bedöms bli större än 1 meter. Storleken på detta område
varierar över året och kommer att vara som störst under sommaren i samband med
en lågvattensituation. Vid en lågvattensituation ligger samtliga kommunala brunnar
inom det beräknade influensområdet. Detta innebär att de ligger långt innanför
gränsen för det område som kommer påverkas av ökad grundvattenbortledning med
minskad grundvattentillgång som följd. Grundvattennivån i brunnarna bedöms
sjunka med 4 till 4,5 meter i slutet av sommarens torrperiod (juli/augusti) jämfört
med situationen i dag.
Av ansökan framgår att Företaget ska utföra kompensationsåtgärder avseende
dricksvatten-försörjningen. Flera alternativ har undersökts, bland annat konstgjord
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infiltration av länshållningsvatten. Det bästa alternativet bedöms dock i nuläget vara
att tillgängliggöra Spillingsdammen som ny ytvattentäkt. Spillingsdammen är ett
vattenmagasin som är sprängt i märgelstenen och idag utnyttjas det av Företaget som
magasin för processvatten. För att detta ska vara ett bra alternativ måste Spillingsån
ledas om runt dammen så att dammen inte tillförs vatten från ån. Detta eftersom
vattenkvaliteten i ån bedöms vara undermålig för dricksvattenproduktion på grund av
uppströms liggande bräddpunkter för det kommunala avloppsnätet. Efter
omledningen kommer dammen endast tillföras grundvatten och nederbörd.
Företaget planerar att vid behov leda länshållningsvatten från File Hajdar-täkten till
Spillingsdammen som råvatten för dricksvattenproduktion. Under sommaren kan
länshållningsvatten inte användas som råvatten på grund av dålig vattenkvalitet och
kvantitet.
Företaget åtar sig att bekosta ett nytt vattenverk, för vilket Regionen kommer att vara
huvudman, för rening av 300 000 kubik/vatten per år. Ansökan omfattar tillstånd för
omledning av Spillingsån förbi Spillingsdammen.
Bedömning

Fortsatt täktverksamhet vid File Hajdar och Västra brottet kommer att påverka den
kommunala vattenförsörjningen för Regionen och det är viktigt att beakta följande:
•
Mindre delar av avrinningsområdet för Tingstäde träsk ligger inom
beräknat influensområde för låga grundvattennivåer under sommartid.
Vattenbalansen i Tingstäde träsk, som är en av regionens viktigaste vattentäkter,
bedöms inte påverkas i någon större omfattning. Vad denna bedömning grundas på
bör utvecklas mera i detalj av Företaget tillsammans med ett resonemang om
tillförlitligheten i bedömningarna. Företaget bör redovisa hur stort influensområdet
blir med den avsänkning som normalt tillämpas, det vill säga 0,3 meter, och vilken
betydelse det kan ha för Företagets bedömningar. Detta bör leda till att betydligt
större delar av Tingstäde träsks avrinningsområde omfattas av influensområdet än
det område som redovisas i ansökan.
•
Genomförd grundvattenmodellering visar att de kommunala
brunnarna vid Dyhagen kommer att påverkas genom sänkta grundvattennivåer under
sommaren, främst i slutet av torrperioden (juli-augusti). För att bibehålla
grundvattennivån i brunnarna i slutet av torrperioden måste uttaget under denna
period uppskattningsvis minska med 8 000 kubik. Detta medför en minskad kapacitet
under sommarperioden då vattenbehovet är som störst.
Av underlaget för ansökan förefaller det som om Företagets beräkning av påverkan
på ca 8 000 kubik fördelat under sommarmånaderna har gjort med utgångspunkt från
medelvärdet för variationen i vattennivån.
Regionen har rätt att ta ut 92 x 900 kubik under sommarmånaderna, det vill säga
knappt 83 000 kubik, vilket ska jämföras med det genomsnittliga uttaget på 92 x 600
kubik, det vill säga drygt 55 000 kubik. Det framgår inte vilken påverkan, med denna
utgångspunkt, det blir för grundvattennivån när den är som lägst.
Bedömningen bygger på en grundvattenmodell och en modell är alltid förknippad
med osäkerheter. Den verkliga påverkan kan därför vara ännu större.
•
Framtida klimatförändringar kan medföra att det blir fler torrår med
låga grundvattennivåer under sommaren och att flera torrår följer varandra. Detta
kan medföra ytterligare sänkta grundvattennivåer sommartid och att inte
grundvattnet hinner fyllas på under vintern. Det framgår inte hur hänsyn till framtida
klimatförändringar har beaktats i grundvattenmodellen. Risken är att avsänkningen
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blir ännu större under torrperioden än beräknat. Regionen önskar att Företaget
redovisar längre tidsserier av grundvattenmätningar för att ta hänsyn till kommande
klimatförändringar. Detta för att stärka tidigare data om att påfyllnadsgraden av
grundvatten görs just under vintertid. Under 2000-talet har det under höst-/vintertid
indikerats att påfyllnadsgraden av grundvatten inte varit i den omfattning som
befarats. Det är dock ännu för kort tid att dra några vetenskapliga slutsatser kring det.
•
Möjligheten att utöka den kommunala grundvattentäkten med flera
uttagsbrunnar och med ett större vattenuttag kan påverkas negativt. Företagets
vattenverksamhet kan komma att försvåra Regionens möjligheter att utnyttja
täktområdet vid File Hajdar på det sätt som länsstyrelsen och SGU har pekat på. Det
åligger Företaget att utföra vattenverksamheten så att den inte försvårar regionens
möjlighet att utnyttja samma vattentillgång. Vidare kan kumulativa effekter på
naturvärden med mera med avseende på sänkta grundvattennivåer till följd av utökad
täktverksamhet påverka framtida tillståndsprövningar om utökat grundvattenuttag.
•
Det minskade uttaget samt risken för att täkten påverkas mer än
beräknat är en betydande försämring av en vattentäkt för allmän vattenförsörjning,
där uttaget under många år har varit så stort som tillståndet medger. Vidare innebär
påverkan att möjligheterna att utnyttja täktområdet för ökade uttag kan minska.
Detta leder sammanlagt till en påtaglig ekonomisk skada eftersom Regionen måste
ordna med vattenförsörjning från annat håll. Mot den bakgrunden kan inte
föreslagna kompensationsåtgärder betraktas som ett frivilligt åtagande från
Företagets sida.
•
För att trygga den kommunala vattenförsörjningen i Slite och norra
Gotland vid utökad täktverksamhet i File Hajdar har Företaget föreslagit
kompensationsåtgärder. Regionen har haft diskussioner med Företaget angående
detta och anser att parterna bör kunna hitta en godtagbar lösning. Regionen
förutsätter dock att parterna kommer att träffa ett avtal om kompensationsåtgärderna
innan ett tillstånd meddelas. I annat fall måste tillståndet innehålla bindande villkor
som mera i detalj anger vad det är för kompensations¬åtgärder som Företaget ser
framför sig och när i tiden dessa ska utföras. Företaget har inte lämnat något förslag
till hur detta ska regleras i tillståndet.
•
Eftersom grundvattentäkter har bättre naturligt skydd än ytvattentäkter
skulle det vara önskvärt med infiltration för att förstärka grundvattenbildningen.
Enligt SGU är förutsättningarna för infiltration goda vid den krosszon i vilken
uttagsbrunnarna är belägna. Konstgjord infiltration av länshållningsvatten från File
Hajdar är en kompensationsåtgärd som har analyserats översiktligt i ansökan.
Alternativet bedömdes som bra, men är förknippat med stora osäkerheter med
avseende på hydrogeologin. Fördelen är att det medför kapacitetskompensation
direkt i grundvattenmagasinet. Denna kompensationsåtgärd bör undersökas
utförligare som ett alternativ till Spillingsdammen för att i vart fall kompensera för
det uttag ur den befintliga grundvattentäkten som påverkan kan leda till.
•
Den kompensationsåtgärd som föreslås förutsätter att tillstånd ges för
omledning av Spillingsån enligt aktuell ansökan. Den förutsätter även att Regionen i
senare ansökan får tillstånd att leda bort vatten från Spillingsdammen för kommunal
vattenförsörjning samt att det är möjligt att uppföra ett nytt vattenverk. Företaget har
idag tillstånd för bortledning av vatten från Spillingsdammen.
•
För att tydliggöra oklarheterna kring kompensationsåtgärderna bör
parterna som sagt försöka träffa ett avtal. Detta bör utom annat reglera vilka
kompensationsåtgärder som ska utföras jämte en tidplan, som även ska ange när
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omledningen av Spillingsån ska vara utförd. Här kan noteras att regionen har ett
intresse av att utnyttja Spillingsdammen så snart som möjligt trots att den egentliga
påverkan på grundvattentäkten bör uppkomma först sedan brytningen i File Hajdar
enligt ansökan påbörjas, det vill säga först år 2025. Vidare bör ansvaret för
Spillingsdammen och dess anläggningar regleras. Även frågan om de ökande
kostnaderna för rening av vatten bör tas upp i avtalet.
•
Att nyttja Spillingsdammen som vattentäkt kommer att medföra en
ökad risk för förorening av råvattnet jämfört med försörjning genom grundvatten.
Av ansökan framgår att länshållningsvatten från File Hajdar inte kan användas som
råvatten under sommaren på grund av dålig kvalitet. Grundvattentäkter har i
allmänhet ett bättre naturligt skydd än ytvattentäkter.
Risker förknippade med att nyttja länshållningsvatten som råvatten är främst
kopplade till täktverksamheten som risk för påverkan genom spill och läckage av
petroleumprodukter samt kväve från sprängningen.
Beräkningar visar att framtida klimatförändringar kommer att medföra en ökad
årsmedelnederbörd med högre flöden under höst/vinter. En ökad avrinning kan leda
till en sämre vattenkvalitet.
Beslutsunderlag
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A.

Yrkanden

1.

Cementa AB (”Cementa”) yrkar att mark- och miljödomstolen meddelar tillstånd
enligt 9 kap. miljöbalken till verksamhet vid bolagets kalkstenstäkter inom
fastigheten Gotland Othem Österby 1:229 med uttag av högst 3,8 miljoner ton kalkoch märgelsten årligen, innefattande
(a)

brytning av kalk- och märgelsten i File hajdar-täkten inom det koordinatsatta
område som framgår av Ansökansbilaga G;

(b)

brytning av märgelsten i Västra brottet inom det koordinatsatta område som
framgår av Ansökansbilaga G;

allt i huvudsaklig överensstämmelse med vad som anges i denna ansökan jämte
bilagor.
2.

Cementa yrkar vidare att mark- och miljödomstolen meddelar tillstånd enligt
11 kap. miljöbalken till de vattenverksamheter som behövs för täktverksamheten,
innefattande
(a)

bortledning av i Västra brottet respektive File hajdar-täkten inläckande dagoch grundvatten;

(b)

omledning av Spillingsån enligt bifogad ritning, figur 12 i den tekniska
beskrivningen;

(c)

utförande av de övriga anläggningar som behövs för den angivna
vattenverksamhetens bedrivande,

allt i huvudsaklig överensstämmelse med vad som anges i denna ansökan jämte
bilagor.
3.

Cementa yrkar vidare att mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd enligt 7 kap.
28 a § miljöbalken att, inom ramen för vad tillståndet i övrigt medger, bedriva
verksamhet som på ett betydande sätt kan påverka Natura 2000-områdena Hejnum
Kallgate (SE0340147) och Bojsvätar (SE0340118).

4.

Avslutningsvis yrkar Cementa att
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(a)

tillståndstiden bestäms till tjugo år från det att Cementa tagit tillståndet i
anspråk enligt punkt 5 nedan;

(b)

arbetstiden för vattenverksamheten bestäms till tre år från dagen för
verkställbar tillståndsdom;

(c)

tiden för anmälan av anspråk på ersättning för oförutsedda skador av
vattenverksamheten bestäms till tio år räknat från utgången av arbetstiden;

(d)

villkor för verksamheten föreskrivs i enlighet med de förslag som redovisas
i avsnitt J.3 nedan;

(e)

mark- och miljödomstolen godkänner den till ansökan fogade
miljökonsekvensbeskrivningen, Ansökansbilaga B.

5.

Cementa hemställer slutligen att tillståndet ska anses ha tagits i anspråk när Cementa
skriftligen underrättat tillsynsmyndigheten om detta, och att tillståndet meddelat av
Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt den 1 oktober 2010, mål nr M 2334-09, ska
upphöra att gälla vid denna tidpunkt. Vid denna tidpunkt ska även vattendomstolens
vid Stockholms tingsrätt dom i mål VA 8/77, meddelad 1977-07-28, upphöra att
gälla.

B.

Inledning

B.1

Om Cementa
Cementa är ett av Sveriges största byggmaterialföretag som tillverkar och
marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade
produkter, i hela kedjan från råvara till färdig produkt. Cementa producerar cement i
Slite på Gotland, i Degerhamn på Öland och i Skövde i Västergötland. På dessa tre
orter finns god tillgång av råmaterialet kalksten lämpad för cementframställning.
Totalt producerar Cementa cirka 3 miljoner ton cement per år. Slitefabriken är
Cementas överlägset största produktionsenhet och står för omkring 75 % av den
svenska cementproduktionen.
Cementa omsätter cirka två miljarder kronor per år och har omkring 425 anställda i
Sverige. Slitefabriken med kringverksamheter bidrar med 430 arbetstillfällen per år
på Gotland.
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Cementa ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement som
årligen omsätter cirka 73 miljarder kronor och har 63 000 anställda i 60 länder.
B.2

Historik avseende kalkstensbrytningen vid Slite
Kalkstensbrytningen i Slite har anor sedan 1700-talet. Den mer storskaliga
brytningen och cementtillverkningen kan sägas ha startat 1919 då den första
roterande cementugnen sattes igång. Ursprungligen bedrevs brytning i det som idag
benämns Östra brottet och där stora delar av Cementas produktionsanläggningar är
belägna idag. I Östra brottet sker inte längre någon brytning. Brytningen i Västra
brottet startade i slutet av 1960-talet och det mesta av fyndigheten inom Cementas
fastighet i detta område är idag utbruten.
Att täktverksamhet bedrivs vid just File hajdar är delvis ett resultat av regeringens
rambeslut år 1972 om fysisk riksplanering. Regeringens beslut fick till konsekvens
att kalkbrytning för cementtillverkning kom att koncentreras till ett fåtal platser,
bland annat Slite. År 1976 fastställde regeringen Cementas tillstånd till
täktverksamhet på File hajdar. Tillståndet var en förutsättning för Cementas satsning
på utbyggnad av produktionsanläggningarna för cement i Slite. När tillståndet hade
erhållits avvecklades cementtillverkningen vid Cementas anläggningar i Limhamn,
Köping, Stora Vika och Hällekis.
l samband med 1976 års tillstånd ställdes krav på genomförande av geovetenskaplig
och botanisk dokumentation av området samt grundvattenobservationer. Utredningar
genomfördes under några år och brytningen vid File hajdar påbörjades runt 1983.
År 1977 anlades Spillingsdammen för att försörja cementfabriken med
processvatten. På grund av nederbördsbrist och därpå följande produktionsstörningar
i fabriken under år 2004 utvidgades Spillingsdammen år 2006 och rymmer nu cirka
450 000 m3. Cementa har tillstånd att bortleda 657 000 m3 vatten per år från
Spillingsdammen.

B.3

Samhällets behov av cement och betong
Den ansökta täktverksamheten försörjer cementfabriken i Slite med råvara. För en
bergtäkt som producerar ballast kan en analys av behovet, och förväntat behov,
baseras på årlig statistik från Sveriges Geologiska Undersökning (”SGU”). I det
aktuella fallet är behovsfrågan mer komplex eftersom produkten (cement) är en
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ingrediens i betongtillverkning, det vill säga inte används självständigt. Vidare är det
geografiska avsättningsområdet för cement betydligt större än för
bergkrossprodukter.
Sverige har ett stort behov av byggmaterial för att bygga både bostäder och
infrastruktur i den takt som politiska målsättningar anger. I Sverige ska det fram till
2025 byggas 700 000 nya bostäder. Stora infrastrukturprojekt, såsom Förbifart
Stockholm, utbyggnad av tunnelbanan samt Västlänken och Ostlänken, ska
genomföras. Betong är en nödvändighet för att detta ska vara genomförbart. Att
ersätta cementbaserade produkter med andra material är teoretiskt möjligt men det är
i praktiken varken kvantitets- eller kvalitetsmässigt realistiskt.
För att möta efterfrågan på välfärd och hållbarhet är det nödvändigt att även
framöver producera kalciumbaserade bindemedel i betong, det vill säga material
snarlika dagens cement. I mindre utsträckning används andra typer av bindemedel än
det kalciumbaserade cementet och fler sådana nischprodukter kommer sannolikt att
utvecklas med tiden. Materialtillgänglighet och funktionalitet är dock begränsande.
Det är en fysisk omöjlighet att producera något annat material i de kvantiteter och
med de egenskaper som efterfrågas, då den kemiska sammansättningen i
jordskorpan inte tillåter det. Att ersätta betong med biobaserade produkter i
betydande utsträckning stöter på begränsningar av funktionsskäl men även utifrån
tillgänglighet. Det är därför även i framtiden nödvändigt med ett byggmaterial med
en lång livslängd, formbarhet och beständighet som motsvarar betong.
B.4

Befintliga tillstånd
För den nuvarande täktverksamheten gäller ett tillstånd enligt miljöbalken från
2010.1 Tillståndet gäller fram till den 31 oktober 2021. Tillståndet medger kalk- och
märgelstensbrytning intill nivån – 26 i Västra brottet och + 20 i File hajdar-täkten.
Cementas rätt att bedriva verksamhet på fastigheten Othem Österby 1:229 regleras
utöver av ovan nämnda tillstånd till täktverksamhet också av tre tillstånd från 1977,
2006 respektive 2007.2 Tillståndet från 1977 avser vattenverksamhet i form av

1

Se Miljödomstolens vid Nacka tingsrätt deldom i mål nr M 2334-09, meddelad 2010-10-01.
Se Vattendomstolens vid Stockholms tingsrätt dom i mål VA 8/77, meddelad 1977-07-28);
Miljödomstolens vid Stockholms tingsrätt dom i mål M 27311-05, meddelad 2006-04-25; samt
Miljödomstolens vid Stockholms tingsrätt dom i mål M 26737-05, meddelad 2007-02-01.

2
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omledning av Spillingsån och Närsbäcken samt bortledande av fabrikationsvatten till
bolagets fabriker i Slite med mera. Även 2006 års tillstånd avser vattenverksamhet
och rör utvidgning av Cementas processvattenmagasin samt rätt att bortleda vatten
för processändamål. 2007 års tillstånd gäller fabriksverksamheten samt den
hamnverksamhet som bedrivs inom verksamheten.
B.5

Ansökans omfattning och prövningens avgränsning
Ansökan omfattar tillstånd till fortsatt täktverksamhet i de två befintliga
kalkstenstäkterna Västra brottet och File hajdar-täkten. Cementa avser här bryta
maximalt 3,8 miljoner ton råsten per år, vilket är samma mängd som idag är
tillståndsgiven. Ansökan omfattar ianspråktagande av nya brytområden samt uttag
av kvarvarande sten i södra delen av den befintliga File hajdar-täkten.
Tillståndsansökan omfattar anläggande och drift av de anläggningar som behövs för
täktverksamheternas bedrivande enligt vad som redovisas i denna ansökan med
bilagor. Täktverksamheten innefattar, förutom själva uttaget av kalksten och
märgelsten, även avbaning och trädfällning samt krossning av det uttagna materialet.
Dessa aktiviteter omfattas enligt Cementas uppfattning av tillståndsansökan och det
allmänna villkoret. Däremot saknas skäl att samordna prövningen av
täktverksamheten med en prövning av Cementas verksamhet i cementfabriken, något
som också framgår av dom meddelad av Miljööverdomstolen 2007-12-20 i mål nr
M 2444-07, avseende Cementas verksamhet i Skövde. Det finns ett tekniskt och
geografiskt samband mellan täktverksamheten och verksamheten i fabriken, men
inte något miljömässigt samband.
Denna ansökan omfattar även tillstånd till vattenverksamhet. Ansökan har en sådan
omfattning att 1977 års vattendom (se avsnitt B.4 ovan) kan upphöra. Det tillstånd
till vattenverksamhet som meddelades år 2006 kan dock komma till användning för
det planerade nyttiggörandet av Spillingsdammen och länshållningsvatten från File
hajdar-täkten, och det tillståndet bör därmed bestå.
Bortledning av yt- och grundvatten är nödvändigt för täktverksamhetens bedrivande
i såväl Västra brottet som File hajdar-täkten. Ansökan omfattar också åtgärder som
möjliggör framtida nyttiggörande av länshållningsvatten och vattnet i
Spillingsdammen, som råvatten vid dricksvattenframställning. Det sistnämnda är
föranlett av att Gotland tidvis lider brist på dricksvatten. Ansökan innefattar en
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redovisning av planerade åtgärder för att tillse att nämnda vatten i framtiden kan
nyttiggöras, samt ett åtagande om bekostande av vissa åtgärder i anslutning till detta.
De eventuella tillstånd som kan krävas för ändamålet är dock inte föremål för denna
prövning.
Utöver att ansökan innefattar kompensationsåtgärder för dricksvattenförsörjningen
innefattar den också åtaganden om ekologisk kompensation. Cementa har ett uttalat
mål att no net loss ska uppnås på File hajdar, det vill säga att det över tid inte ska
kvarstå någon nettoförlust på naturmiljöer till följd av bolagets verksamhet där.
Detta mål genomsyrar de åtgärder avseende ekologisk kompensation som Cementa
åtar sig i prövningen.
I närheten av täkten finns ett antal Natura 2000-områden. Genomförda utredningar
visar att viss påverkan på grundvattnet i Natura 2000-områdena Hejnum Kallgate
och Bojsvätar kan förväntas, varför tillståndsansökan också omfattar ett yrkande om
s.k. Natura 2000-tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken.
Genomförda utredningar har visat att verksamheten inte kommer att innebära någon
negativ påverkan på bevarandestatusen hos någon art som omfattas av
artskyddsförordningen (2007:845). Ansökan omfattar därför inte någon ansökan om
dispens från artskyddsförordningen.
Cementas verksamhet i Slite omfattas inte av lagen (1993:381) om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen).
B.6

Ansökans disposition
Ansökan består av denna ansökningshandling med bilagor. För närmare redovisning
av tekniska förhållanden hänvisas till den tekniska beskrivningen (”TB”),
Ansökansbilaga A. Omgivningsförhållanden och miljökonsekvenser beskrivs
närmare i miljökonsekvensbeskrivningen (”MKB”), Ansökansbilaga B. De
kompensationsutredningar som ligger till grund för Cementas åtaganden avseende
ekologisk kompensation och dricksvattenkompensation presenteras i
Ansökansbilaga C1 och C2. En sammanfattning av Cementas samtliga åtaganden i
målet framgår av Ansökansbilaga D. I Ansökansbilaga E redovisas en beräkning av
ekonomisk säkerhet för efterbehandling. Ansökansbilaga F innehåller en
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sakägarförteckning och slutligen redovisas i Ansökansbilaga G relevanta koordinater
för den ansökta verksamheten.
B.7

Samråd
Samråd enligt 6 kap. 4 och 4a §§ miljöbalken avseende den planerade verksamheten
har genomförts. Synpunkterna har beaktats när verksamheten utformats och ansökan
tagits fram. För en närmare redovisning av samrådet samt de inkomna yttrandena i
sin helhet, se avsnitt 2 i MKB med där hänvisade bilagor.

C.

Allmän orientering

C.1

Berörda fastigheter
Den ansökta verksamheten kommer att bedrivas inom fastigheten Othem Österby
1:229, som ägs av Cementa.

C.2

Rådande planförhållanden
Området för befintlig och föreslagen utökning av Västra brottet och File hajdartäkten är inte detaljplanelagt. Öster om Västra brottet finns detaljplaner för bland
annat bostadsbebyggelse och Cementas fabriksområde.
Region Gotland har upprättat en översiktsplan för perioden 2010–2025. I
översiktsplanen är ansökningsområdet utpekat som område för mineralbrytning.
Västra brottet ingår i område för vilket fördjupad översiktsplan ska tas fram. Delar
av det befintliga Västra brottet är även utpekat som vindbruksområde.

C.3

Referenssystem i höjd och plan
Angivna lägeskoordinater hänför sig till koordinatsystemet SWEREF 99 TM medan
samtliga höjdangivelser avser RH2000.

C.4

Fixpunkt
Förslag till fixpunkter finns i bilaga 1 och 2 till TB.
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D.

Områdesbeskrivning

D.1

Ansökningsområdet
Den ansökta verksamheten innebär att brytning kommer att ske inom de områden
som framgår av Ansökansbilaga G. Brytområdet i File hajdar-täkten innefattar även
uttag av kvarvarande sten i den befintliga täktens södra del, se koordinatpunkterna
6–9 på sidan 1 i Ansökansbilaga G.
Nuvarande täkttillstånd medger ett maximalt brytområde om ca 89 hektar vid Västra
brottet respektive ett maximalt brytområde om ca 78 hektar vid File hajdar-täkten.
Det utökade brytningsområdets areal vid Västra brottet utgörs av 5 hektar inom
befintligt verksamhetsområde. Vid File hajdar-täkten uppgår utökningsområdet till
cirka 41 hektar, vilket ger ett totalt brytområde om cirka 119 hektar. Den djupare
delen av täkten, pall 2, kommer att få en utbredning om cirka 96 hektar. Förutom
brytområdena omfattar ansökningsområdet ett kringområde för upplag, vägar och
liknande. Vid Västra brottet ligger hela detta kringområde inom befintligt
verksamhetsområde.
Utökningsområdet vid Västra brottet utgörs av avbanad mark och upplag med
avbaningsmassor. På den avbanade marken är kalkberget frilagt. Det ansökta
utökningsområdet vid File hajdar-täkten ligger i direkt anslutning till befintlig täkt
och utgör en mindre del av området File hajdar, som är ett cirka 1 300 ha stort
hällmarksområde. Ansökningsområdet utgörs av tallskog med små alvargläntor och
ett större område med öppnare fuktig mark.
För en närmare beskrivning av ansökningsområdet, se avsnitt 4.2 i MKB.

D.2

Lokalisering och omgivning
Västra brottet och File hajdar-täkten ligger på nordöstra Gotland, väster om Slite
samhälle. File hajdar-täkten ligger cirka tre kilometer väster om Västra brottet.
Cementfabriken med tillhörande hamnanläggning är belägen på nära avstånd från
täkterna och är lokaliserad öster om Västra brottet.
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Västra brottets verksamhetsområde avgränsas i väster av Spillingsån och ett
skogbevuxet höjdområde. I norr angränsar jordbruksmark och skogsmark till
transportvägen västerut ut mot File hajdar-täkten. Riksväg 147 utgör Västra brottets
östra gräns. Öster om vägen ligger det nedlagda Östra brottet som bland annat
används som lager, och söder om detta ligger cementfabriken.
Söder om Västra brottet går en kraftledningsgata. Här finns också tre avslutade
deponier. Åt sydost ligger växthus, idrottsanläggningar och skola. Mellan Västra
brottet och File hajdar-täkten ligger en kommunal grundvattentäkt med flera
uttagsbrunnar. Mellan brotten ligger också Slite golfbana, Slite Pistolskytteklubbs
skjutbana samt en motorbana. Avståndet till närmaste bostäder nordost och sydost
om Västra brottet uppgår till något eller några hundratals meter. Bostäder finns även
cirka 700 meter åt väster/sydväst i Laxare. De bostäder som ligger närmast File
hajdar-täkten är belägna cirka en kilometer nordost om täkten.
Ansökningsområdet avseende File hajdar-täkten ligger i östra delen av File hajdar,
vilket är ett stort sammanhängande område med mycket höga naturvärden och
förekomst av många sällsynta arter. Skogen är gles och mosaikartad med gott om
små och stora gläntor. De flesta strukturer som kan förväntas i en naturskog finns,
såsom stående och liggande död ved, knotiga träd, solbelysta träd, hålträd etc.
Buskskiktet består av enbuskar medan markvegetationen består av kalkängsarter och
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alvararter. Här finns också små ytor med fuktängar, rikkärr, kalkgräsmarker och
basiska berghällar. I ansökningsområdets närhet finns ett antal skyddade områden
vilka beskrivs närmare i avsnitt D.4 nedan. Inom ansökningsområdet förekommer ett
antal rödlistade arter.
För en närmare beskrivning av omgivningarna runt ansökningsområdet, se avsnitt 5 i
MKB.
D.3

Mark- och vattenförhållanden
I området består berggrunden nära markytan av kalk- och märgelsten i olika lager.
Lagrad kalksten överlagrar märgelstenen. De lösa avlagringarna i anslutning till File
hajdar utgörs i huvudsak av täta jordarter med ringa mäktighet. Detta medför att
jordlagren till viss del begränsar infiltrationen till underliggande berggrund på File
hajdar. Vid Västra brottet har jordlagren större mäktighet och utgörs huvudsakligen
av moränlera. De geologiska förhållandena beskrivs vidare i avsnitt 4.4 i MKB.
Grundvatten av betydelse förekommer inte i de lösa jordlagren på File hajdar, utan
endast i kalk- och märgelstenen. Grundvatten i jord förekommer i större utsträckning
kring Västra brottet där jordlagren har större mäktighet. Grundvattenflödet i
kalkstenslagret är till större delen koncentrerat till horisontella lager. Utförda
grundvattennivåmätningar i berg visar att grundvattennivåerna följer ett tydligt
mönster med höga nivåer under höst, vinter och tidig vår samt låga nivåer
sommartid.
Västra brottet och File hajdar-täkten ligger inom tre avrinningsområden för ytvatten;
Aneråns, Spillingsåns respektive Bojsvätars avrinningsområde, se figur 12 i avsnitt
5.1.2 i MKB. Inom Spillingsåns avrinningsområde, där Västra brottet ligger, finns
två vattendrag, Spillingsån och Närsbäcken. Spillingsån rinner genom
Spillingsdammen som idag används för uttag av processvatten till cementfabriken.
Det vatten som avrinner från Spillingsdammen rinner ut i Spillingsån som mynnar i
Bogeviken, som är en Östersjövik sydväst om Slite. Närsbäcken, som är ett mindre
vattendrag, ansluter genom pumpning till Spillingsdammen och utgör således en del
av Spillingsåns vattensystem.
File hajdar-täkten ligger huvudsakligen inom Aneråns avrinningsområde. Anerån
avbördas i sydostlig riktning och mynnar i Bogeviken. En mindre del av befintligt
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brytområde och en mindre del av File hajdar-täktens utökningområde, ligger inom
Bojsvätar avrinningsområde. Detta avrinningsområde har inget vattendrag i storlek
med Spillingsån eller Anerån.
Yt- och grundvattenförhållandena beskrivs vidare i avsnitt 5.1 i MKB samt där
hänvisade bilagor.
D.4

Riksintressen och formellt skyddade områden

D.4.1

Riksintressen
I området kring Slite finns ett flertal riksintressen. Ett cirka 805 hektar stort område,
vilket omfattar Västra brottet och File hajdar-täkten, har klassificerats som
riksintresse för mineralutvinning enligt 3 kap. miljöbalken. Kalkstensfyndigheterna
vid Västra brottet och File hajdar-täkten är enligt SGU väl kända och mycket viktiga
ur försörjningssynpunkt. Riksintresseområdet överensstämmer i princip med
Cementas fastighet.
Vid såväl Västra brottet som File hajdar-täkten finns ett flertal utpekade
riksintressen för naturvård enligt 3 kap. miljöbalken. Västra brottet är utpekat som
riksintresse för naturvård på grund av sedimentär berggrundsstratigrafi. Söder om
Västra brottets riksintresse för naturvård ligger Bogeviks riksintresse för naturvård,
vilket bland annat utmärks av att vara mycket artrikt och ett betydande
reproduktionsställe för ett stort antal sjöfåglar, samt ett värdefullt våtmarksområde.
Mellan Västra brottet och File hajdar-täkten ligger Laxare änge som också är
utpekat riksintresse för naturvård. Området består bland annat av ett hävdat ekaskänge. File hajdar-täkten ligger även inom ett utpekat riksintresse för naturvård
benämnt File hajdar, Hejnum hällar och Kallgatburg. Inom riksintresseområdet
finns bland annat ett av de största sammanhängande hällmarkskomplexen på
Gotland.
Vidare utgör hela Gotland riksintresse med avseende på turism och friluftsliv enligt
4 kap. miljöbalken, och då framför allt det rörliga friluftslivet.
För ytterligare information om riksintressen hänvisas till avsnitt 5.4 och 6.3 i MKB,
med där hänvisad bilaga.
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D.4.2

Natura 2000-områden
Kring Cementas verksamhet i Slite finns ett antal Natura 2000-områden. Inget av
områdena berörs direkt av den ansökta verksamheten. Det kan dock uppkomma
indirekt påverkan i delar av områdena på grund av täktverksamhetens påverkan på
grundvatten- och ytvattenförhållandena runt täkten.
Hejnum Kallgate ligger cirka 1,5 km söder om File hajdar-täkten och har en yta om
cirka 953 hektar. Området är ett av Gotlands största våtmarksområden.
Kallgatburg angränsar direkt till Hejnum Kallgate. Området är cirka 115 hektar
stort. Området hänger hydrologiskt samman med Hejnum Kallgate och är ett säreget
utmarksområde med flera olika livsmiljöer.
Bojsvätar ligger cirka tre km söder om File hajdar-täkten och har en yta om cirka
45,5 hektar. Området är ett våtmarkskomplex som domineras av ett större öppet kärr
och längs i söder av vätar.
File hajdar är beläget cirka 1,5 km väster om File hajdar-täkten och har en yta om
cirka 64,5 hektar. Området består av alvarmark bevuxet med gles skog och utgör en
del av ett större hällmarksområde. Området hyser Sveriges största nipsippebestånd.
Tiselhagen ligger cirka 2,5 km sydväst om File hajdar-täkten och har en yta om
cirka tolv hektar. Området har stora inslag av asp och utgör förekomst för flera olika
arter.
Grodvät är beläget cirka tre km väster om File hajdar-täkten och har en yta om cirka
24 hektar. Området består av en vik som ligger i östra delen av Tingstäde träsk.
Markerna innehåller mycket örtrik vegetation.
För ytterligare beskrivning av de olika Natura 2000-områdena hänvisas till
avsnitt 5.4.3 i MKB samt bilaga 11 till MKB. För mer information om påverkan på
Natura 2000-områden hänvisas till avsnitt G nedan.
I området runt File hajdar-täkten finns även områden som Naturvårdsverket till
regeringen föreslagit ska bli Natura 2000-områden. Förslaget omfattar dels två nya
områden (Hejnum hällar och Bälsalvret), dels utvidgning av de befintliga Natura
2000-områdena Bojsvätar och Hejnum Kallgate. I avsnitt 5.5.4 i MKB redogörs för
de värden som de föreslagna områdena är avsedda att skydda. Något beslut avseende
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de föreslagna områdena har ännu inte fattats, varför områdena i nuläget inte
föranleder en särskild tillståndsprövning jämlikt 7 kap. 28 a § miljöbalken. De
konsekvensbedömningar som gjorts avseende verksamheten uppfyller ändå kraven
för en sådan prövning om den skulle aktualiseras. För närmare information om
föreslagna utökningsområden hänvisas till avsnitt G.5 nedan samt till bilaga 13 till
MKB.
D.4.3

Naturreservat och biotopsskyddsområden
Mellan Västra brottet och File hajdar-täkten ligger Storhagens naturreservat. Natura
2000-områdena Bojsvätar, Kallgatburg, västra delen av File hajdar, Tiselhagen och
Grodvät utgör även naturreservat med samma namn.
Sydväst om File hajdar-täkten finns ett flertal skogliga biotopskyddsområden på
avstånd om cirka 1–3 kilometer.

D.4.4

Vattenskyddsområden
Mellan Västra brottet och File hajdar-täkten finns ett vattenskyddsområde för en
kommunal grundvattentäkt. Grundvattentäkten försörjer Slite med dricksvatten.
Täkten består av sju bergborrade uttagsbrunnar placerade i nord-sydlig linje.
Även Tingstäde träsk med omgivande markområde utgör ett vattenskyddsområde,
vars syfte är att skydda ytvattentäkten Tingstäde träsk. Vattnet från Tingstäde träsk
används för dricksvattenändamål.

E.

Den ansökta verksamheten
Den ansökta verksamheten beskrivs utförligt i TB, Ansökansbilaga A.
Sammanfattningsvis framgår följande.

E.1

Täktverksamheten
Råvaror för Cementas produktion av cement är kalksten och märgelsten. För att
cementen ska få rätt kvalitet behövs dels kalksten med hög kalkhalt, dels märgelsten
med lägre kalkhalt och högre innehåll av lermineraler som tillför kisel, aluminium
och järn. Eftersom kalksten och märgelsten för närvarande är tillgängligt för
brytning på två separata platser i närheten av Cementas fabrik måste brytningen ske
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parallellt. Vid full produktion i cementfabriken bryts sammanlagt 3,8 miljoner ton
råsten per år i Västra brottet och File hajdar-täkten. Brytningsmetoden är så kallad
pallbrytning, vilket innebär att stenen bryts skiva för skiva mot djupet.
Brytningen i Västra brottet befinner sig i ett slutskede och kommer att avvecklas
under den ansökta tillståndstiden. På länge sikt kommer brytning således uteslutande
att ske i File hajdar-täkten. Detta innebär att brytområdet kommer längre från Slite
samhälle.
I File hajdar-täkten kommer brytning att ske på olika djup inom olika delar av
täktområdet, det vill säga i en grundare pall 1 och en djupare pall 2. Pallhöjden för
pall 1 i File hajdar-täkten kommer fortsatt vara cirka 15–40 meter – höjden varierar
eftersom terrängen stiger mot nordväst. Pall 1 kan också komma att delas upp i fler
pallar. Pallhöjden i pall 2 kommer vara cirka 15 meter.
Innan brytning kan ske behöver eventuell vegetation och jordlager som överlagrar
berget tas bort, så kallad avbaning. Upplagen med avbaningsmassor kan användas
inom verksamheten, exempelvis vid efterbehandling.
Inför sprängning borras borrhål. Sprängämnet som används är av emulsionstyp och
fungerar därmed som ett sprängämne först efter att det har pumpats ner och blandats
i ett borrhål. Sprängning utförs vanligtvis klockan 11–11.30 eller 14–14.30.
Utbruten kalksten och märgelsten lastas med hjullastare till truckar som transporterar
den till krossen i Västra brottet. Krossen är inbyggd i en betongbyggnad och är
därmed ljudisolerad. Den krossade stenen transporteras på ett transportband till
Östra brottet. Från lagret transporteras stenen vidare på bandtransportörer för
bearbetning i cementfabriken.
Som ett alternativ till den traditionella brytmetoden med sprängning har Cementa
utrett och testat en metod som kallas fräsning. Förhoppningen var att man med
denna teknik skulle kunna undvika att krossa stenen i ett separat steg. Metoden
visade sig dock inte gångbar då den gav en för grov stenkvalitet och medförde
tekniska problem. Metoden gav även upphov till höga och kontinuerliga
bullernivåer. Cementa har därför valt att även fortsättningsvis använda sig av
sprängning.
För en närmare beskrivning och illustrationer hänvisas till avsnitt 3 i TB.
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E.2

Vattenverksamheten

E.2.1

Inledning
För att möjliggöra kalkstensbrytningen behöver inläckande grund- och markvatten
samt tillrinnande ytvatten och fallande nederbörd som ansamlas i täkterna ledas bort
genom pumpning. Det bortledda vattnet benämns länshållningsvatten.
Den ansökta verksamheten innebär vissa förändringar i vattenhanteringen i
förhållande till nuvarande verksamhet. Hanteringen har utformats så att vattnet i
Spillingsdammen, vid behov med tillskott av länshållningsvatten från File hajdartäkten, kan användas som råvatten för dricksvattenförsörjning.
Nedan sammanfattas nuvarande och framtida vattenverksamhet inom respektive del
av verksamheten. För en närmare beskrivning och illustrationer hänvisas till avsnitt
4 i TB.

E.2.2

File hajdar-täkten
Länshållningsvattnet från File hajdar-täkten pumpas i nuläget till Anerån som
mynnar i Bogeviken, som är en del av Östersjön. I den ansökta verksamheten
kommer länshållningsvattnet från File hajdar-täkten istället att ledas till den
vattenfyllda pall 2 i Västra brottet. Längs vägen passerar vattnet utjämnings- och
sedimentationsdammar. Eftersom vattnet från File hajdar-täkten är av sådan kvalitet
att det har förutsättningar att kunna användas som dricksvatten kommer en
avsticksledning att dras till Spillingsdammen. Om Spillingsdammen i framtiden
används som råvattentäkt för dricksvattenändamål, kan dammen vid behov fyllas på
med länshållningsvatten, se vidare avsnitt H.3 nedan.
Att leda länshållningsvattnet till Västra brottet möjliggör inte bara påfyllning av
Spillingsdammen utan även förbättring av vattenkvaliteten i pall 2 i Västra brottet.
Vidare får länshållningsvattnet en längre uppehållstid, vilket torde minska
sedimentmängderna till recipient.

E.2.3

Västra brottet
I nuvarande verksamhet pumpas länshållningsvattnet från Västra brottet till Östra
brottet, där en mindre mängd inläckande vatten tillkommer, och vidare till Östersjön
via Slite hamn. Längs vägen passerar vattnet utjämnings- och
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sedimentationsdammar. Även i den ansökta verksamheten kommer vattnet att
hanteras på detta vis. Vattnet som leds bort från Västra brottet kommer dock under
kommande tillståndsperiod att innehålla länshållningsvatten från både File hajdartäkten och Västra brottet. Dessutom kommer processvatten till cementfabriken att
tas från Västra brottets vattenfyllda pall 2 istället för från Spillingsdammen.
Överskott av vatten leds via befintligt länshållningssystem till Östersjön.
Vattenfyllningen av pall 2 har redan inletts, i enlighet med nuvarande tillstånd.
E.2.4

Spillingsån och Anerån
För att möjliggöra användning av Spillingsdammen som råvattenkälla för ett
framtida vattenverk kommer Spillingsån att ledas om så att den inte längre passerar
genom Spillingsdammen. Detta beror på att bräddningspunkter för det kommunala
avloppsnätet ligger längs ån uppströms Spillingsdammen, vilket gör åns vatten
olämpligt att använda för dricksvattenändamål.
I den ansökta verksamheten kommer länshållningsvatten inte att ledas till Anerån.
Anerån kommer dock att vara recipient för en mindre del av dagvattnet från
truckvägen, och Cementa kommer därför att underhålla den sedimentationsdamm
som anlagts i ån.

E.3

Transporter
Verksamheten ger upphov till transporter av framför allt råsten. Dessa transporter
sker i dagsläget, och planeras även fortsatt att ske, med truckar. Övriga transporter
som genomförs är bland annat förflyttning av borriggar samt dammbekämpning.
Dessa sker dock i betydligt mindre skala än trucktransporterna.
Transportavståndet mellan Västra brottet och krossanläggningen är cirka en
kilometer. Mellan File hajdar-täkten och krossanläggningen är avståndet cirka fem
kilometer. Full produktion ger idag upphov till cirka 45 000 så kallade
transporthändelser per år, det vill säga i genomsnitt cirka 168 transporthändelser per
dygn. Med transporthändelse avses transporten från en punkt till en annan (men inte
återfärden). Antalet transporter kommer inte att förändras i ansökt verksamhet
eftersom brytmängden är densamma, men när brytningen i Västra brottet upphör
kommer fler transporter att bli längre, eftersom File hajdar-täkten ligger längre ifrån
krossanläggningen.
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Cementa har låtit utreda möjligheten att frakta råsten från File hajdar-täkten till
krossen på andra sätt än med truckar. De studerade alternativen har varit större
bergstruckar, lastbilar, täckta transportband (tubulatortransportband), traditionellt
transportband samt miljöbränslen till fordon. Utredningen har dock visat att
trucktransporter i nuläget är det mest fördelaktiga alternativet. Detta efter en samlad
bedömning utifrån krav på driftssäkerhet, säkerhetsaspekter, ekonomiska aspekter
och att det är en väl beprövad teknik. År 2021/2022 kommer fordonsparken att bytas
ut och inför detta kommer vidare utredning genomföras.
För en närmare beskrivning av transporter inom verksamheten hänvisas till avsnitt
3.2.5 och 3.3.5 i TB.

F.

Miljökonsekvenser
De miljökonsekvenser som den ansökta verksamheten ger upphov till redovisas i
avsnitt 6 i MKB. Med beaktande av de anpassningar av verksamheten som gjorts, de
skyddsåtgärder som Cementa åtar sig att vidta, och de villkor Cementa föreslår ska
gälla för verksamheten, bedömer Cementa att verksamheten kan bedrivas utan någon
risk för skada av betydelse för människors hälsa eller miljön.
Av MKB framgår sammanfattningsvis följande.

F.1

Grundvatten
Cementa har låtit ta fram en hydrogeologisk grundvattenmodell, bilaga 4 till MKB.
Genom modellen kan påverkan på grundvattnet till följd av den ansökta
verksamheten bedömas. Konsekvenser av grundvattenförändringarna för Natura
2000-områden behandlas separat i avsnitt G nedan.
Den ansökta utökningen av brytområde kommer att innebära att mer vatten läcker in
till täkterna. Grundvattenbortledningen från täkterna bedöms öka från dagens 0,96 %
av grundvattenbildningen inom grundvattenförekomsten till 1,35 % av denna.
Ett influensområde, det vill säga det område där den ansökta verksamheten kan ge
en förändring i grundvattennivån, har beräknats. När det är högvatten, vilket det är
under vinterhalvåret, är influensområdet mindre än under sommarens
lågvattenperioden. Det beror på att när grundvattennivåerna är höga tillrinner nytt
vatten och kompenserar för bortfallet. Kartor och illustrationer finns i avsnitt 6.1 i
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MKB. En karta över influensområdets utbredning vid högvattensituation respektive
lågvattensituation finns även i avsnitt K.2 nedan.
Vattenskyddsområdet Tingstäde träsk ligger utanför influensområdet vid höga
vattennivåer men delvis inom influensområdet vid låga grundvattennivåer.
Genomförda beräkningar visar att den ansökta verksamheten inte har några
betydande negativa konsekvenser för vattenbalansen i Tingstäde träsk. Några
skadeförebyggande åtgärder bedöms inte behöva vidtas för vattenskyddsområdet.
För vidare information hänvisas till avsnitt 6.1.2 respektive 6.3.2 i MKB och där
hänvisad bilaga.
F.2

Ytvatten

F.2.1

Inledning
Verksamhetens påverkan på ytvatten redovisas i avsnitt 6.1.4 i MKB och där
hänvisad bilaga. Nedan följer en sammanfattning. Konsekvenser av
ytvattenförändringarna för Natura 2000-områden behandlas separat i avsnitt G
nedan.

F.2.2

Anerån
Eftersom länshållningsvattnet under den ansökta tillståndsperioden inte längre
kommer att ledas till Anerån kommer Anerån att återgå till en naturlig vattenregim.
Vattenflödet i ån kommer att minska, framför allt under hösten då
länshållningsvattnet från File hajdar-täkten utgör merparten av flödet i ån. Anerån är
dock redan idag anpassad för stora variationer i vattenflöde och det minskade
vattenflödet bedöms inte påverka dagens flora och fauna i ån i någon betydande
utsträckning. Det tillskott av suspenderat material och kväve som Anerån idag
erhåller från länshållningsvattnet kommer att bli mindre, vilket är positivt för åns
biologiska förutsättningar. Sammantaget bedöms konsekvenserna för Anerån bli
positiva.

F.2.3

Spillingsån och Närsbäcken
Spillingsån kommer att ledas förbi Spillingsdammen, i stället för att som idag
passera genom den. I och med detta kommer Spillingsån fyllas på av inläckande
grundvatten och nederbörd och återgå till en vattenregim som inte är påverkad av
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täktverksamheten, vilket ökar sannolikheten för att ån inte torrläggs under
sommaren. Konsekvenserna för ån bedöms bli positiva.
Vattenföringen i Närsbäcken förväntas bli oförändrad. Skulle det uppstå höga nivåer
i Närsdammen kommer Närsbäcken dock i den ansökta verksamhetsperioden att
bräddas till Västra brottet istället för till Spillingsdammen. Konsekvenserna av den
ansökta verksamheten bedöms bli obefintliga.
F.2.4

Östersjön
Länshållningsvatten leds idag till Östersjön via utsläppspunkter i Bogeviken och
Slite hamn.
Den totala mängd vatten som når Bogeviken kommer att vara ungefär densamma vid
ansökt verksamhet som vid nuvarande verksamhet. Det vattentillskott från Anerån
som upphör kommer att kompenseras genom att Spillingsån, som också mynnar i
Bogeviken, återgår till en naturlig vattenregim. I och med att varken Anerån eller
Spillingsån är recipienter för länshållningsvatten kommer inga näringsämnen eller
suspenderat material från verksamheten att nå Bogeviken. Sammantaget bedöms
konsekvenserna för Bogeviken som positiva.
Slite hamn är redan idag recipient för länshållningsvatten från Västra brottet. I
framtiden kommer även länshållningsvattnet från File hajdar-täkten att ledas dit.
Den totala mängden länshållningsvatten till Östersjön bedöms minska från cirka 2,1
till cirka 1,6 Mm3/år, i och med att en del av länshållningsvattnet kommer att
användas för processändamål.

F.3

Miljökvalitetsnormer

F.3.1

Grundvatten
Grundvattenbortledningen från den ansökta verksamheten motsvarar 1,35 % av
grundvattenbildningen inom förekomsten (en ökning med 0,4 procentenheter från
nuvarande 0,96 %), vilket kan jämföras med SGU:s bedömningsgrunder för
grundvatten3 enligt vilka ett grundvattenuttag som är mindre än 10 % av

3

SGU, rapport 2013:01.
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grundvattenbildningen innebär ingen eller obetydlig risk för påverkan.
Konsekvensen för grundvattenförekomstens kvantitativa tillstånd bedöms bli
obetydlig. Även för den kemiska statusen bedöms konsekvensen bli obetydlig då
kloridhalten vid år 2041 förväntas ligga väl under det riktvärde på 100 mg/l som
anges i SGU:s föreskrifter.4 Se vidare avsnitt 6.2.2 i MKB.
F.3.2

Ytvatten
Ytvattenförekomsten Anerån, och i förlängningen kustvattenförekomsten Bogevik,
är idag recipient för länshållningsvatten från File hajdar-täkten. I den ansökta
verksamheten kommer länshållningsvatten inte längre ledas till dessa
vattenförekomster och deras statusklassning och möjligheten att uppnå
miljökvalitetsnorm kommer således inte påverkas av den ansökta verksamheten. Se
vidare avsnitt 6.2.1 i MKB.

F.3.3

Luft
Cementa har låtit utföra mätningar av partiklar, se bilaga 14 till MKB. Medelvärdet
för både PM10 och PM2,5 ligger långt under miljökvalitetsnormerna. Mätningar
genomfördes inte under mars och endast under några dagar i april, vilka är de
månader då partikelhalterna generellt är som högst. Det bedöms därför som troligt
att halterna skulle vara något högre om mätningarna hade genomförts under ett helt
kalenderår. Sannolikheten för att miljökvalitetsnormer för luft skulle överskridas
bedöms sammantaget som liten. Se vidare avsnitt 6.8 i MKB.

F.4

Naturvärden

F.4.1

Inledning
Cementa har låtit utföra en rad utredningar kopplade till naturvärden i området, se
avsnitt 6.4 i MKB och bilagorna 6, 7, 10, 11, 12 och 13 till MKB.

F.4.2

Västra brottet
Ansökningsområdet vid Västra brottet ligger inom befintligt verksamhetsområde och
utgörs av avbanad mark samt upplag med avbaningsmassor. De miljöer som håller

4
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ett visst naturvärde inom det aktuella området är några tillfälliga vattensamlingar –
miljöer som enkelt kan tillskapas på olika platser både inom aktivt täktområde och
på efterbehandlad mark. En utökad kalkstensbrytning i Västra brottet medför därför
inte någon mätbar påverkan på naturmiljöer eller biologisk mångfald.
Sammanfattningsvis bedöms den ansökta verksamheten i Västra brottet innebära en
liten negativ konsekvens på naturvärden.
F.4.3

File hajdar-täkten

F.4.3.1

Påverkan på naturområden och naturtyper
Området File hajdar hyser överlag ett högt naturvärde. Området utmärks bland annat
av mosaik av naturskogsartad hällmarkstallskog omväxlat med öppna gläntor med
alvarvegetation och fuktmarker. Att naturmiljön på File hajdar är så pass orörd och
välutvecklad, och dessutom täcker en stor och sammanhängande areal, gör att
området kan hysa livskraftiga populationer av många sällsynta arter. Även större
delen av ansökningsområdet vid File hajdar-täkten bedöms hysa högt naturvärde,
med några objekt i nordvästra delen bedöms hålla högsta naturvärde.
Den ansökta verksamhetens påverkan på naturvärden inom brytområdet kommer att
vara total eftersom materialet avlägsnas. Av prioriterade naturtyper är det främst
naturtyperna Taiga och Alvar som försvinner, samt, i mycket liten grad, Basiska
berghällar. Naturtyperna kommer dock inte att försvinna från File hajdar, som ju är
ett mycket större område än ansökansområdet. Det område som påverkas omfattar
endast några fåtal procent av de prioriterade naturtypernas totala areal på File hajdar.
Utökningen av File hajdar-täkten omfattar 41 hektar, vilket är cirka tre procent av
det cirka 1 300 hektar stora området File hajdar.
Påverkan på naturvärden utanför brytområdet är inte lika uppenbar som inom
brytområdet, men kan till exempel bestå av indirekt påverkan på grund av
förändringar av grund- och ytvatten, damning, buller och liknande störningar. Den
ansökta verksamheten bedöms dock inte medföra någon sådan förändring i
hydrologi på intilliggande mark att naturtyperna omkring ansökningsområdet
påverkas. Verksamheten bedöms inte heller leda till ett utökat problem med
damning. Vidare kommer alla viktiga naturmiljöaspekter så som hällmarkstallskog
med naturskogsstrukturer, gamla och senvuxna grankloner, naturalvar, mosaikmark
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med bryn, varma och vindskyddade gläntor, stor blomrikedom och framför allt en
stor artrikedom att kunna fortleva på andra delar av File hajdar.
Cementa kommer vidta en rad skyddsåtgärder för att minimera negativ påverkan på
naturmiljön. Bland annat kommer ytskiktet från alvarmarker i ansökningsområdet att
tillvaratas vid avbaningen och flyttas till andra platser för att möjliggöra
alvarvegetation att etableras på ny mark. Frön och växtdelar från andra blomrika
miljöer i ansökningsområdet kommer att samlas in och flyttas till annan plats. Inom
de delar av verksamhetsområdet där det är möjligt kommer markvegetation, buskar
och träd att lämnas kvar för att undvika att kanteffekt uppstår utanför
verksamhetsområdet. Baserat på erfarenheter från befintlig täktverksamhet och de
åtgärder som kommer vidtas bedöms kanteffekten bli obetydlig.
Sammanfattningsvis bedöms den ansökta verksamheten medföra en måttlig negativ
konsekvens på naturområden och naturtyper på File hajdar.
F.4.3.2

Påverkan på växt- och djurarter
Området runt File hajdar-täkten är mycket artrikt och hyser många rödlistade och
sällsynta arter, i synnerhet inom artgrupperna kärlväxter, fjärilar och svampar. Den
genomförda naturvärdesinventeringen har identifierat 68 rödlistade arter och 30 arter
som omfattas av artskyddsförordningen (2007:845). Därtill finns ett stort antal andra
naturvårdsintressanta arter.
Den största påverkan på växt- och djurarter som den ansökta verksamheten kommer
att medföra är att merparten av all vegetation inom ansökningsområdet kommer att
avbanas. Livsmiljöer för olika arter kommer därmed att försvinna.
Utanför själva ansökningsområdet kommer påverkan på växt- och djurarter vara
liten. Den ansökta verksamheten medför ingen sådan förändrad hydrologi på
intilliggande mark att förutsättningarna för markbundna arter utanför
ansökningsområdet förändras. Verksamheten medför inte heller någon påverkan
genom damning eller andra emissioner. En viss störning i form av buller från
verksamheten i täkten kan tänkas påverka främst fåglar i en mindre zon även utanför
ansökningsområdet, men med hänsyn till att zonen förväntas bli liten och till de
fågelarter som finns i området bedöms påverkan från buller bli obetydlig.
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Vad gäller rödlistade och i övrigt naturvårdsintressanta arter är bedömningen att
merparten kommer att kunna fortleva på File hajdar. För en del arter som
förekommer i låga numerär skulle dock den lokala, i viss mån den regionala,
bevarandestatusen kunna komma att försämras. Detta gäller framför allt sällsynta
arter av marksvampar och fjärilar. Kunskapsunderlaget för en del av arterna är dock
bristfälligt – exempelvis saknas allomfattande inventeringsinsatser av svampar inom
riksintresseområdet för naturvård och andra relevanta delar av Gotland. Vad gäller
de arter som är skyddade enligt artskyddsförordningen bedöms samtliga kunna
fortleva på File hajdar. Den populationsminskning som den ansökta verksamheten
medför bedöms inte äventyra arternas bevarandestatus vare sig lokalt, regionalt eller
nationellt.
Påverkan på arten väddnätfjäril har särskilt studerats inför upprättandet av denna
tillståndsansökan, se bilaga 7 till MKB. Utredningen är den största studien av
väddnätfjäril som genomförts i Sverige och en av de största som genomförts i
Europa. Av utredningen framgår att den totala populationen kring File hajdar i
nuläget består av cirka 25–30 000 individer och därmed har gynnsam
bevarandestatus. Vid en utökning av File hajdar-täkten kommer en del av habitatet
för en delpopulation att försvinna, men även med beaktande av ett värsta scenario
kommer den totala populationens (kring File hajdar) gynnsamma bevarandestatus
inte att påverkas. För att kompensera för den habitatförlust som ändå uppstår
kommer Cementa att vidta kompensationsåtgärder, se avsnitt H nedan.
För att ytterligare begränsa verksamhetens påverkan på växt- och djurarter har
Cementa utformat ansökningsområdet så att de talrikaste växtplatserna för de mest
skyddsvärda arterna lämnas intakta. Cementa kommer också vidta skyddsåtgärder i
form av att flytta vissa artförekomster till andra lämpliga växtplatser samt undvika
avverkning och avbaning under perioden mars till juli, i syfte att undvika fåglars
häckningsperiod samt groddjurs lek- och yngelperioder. Vidare är
ansökningsområdet lokaliserat och utformat så att det inte bedöms utgöra en
spridningsbarriär för arter.
Sammanfattningsvis bedöms den ansökta verksamheten medföra en måttlig negativ
konsekvens för växt- och djurarter runt File hajdar. Påverkan på väddnätfjäril
bedöms kunna bli stor för den lokala delpopulation som lever inom
ansökningsområdet, men för den totala population som lever kring File hajdar
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bedöms konsekvenserna bli små. Denna kommer även fortsättningsvis att ha
gynnsam bevarandestatus med en livskraftig population.
F.5

Kulturhistoriska värden
Den ansökta täktverksamheten stärker den tradition av kalkbrytning som skett i
området sedan i början av 1700-talet. Två kulturlämningar uppkomna på 1930-talet
berörs av den ansökta verksamheten. Den ena lämningen är en äldre täkt och den
andra är en gruva. Vid behov kommer dessa två kulturlämningar att dokumenteras
innan brytning sker i närheten av dem. Den ansökta verksamheten bedöms innebära
en liten negativ konsekvens på kulturhistoriska värden.
För ytterligare information om kulturhistoriska värden hänvisas till avsnitt 5.6 och
6.6 i MKB och där hänvisade bilagor.

F.6

Friluftsliv
Området runt Slite och Cementas verksamhet används för rekreation och friluftsliv.
Ansökningsområdet och hela File hajdar-området nyttjas dock relativt sparsamt
under huvuddelen av året, och då främst för promenader och cykling. Under
sommarhalvåret besöks File hajdar även av naturintresserade. Det passerar en
pilgrimsled vid östra och södra delen av File hajdar. I omgivningarna finns en
golfbana och möjlighet att hyra kanot och båt. Cementa har även upplåtit mark till
en motocrossklubb samt till Gotland Bike Park.
Genom den ansökta verksamheten kommer en markyta som idag är tillgänglig för
friluftsliv tas i anspråk. Detta rör dock endast en liten andel av tillgänglig mark av
liknande karaktär. Dessutom är delar av ansökningsområdet redan i dagsläget
avgränsat till industriområde. Den ansökta verksamheten kommer att innebära att två
skogsvägar i området stängs av. Påverkan på tillgängligheten bedöms dock som
försumbar då ett flertal vägar leder in i området från olika riktningar och
cykellederna inom ramen för Gotland Bike Park inte berörs.
Sammanfattningsvis bedöms den ansökta verksamheten innebära en obetydlig
konsekvens på friluftslivet.
För ytterligare information om friluftsliv hänvisas till avsnitt 5.7 och 6.7 i MKB.
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F.7

Utsläpp till luft
Utsläpp till luft från kalkbrottet består i första hand av utsläpp av koldioxid,
kväveoxider, svaveldioxid och stoft. Utsläppen härleds främst från förbränning av
bränsle. Damning och uppkomst av stoft sker även vid själva brytningstillfället och
vid transport av materialet.
Cementa har utfört mätningar av partiklar (PM10 och PM2,5), se bilaga 14 till MKB,
vilka visar på nivåer långt under miljökvalitetsnormerna för partiklar och även en bit
under miljömålet.
Under ansökt tillståndstid kommer täktverksamheten i Västra brottet att upphöra och
brytningen av sten koncentreras till File hajdar-täkten. Det innebär att transporterna
från denna täkt till krossningen i Västra brottet kommer att öka jämfört med dagens
situation. Det kommer att bli fler transportrörelser på truckvägen vilket leder till ett
ökat behov av dammbekämpning. Liksom idag kommer Cementa vid behov att
vattenbegjuta truckvägen. Inför kommande utbyte av fordonspark kommer de nya
fordonens utsläppsklass och möjligheten att frakta större mängder sten studeras,
vilket kan minska utsläpp till luft från transporter.
Sammantaget bedöms den ansökta verksamheten innebära måttliga negativa
konsekvenser vad gäller utsläpp till luft. Sannolikheten för att miljökvalitetsnormer
för luft skulle överskridas är liten, se avsnitt F.3.3 ovan.
För vidare information om utsläpp till luft hänvisas till avsnitt 6.8 i MKB och där
hänvisad bilaga.

F.8

Buller
Bullerpåverkan från den ansökta verksamheten är av samma art som i dagens
verksamhet, eftersom momenten i verksamheten är desamma. När brytningen i
Västra brottet avslutas omkring år 2025 kommer bullerpåverkan att minska jämfört
med idag eftersom avståndet ökar mellan tätort och brytfront, som då kommer finnas
enbart i File hajdar-täkten. En ökning av transporter kommer att ske när mer sten
bryts i File hajdar-täkten, men även med beaktande av detta understiger
bullernivåerna från den ansökta verksamheten Naturvårdsverkets riktlinjer för
industribuller.
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Se vidare angående buller avsnitt 6.9 i MKB och där hänvisad bilaga.
F.9

Vibrationer, luftstötar och stenkast
Den utredning av vibrationer och luftstötvågor som Cementa låtit genomföra visar
att verksamheten med föreslagna skyddsåtgärder kan bedrivas utan någon risk för
skador på byggnader eller infrastruktur.
Vid sprängning kan stenkast uppstå, vilket kan bero på såväl faktorer i samband med
laddningen som geologiska faktorer. Storleken på riskområdet beror på vilka
säkerhetsåtgärder som vidtas och hur noggrant dessa utförs. Utöver att Cementa
genomför sprängningarna med vidtagande av säkerhetsåtgärder finns bommar och
stängsel runt täkten som hindrar obehöriga att komma nära vid sprängning.
För vidare information hänvisas till avsnitt 6.10 i MKB och där hänvisad bilaga.

G.

Påverkan på Natura 2000-områden

G.1

Inledning
Den ansökta verksamheten innebär inte någon direkt påverkan på Natura 2000områden. Däremot är det möjligt att indirekt påverkan uppkommer som en följd av
förändringar i yt- och grundvattennivån. Den ansökta verksamhetens påverkan på
grund- och ytvatten har utretts i bilaga 4 och 5 till MKB. Baserat på
utredningsresultaten har Cementa låtit utreda hur förändringar i yt- och
grundvattenförhållanden i sin tur skulle kunna påverka habitat och arter inom
berörda Natura 2000-områden, se bilaga 11 till MKB.
Nedan sammanfattas hur den ansökta verksamheten förändrar yt- och
grundvattennivåer inom berörda Natura 2000-områden och hur denna förändring
påverkar habitat och arter inom områdena. Genomförda utredningar belyser
påverkan på såväl befintliga Natura 2000-områden som av Naturvårdsverket
föreslagna, men av regeringen ännu ej beslutade, Natura 2000-områden. De senare
bedömningarna återfinns i bilaga 13 till MKB.
För ytterligare information, se avsnitt 5.4.3, 6.3.3 samt 6.4.3 i MKB samt ovan
nämnda bilagor.
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G.2

Berörda Natura 2000-områden
Som framgår av avsnitt D.4.2 ovan finns det sex Natura 2000-områden i File hajartäktens närområde: Hejnum Kallgate, Kallgatburg, Bojsvätar, File hajdar, Tiselhagen
och Grodvät. Alla dessa berörs dock inte av den ansökta verksamheten.
Av genomförd ytvattenutredning framgår att det bara är Natura 2000-områdena
Bojsvätar och Hejnum Kallgate som ligger inom det delavrinningsområde som den
ansökta verksamheten kan påverka. En ytvattenpåverkan på Natura 2000-områdena
Kallgatburg, File Hajdar, Tiselhagen och Grodvät kan således uteslutas redan på
denna grund.
Grundvattenutredningen visar att den grundvattenavsänkning som uppstår till följd
av den ansökta verksamheten kan beröra Natura 2000-områdena Hejnum Kallgate
och Bojsvätar under sommarlågvatten. Övriga Natura 2000-områden kan
överhuvudtaget inte påverkas av grundvattenavsänkningen. I File hajdar Natura
2000-område beräknas en ytterligare grundvattensänkning om cirka 1,4 meter uppstå
under sommaren, men då grundvattennivån under denna period normalt ändå ligger
flera meter under markytan kommer ingen påverkan på naturvärden uppkomma som
en följd av grundvattensänkningen.

G.3

Hejnum Kallgate Natura 2000-område

G.3.1

Grundvattenförändring och därav följande påverkan på naturvärden
I Hejnum Kallgate kan den utökade täktverksamheten under torrperioden leda till en
tillkommande grundvattenavsänkning i den norra delen av området på 0,6 meter;
från 1,2 meter till 1,8 meter under marknivån. Under höst och vinter sker ingen
ytterligare avsänkning av grundvattennivån. Grundvattennivån i den norra delen av
Hejnum Kallgate ligger vintertid nära markytan men sommartid långt under den zon
där vegetationens rotsystem når.
Grundvattenavsänkningens konsekvenser för naturvärden bedöms vara mycket små.
Direkt grundvattenpåverkan saknas eftersom grundvattennivån redan är så låg att
den ligger långt under nivåerna för där rotsystem är aktiva. En sänkt grundvattennivå
om 0,6 meter ger visserligen en viss uttorkningseffekt då ytvatten kommer att söka
sig längre ner, men eftersom vegetationen kunnat upprätthållas med nuvarande
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grundvattenläge bedöms inte detta vara en allvarlig effekt. Någon arealförlust
beräknas inte uppstå till följd av förändrat grundvattenstånd.
G.3.2

Ytvattenförändring och därav följande påverkan på naturvärden
Hejnum Kallgate Natura 2000-område beräknas få ett ytvattenbortfall om cirka
7 700 m3/år, vilket motsvarar cirka 0,5 % av nettonederbörden. Detta bedöms vara
en försumbar förändring.
Vad gäller konsekvenser för naturvärden beräknas naturtypen rikkärr minska med
maximalt 0,73 hektar i utbredning till följd av minskat ytvattenflöde. Detta
motsvarar 0,4 % av den totala arealen rikkärr inom Hejnum Kallgate, vilket bedöms
utgöra en mycket liten förlust. Länsstyrelsen har i bevarandeplanen bedömt att
rikkärr har gynnsam bevarandestatus inom Hejnum Kallgate och en ytterligare
minskning med som mest 0,4 % är i sammanhanget för liten för att kunna äventyra
bevarandestatusen. Det kommer även efter en utökning av File hajdar-täkten att
återstå stora arealer rikkärr med god funktion och strukturer och förekomst av
typiska arter i goda populationer. För andra naturtyper än rikkärr förväntas inga
negativa konsekvenser.
Ingen i bevarandeplanen utpekad art eller för naturtypen rikkärr typisk art bedöms få
försämrad bevarandestatus. För typiska arter förväntas minskningen av areal
livsmiljö och populationsstorlek att motsvara minskningen av arealen, det vill säga
en minskning med 0,4 %.

G.4

Bojsvätar Natura 2000-område

G.4.1

Grundvattenförändring och därav följande påverkan på naturvärden
I Bojsvätar Natura 2000-område beräknas den ansökta verksamheten under
torrperioden leda till en ytterligare avsänkning av grundvattennivån i
storleksordningen 0,1 meter; från 0,5 till 0,6 meter under marknivån. Detta är en så
liten avsänkning av den inte kan särskiljas från grundvattenmodellens
beräkningsnoggrannhet. Förändringarna i grundvattennivån för Bojsvätar
Natura 2000-område bedöms sammantaget som obetydliga.
Grundvattenavsänkningens konsekvenser för naturvärden bedöms vara minimala.
Den maximala avsänkningen om 0,1 meter infaller i juli och under en mycket kort
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period då grundvattnet ändå ligger för lågt för att ha betydelse för den aktiva
rotzonen i våtmarksvegetationen. I de perioder då grundvattnet ligger tillräckligt
högt för att en förändring skulle ha någon påverkan finns inga skillnader mellan
nuläget och en utökad täkt.
G.4.2

Ytvattenförändring och därav följande påverkan på naturvärden
Bojsvätar Natura 2000-område beräknas få ett årligt bortfall av ytvatten på cirka
120 000 m3, motsvarande cirka 4 % av nettonederbörden. Under
vegetationssäsongen är bortfallet cirka 1,2 % av ytvattnet.
Den största konsekvensen av minskat ytvattentillflöde är förlust av rikkärr, vars
utbredning beräknas minska med högst 0,6 hektar. Detta motsvarar 1,2 % av den
totala arealen rikkärr inom Bojsvätar Natura 2000-område. Länsstyrelsen har i
bevarandeplanen bedömt att rikkärr har gynnsam bevarandestatus inom Bojsvätar.
En minskning av rikkärrsarealen med som mest 1,2 % är i sammanhanget för liten
för att kunna äventyra bevarandestatusen.
För naturtypen agmyr kan det finnas risk för en mycket liten arealminskning på
mindre än 1 %, vilket skulle motsvara 40 m2. Detta är att se som en nästan
försumbar och icke mätbar förändring. Det finns också en minimal risk för ökad
näringsbelastning, men den risken är så liten att den inte bedöms ge några negativa
konsekvenser. Sammanfattningsvis är naturtypen rikkärr den enda naturtyp som
bedöms påverkas negativt inom Bojsvätar Natura 2000-område.
För Bojsvätar finns inga i bevarandeplanen utpekade arter. För typiska arter för
naturtypen rikkärr förväntas minskningen av areal livsmiljö och populationsstorlek
att motsvara minskningen av arealen, det vill säga en minskning med 1,2 %. Detta
bedöms inte påverka bevarandestatusen hos någon relevant art.

G.5

Förslag på utökade Natura 2000-områden

G.5.1

Inledning
De av Naturvårdsverket föreslagna (nya) Natura 2000-områden som skulle kunna
beröras av den ansökta täktverksamheten är utökningarna av Hejnum Kallgate
Natura 2000-område samt Bojsvätar Natura 2000-område. Övriga föreslagna nya
eller utökade Natura 2000-områden ligger utanför verksamhetens influensområde för
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grundvatten och utanför avrinningsområdet för ansökt verksamhet, och kan därför
inte påverkas av denna.
De föreslagna utökningsområdena beskrivs utförligt i bilaga 13 till MKB. Nedan
följer en sammanfattning av den påverkan som kan uppkomma på områdena. Det
bör påpekas att när det i detta avsnitt talas om utökningsområde så är det
utökningarna av Natura 2000-områdena som avses och inte utökningen av Cementas
täkt.
G.5.2

Hejnum Kallgate utökningsområde
Grundvattenavsänkningen i Hejnum Kallgate utökningsområde beräknas uppgå till
som mest omkring 2,7 meter. Detta gäller torrperioden i slutet av juli. Sommartid
ligger dock grundvattennivån lågt, som lägst ungefär fem meter under markytan.
Bortfallet av ytvatten beräknas bli cirka 112 000 m3/år, vilket motsvarar cirka 18 %
av nettonederbörden för området. Det kan dock konstateras att det största bortfallet
(90 %) sker under månader då det finns ett överskott av vatten.
Föreslaget utvidgningsområde för Hejnum Kallgate försörjs inte av ytvatten genom
grundvattenutträngning under vegetationssäsongen. Ytvattentillgången beror istället
på vad som magasinerats i ovanliggande strandvall under vintern samt vad som
tillförs i form av ytvatten under sommarhalvåret. Det gör att det relevanta
avrinningsområdet är begränsat till närområdet. Med hänsyn till avståndet till
brytområdet, den svaga lutningen i området samt det faktum att flera magasinerande
våtmarker och inläckage av grundvatten förekommer i området, bedöms det inte
troligt att vatten från täktområdet når det föreslagna utökningsområdet. Det kan
emellertid inte helt uteslutas att det kan påverkas av ytvattenavrinning vid
exempelvis kraftig nederbörd. Det kan därmed inte heller uteslutas att vattenflödet
skulle kunna minska som ett resultat av att avrinningsområdet minskar, vilket i sin
tur skulle kunna ge en liten påverkan på naturtypen rikkärr. Mot bakgrund av denna
osäkerhet har Cementa inlett en uppföljande undersökning avseende påverkan på
rikkärr. Vidare planerar Cementa åtgärder för att skapa nya arealer rikkärr, se
avsnitt H nedan.
Sammantaget bedöms inga negativa konsekvenser uppstå på relevanta naturtyper
eller arter inom Hejnum Kallgate utökningsområde. Viss osäkerhet finns dock
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avseende ytvattenavrinningen och dennas påverkan på naturtypen rikkärr. Även med
beaktande av denna osäkerhet bedöms inte annat än små konsekvenser kunna uppstå.
G.5.3

Bojsvätar utökningsområde
För Bojsvätar utökningsområde beräknas en maximal grundvattenavsänkning om
0,1 meter; från 0,5 till 0,6 meter under marknivån. Detta gäller juli månad.
Ytvattenflödena beräknas på årsbasis minska med cirka 4 % av nettonederbörden.
Under vegetationsperioden beräknas minskningen uppgå till 1,2 %.
Det föreslagna utökningsområdet består till en mycket liten del, 0,3 hektar, av
Natura 2000-naturtypen rikkärr, vilken är den naturtyp som teoretiskt skulle kunna
påverkas av den förändrade hydrologin. Utökningsområdet är dock starkt påverkat
av dikning vilket helt överskuggar eventuellt minskat ytvattenflöde.
Sammanfattningsvis bedöms det inte uppstå några negativa konsekvenser till följd
av den ansökta verksamheten för relevanta naturtyper eller arter i det föreslagna
utökningsområdet.

G.6

Sammanfattande bedömning
Förändringar i grund- och ytvattenförhållande till följd av den ansökta verksamheten
bedöms innebära små konsekvenser för relevanta naturtyper och arter i berörda
Natura 2000-områden. Bevarandestatusen hos någon art eller naturtyp påverkas inte.
I Bojsvätar utökningsområde bedöms konsekvenserna för relevanta naturtyper och
arter bli obefintliga. Inte heller i Hejnum Kallgate utökningsområde bedöms några
negativa konsekvenser uppstå. Studier pågår för att undanröja osäkerheter i
bedömningen, men även med beaktande av dessa osäkerheter bedöms
konsekvenserna för Hejnum Kallgate utökningsområde inte kunna bli annat än små.
Potentiella arealförluster av rikkärr kommer dessutom att kompenseras av de
åtgärder Cementa åtar sig att vidta, se avsnitt H.2.2 nedan.

H.

Kompensationsåtgärder

H.1

Inledning
Cementa åtar sig att vidta åtgärder som kompenserar för den påverkan som den
ansökta verksamheten har på dels dricksvattenförsörjningen, dels ekologiska värden.
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Åtgärderna är ur juridisk synpunkt närmast att betrakta som åtaganden att vidta
åtgärder enligt 16 kap. 9 § tredje punkten miljöbalken. Det är således inte fråga om
sådana skyddsåtgärder som är nödvändiga för att undvika att bevarandestatusen
försämras för en art som omfattas av artskyddsförordningen (jfr MÖD 2017:7).
Förvisso gynnar en del av åtgärderna arter som omfattas av artskyddsförordningen,
men ingen av dessa arters bevarandestatus riskerar att försämras på grund av den
ansökta verksamheten. Det är heller inte fråga om kompensation på grund av att
miljövärden går förlorade i något Natura 2000-område, jfr 7 kap. 29 § miljöbalken.
H.2

Kompensationsåtgärder avseende ekologiska värden

H.2.1

Direkt påverkade naturvärden
Cementa har låtit utreda hur de naturvärden som försvinner i och med att mark tas i
anspråk för kalkstensbrytning, kan kompenseras. Av utredningen, Ansökansbilaga
C1, framgår sammanfattningsvis följande.
Genom ekologisk kompensation kan den som bedriver en verksamhet som påverkar
naturmiljöer negativt, gottgöra detta genom att tillföra värden någon annanstans,
med ambitionen att det inte ska kvarstå någon nettoförlust. Ekologisk kompensation
ersätter inte skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att undvika och minimera
skada, utan tar sikte på den skada som kvarstår sedan förebyggande åtgärder
vidtagits. För att kvantifiera såväl skadan som värdet av kompensationen, används
särskilda beräkningsmetoder.
Cementa har identifierat fyra områden på Gotland som har liknande förutsättningar
som ansökningsområdet och som har förbättringspotential. Områdena framgår av
kartan på s. 14 i Ansökansbilaga C1. Det går inte att kompensera för alla de olika
aspekter som bidrar till naturvärdet i ansökningsområdet. Exempelvis går det inte att
tillskapa vissa geologiska förhållanden såsom vittringsgrus, eller vissa biologiska
objekt såsom gamla träd. Många aspekter går dock att tillskapa på andra platser. I
skogsmiljöer är det möjligt att öka mängden naturskogsstrukturer där detta är en
bristvara, eller att öka ljusinsläpp och mängden gläntor och stärka nipsippans
förekomst. I öppen mark kan man öka mängden öppen mark med alvarvegetation
där sådan skulle vara värdefull, eller öka blomrikedomen. Beräkningarna visar att
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skadan5 uppgår till 15 habitathektar6 skog och 4 habitathektar öppen mark, medan de
möjliga kompensationsåtgärder som identifierats har ett värde om 44 habitathektar
skog och 24 habitathektar öppen mark. Förutsättningar finns således att, sett över tid,
uppnå en positiv nettokompensationen om totalt +49 habitathektar såvitt avser den
nu ansökta verksamheten på File hajdar. När skadevärdet av den nu ansökta
verksamheten har kompenserats finns det således utrymme att beakta överskjutande
kompensationsvärde i framtida tillståndsprövningar avseende ytterligare utökning av
verksamheten.

Cementa åtar sig att, i enlighet med kompensationsutredningen, genomföra och
bekosta ekologisk kompensation av minst det antal habitathektar som den ansökta
verksamheten kommer medföra i skadevärde för skog respektive öppen mark med
de beräkningsmodeller som redovisas i kompensationsutredningen.
Kompensationsutredningen redovisar inte i detalj hur insatserna ska genomföras och
förvaltas. Cementa kommer senare att ta fram att en detaljerad genomförande- och
förvaltningsplan, som beskriver de åtgärder som ska utföras i varje
kompensationsområde, hur områdena på kort och lång sikt ska förvaltas och
vidtagna åtgärder följas upp, samt formerna för finansieringen. Cementa åtar sig att
under en period om 100 år från det att tillståndet tas i anspråk säkra sakkunnig
förvaltning av de kompensationsåtgärder som vidtas i enlighet med
kompensationsutredningen.
Arbetet med kompensationsåtgärderna kommer att inledas när det ansökta tillståndet
tas i anspråk och pågå under många år. Arbetet kommer att redovisas i den årliga
miljörapporten.

5

Med skada avses den totala förlusten utan hänsyn tagen till att det endast är en mindre del av ett större
område med liknande naturvärde och artförekomster (File hajdar) som försvinner, se s. 57 i
Ansökansbilaga C1.
6
Habitathektar är inte ett renodlat arealmått, utan ett områdes areal multiplicerad med ett mått på
naturmiljöns kvalitet, s. 10f. i Ansökansbilaga C1.
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H.2.2

Indirekt påverkade naturvärden
Utöver kompensation för de direkta naturvärden som går förlorade, avser Cementa
vidta kompensationsåtgärder som tar sikte på den indirekta påverkan som kan uppstå
som en följd av förändrade hydrologiska förhållanden i verksamhetens omgivning.
De förändrade förhållandena beror i sin tur på att inläckande grundvatten bortleds
från täkterna. Under utredningen av lämpliga kompensationsåtgärder framkom att
skapandet av naturtypen rikkärr skulle både kompensera för påverkan på befintliga
rikkärrsområden och gynna den sällsynta arten väddnätfjäril.
Kompensationsåtgärderna centrerades därför kring denna naturtyp respektive art.
Rikkärr är en naturtyp som bland annat förekommer i Natura 2000-områdena
Hejnum Kallgate (inklusive i föreslaget utökningsområde) och Bojsvätar. Rikkärr är
den enda naturtyp som får en negativ förändring som inte är försumbar, se bilaga 11
till MKB. Förändringen är mycket liten – i Bojsvätar en minskning med 1,2 % och i
Hejnum Kallgate en minskning med 0,4 % av rikkärrsarealen – och har ingen
betydelse för naturtypens bevarandestatus. Rikkärr är dessutom en attraktiv miljö för
den sällsynta väddnätfjärilen, som förkommer på bland annat File hajdar, både inom
och utanför det ansökta brytområdet. Cementa har låtit genomföra en mycket
omfattande studie av den ansökta verksamhetens påverkan på väddnätfjäril, se bilaga
7 till MKB. Studien visar att den ansökta verksamheten inte påverkar artens
bevarandestatus på File hajdar.
Mot bakgrund av ovanstående åtar sig Cementa att, trots att det inte krävs enligt 7
kap. miljöbalken eller artskyddsförordningen, ta fram ett åtgärdsprogram för
väddnätfjäril i samband med att det ansökta tillståndet tas i anspråk. Programmet ska
innefatta habitatfrämjande åtgärder av det slag som föreslås i bilaga 7 till MKB, på
en areal om cirka 12 hektar7. Åtgärderna tillför därmed minst lika mycket habitat för
väddnätfjäril som kan komma att försämras eller gå förlorat i och med den ansökta
verksamheten. De restaurerade/nyskapade miljöerna ska vara rikkärr, vilket medför
att åtgärden samtidigt kompenserar för potentiell förlust eller försämring av denna
naturtyp inom ovan angivna Natura 2000-områden och förslag till utökade Natura
2000-områden. De övergripande strategierna för programmet presenteras i bilaga 7

7

Arealerna motsvarar potentiell förlust/försämring av habitat för väddnätfjäril (bilaga 7 till MKB),
potentiell förlust/försämring av rikkärr i Natura 2000-områdena Bojsvätar och Hejnum Kallgate (bilaga
11 till MKB) samt marginal för potentiell förlust/försämring inom Hejnum Kallgate utökningsområde.
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till MKB och omfattar huvudsakligen varsam röjning, avverkning och åtgärder för
att anpassa hydrologin.
H.3

Kompensationsåtgärder avseende dricksvattenförsörjning
Gotland står sommartid inför stora utmaningar vad gäller vattenbrist. Det är därför
viktigt att hushålla med öns sötvattenresurser. Cementa har utrett en rad alternativa
sätt på vilka Cementa kan tillgängliggöra Spillingsdammen och länshållningsvatten
för dricksvattenändamål. De olika alternativ som utretts beskrivs i Ansökansbilaga
C2. Utredningen är i detta skede översiktlig, men visar att det finns flera olika
metoder att förstärka dricksvattentillgången betydligt. I nuläget bedöms det bästa
alternativet vara att tillgängliggöra Spillingsdammen som ytvattentäkt, från vilken
vatten kan ledas till ett vattenverk för rening. Cementa åtar sig därför att, såvida
Cementa och Region Gotland inte senare enas om en annan, bättre teknisk lösning,
bekosta ett sådant vattenverk. Utgångspunkten är att vattenverket ska ha kapacitet att
ta emot 300 000 m3 vatten per år från Spillingsdammen. Förevarande ansökan
omfattar inte nödvändiga tillstånd till ett vattenverk, vilket Region Gotland kommer
att vara huvudman för. Däremot omfattar Cementas ansökan tillstånd att leda om
Spillingsån eftersom dess vatten inte är lämpligt för dricksvattenändamål. Vidare
kommer Cementa att använda länshållningsvatten som processvatten istället för
vatten från Spillingsdammen, och anlägger dessutom en avsticksledning från File
hajdar-täkten till Spillingsdammen, så att dammen vid behov kan få tillskott av
länshållningsvatten, se figur 11 i TB.
Den utökning av File hajdar-täkten som Cementa nu ansöker om beräknas medföra
att grundvattennivån i den kommunala vattentäkten sjunker ungefär 4–4,5 meter i
slutet av sommaren. Brunnarna bedöms ändå kunna producera den tillståndsgivna
volymen 220 000 m3 råvatten per år, men för att bibehålla grundvattennivån i
brunnarna behöver uttaget minskas med cirka 8 000 m3 per år. Den ovan beskrivna
lösningen medför ett tillskott om hela 300 000 m3 dricksvatten. Att vatten som
tidigare använts i Cementas verksamhet på detta sätt nyttiggörs kompenserar således
inte bara för bortfallet utan innebär ett mycket stort och välbehövligt nettotillskott av
dricksvatten.
Cementas åtagande gentemot Region Gotland ska även betraktas som ett åtagande i
förevarande tillståndsprövning och ska således beaktas vid bedömningen av den
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ansökta verksamhetens överensstämmelse med miljöbalkens allmänna
hänsynsregler.

I.

Efterbehandling
Inom HeidelbergCement-koncernen läggs stor vikt vid biologisk mångfald, både
under drift och i samband med efterbehandling av täktområden. Koncernen har
utarbetat riktlinjer för biologisk efterbehandling, vilka beskriver standarder för hur
koncernbolagen ska arbeta med efterbehandling ur ett ekologiskt, socialt och
ekonomiskt perspektiv med fokus på bevarande av biologisk mångfald. Dessa
riktlinjer tjänar som inspiration för den planerade efterbehandlingen av de områden
som omfattas av denna ansökan.
Cementa har inför denna tillståndsansökan tagit fram två efterbehandlingsplaner, en
för täkten vid Västra brottet och en för File hajdar-täkten, se bilaga 17 och 18 till
MKB.
Täktverksamheten i Västra brottet planeras att avslutas runt år 2025. Redan nu har
viss efterbehandling påbörjats i färdigbrutna områden. Efterbehandlingsplanen för
Västra brottet avser hela brottet, det vill säga områden där efterbehandling inletts,
områden där kalkbrytning sker idag och det lilla område där fortsatt brytning
planeras. Målet med efterbehandlingen är att skapa naturmiljöer som gynnar den för
regionen karaktäristiska biologiska mångfalden och att förbättra tillgängligheten för
besökare. För att uppnå detta är det viktigt att efterbehandlingsplanen medger
flexibilitet. Efterbehandlingsplanen beskriver därför tydligt målbilder för olika
delområden, men mer översiktligt vilka konkreta åtgärder som krävs för att nå
målen. Inför det praktiska genomförandet kommer en mer detaljerad plan att tas
fram. Det efterbehandlade området kommer bland annat att hysa blomrika
gräsmarker, rasbranter, alvarmark och permanenta och temporära småvatten. I en
mer avlägsen framtid kommer Västra brottet att vattenfyllas.
Vad gäller efterbehandlingen av File hajdar-täkten är det i dagsläget okänt hur länge
verksamhet kommer att bedrivas där, men sannolikt ligger efterbehandling långt
fram i tiden. Efterbehandlingsplanen har därför utformats utan kartor och detaljer.
Den sätter i stället ramarna för efterbehandlingen genom att redogöra för den
huvudsakliga inriktningen, målbilder och ambition. En mer detaljerad plan kommer
att utarbetas när efterbehandlingen närmar sig. Efterbehandlingsplanen kommer att
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fokusera på biologisk mångfald och på att skapa naturtyper som är lämpliga i
området. I en mer avlägsen framtid kommer även File hajdar-täkten att vattenfyllas.

J.

Villkorsdiskussion och förslag till villkor

J.1

Åtaganden
I tillägg till de villkor som Cementa föreslår, vilka redovisas i avsnitt J.3 nedan, gör
Cementa en rad åtaganden i prövningen, som inte är lämpliga att reglera villkorsvis.
Överskridande av tillståndsvillkor är förenat med straffansvar. Därför måste, av
rättssäkerhetsskäl, villkoren vara utformade så att det inte råder någon tvekan om
vad som krävs av tillståndshavaren, och det ska gå att objektivt fastställa när en
överträdelse har skett.8 De åtaganden som Cementa gör kan inte formuleras med
tillräcklig precision vad gäller genomförande och kontroll, eftersom detta kan
variera beroende på årstid, nytillkommen kunskap eller ändrade förutsättningar i
övrigt. Det är därför varken lämpligt eller möjligt att reglera åtgärderna i specifika
tillståndsvillkor. Åtagandena omfattas däremot av det allmänna villkoret och blir på
det sättet bindande för Cementa.
De åtaganden som Cementa gör sammanfattas i Ansökansbilaga D.

J.2

Villkorsdiskussion

J.2.1

Buller
Villkorsförslaget avseende buller motsvarar i huvudsak de nivåer som anges i
Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller. Buller från
täktverksamhet är relativt jämt fördelat under arbetstiden, varför ekvivalentnivåerna
bör baseras på de tidsperioder som anges i villkoret, det vill säga klockan 06.0018.00 respektive 18.00-22.00 och 22.00-06.00.
I och med konstruktionen av det föreslagna villkoret kommer det även fungera
begränsande för arbetstider för verksamheten då möjligheten att bedriva olika typer
av arbeten indirekt styrs av bullervillkoret. Av denna anledning har Cementa inte
föreslagit något villkor rörande arbetstider.

8

Se NJA 2006 s. 310 och NJA 2010 s. 690.
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J.2.2

Vibrationer och luftstötar
Föreslaget villkor för vibrationer anger de begränsningsvärden som är praxis vid
täktverksamhet.
I nu gällande tillstånd saknas villkor avseende tillåtna nivåer på luftstötar. Trots att
luftstötar från täkten aldrig har uppmärksammats som ett problem anser Cementa
ändå att det är lämpligt att villkorsvis reglera tillåtna nivåer eftersom det rör en form
av påverkan som typiskt sett kan vara oroande för närboende. Cementa föreslår ett
begränsningsvärde om 200 Pa, mätt som frifältsvärde. Som jämförelse kan nämnas
att i svensk standard SS 02 52 10 ”Vibration och stöt – Sprängningsinducerade
luftstötvågor – Riktvärden för byggnader” anges 500 Pa som riktvärde för maximalt
reflektionstryck (motsvarande 250 Pa som frifältsvärde) för att undvika skador på
byggnader.
Vid utformning av villkor kopplade till sprängning måste beaktas att en
verksamhetsutövare aldrig kan ha full kontroll över bergets egenskaper. Därtill
kommer att en kontroll med immissionsvärden i sig inrymmer många osäkerheter,
bland annat mätmetodmässigt. För att säkerställa att angivna värden innehålls som
begränsningsvärde vid varje enskild sprängning måste sprängningarna anpassas med
stora marginaler till begränsningsvärdet, vilket innebär att fler och mindre
sprängningar används för att ta ut motsvarande mängd sten. Det finns därför skäl att
tillåta att de uppmätta vibrations- och luftstötsvärdena i enstaka fall överskrider
begränsningsvärdet utan att en villkorsöverträdelse ska anses föreligga. Villkor för
markvibrationer med sådan innebörd har också godtagits i tillstånd för motsvarande
verksamheter.9
Cementa föreslår att villkorens uppfyllande kontrolleras genom mätning vid minst
ett bostadshus vid varje sprängtillfälle. Mätning av luftstötvåg kommer att utföras
som reflexionsmätning och redovisas med motsvande nivå för frifältmätning, vilket
är praxis.

9

Se exempelvis Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, dom 2016-03-21 i mål M 770-15,
fastslaget genom Mark- och miljööverdomstolens dom 2016-11-17 i mål M 3129-16).
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J.2.3

Damning
Damning utgör inte ett något större problem i verksamheten. Krossanläggningen och
det transportband som för stenen in till fabriken är inneslutna. Damningen härifrån
är således ytterst begränsad. Den damning som förekommer från täktverksamheten
härrör främst från transporterna på den interna truckvägen och det är därmed endast
längs denna som damningsbegränsande åtgärder är relevanta. Cementa förslår att det
föreskrivs i villkor att denna vid behov ska vattenbegjutas.

J.2.4

Vattenverksamhet
Det vatten som Cementa leder bort består både av avrinnande vatten från nederbörd
samt inläckande grundvatten. Mängden vatten härrörande från nederbörd kommer att
variera, både under och mellan olika år, medan variationen i
grundvattenkomponenten kan förväntas vara mindre och inte lika snabb. Mätningar
av storleken på grundvattenbortledningen kommer därför vara osäkra. Villkor måste
vara möjliga att följa upp, varför Cementa anser att det inte är lämpligt att föreskriva
ett maximalt flöde av utgående vatten som villkor, och inte heller ange det i
tillståndsmeningen. Ett mer uppföljbart villkor är att ange en nivå till vilken
grundvattnet maximalt får avsänkas, vilket Cementa föreslår.
Utgångspunkten vid täktverksamhet är att grundvattenavsänkning sker ner till
täktbottnens nivå, vilken kommer att vara som lägst + 5 meter i File hajdar-täkten.
Villkoret beaktar dock även nivån för de pumpgropar som anläggs i täktbottnen,
varför grundvattennivån, för möjliggörande av dessa, föreslås få avsänkas till som
lägst + 3 meter. En sådan villkorskonstruktion får anses sedvanlig.

J.2.5

Säkerhet för efterbehandling
Föreslagen säkerhet har beräknats i enlighet med en efterbehandling som innebär att
täkten vattenfylls, se Ansökansbilaga E. Efterbehandlingsalternativet att vattenfylla
täkten uppfyller de krav och förväntningar som allmänna och enskilda intressen kan
ha på området i stort.
Säkerhetsbeloppet har erfarenhetsmässigt och med konservativa skattningar
beräknats till knappt 11,5 miljoner kronor. Detta är också det belopp som Cementa
föreslår.
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J.3

Förslag till villkor
Allmänt villkor
(1)

Om inte annat framgår av nedan angivna villkor, ska verksamheten bedrivas
i huvudsaklig överensstämmelse med vad Cementa angivit i
ansökningshandlingarna eller i övrigt uppgivit eller åtagit sig i målet.

Gränsmarkeringar, avspärrningar m.m.
(2)

Gräns för verksamhetsområde och fixpunkter ska vara tydligt utmärkta i
terrängen under hela verksamhetstiden. Skadad gränsmarkering ska ersättas
med ny.
På avsnitt med uppenbara olycksrisker ska stängsel sättas upp och
allmänheten uppmärksammas om riskerna med att beträda området.

Brytdjup
(3)

I Västra brottet får brytning ske intill ett djup av – 26 meter.

(4)

I File hajdar-täkten får brytning ske intill ett djup av + 20 meter samt, inom
det fördjupade område som markerats med blå linje i figur 7 i TB,
Ansökansbilaga A, intill ett djup av + 5 meter. För iordningställande av
pumpgrop får brytning dock ske intill ett djup av + 3 meter.

Buller
(5)

Buller från verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till högre
ekvivalenta ljudnivåer utomhus vid bostadshus än:
- 50 dB(A) dagtid (06.00-18.00),
- 45 dB(A) kvällstid (18.00-22.00)
- 40 dB(A) nattetid (22.00-06.00)
Den momentana ljudnivån på grund av verksamheten får nattetid utomhus
vid bostäder uppgå till högst 55 dB(A).
Kontroll ska ske årligen genom närfältsmätning i kombination med
beräkning.
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Sprängning
(6)

All sprängning ska föregås av en tydlig förvarningssignal, tydligt hörbar
inom minst 500 meter från verksamhetsgränsen.

Vibrationer och luftstötar
(7)

Vibrationshastigheten till följd av sprängning får inte överskrida 4 mm/s vid
närmaste bostad, uttryckt som högsta svängningshastighet i vertikalled.
Kontroll av markvibrationer ska vid varje sprängtillfälle genom mätning vid
minst ett närliggande bostadshus. Mätningen ska följa svensk standard.
Villkoret är uppfyllt om ovanstående värde innehålls vid 90 procent av
sprängtillfällena under ett kalenderår och aldrig överstiger 6 mm/s.

(8)

Luftstötvågor till följd av sprängning får vid bostadshus inte överstiga 200
Pa mätt som frifältsvärde.
Kontroll av luftstötvåg ska ske vid minst ett näraliggande bostadshus vid
varje sprängtillfälle. Kontrollen ska utföras som reflexionsmätning och
redovisas med motsvande nivå för frifältsmätning. Villkoret är uppfyllt om
ovanstående värde innehålls vid 90 procent av mättillfällena under ett
kalenderår månader och aldrig överstiger 250 Pa mätt som frifältsvärde.

Damning
(9)

Damning ska vid behov begränsas genom vattenbegjutning av
transportvägar.

Kemikalier och farligt avfall
(10)

Kemiska produkter, till exempel petroleumprodukter, ska förvaras i tankar
innanför invallning eller i tråg som rymmer hela produktmängden.
Tankning av fordon eller cisterner ska där så är möjligt utföras över
hårdgjord, tät yta där spill kan saneras. Utrustning för sanering av oljespill
eller annat läckage ska finnas lätt tillgänglig.

44(59)

Vatten
(11)

Vattennivån i Västra brottet ska hållas mellan nivåerna - 49,7 och - 26
meter.

(12)

Grundvattennivån i File hajdar-täkten får sänkas till lägst + 5 meter. Dock
får avsänkning för pumpgrop ske ned till + 3 meter.

(13)

Vatten ska före avledning från respektive täktområde (Västra och Östra
brottet respektive File hajdar-täkten) genomgå slam- och oljeavskiljning i
för ändamålet anpassad sedimentationsdamm.

Efterbehandling m.m.
(14)

Efterbehandling ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten och i huvudsak
följa efterbehandlingsplanen för respektive täkt. För fullgörandet av
efterbehandlingen ska verksamhetsutövaren ställa ekonomisk säkerhet om
11 500 000 kronor.

Kontrollprogram
(15)

Ett förslag till kontrollprogram ska ges in till tillsynsmyndigheten senast tre
månader från det att tillståndet tas i anspråk eller vid den senare tidpunkt
som tillsynsmyndigheten bestämmer.

K.

Särskilt om vattenverksamheten

K.1

Rådighet
Den tillståndspliktiga vattenverksamheten sker inom fastigheten Gotland Othem
Österby 1:229. Cementa har som fastighetsägare den rådighet som krävs enligt lagen
(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

K.2

Berörda fastigheter och sakägare
Det område inom vilken den ansökta verksamheten teoretiskt kan påverka
grundvattennivåerna – influensområdet – har tagits fram genom simuleringar i en för
ändamålet framtagen hydrogeologisk grundvattenmodell. Förändringar av
grundvattennivån som är mindre än en meter är i det aktuella området mycket svåra
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att särskilja från de naturliga variationerna under året. Influensområdets gräns har
därför dragits vid en meters förändring.
Enskilda brunnar kan få en lägre vattennivå om de ligger inom influensområdet.
Grundvattensänkning i berg kan även påverka energibrunnars kapacitet genom
minskad möjlighet till energiutbyte.
Cementa har kartlagt förekomsten av vatten- och energibrunnar inom
influensområdet. Nordost om File hajdar-täkten finns ett större antal brunnar som
ligger utanför influensområdet. För att undvika frågor och osäkerhet hos närboende
med anledning av att brunnar som ligger förhållandevis nära varandra bedöms olika,
och eftersom större beräkningsnoggrannhet än en meter inte är möjlig i området, har
förekomsten av brunnar kartlagts även inom detta område. Sakägarförteckningen,
Ansökansbilaga F, inkluderar de innehavare och nyttjare av vattenbrunnar respektive
energibrunnar inom dessa områden som Cementa kunnat identifiera.

Grå linje visar influensområdet vid lågvatten (juli) och blå linje visar influensområdet vid
högvatten (december). Dricksvattenbrunnar har grön markering, energibrunnar röd, och
brunnar med annan användning (exempelvis bevattning) har blå markering.
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K.3

Skada av vattenverksamheten

K.3.1

Förutsedd skada
Merparten av de brunnar som kan beröras ligger öster och nordost om File hajdartäkten, i orterna Laxare, Klints, Ytings, Othemars och File. Brunnarna i Laxare och
File ligger dock nära influensområdets bortre gräns och påverkan i form av avsänkt
vattennivå i dessa brunnar bedöms därför bli liten. Störst påverkan bedöms
uppkomma i Ytings och Othem, där avsänkningen beräknas uppgå till 1–5 meter.
Merparten av de uttagsbrunnar som ligger i dessa områden är dock mellan 50 och 80
meter djupa, varför en avsänkning på några meter inte bedöms påverka möjligheten
till vattenuttag från brunnarna. Det finns emellertid en risk att djupt borrade brunnar
som redan idag riskerar att sina på grund av stora vattenuttag får ytterligare problem.
Den kommunala dricksvattentäkten öster om File hajdar-täkten ligger utanför det
beräknade influensområdet för grundvattenpåverkan under vintertid när
grundvattennivåerna är höga. Vid låga grundvattennivåer under sommaren ligger
den däremot inom influensområdet och grundvattennivån i brunnarna beräknas
sjunka ungefär 4–4,5 meter i slutet på torrperioden i juli/augusti.
Grundvattenmodellen visar att brunnarna även efter den ansökta utökningen av
täkten kommer att kunna producera 220 000 m3 råvatten per år, vilket är den
tillståndsgivna volymen. För att bibehålla grundvattennivån i brunnarna behöver
uttaget dock minskas med cirka 8 000 m3 per år. Salthalten i brunnarna bedöms inte
förändras nämnvärt och understiger med god marginal Livsmedelsverkets gräns för
tjänligt vatten med anmärkning. Påverkan på vattentäkten bedöms sammantaget bli
begränsad.

K.3.2

Ersättningserbjudande
Cementa avser under tillståndstiden kontrollera vattennivåerna i berörda brunnar på
sätt som senare kommer att presenteras i målet. För det fall Cementas verksamhet
orsakar nivåsänkningar i brunnarna åtar sig Cementa att hålla sakägarna skadeslösa.
Vad gäller ersättning för påverkan på den kommunala dricksvattenbrunnar hänvisas
till avsnitt H.3 ovan, av vilket framgår att Cementa åtagit sig att bekosta ett nytt
vattenverk samt utformat den nu ansökta verksamheten så att ett sådant möjliggörs.
Åtagandet innebär förutsättningar för ett kraftigt nettotillskott av dricksvatten.
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K.4

Oförutsedd skada
Cementas föreslår att tiden för anmälan av ersättningsanspråk för oförutsedda skador
av vattenverksamheten bestäms till tio år räknat från arbetstidens utgång.

L.

Tillåtlighet

L.1

Tillåtlighet enligt 2 kap. miljöbalken

L.1.1

Kunskapskravet
Bolagen inom HeidelbergCement-koncernen har lång erfarenhet av täktverksamhet
över stora delar av landet. Cementa har också mångårig erfarenheter av den
nuvarande verksamheten vid Slite. Bolaget har inför denna tillståndsansökan
ombesörjt ett stort antal utredningar, varav flera är betydligt mer detaljerade och
omfattande än vad som är brukligt. Exempelvis initierade Cementa redan 2007 ett
forskningsprojekt avseende nipsippa. Studien pågick i åtta år och gav goda
kunskaper om hur nipsippans ekologi och hur arten kan gynnas. Även den mycket
ambitiösa naturvärdesinventeringen, studien av väddnätfjäril och
kompensationsutredningarna har givit Cementa stor och värdefull kunskap och
förtjänar att särskilt uppmärksammas i detta avseende.
Med beaktande av det ovanstående, får det anses uppenbart att Cementa besitter den
kunskap och kompetens som behövs för den sökta verksamheten och att
kunskapskravet därmed innehålls.

L.1.2

Försiktighetsprincipen och bästa möjliga teknik
Genom de åtgärder och arbetsmetoder som redovisas i denna ansökan med
tillhörande bilagor anser Cementa att erforderliga försiktighetsmått och
skyddsåtgärder kommer att vidtas för att förebygga, hindra eller motverka att den
sökta verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Försiktighetsprincipen har iakttagits i samtliga beräkningar och bedömningar som
gjorts inom ramen för denna ansökan – de är alla konservativa – och iakttas löpande
vid beslut som gäller verksamhetens miljöpåverkan. Cementa använder sig av bästa
möjliga teknik när utrustning och metoder byts ut i verksamheten.
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Cementa får mot bakgrund av ovanstående anses ha visat att försiktighetsprincipen
och principen om bästa möjliga teknik innehålls.
L.1.3

Produktvalsprincipen
Arbetsmaskiner kommer att drivas med konventionella drivmedel. Hantering av
drivmedel och oljor för arbetsmaskiner kommer att ske enligt gällande regler och på
ett sätt som minimerar risken för spill. Det kommer att finnas rutiner för att hantera
eventuellt spill av kemikalier till vattenområdet.

L.1.4

Hushållnings- och kretsloppsprincipen
Ansökan avser utökning av ett befintligt täktområde, i omedelbar närhet till den
cementfabrik där kalkstenen förädlas. Det får därför anses utgöra god hushållning att
utnyttja de resurser som finns i området i enlighet med vad Cementa föreslagit. Den
ansökta verksamheten innebär att Cementa kommer att bryta djupare än vad
nuvarande tillstånd medger. Djupare brytning innebär att mindre markyta behöver
tas i anspråk, vilket begränsar påverkan på omgivande naturvärden.
Kalkstensfyndigheten på File hajdar är av sådan beskaffenhet att all utbruten sten
kan tas tillvara. Det sker alltså ingen ”onyttig” eller ”onödig” brytning. Dessutom
medför kalkstenens egenskaper att mycket lite tillsatsmaterial – som skulle behövt
skeppas till Gotland – krävs i cementframställningen, vilket är positivt i
miljöhänseende.
Den ansökta verksamheten innebär vidare god hushållning med naturens resurser på
så sätt att kalkstenen som bryts i täkten används på ett så effektivt sätt som möjligt.
Cementa har ett mycket väl utvecklat hållbarhetsarbete som innebär att resurser kan
tas tillvara med minsta möjliga miljöpåverkan. Om tillstånd till fortsatt verksamhet
inte lämnas måste Sveriges behov av cement och betong tillgodoses genom import
från andra länder, vars cementproduktion inte nödvändigtvis håller samma höga
miljöstandard. Ur ett globalt miljöperspektiv torde därför fortsatt kalkstensbrytning
och cementframställning i Slite vara att föredra jämfört med om Sverige avvecklar
tre fjärdedelar av sin cementindustri och i stället importerar cement som framställts
med högre miljöbelastning.
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Den ansökta verksamheten är utformad så att länshållningsvatten nyttiggörs som
processvatten och för dricksvattenändamål, vilket är eftersträvansvärt ur
hushållningssynpunkt.
Sammanfattningsvis innebär den ansökta verksamheten ett mycket effektivt
nyttjande av kalkstensresursen och med vidtagande av föreslagna skydds- och
kompensationsåtgärder kan verksamheten bedrivas utan allvarliga konflikter med
andra intressen. Det får därför anses utgöra god resurshushållning att så långt som
möjligt utnyttja de resurser som finns i området.
L.1.5

Platsval
Inledningsvis kan konstateras att den ansökta verksamheten gäller uttag av
materialet kalksten, vars tillgång är begränsad. När en verksamhet är knuten till
material vars tillgång är mycket begränsad, finns det normalt inte någon alternativ
lokalisering. Lokaliseringsregeln i 2 kap. 6 § första stycket är tillämplig även i dessa
fall, men har begränsad betydelse.10
Av Mark- och miljööverdomstolens domskäl i mål M 3129-16 (dom 2016-11-17)
framgår att en rimlig utgångspunkt vid bedömning av alternativa lokaliseringar är att
fortsatt verksamhet i en exploaterad täkt är lämpligare än att exploatera en ny plats. I
området vid Slite är det mycket god tillgång till brytbar kalkstensråvara av rätt
kvalitet och i tillräcklig mängd. Kalkfyndigheten vid Slite är också av riksintresse
för mineralutvinning enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken. Att täktverksamhet
bedrivs vid just File hajdar är delvis ett resultat av regeringens rambeslut om fysisk
riksplanering år 1972, i vilket File hajdar pekades ut som ett av ett fåtal ställen i
landet där det skulle brytas kalksten för cementtillverkning. Beslutet är inte längre
juridisk bindande, men bör ändå tillmätas betydelse.
Ansökningsområdet ligger i nära anslutning till Cementas fabrik för
cementframställning, vilket medför korta transporter. Täktverksamheten och
cementfabriken i Slite har vidare ett gynnsamt läge med närhet till hamn för fartyg
med stor lastkapacitet, vilket möjliggör miljömässigt fördelaktiga fartygstransporter
till avsättningshamnar. Täktverksamhet har bedrivits i området under mycket lång
tid och angränsande bebyggelse har anpassats efter denna. Med föreslagna villkor

10

Se prop. 2008/09:144.
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begränsas störningar för närboende såsom buller, damning och vibrationer till en
acceptabel nivå. Den sökta verksamheten ligger inte inom detaljplanelagt område
eller inom område där områdesbestämmelser meddelats. Den sökta verksamheten
strider således inte mot detaljplan eller områdesbestämmelser och är därför tillåtlig
ur plansynpunkt.
Cementa har utrett möjliga alternativa lokaliseringar, men kunnat konstatera att
realistiska alternativ saknas. Cementa har även utrett möjligheten att importera
kalksten, vilket dock visade sig vara ett sämre alternativ.
Sammanfattningsvis är den valda platsen lämplig med hänsyn till att ändamålet – i
förlängningen samhällets cementförsörjning – ska kunna uppnås med minsta intrång
och olägenhet för människors hälsa och miljön.
L.1.6

Tillåtlighet enligt artskyddsförordningen
Artskyddsförordningen har i rättspraxis betraktats som en precisering av de allmänna
hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel. Därför redovisas i detta avsnitt den
ansökta verksamhetens förenlighet med artskyddsförordningen.
Inom ansökningsområdet har 30 arter som omfattas av artskyddsförordningen
(2007:845) påträffats, se sammanställning på s. 44 i bilaga 6 till MKB. Genom den
ansökta verksamheten kommer livsmiljöer för arter att försvinna, och i vissa fall
kommer även individer av arter skadas eller dödas. Detta innebär dock inte att något
av förbuden i 4–9 §§ artskyddsförordningen utlöses. I fråga om verksamheter där
syftet uppenbart är ett annat än att ta bort eller skada fridlysta växter – vilket är fallet
för den ansökta verksamheten – krävs enligt Mark- och miljööverdomstolens praxis
en risk för påverkan på den skyddade artens bevarandestatus i området för att
förbuden i artskyddsförordningen ska utlösas. För var och en av de påträffade arter
som skyddas av artskyddsförordningen har Cementa låtit utreda förekomst och
bevarandestatus på lokal, regional och nationell nivå, se hänvisad bilaga ovan. Av
utredningen framgår att samtliga arter bedöms kunna fortleva på File hajdar, och att
den populationsminskning som den ansökta verksamheten medför inte äventyrar
arternas bevarandestatus vare sig lokalt, regionalt eller på nationell nivå.
Verksamheten är sammanfattningsvis tillåtlig i förhållande till bestämmelserna i
artskyddsförordningen.
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L.2

Tillåtlighet enligt 3 och 4 kap. miljöbalken

L.2.1

Inledning
Till ansökan har fogats en utredning med avseende på riksintressen, se bilaga 10 till
MKB. I utredningen beskrivs den ansökta verksamhetens påverkan på de
riksintresseområden som finns i ansökningsområdet och dess närhet. Utredningens
syfte är att fungera som underlag i bedömningen av om verksamheten riskerar att
medföra påtaglig skada på något riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken.
Ansökningsområdet är utpekat som riksintresse för utvinning av mineral enligt
3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken. Det ansökta området ligger också inom område
som utpekats som riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Vidare
ligger ansökningsområdet inom ett riksintresseområde för turismen och det rörliga
friluftslivet enligt 4 kap. 2 § miljöbalken, vilket omfattar hela Gotland.

L.2.2

Riksintresset för naturvård

L.2.2.1

Påtaglig skada
Områden som är av riksintresse för naturvården är skyddade mot åtgärder som kan
påtagligt skada naturmiljön. Mark- och miljööverdomstolen har i ett flertal domar
diskuterat begreppet ”påtaglig skada”. Bland annat har domstolen diskuterat
påverkan i förhållande till ett områdes helhet, varvid en etablering av en provtäkt
som innebar begränsade skador på naturmiljön och inte kunde befaras hota
livsbetingelserna för någon djur- eller växtart inte ansågs innebära en påtaglig skada
på riksintresset för naturvård.11 Domstolen har även betonat betydelsen av om det är
fråga om ny etablering, eller en tillkommande påverkan vid en redan existerande
etablering. Domstolen har då konstaterat att det inte varit fråga om påtaglig skada
när det rört sig om en förhållandevis begränsad påverkan i relation till den negativa
påverkan som den befintliga verksamheten sedan tidigare gett upphov till.12 Vidare
har Mark- och miljööverdomstolen tillmätt betydelse till huruvida
verksamhetsutövaren åtagit sig att bevara och restaurera andra näraliggande områden

11
12

Se MÖD 2006:48.
Se MÖD 2006:49.
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så att värdena skulle kunna bibehållas eller tillskapas.13 I ett mål konstaterade
exempelvis Mark- och miljööverdomstolen att det inte var fråga om påtaglig skada
när utvidgad brytning skulle leda till att skyddad fäladsmark skulle försvinna,
eftersom verksamhetsutövaren åtagit sig att kompensera förlusten av viss
skyddsvärd fäladsmark genom att bevara och restaurera andra närliggande områden
på sådant sätt att denna typ av mark skulle komma att öka.14
L.2.2.2

Den ansökta verksamhetens påverkan på riksintresset
Vad gäller den ansökta verksamhetens påverkan på riksintresset för naturvård kan
det konstateras att det finns höga naturvärden i området och att ett flertal av
riksintressets kärnvärden återfinns inom ansökningsområdet. Genom den ansökta
verksamheten kommer dessa värden att tas i anspråk inom ansökningsområdet. Av
genomförd riksintresseutredning framgår dock att ansökningsområdet inte skiljer ut
sig som en specifik värdekärna inom riksintresseområdet, utan har kvaliteter som
motsvarar stora delar av File hajdar. Den ansökta verksamhetens bedöms inte heller
medföra påverkan på strukturer eller nyckelfunktioner som behövs för att andra
delar av riksintresseområdet än brytområdet ska ha bibehållen ekologisk
funktionalitet. Brytningen förväntas överhuvudtaget inte medföra några större
effekter för övriga delar av riksintresseområdet, utan påverkan är i princip begränsad
till själva verksamhetsområdet. Den genomförda riksintresseutredningen visar vidare
att den ansökta verksamheten visserligen påverkar hotade djur- och växtarter
negativt genom att livsmiljöer försvinner och individer skadas eller dödas, men att
någon negativ påverkan på bevarandestatusen för någon art som är fridlyst enligt
artskyddsförordningen inte kan förväntas.
Det område som tas i anspråk vid File hajdar, cirka 53 hektar, utgör en mycket liten
areal sett till riksintresseområdets totala 8 043 hektar. Det är alltså fråga om en
påverkan på sex promille av riksintresseområdets yta. Vidare är området runt täkten
redan präglat av befintlig täktverksamhet, och den tillkommande påverkan är i ljuset
av detta begränsad. Eftersom platsen redan är ianspråktagen för täktverksamhet blir
påverkan betydligt mindre än om en yta motsvarande den ansökta utökningen tagits i
anspråk på en oexploaterad plats.

13

Se exempelvis MÖD 2006:48, MÖD, 2006:49, MÖD 2010:3 samt Mark- och miljööverdomstolens
avgörande i mål M 3129-16 den 17 november 2016.
14
Se MÖD 2006:49.
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För att kompensera den påverkan på naturvärden inom riksintresseområdet som ändå
sker, efter att försiktighetsmått och skyddsåtgärder vidtagits inom ramen för
verksamheten, har Cementa tagit fram och åtagit sig att följa en kompensationsplan.
I kompensationsplanen har åtgärder för att kompensera de ekologiska förlusterna
identifierats. Innehållet i denna plan har utvecklats i avsnitt H.2 ovan. Av planen
framgår att det genom riktade åtgärder bland annat är möjligt att i närområdet öka en
mängd naturvärden så som naturskogsstrukturer, förekomster av skyddsvärda arter,
öppen mark med alvarvegetation samt blomrikedomen. Föreslagna åtgärder kommer
att bidra till ett höjt naturvärde och gynna biologisk mångfald inom de föreslagna
kompensationsområdena, och på sikt kommer detta även spilla över i omgivande
landskap. Av alla de aspekter som bidrar till naturvärdet i det ansökta
verksamhetsområdet är det inte alla som går att kompensera för inom en
överblickbar tidshorisont, till exempel aspekter som beror på mycket lång
kontinuitet. De föreslagna åtgärderna bedöms dock ge en fullgod kompensation för
de aspekter av naturvärdet som går att kompensera för.
I enlighet med Mark- och miljööverdomstolens praxis och mot bakgrund av de
åtgärder som Cementa åtar sig att vidta, vilka i många fall skapar förutsättningar att
öka naturvärdena i området, kan det sammanfattningsvis inte anses föreligga någon
risk för påtaglig skada på riksintresset för naturvård. Den ansökta verksamheten och
riksintresset för naturvård är förenliga.
L.2.2.3

Intresseavvägning
För det fall domstolen trots det ovan anförda skulle anse att den ansökta
verksamheten innebär en risk för påtaglig skada på riksintresset för naturvård
aktualiseras 3 kap. 10 § miljöbalken. Bestämmelsen stipulerar att en
intresseavvägning ska göras när ett område är av riksintresse för flera oförenliga
ändamål. Enligt bestämmelsen ska företräde ges åt det eller de ändamål som på
lämpligast sätt främjar god hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i
övrigt.
Cementa menar att den ansökta verksamheten i detta fall måste ges företräde framför
riksintresset för naturvård. Som framgått av avsnitt B.3 är tillgång till cement en
förutsättning för en långsiktig och hållbar betongtillverkning i Sverige.
Kalkstensfyndigheten vid Slite utgör i praktiken nationalreserven av kalksten och
fabriken i Slite står för 75 % cementproduktionen i Sverige. Det tillstånd som denna
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ansökan avser är således nödvändigt för att trygga den svenska cementförsörjningen.
Om den ansökta verksamheten nekas tillstånd kommer cementförsörjningen behöva
tryggas genom antingen alternativa lokaliseringar eller genom import från andra
länder. Som framgått av avsnitt L.1.5 bedöms det inte finnas några realistiska
alternativa lokaliseringar. Vid import från andra länder genereras en ökad
miljöbelastning i form av mer långväga transporter. Det finns också en risk för att
import sker från länder med mindre stränga miljökrav och från verksamheter där
ingen kompensation sker för förluster av naturvärden. Att säkra tillgången till
cementförsörjning genom en annan produktionsenhet än Slite, där det redan finns en
mycket väl fungerande täkt- och fabriksverksamhet, riskerar sammantaget att leda
till en betydligt större miljöpåverkan än om verksamheten kan fortgå vid Slite. Detta
är inte god resurshushållning. Cementa avser också att vidta åtgärder som leder till
en ökad tillgång på dricksvatten, vilket däremot måste anses utgöra god
resurshushållning.
Sammantaget främjar den ansökta verksamheten god hushållning med marken,
vattnet och den fysiska miljön i övrigt på ett sådant sätt att den måste ges företräde
framför riksintresset för naturvård.
L.2.3

Riksintresset för turismen och det rörliga friluftslivet
Riksintresset omfattar hela Gotland och verksamheten vid File hajdar-täkten tar
endast 53 hektar i anspråk, vilket endast utgör en liten andel av tillgänglig mark av
liknande karaktär som berörs. Det ansökta verksamhetsområdet är inte heller utpekat
som en värdekärna för friluftslivet. Det faktum att ansökningsområdet är av
riksintresse för turismen och det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. miljöbalken utgör
inte ett hinder för verksamhetens tillåtlighet.

L.3

Tillåtlighet enligt 5 kap. miljöbalken
Den ansökta verksamheten bidrar inte till att någon miljökvalitetsnorm överskrids.

L.4

Tillåtlighet enligt 7 kap. miljöbalken
Verksamheten riskerar inte att skada naturmiljön inom något biotopskyddsområde.
Det finns i verksamhetens omgivning flera Natura 2000-områden som är skyddade
enligt bestämmelser i 7 kap. miljöbalken. Genomförda utredningar visar att
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verksamheten inte kommer att skada de livsmiljöer som avses att skyddas i dessa
områden. Tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken ska således lämnas.
L.5

Tillåtlighet enligt 9 kap. 6 e § och 16 kap. 3 § miljöbalken
Cementa har redovisat ett förslag till ekonomisk säkerhet för efterbehandling av
verksamhetsområdet, se avsnitt J.2.5 ovan samt Ansökansbilaga E.

L.6

Tillåtlighet enligt 11 kap. miljöbalken
Den ansökta vattenverksamheten är en förutsättning för att kunna bedriva den sökta
täktverksamheten. Vattenverksamheten har inget självständigt ändamål i sig utan är
en direkt följd av den ansökta verksamheten, vilken tillgodoser samhällets behov av
cement. Cementförsörjning är en förutsättning för samhällsutvecklingen och
Cementas anläggning i Slite står för tre fjärdedelar av produktionen i Sverige.
Kostnaderna för den ansökta vattenverksamheten bedöms uppgå till cirka sju
miljoner kronor. Vattenverksamhetens påverkan på enskilda och allmänna intressen
är mycket begränsad och ersättningskostnaden ifall någon enskild brunn trots allt
påverkas negativt, bedöms inte vara betydande. Möjligheten att ta ut tillståndsgiven
mängd vatten ur den kommunala vattentäkten bedöms inte påverkas, varför
Cementas åtagande att bekosta ett vattenverk som medför ett kraftigt nettotillskott av
dricksvatten inte ska betraktas som en kostnad av vattenverksamheten, utan som en
separat kompensationsåtgärd.
Mot bakgrund av ovanstående får det anses uppenbart att den ansökta
vattenverksamhetens fördelar från allmän och enskild synpunkt överväger
kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av den. Den är därför tillåtlig enligt
11 kap. 6 § miljöbalken.
Utöver den ansökta vattenverksamheten är Cementa av uppfattningen att inga andra
åtgärder föranleder behov av tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap.
miljöbalken.

L.7

Sammanfattning av tillåtlighet
Miljöbalken är inte en ren skyddslagstiftning, utan syftar till att driva
samhällsutvecklingen i en hållbar riktning. Av det som redovisats i detta avsnitt L
följer att den sökta verksamheten är förenlig med miljöbalkens syfte och uppfyller
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de krav som kan ställas enligt miljöbalkens tillåtlighetsregler. Tillstånd till den sökta
verksamheten ska därför meddelas.

M.

Verkställighetsförordnande
För det fall tillståndsprövningen drar ut på tiden avser Cementa återkomma med
yrkande om verkställighetsförordnande, eller i vart fall partiellt sådant.

N.

Prövningsavgift
Kostnaderna för utförandet av de ansökta vattenverksamheterna beräknas
sammanlagt uppgå till sju miljoner kronor. Som framgår av avsnitt 4.2.4 i TB
beräknas den årliga vattenbortledningen när de båda aktiva täkterna är fullt utbrutna,
att uppgå till 718 000 m3 från File Hajdar och totalt 1 645 000 m3 från Västra och
Östra brottet. Befintligt tillstånd till grundvattenbortledning specificerar inte den
tillståndsgivna volymen, men av den grundvattenmodell som tagits fram inför
förevarande ansökan (bilaga 4 till MKB) framgår att högsta inflöde enligt befintligt
tillstånd beräknas till 527 000 m3/år i File hajdar-täkten och totalt 1 630 000 m3/år i
Västra och Östra brottet (se avsnitt 6 i nyssnämnda bilaga). Tillkommande mängd
vatten är således 191 000 m3/år i File hajdar-täkten. Av detta vatten utgörs,
konservativt avrundat, 70 % (133 700 m3) grundvatten och 30 % nederbörd (se
avsnitt 7 i nyssnämnda bilaga 4 till MKB). Bortledande av nederbörd är inte
tillståndspliktigt och inkluderas därmed inte när prövningsavgiften beräknas. För
inflödet av vatten i Östra och Västra brottet har andelen nederbörd inte beräknats,
varför Cementa inkluderar hela den tillkommande mängden om 15 000 m3/år i basen
för prövningsavgiften. Sammanfattningsvis är mängden tillkommande vatten som
ska bortledas 148 700 m3/år.
Baserat på ovanstående uppgår grundavgiften enligt 3 kap. 4 § förordningen
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken till 30 000 kr och
tilläggsavgiften enligt 3 kap. 5 § nämnda förordning uppgår till 14 870 kr. Med
beaktande av fjärde stycket, sista meningen, i nämnda bestämmelse ska
prövningsavgiften bestämmas till 44 870 kr.
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O.

Övrigt

O.1

Aktförvarare
Till aktförvarare föreslås Region Gotlands bibliotek i Slite.

O.2

Kungörelse
Lämpliga tidningar för kungörelse är Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar.

O.3

Lokal för huvudförhandling
Huvudförhandling i målet kan förslagsvis hållas på Sliteteatern.

Malmö den 28 december 2017
CEMENTA AB, genom

Bo Hansson
(enligt fullmakt)

Anna Bryngelsson
(enligt fullmakt)

Bilageförteckning följer på nästkommande sida.
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1

Administrativa uppgifter
Sökande: Cementa AB
Adress: Skolgatan 1, 624 22 Slite
Kontaktperson Cementa: Kerstin Nyberg, miljöchef för Slitefabriken
Telefonnummer: 070-820 09 04
E-postadress: kerstin.nyberg@cementa.se

Författare: Johan Larsson, Simon Teike och Therese Vestin, Bergab (konsult)
Kontaktuppgifter Bergab (författare): Johan Larsson
Telefonnummer: 070-844 48 75
E-postadress: johan.larsson@bergab.se

2

Inledning
Föreliggande tekniska beskrivning utgör en del av Cementas ansökan till mark- och
miljödomstolen som avser tillstånd för fortsatt täktverksamhet samt för
grundvattenbortledning m.m. Slite, Region Gotland.
Nuvarande tillstånd för täktverksamheten på fastigheten Othem Österby 1:229 lämnades
av miljödomstolen i oktober 2010. Tillståndet medger kalk- och märgelstensbrytning
ned till – 26 m i Västra brottet och nivån + 20 m i File hajdar-täkten, inom markerade
områden i meddelad dom, se Figur 1. Tillståndet gäller fram till 31 oktober 2021.
I den nu aktuella tillståndsansökan ansöker Cementa om brytning av märgelsten i Västra
brottet ned till – 26 m.ö.h. (samma brytdjup som pågående verksamhet). Brytningen i
Västra brottet kommer att avvecklas under den tänkta tillståndstiden.
Vid File hajdar-täkten ansöker Cementa om brytning av kalksten ned till + 20 m.ö.h
(samma brytdjup som pågående verksamhet), samt brytning av märgelsten inom ett
fördjupat område ned till ca + 5 m.ö.h (pall 2).
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Figur 1. Översiktskarta över Cementas verksamhet i Slite.
Cementa ansöker fortsättningsvis om ett sammanlagt uttag om maximalt 3,8 miljoner ton
råsten per år i Västra brottet och File hajdar-täkten, motsvarande försörjningskravet för
cementfabriken vid full produktion. Brytningstid för den planerade verksamheten är 20 år,
fram till år 2041.

2.1

Koordinater och höjduppgifter
Höjdsystemet som tillämpas i ansökan är RH2000 och koordinatsystemet i plan är
SWEREF 99 TM. Som fixpunkter förslås höjdfixpunkterna 109 och 79045.
Fixpunktsbeskrivningar redovisas i bilaga 1 och bilaga 2.

3

Pågående och ansökt täktverksamhet

3.1

Förutsättningar

3.1.1

Geologi
Berggrunden på Gotland består av sedimentära bergarter, i huvudsak kalksten av olika
bildningssätt och varierande innehåll av lermineral. Märgelsten är en oren form av kalksten
med högre inblandning av lermineral. Berggrunden i området runt Slite benämns
Slitelagren och består i huvudsak av kalksten och märgelsten. Cementas stenbrott ligger i
ett område med lagrad kalksten (kristallin kalksten och revkalksten) och märgelsten som är

5(28)

av särskilt intresse för industriell användning. Märgelstenen överlagras av den lagrade
kalkstenen och revkalkstenen.
För cementproduktion särskiljs kalksten och märgelsten. För att få rätt kvalitet på
cementen behövs dels kalksten med hög kalkhalt, dels märgelsten med lägre kalkhalt och
högre innehåll av lermineraler som tillför kisel, aluminium och järn. I Västra brottet ligger
märgelstenen frilagd. Vid File hajdar-brottet, i de obrutna delarna, överlagras märgelstenen
av kalksten med en mäktighet på cirka 20 meter. En principskiss över geologin vid File
hajdar och Västra brottet kan ses i Figur 2.

Figur 2. Principskiss av geologi vid File hajdar och Västra brottet. Profilen ligger i rak-östvästlig riktning med Östersjön längst till höger i blå färg.

3.2

Pågående täktverksamhet

3.2.1

Brytningsområde
Västra brottet är avgränsat med staket runt hela området. Vägar som leder in till File
hajdar-täkten är försedda med bommar. Ett stängsel löper runt File hajdar-täkten och
ca 50-75 m från täktkanten ligger stenblock utlagda som markering.
Brytningsområden inom nuvarande täkttillstånd för Västra brottet och File hajdar-täkten är
avverkade och jordmassor är avbanade, d.v.s. borttagna och upplagda vid sidan om
täkten.
Nuvarande täkttillstånd medger en maximal täktyta om ca 89 ha vid Västra brottet
respektive en maximal täktyta om ca 78 ha vid File hajdar-täkten. I enlighet med gällande
tillstånd pågår vattenfyllning av den djupare delen av Västra brottet, pall 2.

3.2.2

Brytningsmetod och brytningsplaner
Brytning i File hajdar-täkten och Västra brottet sker i dagbrott. Brytning i dagbrott innebär
att brytningsmetoden är så kallad pallbrytning, se Figur 3. Pallbrytning innebär att stenen
bryts skiva för skiva mot djupet. Pallhöjden (skivornas höjd) i Västra brottet är ca 25 m och
i File hajdar-täkten är pallhöjden mellan ca 15-30 meter.
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Figur 3. Pallbrytning i dagbrott, momenten borrning och sprängning.
Nuvarande tillstånd för täktverksamheten medger kalk- och märgelstensbrytning ned till
– 26 m i Västra brottet och nivån + 20 m i File hajdar-täkten, inom markerade områden i
Figur 4 respektive Figur 5. Tillståndet gäller fram till 31 oktober 2021. Vid full produktion i
cementfabriken behöver sammanlagt 3,8 miljoner ton råsten brytas per år i Västra brottet
och File hajdar-täkten.
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Figur 4. Brytområde vid Västra brottet vid 2021.

Figur 5. Brytområde vid File hajdar-täkten vid 2021.
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3.2.3

Brytningsverksamhet
Borrning
Borrning utförs enligt upprättad borrplan som tas fram i samråd mellan borrare,
sprängarbas och gruvchef. Borrning utförs med två larvburna borraggregat. Borrmetoden
som används är hammarborrning. Hålen borras lodräta genom bergets horisontella
skiktning. Borrhålen har diametern 105 -110 mm och borrhålslängden anpassas till aktuell
pallhöjd. Kapaciteten uppgår till ca 300 borrmeter/skift.
Sprängning
Planering av sprängningsarbete sker i samråd mellan sprängarbas och gruvchef. De
färdigborrade borrhålen besiktas gemensamt av borr- samt sprängpersonal med avseende
på bl.a. sprickor och slag för att uppnå önskat resultat och om möjligt minimera vibrationer.
Sprängprotokoll och tändplan upprättas för aktuell salva. Skadezonen uppgår vanligtvis till
några meter utanför det utsprängda området. Detta gör att vertikala sprickor kan bildas i
täkternas omedelbara närhet.
Sprängämnet som används är av emulsionstyp och fungerar därmed som ett sprängämne
först efter att det har pumpats ner och blandats i ett borrhål. De komponenter som krävs för
att tillverka ett sprängämne transporteras till platsen med laddbil som har olika tankar för
respektive ämne, inget av dessa ämnen är explosivt. Sprängning utförs vanligtvis två till tre
gånger per vecka, vardagar mellan 07.00 och 16.00. Normalt sker sprängning inom
tidsintervallet kl 11.00–11.30. Om detta tidsfönster passeras sker sprängningen istället
mellan kl 14.00–14.30.
De laddade borrhålen pluggas normalt med grus för att optimera sprängresultatet. För att
få en säker och bra upptändning används vanligen en förstärkningsladdning av patronerat
sprängämne i botten samt i toppen på borrhålen. För upptändning av salvan används ett
icke elektriskt tändsystem som ger en väl kontrollerad upptändning där separata
intervalltider kan tilldelas varje borrhål. Tidsfördröjningen anpassas efter risken för
markvibrationer och för önskat styckefall.
Skut, block som är för stora för att läggas på truck, sönderdelas av en hjulburen
hydraulhammare.
Inför sprängning utryms området och vakter placeras vid infarterna. Varningssignal i form
av ljudsignal sänds ut 2 minuter före sprängning.
Lastning
Bergväggar besiktas okulärt innan lastning påbörjas och rensas/skrotas om behov
föreligger. Den utspränga stenen lastas med hjullastare till truckar. Truckarna transporterar
sedan den utspränga stenen till krossanläggningen i Västra brottet.

3.2.4

Krossning
Krossanläggningen är belägen centralt i Västra brottet. Krossen är inbyggd i en
betongbyggnad och är därmed ljudisolerad. Stenen tippas ner i en matarficka som
transporterar materialet in i hammarkrossen där kalksten och märgelsten krossas var för
sig.
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Den krossade stenen transporteras på ett inneslutet transportband till ett homogeniseringsoch buffertlager i Östra brottet. Lagret är 360 m långt, 90 m brett och försett med tak.
Lagret fungerar dels som en buffert för nästa steg i produktionen, dels som en
blandningsstation där kalksten och märgelsten homogeniseras var för sig för att få en så
jämn kvalitet som möjligt. Från lagret transporteras stenen vidare på bandtransportörer för
bearbetning i cementfabriken.

3.2.5

Transporter
Transporten av utbruten sten kan betraktas som två delar, transport inom täkten och
transport mellan täkt och krossningsanläggning. Transporterna av råsten sker i dagsläget
med fyra stycken truckar som lastar 90 ton vardera. Truckarna lastas med lastmaskiner.
Inom Västra brottet är transportavståndet ca 1 km till krossen och från File hajdar-täkten är
avståndet ca 5 km till krossen. Alla transporter går på truckvägen och är på så sätt skild
från allmänna vägar. Täktverksamheten bedrivs normalt i tvåskift, dvs. transporterna pågår
under ca 16 timmar/dygn. Antalet transporter inom och mellan brotten styrs av fabrikens
behov av råsten. Vid fullt utnyttjat brytningstillstånd och fullt utnyttjat produktionstillstånd i
cementfabriken behövs ca 3,8 miljoner ton råsten per år från Västra brottet och File hajdartäkten. Detta genererar cirka 42 000 transporthändelser per år eller i genomsnitt 168 per
driftsdygn. l de 168 transporthändelser per dygn ingår både transporter på transportvägen
mellan File hajdar-täkten och krossanläggningen i Västra brottet samt transporter inom
Västra brottet. När det inte råder full produktion i cementfabriken minskar behovet av
råsten och följaktligen även transporterna.
Övriga transporter som genomförs är bl.a. förflyttning av borriggar och dammbekämpning,
dessa sker dock i betydligt mindre skala än trucktransporterna.

3.2.6

Kemikaliehantering
De kemikalier som främst används i maskinparken är diesel, motorolja, kompressorolja,
hydrauloljor, smörjfett samt vattenglykolblandning i kylarsystemen. Daglig tillsyn sker på
maskinernas utrustning såsom slangar, ledningar och anslutningar. Därmed kan risken för
läckage och spill minimeras.
Truckar och hjullastare tankas till största del vid en invallad tank i Västra brottet med
volymen 40 m3. Intill File hajdar-täkten finns det dessutom en invallad tank om 12,5 m3 för
påfyllning av diesel. Invallningen är dimensionerad för att klara hela tankens volym.
Borrmaskiner tankas med diesel från en säkerhetsklassad mobil tank. Olja och spillolja
lagras i verkstaden i två invallade tankar om 5 m3 vardera.
Samtliga truckar som används i täkterna parkeras vid ett anvisat parkeringsområde i
Västra brottet när de inte är i bruk. Service av fordon och lastmaskiner sker i verkstaden i
Västra brottet. Serviceintervallen är 250 timmar för arbetsmaskinerna. Vid större
motorrenoveringar skickas motorer iväg för extern reparation. Servicen och förebyggande
underhåll syftar till att förlänga maskinernas livslängd, minska drivmedelsförbrukningen
samt att hålla nere maskinernas ljudnivå. Dagvattenledningar som avvattnar området runt
verkstaden är försedda med oljeavskiljare. Vid eventuellt spill av drivmedel eller olja
används absol för uppsamling. Materialet samlas upp och destrueras. Dessutom används
mindre mängder tvättmedel, smörjmedel och färg i verkstaden.
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Sprängämnet som används är av emulsionstyp och fungerar därmed som ett sprängämne
först efter att det har pumpats ner och blandats i ett borrhål. Sprängämneskomponenterna
transporteras till platsen med laddbil som har olika tankar för respektive ämne.
Sprängämneskomponenterna lagras separat i en för ändamålet byggd hall där de hämtas
med laddbil. All lagring och hantering av emulsionssprängmedel sköts av extern leverantör.
Cementa lagrar och hanterar själva allt patronerat sprängmedel. Lagring av patronerat
sprängmedel sker i kassun. I Tabell 1 redovisas förbrukningen av drivmedel, oljor och
sprängämnen m.m.
Tabell 1. Uppskattad årsförbrukning av bränsle, oljor, sprängämnen m.m.
Ämne
Diesel
Olja
Sprängämne, Centra Gold
Sprängämne, Eurodyn
Fetter

3.2.7

Förbrukad volym/mängd 2017 (jan-okt)
ca 1 000 m3
totalt ca 20 350 liter
ca 671 000 kg
ca 16 000 kg
totalt ca 9 800 kg

Energiförbrukning
Elenergi används framförallt för att försörja anläggningar för vattenhantering, krossning och
verkstad. För att möjliggöra brytning i Västra brottet respektive File hajdar-täkten behöver
vatten som ansamlas i täkterna ledas bort genom pumpning. Pumpningen kräver 10 kWh
per 50 m3 länshållning.
Den totala elförbrukningen (år 2016) var 5,3 GWh, varav 2,1 GWh för krossen och 3,2
GWh till övrigt varav pumpningen för länshållning förbrukade 0,32 GWh.

3.2.8

Avfall
Avfall från täktverksamheten uppkommer huvudsakligen vid maskinunderhåll av
fordonsparken och krossanläggningen. Det avfall som uppkommer består främst av
spilloljor, kylarvätskor, utbytta reservdelar, etc.
Cementa har en avfallshanteringsinstruktion som reglerar hur olika avfallsslag ska
hanteras, samlas upp och hur ansvaret för detta är fördelat. Det mesta av avfallet återvinns
i processerna och källsortering utförs löpande för att underlätta återföring och vid behov
vidare avyttring. Sortering sker av farligt avfall, exempelvis spillolja, transformatorer,
batterier, kvicksilver samt brännbart avfall och i fraktionen övrigt avfall, exempelvis trä,
avbaningsjord, metall och kabelskrot. För aktuell avfallsinstruktion, se bilaga 3.
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3.3

Ansökt täktverksamhet
Det ansökta brytningstillståndet omfattar samma brytningsmängd som befintligt tillstånd,
maximalt 3,8 Mton/år. Vidareförädling av utbruten kalksten och märgelsten kommer även
fortsatt att ske genom krossning i Västra brottet, homogenisering och lagring i Östra brottet
och slutligen cementframställning i fabriken.

3.3.1

Förberedande arbeten
Utökningen av Västra brottet sker i ett område som allmänheten inte har tillgång till idag.
Hela täktområdet kommer vara avgränsat med staket.
Vägar som leder in till File hajdar-täkten kommer fortsatt vara försedda med bommar. Runt
hela File hajdar-täktens verksamhetsområde kommer ett stängsel finnas i ytterkant av
verksamhetsområdet.
Innan brytning kan ske behöver eventuell vegetation och jordlager som överlagrar berget
tas bort, så kallad avbaning. Det mindre utökningsområdet vid Västra brottet utgörs av
redan avbanad mark och upplag med avbaningsmassor. Upplagen med avbaningsmassor
inom utökningsområdet kommer att användas i processen och/eller vid
återställningsarbete.
Vid File hajdar-brottet är delar av utökningsområdet redan avverkat, resterande delar
utgörs av gles hällmarkstallskog. Jordtäcket i utökningsområdet är mycket ringa och de
små volymer avbaningsmassor som uppkommer kommer så långt som möjligt att
användas inom ramen för kompensationsplanen. Överskott läggs på befintliga upplag strax
öster om brottet norr om transportvägen för senare återanvändning i efterbehandling.

3.3.2

Brytningsmetod och brytningsplaner
Brytning i File hajdar-täkten och Västra brottet kommer även fortsättningsvis att ske i
dagbrott med pallbrytning. Pallhöjden för pall 1 i Västra brottet kommer fortsatt vara ca 25
m. I File hajdar-täkten kommer brytning att ske på olika djup inom delar av täktområdet,
dvs. i en pall 1 och en pall 2. Pallhöjden för pall 1 i File hajdar-täkten kommer att variera
eftersom terrängen stiger mot nordost, mellan ca 15-40 m och kan komma att delas upp i
fler pallar. Pallhöjden i pall 2 kommer vara ca 15 m.
Ansökt verksamhet omfattar även fortsättningsvis ett sammanlagt uttag om maximalt 3,8
miljoner ton råsten per år i Västra brottet och File hajdar-täkten, motsvarande
försörjningskravet för cementfabriken vid full produktion.
Råvaror för Cementas produktion av cement är kalksten och märgelsten. För att få rätt
kvalitet på cementen behövs dels kalksten med hög kalkhalt, dels märgelsten med lägre
kalkhalt och högre innehåll av lermineraler som tillför kisel, aluminium och järn. I Västra
brottet finns märgelsten tillgängligt och i File hajdar-täkten finns både märgelsten och
kalksten tillgängligt på olika nivåer. Eftersom märgelsten och kalksten finns tillgängligt för
brytning på två separata platser och på olika nivåer måste brytningen ske parallellt en tid
för att kontinuerligt ha tillgång till sten i de proportioner som behövs för
cementtillverkningen i fabriken.
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Brytning av märgelsten i Västra brottet kommer att ske på pall 1 ned till – 26 m.ö.h.
(samma brytdjup som pågående verksamhet). Brytning kommer endast att ske åt väster,
utökningsområdet kan ses i Figur 6. Utökningsområdets storlek uppgår till ca 5 ha, vilket
ger en total täktyta om ca 94 ha. Brytningen i Västra brottet kommer att avslutas under den
tänkta tillståndstiden.

Figur 6. Brytområde vid Västra brottet vid 2021 respektive vid 2041.
Vid File hajdar-täkten kommer brytning av kalksten ske på pall 1 ned till + 20 m.ö.h
(samma brytdjup som pågående verksamhet), samt brytning av märgelsten inom ett
fördjupat område ned till ca + 5 m.ö.h (pall 2). Brytning kommer att ske mot norr och
väster. Utökningsområdet kan ses i Figur 7. Utökningsområdets storlek vid pall 1 uppgår till
ca 41 ha, vilket ger en total täktyta om ca 119 ha. Pall 2 kommer att få en total yta om ca
96 ha varav ca 55 ha inom befintlig täkt.
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Figur 7. Brytområde vid File hajdar-täkten vid 2021 respektive vid 2041.

3.3.3

Brytningsverksamhet
Borrning
Borrning kommer i all väsentlighet utföras på samma sätt som i befintlig verksamhet.
Sprängning
Utförandet av sprängning kommer i all väsentlighet utföras på samma sätt som i befintlig
verksamhet. Cementa följer dock den teknikutveckling som sker inom teknikområdet och
kan komma justera metoder och komponenter om bättre teknik uppstår. Under den
ansökta tillståndsperioden kommer sprängningarna vid Västra brottet att avslutas medan
antalet sprängningar vid File hajdar-täkten kommer att öka.
Sprängning kommer fortsatt vanligtvis att utföras två till tre gånger per vecka, vardagar
mellan 07.00 och 16.00. Inför sprängning utryms området och vakter placeras vid
infarterna. Varningssignal i form av ljudsignal sänds ut 2 minuter före sprängningen.
Sönderdelning av skut kommer även fortsättningsvis ske kampanjvis.
Lastning
Lastning kommer i all väsentlighet utföras på samma sätt som i befintlig verksamhet.

3.3.4

Krossning
Krossning kommer att utföras på samma sätt och i samma krossanläggning som befintlig
verksamhet.
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3.3.5

Transporter
Alternativa transportsätt har utvärderats och utvärderas kontinuerligt för verksamheten,
teknikutvecklingen inom området går i nuläget relativt snabbt. I utredningen har alternativa
transportsätt utvärderats för att frakta den utbrutna stenen från File hajdar-täkten. De
studerade alternativen har varit bergstruckar som idag, större bergstruckar, lastbilar, täckta
transportband (tubulator transportband) och traditionellt transportband samt miljöbränslen
till fordon. Avgörande faktorer har varit investeringskostnader, driftskostnader,
energikostnader, underhållskostnader, driftsäkerhet, arbetsmiljö samt miljöpåverkan
(framförallt CO2, damning och ljudnivåer).
För att kunna använda transportband från File hajdar-täkten krävs att stenen först krossas
vilket innebär att en krossningsanläggning behöver anläggas i täkten. Ett nytt moment med
krossning i File hajdar-täkten medför en ökad bullerbelastning. Trots transportband kräver
denna lösning även att fordonsparken behöver bytas ut eftersom transporter inom täkten
till kross/transportband behöver ske. Fordonsparken skulle dock kunna vara något mindre,
motsvarande en bergtruck mindre än i nuläget. Traditionellt transportband kräver en relativt
stor svängradie vilket innebär att ny mark i området kring Klints backar måste exploateras
för ändamålet. Täckt transportband (tubulatorband) kan däremot anläggas längs med
befintlig truckväg men har istället högre kontinuerlig ljudnivå läng med hela sträckningen.
Kostnaden för att anlägga transportband och annan nödvändig kringutrustning mellan File
hajdar-täkten och befintligt transportband uppskattas till mellan 300-350 miljoner kronor
exklusive en ny krossningsanläggning. Lönsamhetskalkyl, baserad LCC i enlighet med
Energimyndighetens rekommenderade beräkningssätt, visar att återbetalningstiden för
transportband och nödvändig kringutrustning är ca 84 år. Den befintliga
krossningsanläggningen kan inte flyttas varför en ny behöver anläggas och den befintliga
skrotas.
Lastbilar har praktiskt testats vid Cementas fabrik i Skövde och slutsatsen där var att
bränsleekonomin är bättre. Med den teknik som finns i dagsläget krävs ca 10 stycken
lastbilar för att hantera transportbehovet. Osäkerheter kring lastbilarnas underhållsbehov,
däckens hållbarhet, kapacitetsförmågan, övergripande sårbarhet samt säkerhetsaspekter
måsta klargöras innan detta kan anses vara ett hållbart alternativ för Slite. Detta kommer
att utredas närmare i samband med bytet av fordonsparken år 2021/2022.
Bergstruckar är det transportalternativ som är mest beprövat och tillförlitligt. Bergstruckar
är speciellt avsedda för transporter i gruv- och täktverksamhet och den krävande miljö som
är kopplad till detta. Även säkerhetsaspekter är väl beprövade och tillförlitliga. Vidare finns
för bergstruckar ett uppbyggt system för byte av drivlina och renovering av komponenter
för att förlänga livstiden samt att minimera miljöbelastningen. Trucktransporter bedöms i
nuläget vara det mest fördelaktiga alternativet. Vilken lastkapacitet som truckarna kommer
att ha beror på teknikutvecklingen fram till byte av fordonsparken år 2021/2022. För truckar
i 90-ton klassen krävs minst 4 stycken och för truckar i 135-ton klassen krävs minst 3
stycken för att täcka transportbehovet.
Transportsektorn är under utveckling och alternativa drivmedel kan komma att vara ett
realistiskt alternativ vid bytet av fordonsparken varför det kommer att fortsättas att utredas
inför detta.
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3.3.6

Kemikaliehantering
Förutsatt att maskinparken är densamma kommer drivmedelsförbrukningen att öka då
fortsatt brytning på sikt uteslutande kommer att ske i File hajdar-täkten, vilket innebär ett
ökat transportavstånd. Förbrukningen av oljor, sprängämnen m.m. bedöms bli i samma
storleksordning som i nuläget.
Till följd av det byte av maskinpark som kommer ske år 2021/2022 kan dock
drivmedelsförbrukningen och/eller typ av drivmedel komma att ändras. För det fall att den
nya maskinparken har samma drivmedel och bränsleförbrukning som befintlig maskinpark
kommer den årliga totala bränsleförbrukningen i verksamheten vid full produktion att öka
från ca 1100 m3/år till ca 1600 m3/år med anledning av att Västra brottet kommer att
avslutas under tillståndsperioden och brytningen endast ske i File hajdar-täkten.
Tillsyn, service och tankning av maskiner, samt förvaring och hantering av sprängmedel
kommer ske på liknande sätt som för befintlig verksamhet.

3.3.7

Energiförbrukning
Den sökta täktverksamheten ger upphov till en förändrad vattenhantering jämfört med
dagens vattenhantering. Vissa pumpar för länshållning av vatten i täkterna kommer att
flyttas eller tas bort i samband med utökad brytning inom nya områden. Om Region
Gotland önskar använda allt eller en del av länshållningsvattnet till dricksvattenförsörjning
kan det tillkomma nya pumpar för pumpning av vatten från File hajdar-täkten till
mottagaranläggning, eventuellt Spillingsdammen. Den förändrade vattenhanteringen
bedöms totalt sett medföra att elförbrukningen för anläggningar kopplade till detta kommer
att öka något. Elförbrukningen för övriga anläggningar såsom t.ex. kross och verkstad,
bedöms bli i samma storleksordning som i nuläget.

3.3.8

Avfall
Avfallstyper och avfallsmängder som uppkommer av täktverksamheten bedöms i princip bli
densamma som i nuläget.
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4

Pågående och ansökt vattenverksamhet

4.1

Pågående vattenverksamhet
För att möjliggöra brytning i Västra brottet respektive File hajdar-täkten behöver inläckande
grund- och markvatten samt tillrinnande ytvatten och fallande nederbörd som ansamlas i
täkterna ledas bort genom pumpning. För Västra brottet består sannolikt en del av det
inläckande vattnet av havsvatten. Det bortledda vattnet benämns länshållningsvatten. För
pågående verksamhet finns pumpanläggningar i lågpunkter i respektive täkt.

4.1.1

Processvatten till cementfabriken
Cementa använder för närvarande Spillingsdammen, som försörjs av vatten från
Spillingsån och Närsbäcken, för uttag av processvatten till i huvudsak kylning och
rökgasrening i fabriken. När Spillingsdammen är vattenfylld bräddas vatten till Spillingsån
som sedan mynnar i Bogeviken. Närsbäcken, som är ett mindre vattendrag, ansluter till
Spillingsdammen genom pumpning från ett utjämningsmagasin och utgör idag således en
del i Spillingsåns vattensystem. Verksamheten vid cementfabriken ligger utanför ramen av
denna prövning.

4.1.2

Länshållning från Västra brottet
l Västra brottet sker pumpning av länshållningsvatten i flera steg. En schematisk bild över
nuvarande vattenhantering vid Västra brottet kan ses i Figur 8. För närvarande håller pall 2
på att vattenfyllas i enlighet med nuvarande tillstånd.
Från lågpunkten i Västra brottet (-40,4 m) pumpas vattnet vidare till Östra brottet (-29,7 m)
se Figur 8, varifrån vattnet slutligen pumpas till Östersjön. Pumpanläggningen i Östra
brottet består av två pumpar med en kapacitet på 360 m3/h vardera. Mätning av flöde sker
med två elektromagnetiska flödesmätare, monterade på respektive pumpledning. Det flöde
som registreras i dessa flödesmätare är därmed länshållningsvatten från både Västra
brottet och Östra brottet, men flödet från Västra brottet är helt dominerande. Från Västra
och Östra brottet gemensamt länshålls ca 1 120 000 m3/år.
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Figur 8. Schematisk bild över nuvarande vattenhantering vid Västra brottet.

4.1.3

Länshållning från File hajdar-täkten
Länshållningsvattnet i File hajdar-täkten leds med självfall till två pumpgropar i täktens
östra del, benämnda 1 och 2 i Figur 9 nedan. Från pumpgroparna pumpas
länshållningsvattnet upp ur täkten till ett anlagt dike (benämnd 3 i Figur 9) norr om
truckvägens nedfart till dagbrottet. Diket rinner i nordostlig riktning och mynnar i Anerån.
Diket avbördar i princip bara det vatten som pumpas upp ur dagbrottet. Från
sammanflödespunkten mellan Anerån och länshållningsvattnet passerar Anerån den
anlagda Golfdammen, ett flertal mindre anlagda dammar, golfbanan (Slite Golfklubb) och
områden med skogs- och jordbruksmark innan den mynnar i Bogeviken. En schematisk
bild över nuvarande vattenhantering vid File hajdar-täkten kan ses i Figur 9. Pumparna i
File Hajdar-täkten består av två pumpar med en kapacitet på 300 m3/h vardera. Mätning av
flöde sker med två elektromagnetiska flödesmätare, monterade på respektive
pumpledning. Från File hajdar-täkten länshålls ca 510 000 m3/år.
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Figur 9. Schematisk bild över nuvarande vattenhantering vid File hajdar-täkten.

4.1.4

Pumpade vattenmängder för länshållning och processvatten
Bortledning av länshållningsvatten sker från Västra brottet och File hajdar-täkten. Vidare
sker ett uttag av processvatten från Spillingsdammen. I Tabell 2 visas avledda volymer och
flöden för den tidsperiod som flödesmätning skett med flödesmätare i respektive punkt.

Tabell 2. Avledda volymer och medelflöden för tidsperioden 2012-2016
År
2012
2013
2014
2015
2016

4.1.5

Spillingsdammen
Volym (m3) Flöde (l/s)
580 210
18
572 848
18
566 258
18
703 235
22
635 852
20

Västra brottet
Volym (m3) Flöde (l/s)
1024935
32
961245
30
987970
31
1496313
47
1160089
37

File hajdar-täkten
Volym (m3) Flöde (l/s)
801 961
25
489 776
16
465 839
15
473 319
15
421 353
13

Rening av vatten
Länshållningsvattnet från Västra brottet och File hajdar-täkten kan tidvis innehålla förhöjda
koncentrationer av suspenderat material och kväve. Även vägdagvatten från den s.k.
truckvägen kan tidvis innehålla förhöjda koncentrationer av suspenderat material.
Utjämnings- och sedimentationsdammar finns i båda täkterna och i recipienterna,
se Figur 10.
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Figur 10. Utjämnings- och sedimentationsdammar i täkterna och i recipient.
Skulle en olycka inträffa i brotten med större utsläpp av diesel som följd, finns möjligheten
att stänga av pumparna under den tid saneringsarbete pågår för att förhindra spridning av
bränsle till ytvattendrag eller Östersjön. Vid mindre spill av olja eller drivmedel används
absol för uppsamling. Materialet samlas upp och bränns. Dagvattenledningar som
avvattnar området runt verkstaden är försedda med oljeavskiljare.

4.2

Ansökt vattenverksamhet
Den ansökta verksamheten kommer att ge upphov till en del förändringar vad gäller
vattenhanteringen eftersom att brytningen i huvudsak kommer att ske vid File hajdar-täkten
efter år 2025 då brytningen vid Västra brottet avslutats. Vattenhanteringen vid Västra
brottet kommer i sig inte att förändras på grund av den ansökta verksamheten, däremot
kommer länshållningsvattnet från File hajdar-täkten att pumpas till Västra brottet och
hanteras tillsammans med länshållningsvattnet därifrån. I västra brottet pågår en
vattenfyllning av den djupare delen av täkten (pall 2) som kommer att fungera som
processvattenmagasin.
Cementa planerar även att tillhandahålla Spillingsdammen och länshållningsvatten från
File hajdar-täkten som råvatten för dricksvattenproduktion. Olika lösningar har diskuterats
mellan Cementa och Region Gotland. Möjliga tekniker för att kunna använda allt eller en
del av länshållningsvattnet som dricksvattenresurs är under utredning.
Eftersom vattenkvaliteten i Spillingsån bedöms vara undermålig för dricksvattenproduktion
på grund av uppströms liggande bräddningspunkter för det kommunala avloppsnätet,
kommer Spillingsån att ledas om runt Spillingsdammen, se avsnitt 4.2.3.
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4.2.1

Processvatten
I och med att Cementa planerar att tillhandahålla Spillingsdammen åt Region Gotland
behöver Cementa en annan källa för uttag av processvatten till fabriken i Slite. Detta vatten
planeras att tillhandahållas genom uttag av processvatten från den djupare delen av Västra
brottet (pall 2), se Figur 11.

4.2.2

Länshållning från File hajdar-täkten och Västra brottet
Länshållningsvatten från File hajdar-täkten släpps idag till recipienten Anerån men
planeras under kommande tillståndsperiod att pumpas i en ledning längs med truckvägen
till pall 2 i Västra brottet. Delar av vattnet från pall 2 nyttjas som processvatten till fabriken.
Överskottsvattnet från pall 2 hanteras tillsammans med övrigt länshållningsvattnet från
Västra brottet. Länshållningsvattnet i Västra brottet (innehållande under kommande
tillståndsperiod länshållningsvatten från både File hajdar-täkten och Västra brottet) pumpas
– via pumpgropen i Östra brottet, där en mindre mängd inläckande vatten tillkommer – till
Östersjön via befintliga ledningar till två utsläppspunkter i Slite hamn. Se figur 11 för en
schematisk bild över framtida vattenhantering.
Länshållningsledningen från File hajdar-täkten kommer även att ha en avsticksledning till
Spillingsdammen för möjliggöra påfyllning av dammen med vatten från täkten.

Figur 11. Schematisk bild över framtida vattenhantering.
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4.2.3

Omledning av Spillingsån
Spillingsån planeras ledas om från en punkt strax nordost om Spillingsdammen, inom
Cementas fastighet. Åfåran omleds därefter söder om Spillingsdammen för att sedan
återansluta till befintliga Spillingsån strax norr om transportvägen se Figur 12. Spillingsån
söder om Spillingsdammen är sedan tidigare omledd i flera omgångar. För att den nya
åfåran inte bara ska bli en rak kanal föreslås mindre breddningar av åfåran vid ett par
partier. Vid dessa partier kan stenblock placeras ut för att få mer varierande
flödeshastigheter. Partierna kan även fördjupas för att hålla vatten under en längre tid
under torra perioder.

Figur 12. Omledning av Spillingsån.
Geometrin på åfåran föreslås vara trapetsformad med ca 1 m bred botten, ca 1 m högt
krön med en släntlutning på 1:2 (Figur 13), vilket liknar den befintliga Spillingsåns åfåra.
Antagen tvärsnittsarea blir då 2 m2. För utredning av omledningen har en höjdmodell
upprättats med Lantmäteriets laserdata som har en noggrannhet på 0,1 m. Mängden
massor beräknades genom att befintlig marknivå jämförts med vilken nivå åfåran måste ha
för att uppfylla tillräcklig lutning. Som riktmärke har Trafikverkets minsta rekommenderade
lutning på 5 ‰ använts. I Tabell 3 redovisas schaktlängd, schaktdjup och lutning.
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Figur 13. Normalsektion över planerad åfåra.

Tabell 3. Schaktlängd, schaktdjup och lutning
Schaktlängd
Schaktmassor
Lutning

Omledning av Spillingsån
530 m
2020 m3
5‰

Eftersom topografin i detta område är flack behöver den nya åfåran grävas ned i jordlagret
och till viss del även i kalkstenen, precis som delar av den befintliga Spillingsån är
utformad i dagsläget. Jordlagret består främst av moränlera. Vid högvattenföring kan det
finnas en risk att vatten tränger igenom den avskiljande jordvallen så att en del av flödet
hamnar i Spillingsdammen. Åtgärder för att förhindra detta kan t.ex. vara att klä åfårans
botten och sida mot Spillingsdammen med erosionsskyddande material (stenbeläggning,
geotextil, gummiduk etc.) i de delar av åfåran som är nära Spillingsdammen.
Den högsta högvattenföringen (HHQ) under oreglerade förhållanden har beräknats till
946 l/s enligt SMHI:s S-hype. Räknat på en åfåra med en plan bottenbredd på 1 meter och
en släntlutning på 1:2, kan ca 2 300 l/s avbördas vid en vattennivå på 1 meter i kanalen
(beräknat med Mannings formel och med Mannings tal satt till 25).
Från avledningspunkten nordost om Spillingsdammen till återanslutningen till befintliga
Spillingsån är fallhöjden cirka 1 m. Schaktdjupet och schaktbredden blir relativt likartad
längs hela sträckan då topografin i området är flack. Schaktdjupet blir ca 1 m vid
omledningspunkten nordost om Spillingsdammen respektive ca 1 m vid
sammanflödespunkten med befintliga Spillingsån strax norr om transportvägen. Med en
släntlutning på 1:2 blir kanalens dagbredd, inklusive bottens bredd, ca 2 m. Avståndet från
åfårans släntkrön till Spillingsdammen blir som närmast ca 20 m.
Den nya åfåran korsar två tillfartsvägar till Spillingsdammen. Här kommer kulvertar att
anläggas. Med hjälp av Vägverkets riktlinjer om hydraulisk dimensionering (Vägverket,
2008) har kulvertarnas dimension beräknats till 1000 mm för att klara dimensionerande
krav.

4.2.4

Pumpade vattenmängder för länshållning och processvatten
Bortledning av länshållningsvatten kommer fortsatt ske från Västra- och Östra brottet och
File hajdar-täkten. En del av länshållningsvattnet i pall 2 Västra brottet kommer att utgöra
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processvatten för fabriken. I grundvattenmodellen har Västra och Östra brottet hanterats
som en enhet och därför finns endast summerade beräknade flöden. De avledda
volymerna förväntas inte öka nämnvärt för Västra- och Östra brottet (ca 0,4 l/s). För File
hajdar-täkten förväntas länshållningsbehovet öka med ca 6 l/s. I Tabell 4 redovisas
beräknade volymer och flöden för avlett vatten för år 2021 respektive år 2041.
Tabell 4. Beräknade avledda volymer och flöden för år 2021 respektive 2041.

År
2021
2041

4.2.5

Västra- och Östra
brottet
Volym (m3) Flöde (l/s)
51,7
1 630 000
52,1
1 645 000

File hajdar-täkten
Volym (m3)
527 000
718 000

Flöde (l/s)
16,7
22,8

Rening av vatten
Vattenkvalitén i länshållningsvattnet från Västra brottet och File hajdar-täkten förväntas bli
densamma i den planerade verksamheten och så länge brytning pågår, dvs. tidvis förhöjda
halter av suspenderat material och kväve. Efter att brytningen i Västra brottet avslutats kan
halterna av suspenderat material och kväve från Cementas verksamhet förväntas klinga
av. Utjämnings- och sedimentationsdammar finns både inom täkterna och i recipient och
Cementa har planterat in flytbladsväxter i Golfdammen för att ytterligare reducera
mängden kväve. Tillskott av kväve till Anerån från File hajdar-täkten kommer upphöra till
följd av den förändrade vattenhanteringen. Även risken för förhöjda halter suspenderat
material i Anerån kommer att minska när inget länshållningsvatten släpps ut i ån. Däremot
är den fortfarande recipient för dagvatten från en mindre del av truckvägen varför
sedimentationsdammarna i Anerån behöver underhållas.
Skulle ett maskinhaveri inträffa i brotten med större utsläpp av diesel som följd, finns det
möjlighet att stänga av pumparna under den tid saneringsarbete pågår för att förhindra
spridning av bränsle till ytvattendrag eller Östersjön. Vid mindre spill av olja eller drivmedel
kommer absol att användas för uppsamling.
Gällande File hajdar-täkten planerar Cementa att utvidga volymen av pumpgropen och
installera ytavskiljning för att minska halten av sediment och säkerställa omhändertagande
av förorenande ämnen vid utsläpp.
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5

Efterbehandling
Under den ansökta brytningstiden kommer den kvarvarande märgelstenen i Västra brottet
att brytas ut och kring år 2025 planerar Cementa att avsluta denna täkt. Cementa har tagit
fram en efterbehandlingsplan för området. Målet med efterbehandlingen är att skapa
naturmiljöer som gynnar den för regionen karaktäristiska biologiska mångfalden och att
förbättra rekreationsmöjligheterna i området.
När Västra brottet avslutas kommer täkten att vara ca 94 ha stor. Botten på den djupaste
delen (ca 24 ha) ligger på -48 m.ö.h. och kommer i sin helhet att vara vattenfylld till år
2021.Resterande bottenyta av Västra brottet kommer efter avslutad brytning att ligga på 26 m.ö.h. I de östra delarna av täkten kommer aktiviteter knutna till produktionen att fortgå.
Transporter från File hajdar-täkten kommer att pågå på transportvägen, krossning av sten
och transport till fabriken via transportband kommer också att fortgå. Det östra området
kommer därför att skiljas av med industristängsel mot resten av Västra brottet.
Under tiden för den ansökta verksamheten kommer pall 2 att utgöra en täktsjö medan övrig
yta för efterbehandling kommer att utgöra landareal. Täkten kommer under denna period
att utgöras av alvarmark, blomrika gräsmarker, strukturrika branter och rasmarker,
småvatten och centralt i området en djup sjö. I en mer avlägsen framtid, när all verksamhet
i området har upphört, kommer även pall 1 att vattenfyllas och en stor sjö täcka hela
området.
Utifrån hur marken ser ut idag har området i efterbehandlingsplanen delats in i olika
delområden, se figur 14.
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Figur 14. Områden för efterbehandling i Västra brottet.

Vilka naturvärden som tillskapas, målet för dem och vilka åtgärder som planeras för att
erhålla dem redovisas nedan.


Branter Målet är att skapa klippbranter med strukturer och håligheter där växter
kan få fäste, fåglar kan häcka och fladdermöss hittar boplatser. Åtgärden är att där
det är möjligt spränga eller knacka fram mer strukturer på lodytan, både vertikalt,
horisontellt och direkta håligheter.



Rasbrant Målet är en rasbrant där ras sker kontinuerligt. Marken ska vara öppen
med enstaka buskar. Åtgärden är inplantering av rosor, rönn, oxel och
bergjohannesört.



Hällmark Målet är att skapa ett hällmarkalvar med blottad kalkhäll och lågväxt
alvarvegetation i vittringsgrus och jordfyllda sprickor. Hällmarken kommer att
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utgöras av det plana golv som bildas efter att brytningen är färdig. Åtgärden är att
flytta alla massor som ligger upplagda till platser där de kan nyttjas till märgelalvar
eller bygga upp motocrossbana.


Märgelalvar Målet är en öppen alvarmark där märgelstenen överlagras av ett lager
vattenhållande märgellera eller bleke. Åtgärden är att tillföra lerig vittringsjord i ett
5-15 cm tjockt lager.



Vätar Målet är att vattensamlingarna ska efterlikna de vätar som finns på
märgelalvaren kring Slite. Åtgärden är att om möjligt spränga ut något djupare
partier i de små sänkor som finns, där vatten kan ansamlas. I sänkorna tillförs
märgellera som växter kan etablera sig i.



Karg gräsmark Målet är att få en mark som har karaktär av dels torr grusalvar och
dels torr kalkmark. Marken ska vara öppen utan träd men en del buskvegetation
kan finnas. Planerad åtgärd är att forma marken till mjukare, flackare former för att
minska känslan av upplagsyta. Ojämnheter får finnas kvar så att små mikromiljöer
bildas i den solvarma sluttningen.



Örtrik gräsmark Målet är att få en stor blomrikedom, likt Gotlands blomrika
vägkanter. Åtgärden är att i området längs Spillingsån forma vallarna till mjukt
böljande åsar samt att bränna eller slå och föra bort höet inom de högväxta ruderatoch gräsbevuxna områden i den äldre delen av Västra brottet.



Hällmark med trädskikt Målet är en karg hällmark med spridda grupper av
uppvuxna tallar. Åtgärden är att ta bort de minsta tallarna och utglesning kring de
större tallarna som finns i området idag.



Buskmark Målet är ett tätt buskage med olika videarter, slån, hagtorn, tall m.fl. intill
dammen i den äldre delen i Västra brottet. Arterna finns där redan idag så inga
åtgärder behövs.



Lövdunge Målet är ett mindre område där ungbjörk och sälg har kommit upp efter
avverkning av tallskog. Åtgärden är försiktig föryngring med mål att ge dungen ett
naturligt utseende.



Bryn Målet är att skapa en varm, solbelyst, luckig brynmiljö med gläntor in mot
skogen ovanför täktkanten. Åtgärden är en försiktig avverkning/röjning av småtallar
för att skapa en flikig skogskant med gläntor mot söder.



Rinnande vatten Målet är att Spillingsån ska utvecklas till ett ekologiskt
fungerande vattendrag med vattenvegetation och zonering av våtmarksvegetation i
översvämningszonerna. Åtgärden är att genomföra mindre grävarbeten på utvalda
ställen i Spillingsån för att skapa mer ojämna strandkanter och variation i
vattenhastigheten. På några ställen kan ån göras lite bredare, alternativt att
översvämningszonerna breddas för att skapa lugnvattenområden. I samband med
detta läggs block, stenar och eventuellt död ved ut i grupper längs med
vattendraget.
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Sjö med strandzon Målet är en djup alvarsjö med naturlig strandvegetation.
Åtgärden är att etablera strandvegetation i strandzonen när vattennivån har
stabiliserat sig samt att plantera in flodkräftor. Sjön kommer även att
tillgängliggöras för allmänheten för aktiviteter som bad, skridskoåkning, fiske efter
flodkräftor m.m.



Temporära småvatten Målet är grunda, temporära vattenansamlingar som håller
vatten under vintern men torkar ut under sommaren. Åtgärden är utplacering av
stenblock i olika storlekar samt eventuellt död ved i kanterna av de mer tidvis
förekommande vattensamlingarna.



Permanenta småvatten Målet är att skapa vattenmiljöer med naturlig form och
flacka kanter som kan fungera som livsmiljö för växt- och djurarter knutna till
stillastående vatten. Åtgärden är att den kantiga dammen som finns idag grävs om
så att den får en mer oregelbunden form. Slänterna släntas av så att kanterna blir
mycket flacka. I samband med det läggs större och mindre block i grupper längs
strandkanten.



Stigar Markerade stigar kommer att leda besökare ner och runt i täkten. I västra
delen föreslås att branten terrasseras så att besökare enkelt ska kunna ta sig ner i
täkten via en slingrig stig.



Motorcross och MBT-cykling I täktens nordvästra del tillskapas en
motorcrossbana av avbaningsmassor från den sista etappen som bryts i täkten.
Täktkanten kommer att sprängas så att den får en lämplig lutning och fyllas med
massor så att det är möjligt att köra med motorcykel upp och ner för slänten. Själva
banan kommer att skapas nedanför och avgränsas mot övriga täkten med stora
kalkstensblock. På platån i söder, vid huvudentrén, planeras det att anläggas en
bana för mountainbikecyklister.
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ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING
Cementa bedriver fabrik- och täktverksamhet i Slite på Gotland i syfte att producera
cement för användning i betong. Råvaran till cement är kalksten som idag bryts i två
täkter i Sliteområdet. Bolagets nuvarande tillstånd för täktverksamhet gäller fram till
31 oktober 2021. Cementa ansöker nu om tillstånd för fortsatt täktverksamhet fram till
år 2041 i de två befintliga kalkstenstäkterna, Västra brottet och File hajdar-täkten.
Ansökan avser ett sammanlagt uttag av kalksten på 3,8 miljoner ton per år, vilket är
detsamma som inom dagens tillstånd. Under tillståndstiden, runt år 2025, kommer
kalkstensbrytningen i Västra brottet att upphöra och all brytning sker därefter på olika
djup inom File hajdar-täkten.
Täktverksamheten kommer att bedrivas på samma sätt som pågående verksamhet. Det
vill säga genom pallbrytning i dagbrott, vilket består av momenten borrning,
sprängning och lastning av sten. Stenen transporteras därefter till krossanläggningen i
Västra brottet, varefter den krossade stenen transporteras på ett inneslutet
transportband till ett lager inför vidare behandling i cementfabriken.
Vid brytning av kalksten behöver täkterna länshållas, det vill säga inläckande
grundvatten samt tillrinnande vatten och fallande nederbörd behöver ledas bort genom
pumpning. Verksamheten behöver även processvatten, framförallt för cementfabriken.
Idag pumpas länshållningsvatten från File hajdar-täkten till Anerån och
länshållningsvatten från Västra brottet till Östersjön. Processvatten tas från den
anlagda Spillingsdammen som får sitt vatten via grundvatten och Spillingsån. Under
kommande tillståndsperiod kommer länshållningsvattnet från File hajdar-täkten att
pumpas till Västra brottet och därefter hanteras tillsammans med inläckande vatten i
Västra brottet. Processvatten kommer att tas från Västra brottet istället för att tas från
Spillingsån. Överskottsvatten från Västra brottet (inkluderande även
länshållningsvatten från File hajdar-täkten) kommer att pumpas till Östersjön, via
befintliga ledningar till utsläppspunkt i Slite hamn. Cementa planerar även att
tillhandahålla Spillingsdammen och länshållningsvatten från File hajdar-täkten som
råvatten för dricksvattenproduktion. För att säkra kvaliteten på råvattnet kommer
Spillingsåns flöde att omledas så att det inte når Spillingsdammen. Spillingsån återfår
därmed en vattenföring som inte påverkas av verksamheten. Detsamma gäller Anerån,
som återfår en vattenföring som inte påverkas av verksamheten genom att inget
länsvatten längre leds till ån från File hajdar-täkten.
Naturvärden, skyddade områden och arter
Yt- och grundvattensituationen i området är ett komplicerat samspel beroende av
tunna jordlager på kalkberggrund där kalkberggrunden även kan vara helt blottlagd
med hällmarker i dagen. I lågpunkter finns mer lerhaltiga jordlager som fungerar som
tätande skikt och gör att vattnet kan hållas kvar längre inom dessa områden. Ytvatten
kan under höga flöden vara synliga på ytan men lokalt då jordlagren blir tjockare
infiltrera och bli grundvatten för att senare framträda på ytan igen när jordlagren blir
tunnare. Detta samspel har gett upphov till höga naturvärden i området kring
täktverksamheten. Cementa har därför genomfört ett flertal omfattande
naturinventeringar och utredningar. I området finns bl.a. flera skyddade områden i
form av Natura 2000-områden, naturreservat och skogliga biotopskydd. Fördjupade
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utredningar kring den indirekta påverkan på Natura 2000-områden och på de av
Naturvårdsverket förslagna utökningar av dessa områden har genomförts.
Utredningarna visar att konsekvenserna av ansökt verksamhet blir begränsade och för
de flesta områdena obetydliga. Ingen påverkan bedöms kunna uppkomma på
Kallgatburg Natura 2000-område, naturreservat, nyckelbiotoper eller skogliga
naturvärden. Endast små negativa konsekvenser bedöms kunna uppkomma på Hejnum
Kallgate Natura 2000-område samt på Bojsvätar Natura 2000-område. De negativa
konsekvenserna är begränsade till påverkan på rikkärr och i så begränsad omfattning
att det inte är någon risk för påverkan på gynnsam bevarandestatus.
Det kommer inte att uppstå några negativa effekter på föreslaget utvidgningsområde
för Bojsvätar Natura 2000-område men för föreslaget utvidgningsområde för Hejnum
Kallgate Natura 2000-område kan en påverkan inte helt uteslutas varför detta område
föreslås kontrolleras och följas upp. Cementa arbetar efter principen ”No net loss” och
undersöker möjliga åtgärder för att öka arealen rikkärr.
Inga arter som omfattas av art- och habitatdirektivet kommer att få en negativ
påverkan på gynnsam bevarandestatus på populationsnivå. Konsekvensen av
utökningen av täktverksamheten i File hajdar-täkten för väddnätfjäril kan bli stora
lokalt för delpopulationen, men små för hela områdets population av väddnätfjäril.
Enskilda brunnar och kommunala vattenskyddsområden
Alla enskilda brunnar inom influensområdet för grundvatten kommer även fortsatt
fungera för vattenuttag, men de djupt borrade enskilda brunnar som redan idag
riskerar att torrläggas på grund av stora vattenuttag får även fortsättningsvis samma
risk för detta. Påverkan på den kommunala vattentäkten Othem Slite blir begränsad.
Vattentäkten kommer att kunna producera de mängder vatten som regleras i gällande
tillstånd, påverkan på saltkoncentrationerna blir försumbara men grundvattennivåerna
i ingående brunnar kan komma att avsänkas några meter under sommarmånaderna,
alternativt att uttaget minskas för att hålla grundvattennivåerna opåverkade.
Riksintressen och friluftsliv
I området runt verksamheten finns ett flertal riksintressen i form av riksintressen för
mineralutvinning, naturvård och rörligt friluftsliv. Konsekvenserna för riksintresse
naturvård samt friluftsliv är begränsade, en viss areal med naturvärden kommer att
försvinna men det utgör en liten del av det totala riksintresseområdet och är inte
utpekat som en specifik värdekärna. Cementa har även tagit fram en plan för
ekologisk kompensation för att höja naturvärdena och gynna biologisk mångfald i
föreslagna kompensationsområden.
Området runt Slite och Cementas verksamhet används för rekreation och friluftsliv.
Detta kommer att kunna fortgå även under nästa tillståndstid. Det område som tas i
anspråk är redan idag avgränsat som industriområde och utgör endast en liten del av
det totala tillgängliga området.
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Luft, buller, vibrationer och stenkast
Inga miljökvalitetsnormer för partiklar eller kvävedioxider riskeras att överskridas på
grund av ansökt verksamhet. Den förändring av mängden utsläpp till luft som kan
uppkomma beror på ökade transporter från File hajdar-täkten till krossanläggningen
när brytningen endast sker i denna täkt. Buller, vibrationer eller risken för stenkast
kommer inte att öka på grund av verksamheten. Gällande riktvärden kommer att
innehållas, både vad gäller buller, vibrationer och luftstöt. Därutöver kommer
brytningen i Västra brottet att avslutas under tillståndstiden, vilket innebär mindre
buller från täkten närmast Slite.
Slutligen bedöms ansökt verksamhet inte motverka möjligheten att uppnå vare sig de
nationella miljömålen eller de regionala miljömålen. De nationella miljömål som har
beaktats särskilt är målen för levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god
kvalitet, myllrande våtmarker, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv.
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1

INLEDNING

1.1

Sökanden Cementa AB
Cementa AB (Cementa) är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och bedriver
fabrik- och täktverksamhet i Slite i syfte att producera bindemedlet cement för
användning i betong. Råvaran till cement är kalksten som idag bryts i två täkter i
Sliteområdet, Västra brottet samt File hajdar-täkten, se Figur 1. Kalkstenen är av två
olika kvalitéer, ren kalksten (kalksten) och lerig kalksten (märgelsten), båda
nödvändiga för att producera cement.
Nuvarande tillstånd till täktverksamheten på fastigheten Othem Österby 1:229
lämnades av miljödomstolen i oktober 2010. Tillståndet medger kalk- och
märgelstensbrytning ned till – 26 m i Västra brottet och nivån + 20 m i File hajdartäkten. Tillståndet gäller fram till 31 oktober 2021.
Cementa avser nu att ansöka om tillstånd för fortsatt täktverksamhet i de två befintliga
kalkstenstäkterna.
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utgör del av tillståndsansökan till markoch miljödomstolen enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken.

1.2

Ansökans omfattning
Cementa ansöker om tillstånd till fortsatt täktverksamhet i de två befintliga
kalkstenstäkterna Västra brottet och File hajdar-täkten på fastigheten Othem Österby
1:229 i Slite, Region Gotland.
Ansökan rör också tillstånd för bortledning av inläckande yt- och grundvatten till de
aktuella täkterna. Ansökan omfattar även omledning av Spillingsån på en sträcka om
530 meter.
Cementa avser även fortsättningsvis att hantera ett sammanlagt uttag om maximalt 3,8
miljoner ton råsten per år i Västra brottet och File hajdar-täkten, motsvarande
försörjningskravet för cementfabriken vid full produktion.
Brytning av märgelsten i Västra brottet kommer att ske ned till – 26 m (samma
brytdjup som pågående verksamhet), utökningsområdet kan ses i Figur 5. Brytningen i
Västra brottet kommer att avvecklas under den tänkta tillståndstiden. Vid File hajdartäkten kommer brytning av kalksten ske ned till + 20 m (samma brytdjup som
pågående verksamhet), samt brytning av märgelsten inom ett fördjupat område ned till
ca + 5 m (pall 2), se Figur 6.
Brytningstid för den ansökta verksamheten är 20 år, dvs till år 2041.
I Tabell 1 och Tabell 2 nedan jämförs nuvarande verksamhet med den planerade
verksamheten i File hajdar-täkten och i Västra brottet.
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Tabell 1. Jämförelse mellan nuvarande och planerad verksamhet i File hajdar-täkten.
*Varierar beroende på att terrängen stiger åt nordväst

Pallhöjd
Brytdjup
Täktyta

Nuvarande
verksamhet
Pall 1
Ca 15-30 m
+20 m.ö.h.
78 ha

Material

Kalksten

Verksamhetstid

31 oktober 2021

File hajdar-täkten
Ansökt verksamhet
Pall 1
Ca 15-40* m
+20 m.ö.h.
53 ha, varav 41 ha
brytning
Kalksten

Pall 2
15
+ 5 m.ö.h.
96 ha, varav 55 ha
inom befintlig täkt
Märgelsten

20 år, till 2041

Tabell 2. Jämförelse mellan nuvarande och planerad verksamhet i Västra brottet

Pallhöjd
Brytdjup
Täktyta
Material
Verksamhetstid

1.3

Västra brottet
Nuvarande verksamhet
Ansökt verksamhet
Pall 1
Pall 2
Pall 1
Pall 2
Ca 25 m
Vattenfyllning
Ca 25 m
Vattenfyllning
pågår
fortgår
-26 m.ö.h.
-26 m.ö.h.
89 h
5h
Märgelsten
Märgelsten
31 oktober 2021
Brytningen kommer att avslutas
kring år 2025

Lokalisering
Cementas täktområden på Gotland, Västra brottet och File hajdar-täkten, är belägna
väster om Slite tätort, se Figur 1. Cementfabriken och Cementas hamnanläggning är
lokaliserade öster om Västra brottet, på andra sidan väg 147. Mellan File hajdartäkten, Västra brottet och cementfabriken går en transportväg som under väg 147 går i
en kortare bergtunnel.
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Cementfabriken

File hajdar-täkten

Östra brottet

Truckvägen
Västra brottet

Cementas hamn

Figur 1. Översiktskarta över Cementas verksamhet i Slite.
1.4

Avgränsning
Ett flertal konsulter med olika specialområden har ansvarat för utredningar,
undersökningar och texter som legat till grund för aktuell miljökonsekvensbeskrivning
(MKB). Vilka dessa är, respektive ansvarsområde och inom vilka kapitel i denna
MKB som texter är hämtade från underlagsrapporter eller skrivna av respektive
konsult framgår av Tabell 3 nedan. De utredningar och rapporter som tagits fram
ligger även med som bilagor till MKB och för fördjupade detaljer hänvisas till dessa.
Cementfabriken har ett eget gällande tillstånd och omfattas därför inte av aktuell
ansökan eller MKB.

Uppdragsnummer
Datum

US16022
2017-12-22

10 (109)

Miljökonsekvensbeskrivning

Tabell 3. Deltagande konsulter, respektive ansvarsområden och aktuella kapitel
Konsultföretag

Ansvarsområde

Kapitel

Arendus

Kulturmiljö, arkeologisk utredning
och fältundersökning

5.6, 6.6

Bekke och Strand

Buller

6.8

Bergab

Ytvatten, teknisk beskrivning,
MKB

1-4, 5.1, 5.3, 5.7, 6.1,
6.2, 6.7, 7-8, 10-12

Calluna

Väddnätfjäril, påverkan
naturvärden p.g.a hydrologiska
och hydrogeologiska förändringar

5.5, 6.3, 6.5

Enetjärn

Naturvärdesinventering, Natura
2000 (naturvärdesbeskrivning),
kompensationsplan,
efterbehandlingsplan,
riksintresseutredning,
konsekvenser natur p.g.a
utökning brytningsområdet

5.4, 5.5, 6.4

Golder
Associates

Grundvatten, grundvattenmodell,
fältundersökningar hydrogeologi

5.1, 5.2, 6.2

IVL

Utsläpp till luft, partiklar

6.8

Nitro Consult

Vibrationer och luftstöt

6.10

RISE

Dricksvattenutredning

3.3

Gränsen för influensområdet, det vill säga det område inom vilken täkternas
länshållning teoretiskt kan påverka grundvattennivåerna, har tagits fram genom
simuleringar i en för ändamålet framtagen hydrogeologisk grundvattenmodell. En
förändring av grundvattennivån mindre än 1 meter är i det aktuella området mycket
svår att särskilja från de naturliga variationerna under året. Gränsen för
influensområdets utbredning har därför satts till förändringar i grundvattennivåer
överstigande 1 meter på grund av utökning av täkterna.
Cementa AB har vid framtagandet av föreliggande förslag på verksamhetsområde
arbetat i enlighet med skadelindringshierarkin, Figur 2. Skadelindringshierarkin är en
arbetsprocess där olika steg vidtas i turordning. Första steget är att i möjligaste mån
undvika skada. Andra steget är att begränsa den skada som inte kan undvikas med
olika skadelindrande åtgärder. Tredje steget är restaurering. Fjärde steget är ekologisk
kompensation, som ska vidtas först efter det att rimlig hänsyn tagits för att undvika
och begränsa negativa effekter.
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Figur 2. Skadelindringshierarkin innebär att alla rimliga åtgärder för att undvika och
minimera påverkan från en exploatering ska vidtas innan behovet av kompensation
fastställs. Källa: Naturvårdsverket handbok 2016:1.
1.5

Koordinater och höjduppgifter
Höjdsystemet som tillämpas i ansökan är RH2000 och koordinatsystemet i plan är
SWEREF 99 TM.

2

SAMRÅD OCH INFORMATIONSINSATSER
Samrådsprocessen inleddes under hösten 2016. Ett skriftligt detaljerat
samrådsunderlag och en kortfattade version av samrådsunderlaget togs fram.
Samrådshandlingarna har bl.a. funnits att tillgå digitalt via Cementas hemsida
http://www.cementa.se/sv/taktansokan-slite. Samrådshandlingen har också kunnat fås
via post eller efter kontakt med Cementa.
De föreningar, organisationer och andra intressenter, som kan tänkas beröras av den
utökade täktverksamheten, har via post och e-post bjudits in till samråd genom
samrådshandlingarna alternativt med information om var de kan ta del av
samrådshandlingarna. Samrådsmöten har hållits med några av de lokala
organisationerna.
Berörda fastighetsägare, verksamheter och boende har informerats om samråden
genom brev innehållande den kortfattade versionen av samrådsunderlaget.
Allmänheten har informerats om möjligheter att lämna synpunkter genom
kungörelseannonser i Gotlands tidning.
Samrådsmöte med Länsstyrelsen genomfördes den 20 juni och den 30 november 2016
samt den 4 juli 2017 angående förändrat brytscenario.
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Samrådsmöte med Region Gotland genomfördes den 29 november 2016 och
samrådsmöten har även skett med Slite Golfklubb, Norra Gotlands vattenråd,
Gotlands naturskyddsförening och Gotlands Botaniska förening.
Inbjudan till samrådsmöte i Slite för allmänheten annonserades i Gotlands Tidningar
och Gotlands Allehanda. Ett samrådsmöte med allmänheten hölls i matsalen vid
cementfabriken i Slite den 18 januari 2017.
Se mer utförlig beskrivning av samrådet i bilaga 1, Samrådsredogörelse inför ansökan
om tillstånd för fortsatt täktverksamhet samt för vattenbortledning i Slite, Region
Gotland.
Länsstyrelsen beslutade den 31 januari 2017 att verksamheten kan antas medföra
betydande miljöpåverkan, se bilaga 2 Länsstyrelsens BMP-beslut.
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3

TEKNISK BESKRIVNING AV PLANERAD VERKSAMHET
En mer detaljerad beskrivning av nuvarande och planerad verksamhet återfinns i den
tekniska beskrivningen, bilaga A till ansökan. Nedan följer en sammanfattning av den
ansökta verksamheten.

3.1

Täktverksamhet
Brytning i File hajdar-täkten och Västra brottet sker i dagbrott. Brytning i dagbrott
innebär att brytningsmetoden är så kallad pallbrytning. Pallbrytning innebär att stenen
bryts skiva för skiva mot djupet, se Figur 3.

Figur 3. Pallbrytning i dagbrott, momenten borrning och sprängning.
Pallhöjden för pall 1 i Västra brottet kommer i den ansökta verksamheten att vara
samma som i nuvarande verksamhet, det vill säga ca 25 m. Brytning kommer endast
att ske åt väster och utökningsområdets storlek uppgår till ca 5 ha, vilket ger en total
täktyta om ca 94 ha. Utökningen sker i ett område som allmänheten inte har tillgång
till idag. Hela täktområdet kommer att vara avgränsat med staket runt om. Brytningen
i Västra brottet kommer att avvecklas under den ansökta tillståndstiden.
I File hajdar-täkten kommer brytning att ske på olika djup inom olika delar av
täktområdet, dvs i en pall 1 och en pall 2. Pallhöjden för pall 1 i File hajdar-täkten
kommer fortsatt vara ca 15-40 m, beroende på att terrängen stiger mot nordväst. Pall 1
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kan dock komma att delas upp i två separata pallar av bryttekniska skäl. Pallhöjden i
pall 2 kommer vara ca 15 m. Utökningen kommer att ske mot norr och väster.
Utökningsområdets storlek vid pall 1 uppgår till ca 41 ha. Pall 2 kommer att få en
total yta om ca 96 ha, varav ca 55 ha inom befintlig täkt. Täktens totala utbredning
blir således 119 ha år 2041.
Inför brytning måste eventuell vegetation och jordlager som överlagrar berget tas bort,
så kallad avbaning. Brytningsverksamheten kommer i all väsentlighet utföras på
samma sätt som i befintlig verksamhet. Cementa följer dock den teknikutveckling som
sker inom teknikområdet och kan komma justera metoder och komponenter om bättre
teknik blir tillgängligt. Själva brytningsverksamheten består av borrning, sprängning
och lastning. Borrningen utförs med metoden hammarborrning med hjälp av två
larvburna borraggregat. Inför varje sprängning besiktigas alla borrhål för att uppnå
önskat resultat och minimera vibrationer. Ett sprängprotokoll och en tändplan
upprättas. Sprängning utförs vanligtvis två till tre gånger per vecka, vardagar mellan
07.00 och 16.00. Sprängämnet som används blir explosivt först efter att flera olika
komponenter blandas i borrhålen. Komponenterna fraktas separerade till
sprängplatsen med laddbil. De laddade borrhålen pluggas med grus för att optimera
sprängresultatet. För upptändning av salvan används ett icke elektriskt tändsystem
som ger en välkontrollerad upptändning där separat intervalltider kan tilldelas varje
borrhål. Inför sprängning utryms området och vakter placeras vid infarterna.
Varningssignal i form av ljudsignal sänds ut två minuter före sprängning.
Efter sprängning besiktigas bergväggarna okulärt innan lastning påbörjas. Den
utspränga stenen lastas med hjullastare till truckar. Skut, det vill säga block som är för
stora för att läggas på truck, sönderdelas av en hjulburen hydraulhammare. Truckarna
transporterar sedan den utspränga stenen till krossanläggningen i Västra brottet.
I krossanläggningen, som är inbyggd och därmed ljudisolerad, tippas stenen ner i en
matarficka som transporterar materialet in i hammarkrossen. Kalksten och märgelsten
krossas var för sig. Den krossade stenen transporteras på ett inneslutet transportband
till ett lager. Lagret fungerar dels som buffert inför cementproduktionen i fabriken,
dels som en blandningsstation där kalksten och märgelsten homogeniseras var för sig
för att få en så jämn kvalitet som möjligt.
3.2

Transporter
Verksamheten ger upphov till transporter av framför allt råsten. Även förflyttning av
borriggar och dammbekämpning generar vissa transporter, dock i betydligt mindre
skala än transport av råsten.
Transport av råsten sker i dagsläget, och planeras även framöver ske, med truckar.
Behovet av råsten styrs av produktionen. Vid full produktion i cementfabriken
behöver sammanlagt 3,8 miljoner ton råsten brytas per år i Västra brottet och File
hajdar-täkten. Full produktion ger upphov till ca 45 000 transporthändelser, i
genomsnitt ca 168 händelser per driftsdygn.
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Transportavståndet mellan Västra brottet och krossanläggningen är ca en km och
mellan File hajdar-täkten och krossanläggningen är avståndet ca fem km. Idag sker
transporten av råsten med fyra truckar som vardera lastar ca 90 ton.
Alternativa transportsätt har utvärderats och utvärderas kontinuerligt för verksamheten
med anledning av att teknikutvecklingen inom området går snabbt. I senaste
utvärderingen har alternativa transportsätt för att frakta den utbrutna stenen från File
hajdar-täkten utretts. De studerade alternativen har varit befintliga bergstruckar, större
bergstruckar, lastbilar, täckta transportband (så kallade tubulatortransportband) och
traditionellt transportband samt miljöbränslen till fordon. Avgörande faktorer har varit
investeringskostnader, driftskostnader, energikostnader, underhållskostnader,
driftsäkerhet, arbetsmiljö samt miljöpåverkan (framförallt CO2, damning och
ljudnivåer).
Slutsatsen av utredningen är att tillgängliga bandtransportsystem inte bedöms vara
ekonomiskt eller driftssäkerhetsmässigt försvarbara alternativ till fordonstransporter.
Även med en transportbandslösning krävs en fordonspark för transporter mellan
sprängplatsen och den nya krossanläggning som behöver anläggas i File hajdar-täkten
för att krossa den utsprängda stenen till den dimension som krävs för transportbandet.
Lastbilstransporter bedöms i nuläget vara en alltför sårbar lösning men kommer att
utredas vidare inför bytet av fordonsparken år 2021/2022. Trucktransporter bedöms i
nuläget vara det mest fördelaktiga alternativet främst på grund av väl beprövad teknik,
driftsäkerhet och säkerhetsaspekter.
3.3

Vattenhantering
Vid brytning av material i dagbrott behöver inläckande grund- och markvatten samt
tillrinnande ytvatten och fallande nederbörd som ansamlas i täkterna ledas bort genom
pumpning. Det bortledda vattnet benämns länshållningsvatten.
Den ansökta verksamheten kommer att ge upphov till en del förändringar vad gäller
vattenhanteringen. Brytning kommer att ske på olika djup inom olika delar av File
hajdar-täkten, vilket innebär att åtminstone ytterligare en pumpgrop tillkommer.
Cementa planerar även att tillhandahålla Spillingsdammen och länshållningsvatten
från File hajdar-täkten som råvatten för dricksvattenproduktion. Olika lösningar har
diskuterats mellan Cementa och Region Gotland. Möjliga tekniker för att kunna
använda allt eller en del av länshållningsvattnet som dricksvattenresurs är under
utredning. En första utredning för att se att det är tekniskt möjligt är genomförd av
RISE, se rapport Utredning av nyttiggörande av länshållningsvatten från File hajdartäkten, bilaga C.2 till ansökan.
Eftersom vattenkvaliteten i Spillingsån och Närsbäcken bedöms vara undermålig för
dricksvattenproduktion, på grund av uppströms liggande bräddningspunkter för det
kommunala avloppsnätet, kommer Spillingsån att ledas om runt Spillingsdammen och
tillskott av vatten från Närsbäcken till Spillingsdammen upphör.
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I och med att Cementa planerar att tillhandahålla Spillingsdammen åt Region Gotland
behöver Cementa en annan källa för uttag av processvatten till fabriken i Slite. Detta
vatten planeras att tillhandahållas genom uttag av vatten från den djupare delen av
Västra brottet, pall 2, se figur 4. Processvatten används huvudsakligen till kylning,
rökgasrening, malning och en mindre andel till dammbekämpning. Det vatten som
inte används som processvatten eller som råvatten till dricksvattenproduktion behöver
länshållas, det vill säga pumpas bort från täkterna.
Länshållningsvatten från File hajdar-täkten släpps idag till recipienten Anerån men
planeras under kommande tillståndsperiod att pumpas i en ledning längs med
truckvägen till pall 2 i Västra brottet. Därifrån hanteras det tillsammans med
länshållningsvattnet från Västra brottet. Överskottsvattnet i pall 2 i Västra brottet
(under kommande tillståndsperiod innehållandes länshållningsvatten både från File
hajdar-täkten och Västra brottet) pumpas till Östersjön, via pumpgropen i Östra brottet
där en mindre mängd inläckande vatten till det brottet tillkommer. Utsläppet i
Östersjön sker via befintliga ledningar till två utsläppspunkter i Slite hamn. Se Figur 4
för en schematisk bild över framtida vattenhantering.
Länshållningsledningen från File hajdar-täkten kommer även att ha en avsticksledning
till Spillingsdammen för möjliggöra påfyllning av dammen med vatten från täkten.

Figur 4. Schematisk bild över framtida vattenhantering.
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3.4

Alternativa metoder
Det finns två alternativa brytmetoder som fungerar för att ta ut de volymer berg som
Cementa behöver för produktionen i Slitefabriken. Den ena är den traditionella
metoden med sprängning, vilken Cementa har valt att använda sig av, och det andra är
en metod som kallas fräsning.
Fräsning har undersökts och testats vid två tillfällen med maskiner av olika storlek.
Förhoppningen var att man med denna teknik skulle kunna undvika att krossa stenen i
ett separat steg. Detta visade sig inte vara möjligt eftersom metoden fräsning gav en
för grov stenkvalitet. Metoden innebar även tekniska problem eftersom
cementtillverkningen behöver en kvalitet av sten som återfinns på olika djup inom
brottet, se avsnitt 4.4, och fräsning endast ger en horisontell brytning. Processen
behöver en vertikal blandning av sten för att erhålla rätt kvalitet. Fräsningen gav även
upphov till höga och kontinuerliga bullernivåer.

Uppdragsnummer
Datum

US16022
2017-12-22

18 (109)

Miljökonsekvensbeskrivning

4

LOKALISERING

4.1

Lägesbeskrivning
Cementas täktområden på Gotland, Västra brottet och File hajdar-täkten, är belägna
väster om Slite tätort inom fastigheten Othem Österby 1:229. En översiktskarta över
Cementas fastighet, täktområden, verksamheter inom fastigheten m.m. kan ses i Figur
1. Cementfabriken är lokaliserad öster om Västra brottet, på andra sidan väg 147.
Mellan Västra brottet och cementfabriken går en transportväg, som under väg 147 går
i en kortare bergtunnel. Mellan de båda täkterna går en transportväg som i den östra
delen går i en bergsskärning, övrig vägsträckning är i nivå med omgivningen.
Västra brottets verksamhetsområde avgränsas i väster av Spillingsån och ett
skogbevuxet höjdområde. I norr angränsar jordbruksmark och skogsmark till
transportvägen ut mot File hajdar som i sin tur angränsar mot Västra brottet. Riksväg
147 utgör Västra brottets östra gräns. Öster om väg 147 ligger det nedlagda Östra
brottet som bl.a. används som homogeniserings- och buffertlager av kalk- och
märgelsten. Vidare söder om Östra brottet ligger cementfabriken och Cementas
hamnanläggning. Cementas fabriksområde gränsar i söder och norr till Slite samhälle.
Avståndet till närmaste bostäder nordost och sydost om Västra brottet uppgår till 200300 meter. Bostäder finns även ca 700 meter åt väster/sydväst i Laxare.
Söder om Västra brottet går en kraftledningsgata. Här finns också tre avslutade
deponier. Söder om täkten ligger Bogeviken. Direkt sydost om Västra brottet ligger ett
växthus och ytterligare ca 200-500 meter åt sydost finns idrottsanläggningar.
File hajdar-täkten ligger ca tre (fågelvägen) km väster om Västra brottet. Brottet
ligger i en del av ett delvis sammanhängande hällmarkskomplex med huvudsakligen
hällmarkstallskog. Åt söder och sydväst ligger flera Natura 2000-områden (Hejnum
hällar, Kallgate, File hajdar m.m.). Närmaste bostäder ligger ca en km nordost om File
hajdar-täkten.
Mellan Västra brottet och File hajdar-täkten ligger en kommunal grundvattentäkt med
flera uttagsbrunnar. Mellan brotten ligger också Slite golfbana, Slite
Pistolskytteklubbs skjutbana samt en motorbana som drivs av Norra Gotlands MHFUngdom (motocross- och minicrosskörning).

4.2

Ansökningsområdet
Företaget har för avsikt att utöka brytområdet inom fastigheten Othem Österby 1:229.
Brytning av märgelsten i Västra brottet kommer att ske i pall 1 ned till – 26 m (samma
brytdjup som pågående verksamhet). Brytning kommer endast att ske åt väster,
utökningsområdet kan ses i Figur 5. Utökningsområdets storlek uppgår till ca 5 ha,
vilket ger en total täktyta om ca 94 ha. Brytningen i Västra brottet kommer att avslutas
under den ansökta tillståndstiden.
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Figur 5. Brytområde vid Västra brottet vid 2021 respektive vid 2041.
Vid File hajdar-täkten kommer brytning av kalksten ske i pall 1 ned till + 20 m
(samma brytdjup som pågående verksamhet), samt brytning av märgelsten inom ett
fördjupat område ned till ca + 5 m (pall 2). Brytning kommer att ske mot norr och
väster, vilket innebär att avståndet till närboende inte förändras. Utökningsområdet
kan ses i Figur 6. Utökningsområdets storlek vid pall 1 uppgår till ca 41 ha, vilket ger
en total täktyta om ca 119 ha. Pall 2 kommer att få en total yta om ca 96 ha varav ca
55 ha inom befintlig täkt.
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Figur 6. Brytområde vid File hajdar-täkten vid 2021 respektive vid 2041.
4.3

Planförhållanden
Region Gotland har upprättat en översiktsplan för perioden år 2010-2025. I
översiktsplanen är ansökningsområdet liksom befintligt verksamhetsområde utpekat
som område för mineralbrytning. Området för Västra brottet är även utpekat som
område där fördjupad översiktsplan ska tas fram. Delar av det befintliga Västra brottet
är även utpekat som befintligt vindbruksområde.
Ansökningsområdet, liksom befintligt täktområde, är inte detaljplanelagt. Öster om
Västra brottet finns detaljplaner för bl.a. bostadsbebyggelse och Cementas
fabriksområde.

4.4

Geologiska förhållanden
Berggrunden på Gotland består av sedimentära bergarter, i huvudsak kalksten av olika
bildningssätt och varierande innehåll av lermineral. Märgelsten är en oren form av
kalksten med högre inblandning av lermineral. Berggrunden i området runt Slite
benämns Slitelagren och består i huvudsak av kalksten och märgelsten. Cementas
stenbrott ligger i ett område med lagrad kalksten (kristallin kalksten och revkalksten)
och märgelsten som är av särskilt intresse för industriell användning. Märgelstenen
överlagras av den lagrade kalkstenen och revkalkstenen. En principskiss över
geologin vid File hajdar-täkten och Västra brottet kan ses i Figur 7.
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Figur 7. Principskiss geologi File hajdar-täkten och Västra brottet. Profilen ligger i
rak-öst-västlig riktning med Östersjön längst till höger i blå färg.
De lösa jordlagren på File hajdar utgörs huvudsakligen av ett tunt lager starkt lerhaltig
vittringsjord. Jordlagrens ringa mäktighet i förhållande till lagren med sedimentära
bergarter gör att de inte visas i principskissen i Figur 7. På flera platser saknas
vittringsjorden varvid underliggande kalksten går i dagen. De lösa avlagringarna i
anslutning till File hajdar utgörs således i huvudsak av täta jordarter med ringa
mäktighet. Detta medför att jordlagren till viss del begränsar infiltrationen till
underliggande berggrund på File hajdar. Sand och grusavlagringar påträffas till största
delen i området mellan File hajdar och Klints backar, där de överlagrar moränleran.
Väster om Västra brottet (väster om Spillingsån) är jordlagren relativt mäktiga (upp
till nio m) och utgörs huvudsakligen av moränlera. Se Figur 8 för en karta över
jordarterna i området.
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Figur 8. Jordartskarta över Slite.
4.5

Alternativ lokalisering och utformning av utökad verksamhet
Berggrundens sammansättning är det som i första hand avgör var det är möjligt att
bryta kalk- och märgelsten, se avsnitt 4.4. De områden i Sverige där en intressant
sammansättning är identifierad redovisas bland riksintressen för mineral. För att
lämpligheten hos en fyndighet ska kunna bedömas krävs noggrann prospektering.
Nödvändig prospektering och undersökning är mycket kostsam och begränsas därmed
av naturliga skäl till områden där sökanden har möjlighet att faktiskt bedriva
verksamhet, d.v.s. mark som sökanden har eller kan få rådighet över. Av dessa
anledningar har utredningen av möjliga alternativa lokaliseringar av täkten avgränsats
till områden som utgör riksintresse för mineral.
Cementas täktverksamhet på Gotland förser cementfabriken i Slite med råmaterial.
Utöver File hajdar så finns det på Gotland ytterligare fyra riksintressen för mineral där
kalksten har prospekterats. Samtliga områden har högre halter av kalciumoxid och
mindre inblandning av lermineral än File hajdar. Användning av sådan sten innebär i
praktiken att ytterligare externt kiselhaltigt material måste tillsättas. Till saken hör
även att företagen som idag har rådighet över dessa områden antingen själva bedriver
täktverksamhet eller har pågående tillståndsprövningar avseende täktverksamhet i
dessa områden. Av dessa anledningar bedöms inte övriga riksintresseområden på
Gotland vara realistiska alternativ.
Cementa har utvärderat möjligheten att importera kalksten som ett alternativ till den
egna täkten. Eftersom nuvarande hamn utnyttjas till nära maximal kapacitet så skulle
en omfattande utbyggnad av hamnen krävas för att importera de kalkstensvolymer
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som konsumeras. I tillägg till detta saknas transportband mellan hamn och råverk.
Kostnaden per ton sten skulle bli avsevärt högre vid import. Sett ur ett globalt
perspektiv så skulle sjötransport av sten till Slite ge ett ökat koldioxidavtryck. Den
sammantagna konklusionen är att import av kalksten inte är försvarbart vare sig ur
ekonomiskt eller miljömässigt perspektiv.
Sammanfattningsvis saknas det realistiska alternativ till den valda lokaliseringen.
Med utgångspunkten att täkten ska kunna försörja cementfabriken med 3,8 miljoner
ton sten per år har Cementa tittat på alternativ utformningar för utökning av befintlig
verksamhet. I detta arbete har tre huvudsakliga hänsynsaspekter (naturvärden,
grundvatten och påverkan på brunnar samt ytvatten) identifierats och belysts i
framtagandet av alternativa lokaliseringar i enlighet med nedanstående parametrar.
Naturvärden
-

Eftersträvat att ta en så liten yta som möjligt i anspråk

-

Eftersträvat att undvika områden med stor täthet av sällsynta arter, i synnerhet
väddnätfjäril som reproducerar sig i området

-

Eftersträvat att minimera hydrologisk påverkan på naturvärden

-

Eftersträvat en så jämn brytfront som möjligt för att minimera fragmenteringseffekter
Grundvatten och påverkan på brunnar

-

Eftersträvat att undvika områden med revstruktur i sydöstra delen av täkten
(revstrukturen bedöms vara genomsläppligare och ger därmed större hydraulisk på
verkan)

-

Eftersträvat att undvika en alltför nord-sydlig utbredning i syfte att minimera
påverkan i tillströmningsområden för den kommunala vattentäkten

-

Eftersträvat att undvika brytning österut i syfte att inte föra verksamheten närmare den
akvifer som försörjer den kommunala vattentäkten
Ytvatten

-

Eftersträvat att minimera brytningen inom Bojsvätar avrinningsområde och därmed
också minimera påverkan på skyddade naturområden
I det första scenariot för den fortsatta verksamheten i File hajdar-täkten omfattade
detta 86 ha utanför befintlig täkt, se Figur 9. Detta innebar 70 ha kalkstensbrytning ner
till nivå + 20 m, 16 ha yttre verksamhetsområde och 55 ha märgelstensbrytning i sin
helhet inom befintligt samt ansökt område för kalkstensbrytning.
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Figur 9. Första bryningsscenario för fortsatt brytning i File hajdar-täkten,
utökningsområdet var 86 hektar utanför befintlig täkt.
Den fortsatta utredningen har resulterat i att den horisontella utbredningen kan
minskas. Detta eftersom att grundvattenmodelleringen har visat att det ur grundvattenoch hushållningsperspektiv är mer fördelaktigt att bryta djupare och på en mindre yta,
än grundare på en större yta. Genom detta har den totala horisontella utbredningen
utanför befintlig täktområde kunnat minskas till 53 ha, se Figur 9. Detta omfattar 41
ha kalkstensbrytning (den horisontella utbredningen av brytningen i marknivå) ner till
nivå + 20 m och 12 ha yttre verksamhetsområde. Till detta kommer även ca 96 ha
märgelstensbrytning ner till nivå + 5 m, vilken sker inom både befintlig täkt och inom
ansökt horisontell utökningsdel. Med anledning av denna justering har arealen med
höga naturvärden som tas i anspråk kunnat minskas och antalet rödlistade arter och
fridlysta arter som berörs minskas. Dessutom sparas ett område för väddnätfjäril som
även är ett våtmarksområde med stor täthet av många olika rödlistade arter samt att
endast en mindre del av Bojsvätar avrinningsområde tas i anspråk och därmed är det
en mindre del av vattnet där som leds bort.
Vad gäller märgelsten finns alternativet att återuppta brytningen på pall 2 i Västra
brottet, men detta för med sig ett antal negativa aspekter. Det innebär en större
horisontell utbredning av täkten på File hajdar, att grundvattenhöjning till följd av
vattenfyllning av pall 2 i Västra brottet uteblir samt att möjlighet att förstärka
dricksvattenförsörjningen genom att upplåta Spillingsdammen uteblir. Detta scenario
avskrevs därför.

Uppdragsnummer
Datum

US16022
2017-12-22

25 (109)

Miljökonsekvensbeskrivning

Som en del i arbetet med att möjliggöra att Spillingsdammen kan användas som
råvattenmagasin för produktion av dricksvatten planerar Cementa att leda om
Spillingsån förbi dammen. Olika alternativ har studerats, se Figur 10.
Huvudalternativet, det sökta alternativet, har beteckningen H och alternativa
dragningar 1-3 har avskrivits av olika anledningar. Alternativ 1 valdes bort med
anledning av att det går över en fastighet som Cementa inte har rådighet över.
Alternativ 2 kräver pumpning av vattnet förbi dammen vilket leder till att en ökad
energiåtgång för pumparna samt att ett utjämningsmagasin behöver anläggas. Detta
bedöms vara ett sämre alternativ än huvudalternativet och har därför valts bort.
Alternativ 3 innebär att vattnet leds vidare till Västra brottet istället för vidare i
Spillingsån nedströms Spillingsdammen. Detta innebär att åfåran nedströms dammen
kommer att torrläggas oftare varför även detta alternativ har valts bort.

Figur 10. Översiktskarta över omledningsalternativ för Spillingsån.
4.6

Nollalternativ och jämförelse med valt alternativ
Nollalternativet, det vill säga om tillstånd för planerad verksamhet inte erhålls, skulle
på sikt innebära risker för den inhemska försörjningen av cement till landets byggoch infrastrukturprojekt. Cementas anläggning i Slite är den största producerande
enheten av cement i norra Europa och marknadsledande i Sverige, samt är en av
Gotlands största arbetsgivare. Den rollen både möjliggör och ställer krav på ett aktivt
arbete mot en hållbar cementproduktion. Om Cementa i Slite inte får tillstånd att
fortsätta sin täktverksamhet behöver försörjningen av cement komma från andra
aktörer på marknaden. Vilket även skulle innebära att miljökonsekvenserna som är
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förknippade med verksamheten flyttas, vilket i sin tur går emot generationsmålet
eftersom behovet av cement för Sverige kvarstår. Det är idag få anläggningar som har
lika hög kapacitet och samma miljöprestanda som Cementa i Slite. Import från andra
länder skulle ge ökad miljöpåverkan, både i det land brytningen sker samt i form av
bland annat ökade transporter.
Det nuvarande tillståndet är giltigt fram till 31 oktober 2021, därefter skulle
kalkstensbrytningen i Slite upphöra. Detta innebär att länshållningen av Västra brottet
och File hajdar-täkten upphör och inget vatten släpps vidare till omkringliggande
recipienter. Vattennivån i täkterna kommer ett stiga och kommer så småningom att
bilda täktsjöar med vattennivåerna mellan ca +0 m till +1 m i Västra brottet och
ca +30 m i File hajdar-täkten. Motsvarande scenario kommer även på sikt att ske
genom den planerade efterbehandlingen i området. Cementa har undersökt hur
deponierna i anslutning till Västra brottet kan inverka på vattenkvaliteten i Västra och
Östra brottet vid vattenfyllning, bilaga 3 Deponiernas inverkan på vattenkvaliteten i
Västra och Östra brottet vid vattenfyllning. Utredningen visar att vattenströmningen
och därmed utlakningen av lösta föroreningar från deponierna till täktsjön i Västra
brottet minskar med 17 % respektive 25 % från de två deponierna.
Föroreningskoncentrationen i de vattenfyllda täkterna blir låg och de faktiska
koncentrationerna av näringsämnen, salter och metaller kommer sannolikt att styras
av kvaliteten på övrigt tillrinnande ytvatten och grundvatten. Salthalten i täktsjön är
ett resultat av tillförsel av grundvatten från olika nivåer, salt grundvatten från pall 2
och sött grundvatten från pall 1 och ytvatten. Detta innebär att salthalten i den
framtida täktsjön kommer att bli låg eftersom tillflödet kommer att domineras av
ytvatten och ytligt grundvatten.
Grundvattennivåerna runt täkterna skulle i nollalternativet återgå till närmare naturliga
nivåer men inte helt i nivå som innan kalkbrytningen startade eftersom dagbrotten
finns kvar och vatten även fortsättningsvis i mindre omfattning rinner in i
täktområdet. Buller och vibrationer skulle upphöra från verksamheten i täkterna samt
från transport till krossanläggningen och till fabriken. Sveriges inhemska försörjning
av cement till landets bygg- och infrastrukturprojekt skulle dock försvåras och i
praktiken riskera att flytta miljökonsekvenser av kalkstensbrytning till andra länder
via import av cement. Cementas anläggning i Slite skulle inte heller kunna erbjuda
arbetstillfällen i den omfattning som idag. Det mest troliga scenariot är att hela
anläggningen inklusive fabriken avvecklas.
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5

OMGIVNINGSBESKRIVNING

5.1

Yt- och grundvattenförhållanden

5.1.1 Grundvatten
Grundvattenflödet i berggrunden är till större delen koncentrerat till nästan
horisontella lager, som förekommer både i kalkstenen och i den underlagrande
märgelstenen. De horisontella vattenförande lagren åtskiljs av lager med tätare
material. Det vertikala flödet mellan dessa lager sker genom vertikala sprickor.
I Västra brottet kan de vattenförande horisontella lagren följas över en sträcka av en
kilometer i märgelstenen. Med stöd av borrhålsundersökningar i området har dessa
lager i den hydrogeologiska grundvattenmodellen som tagits fram för området
extrapolerats parallellt med bergartsgränsen (de 2-3 kilometrarna) in under File
hajdar. Totalt har fem stycken vattenförande horisontella lager kunnat identifieras i
Västra Brottet vilka benämns A, B, C, D och E i konceptuell modell, se Figur 11.

Figur 11. Profil ur konceptuell grundvattenmodell (skalor i meter).
Mellan File hajdar-täkten och Västra brottet vid Dyhagen är kommunens
grundvattentäkt belägen. Vattentäkten består av sju bergborrade produktionsbrunnar
placerade i en nord-sydlig linje med ett inbördes avstånd på mellan 150 och 500 m.
Nybildningen av grundvatten till de djupa vattenförande lagren vid File hajdar har vid
tidigare undersökningar (SGU 1977 respektive Golder Geosystem 1991) beräknats
vara så låg som 10 mm/år. Detta skulle innebära att endast cirka 2 % av
årsnederbörden bildar grundvatten i dessa lager. Lokalt på andra platser, t.ex. vid den
krosszon där de kommunala uttagsbrunnarna är belägna, är nybildningen av
grundvatten större på grund av en betydligt större vertikal genomsläpplighet. Viak
AB, 1974, har tidigare redovisat en uppskattad grundvattenbildning i detta område på
250 mm/år i medeltal och 100 mm/år under torrår.
Under nederbördsrika perioder är markytan mer eller mindre vattenmättad. Då sker
grundvattenbildning och grundvattnets trycknivåyta befinner sig nära markytan. Den
höga trycknivån beror på att magasinsförmågan (det tillgängliga porutrymmet) är
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mycket liten vilket leder till att även en liten infiltration av vatten leder till stor
höjning av trycknivåytan för grundvattnet. Under torra perioder då
grundvattenbildningen är liten, sjunker trycknivån i de marknära lagren.
Framförallt runt Västra brottet är grundvattnets trycknivåer i de djupt liggande
vattenförande lagren låga även under nederbördsrika perioder eftersom de står i
kontakt med Västra brottet, där grundvatten dräneras ut. Även runt File hajdar är
grundvattnets trycknivåer generellt lägre i de djupt liggande lagren än i de mer
marknära, sannolikt främst till följd av kommunens vattenuttag men även på grund av
en generell östlig strömning mot Västra brottet. Runt File hajdar-täkten följer dock
potentialen samma mönster i de djupare lagren som i de mer marknära med kraftiga
höjningar vid kraftig nederbörd.
Se bilaga 4, Cementa Slite Grundvattenmodell 2017, för mer information om
grundvattensituationen.
5.1.2 Ytvatten
Västra brottet och File Hajdar-täkten ligger huvudsakligen inom ett avrinningsområde
som benämns Sjuströmmar. Sjuströmmar kan delas upp i Spillingsåns
avrinningsområde och Aneråns avrinningsområde. Sydväst om Aneråns
avrinningsområde finns Bojsvätars avrinningsområde. Se Figur 12 för
avrinningsområdenas utbredning.
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Figur 12. Avrinningsområden och ytvattendrag kring Cementas täktverksamhet i
Slite.
Markanvändningen inom avrinningsområdena utgörs i huvudsak av skogsmark men
även jordbruksmark. Inom avrinningsområdena finns ett antal ytvattenförekomster, se
Figur 13.
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Figur 13. Översiktskarta över ytvattenförekomster kring Slite.
Inom Spillingsåns avrinningsområde finns två vattendrag, Spillingsån och
Närsbäcken. Spillingsån rinner genom ett anlagt vattenmagasin som benämns
Spillingsdammen. Spillingsdammen används idag för uttag av processvatten till
cementfabriken. Det vatten som avrinner från Spillingsdammen rinner ut i Spillingsån
som mynnar i Bogeviken. Närsbäcken mynnar i ett anlagt vattenmagasin benämnt
Närsdammen strax norr om Västra brottet. När Närsdammen når en viss nivå pumpas
vattnet över till Spillingsdammen. Närsbäcken utgör idag således en del i Spillingsåns
vattensystem. Närsbäckens vattenföring är oregelbunden till följd av uppströms
dränering av åfåran. Andelen vatten som når Närsdammen varierar därför, och
dammen blir mycket sällan fylld. Överledning av vatten från Närsdammen till
Spillingsdammen är därför mycket sällsynt.
Från Västra brottet som ligger inom Spillingsåns avrinningsområde pumpas och rinner
länshållningsvattnet till Östra brottet. Från Östra brottet pumpas länshållningsvattnet
vidare till Östersjön via hamnbassängen.
Inom Aneråns avrinningsområde finns vattendraget Anerån. Anerån avbördas i
sydostlig riktning och mynnar i Bogeviken sydväst om Slite. Länshållningsvattnet
från File hajdar-täkten pumpas idag till Anerån och sammanflödespunkten ligger norr
om truckvägen som går mellan File hajdar-täkten och Västra brottet. Från
sammanflödespunkten mellan Anerån och länshållningsvattnet passerar Anerån den
anlagda Golfdammen, ett flertal mindre anlagda dammar, golfbanan och områden med
skogs- och jordbruksmark innan den mynnar i Bogeviken. Anerån passerar även
Storhagens naturreservat.
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Bojsvätar avrinningsområde utgörs av ett flertal mindre flöden som bildar Vikeån
längre nedströms. Nedströms området för den utvidgade täktverksamheten passerar
vattendraget ett skogligt biotopskyddsområde, Bojsvätar Natura 2000-område och
Bojsvätar naturreservat.
I bilaga 5, PM ytvatten, beskrivs ytvattensituationen ytterligare.
5.2

Enskilda brunnar och energibrunnar
Det finns ett antal enskilda brunnar för vattenuttag (dricksvatten och bevattning) i
områdena runt File hajdar-täkten och Västra brottet. Det finns även enstaka
energibrunnar, så kallade bergvärmebrunnar, för energiutvinning. I Figur 14 nedan
redovisas lägen för de brunnar som finns i täkternas närområde. Redovisningen i
Figur 14 bygger på uppgifter i SGUs brunnsarkiv samt en brunnsenkät som tillställts
de fastighetsägare vars fastigheter ligger inom influensområdet för grundvatten.

Figur 14. Översiktskarta över enskilda brunnar kring Slite.
Enskilda brunnar kan få en grundvattenavsänkning och därmed en lägre vattennivå
om de ligger inom täkternas influensområde, det vill säga inom det område där
grundvattennivån kan sänkas av till följd av den länshållning som sker i täkterna.
Grundvattensänkning i berg kan även påverka energianläggningars kapacitet genom
minskad möjlighet till energiutbyte. Detta eftersom energiutbytet för brunnarna
bygger på att bergets värme/kyla överförs via vatten i borrhålet till kollektorslangar.
Hur enskilda brunnar i området påverkas beror i praktiken på flera faktorer. Brunnar
grävda i jord är beroende av ytligt grundvatten medan brunnar borrade i berg är
beroende av vatten i de vattenförande lagren eller andra lokala sprickzoner där vatten
finns. Hur en enskild brunn påverkas beror också på vilket djup den är borrad till och
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därmed från vilka djup vattnet till brunnen kommer. Påverkan beror också på
avståndet till den framtida brytfronten. Ju närmare brytfronten en brunn ligger desto
större kan påverkan bli. På motsvarande sätt minskar påverkan i riktning från täkterna
mot influensområdets yttre gräns. Även om en brunn ligger strax innanför
influensområdet är det dock inte säkert att den påverkas. I allmänhet påverkas grävda
brunnar i jord mindre än djupa borrade brunnar.
5.3

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) har fastställts av regeringen för att förebygga eller
åtgärda miljöproblem. Miljökvalitetsnormer finns för närvarande för
omgivningsbuller (SFS 2004:675), föroreningar i utomhusluft (SFS 2010:477), för
vattenkvalitet i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554), samt för ekologisk och kemisk
status i vattenförekomster (SFS 2004:660). Normerna är styrmedel för att på sikt
uppnå miljömålen och de flesta av miljökvalitetsnormerna baseras på krav i olika EUdirektiv.

5.3.1 Miljökvalitetsnormer för ytvatten
I närområdet för Cementas täktverksamhet finns ett antal vattenområden som omfattas
av MKN för ytvatten. Dessa är sjön Tingstäde träsk, vattendraget Anerån samt
kustvattnet Bogeviken och Ö Gotlands n kustvatten.
Tingstäde träsks (SE640431-166731) ekologiska status klassas som god. För
kvalitetskravet god kemisk ytvattenstatus uppnås ej god status. Tingstäde träsk ska år
2027 uppnå även god kemisk ytvattenstatus. För kvalitetskravet god kemisk
ytvattenstatus ges undantag i form av mindre stränga krav för kvicksilver och
bromerad difenyleter (PBDE) eftersom det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka
halterna till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus.
Aneråns (Laxarveån SE640357-167483) ekologiska status klassas som måttlig.
Anledningen till att god ekologisk status inte uppnås är främst att hydrologin är störd
på grund av av kanalisering och rätning. Den kemiska statusen uppnår ej god status.
Anledningen till statusklassningen är industriell påverkan från långväga atmosfärisk
deposition i form av kvicksilver och bromerad difenyleter (PBDE). Likt Tingstäde
träsk ges undantag i form av mindre stränga krav för kvicksilver och bromerad
difenyleter (PBDE) eftersom det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna till
de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Problemen bedöms komma från
långväga atmosfärisk deposition. Anerån ska år 2027 uppnå god ekologisk status och
god kemisk ytvattenstatus.
Bogevikens (SE640066-167754) ekologiska status klassas som dålig.
Vattenförekomsten har övergödningsproblem, de fysikaliska/kemiska parametrarna
siktdjup och näringsämnen uppvisar dålig status. Bogeviken bedöms ej uppnå god
kemisk ytvattenstatus. Anledningen till statusklassningen är industriell påverkan från
långväga atmosfärisk deposition i form av kvicksilver och bromerad difenyleter
(PBDE) och dessutom har polyaromatiska kolväten (PAH) hittats i sedimenten.
Bogeviken ska år 2027 uppnå god ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. För
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kvalitetskravet god kemisk ytvattenstatus ges undantag i form av mindre stränga krav
för kvicksilver och bromerad difenyleter (PBDE).
Ö Gotlands n kustvatten (SE574170-190001) är en större vattenförekomst på 215 km2
som täcker hela området utanför Slite upp mot Fårö sund. Vattenförekomstens
ekologiska status klassas som måttlig. Inflödet av näringsämning från omgivande
vattenförekomster samt atmosfärsdeposition bidrar mest till påverkan på kväve- och
fosforhalterna. Men även jord- och skogsbruket bidrar. Enskilda avlopp bidrar med en
betydande påverkan på fosfathalten i vattenförekomsten. Det aktuella kustvattnet
bedöms ej uppnå god kemisk status. Anledningen till statusklassningen är industriell
påverkan från långväga atmosfärisk deposition i form av kvicksilver samt bromerad
difenyleter (PBDE) som sprids via läckage från varor och avfallsupplag. Ö Gotlands n
kustvatten ska år 2027 uppnå god ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. För
kvalitetskravet god kemisk ytvattenstatus ges undantag i form av mindre stränga krav
för kvicksilver och bromerad difenyleter (PBDE).
5.3.2 Miljökvalitetsnormer för grundvatten
Cementas kalkstenstäkter är belägna inom en utpekad grundvattenförekomst med
benämningen Mellersta Gotland – Roma (SE638285-166696) och som omfattar en
areal på 928 km2, i princip hela mellersta Gotland. Grundvattenförekomsten utgörs av
en sedimentär bergförekomst (kalksten). I VatteninformationsSystem Sverige (VISS)
anges att den geometriska noggrannheten på magasinets avgränsning är översiktlig.
Grundvattenförekomstens status är klassad till god kemisk status och
otillfredsställande kvantitativ status. Enligt MKN ska även den kvalitativa statusen
vara godkänd år 2021.
Det aktuella åtgärdsprogrammet för Södra Östersjöns vattendistrikt innehåller inga
konkreta åtgärder för att förbättra den kvantitativa statusen utan endast övergripande
åtgärder riktade till myndigheter och kommuner. I VISS anges ett antal möjliga
åtgärder som syftar till att förbättra statusen i vattenförekomster generellt. De möjliga
åtgärder i VISS som har koppling till grundvattnets kvantitet är att tillse att tillstånd
finns för större vattenuttag och att en fördjupad kartläggning av grundvatten
genomförs.
5.3.3 Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet samt för omgivningsbuller
Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet finns för kväveoxider, kvävedioxider, partiklar,
svaveldioxid, kolmonoxid, ozon och bensen. För anläggningsprojekt är det aktuellt att
undersöka utsläppen av kvävedioxider samt partiklar eftersom det är dessa som
framförallt påverkas av luftföroreningar som släpps ut av transporter och
arbetsmaskiner. Aktuella miljökvalitetsnormer för partiklar och kvävedioxider
redovisas i Tabell 4.
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Tabell 4. Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och partiklar, PM10
Parameter

Medelvärdesperiod

MKN-värde

NO2

År

40 µg/m3

NO2

Dygn

60 µg/m3

NO2

Timme

90

µg/m3
µg/m3

Partiklar PM10

År

40

Partiklar PM10

Dygn

50 µg/m3

Tillåtna överskridanden
per kalenderår

7 dygn (98-percentil)
175 h*

35 dygn (90-percentil)

Partiklar PM2,5
År
25 µg/m3
*Förutsatt att föroreningsnivån aldrig överskrider 200 µg/m3 under en timme mer än 18 gånger per
kalenderår (99,8-percentil).

Miljökvalitetsnormerna för buller regleras av förordning (2024:675) om
omgivningsbuller och innebär en skyldighet för kommuner att kartlägga buller och
upprätta åtgärdsprogram. Kravet omfattar inte verksamheter och behandlas därför inte
vidare i denna MKB.
5.4

Riksintressen och formellt skyddade områden
I området kring Slite finns ett flertal riksintressen och skyddade områden. De
riksintressen och skyddade områden som bedöms vara relevanta att beskriva utifrån
Cementas täktverksamhet beskrivs nedan.

5.4.1 Riksintressen
I Figur 15 redovisas riksintresseområden kring Västra brottet och File hajdar-täkten.
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File hajdartäkten

Västra brottet

Figur 15. Riksintresseområden kring Västra brottet och File hajdar-täkten (exklusive
riksintresse rörligt friluftsliv som täcker hela Gotland).


Riksintresse för mineralutvinning. Ett område kring Västra brottet och ett
område kring File hajdar-täkten är utpekat riksintresse för mineralutvinning.
Tillsammans omfattar dessa ca 805 ha. Kalkstensfyndigheterna vid Västra
brottet och File hajdar-täkten är enligt SGU väl kända och mycket viktiga ur
försörjningssynpunkt. Fyndigheterna utgör riksintressen för exploatering vilket
överensstämmer med översiktsplanen som pekar ut områdena som områden
för mineralbrytning. Riksintresset för mineralutvinning överensstämmer i
princip med Cementas fastighet.



Västra brottet, riksintresse för naturvård. Västra brottet är utpekat
riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken på grund av sedimentär
berggrundsstratigrafi. Förutsättningarna för bevarande anges vara att
skärningarna bevaras.



Bogeviks riksintresse för naturvård. Söder om Västra brottets riksintresse
för naturvård ligger Bogeviks riksintresse för naturvård. Bogeviken anges bl.a
vara ett betydande reproduktionsställe för ett stort antal sjöfåglar, en av de artoch individrikaste insjöarna på Gotland, samt ett våtmarksområde med
våtmarkskomplex och strandäng. Förutsättningarna för bevarande anges bl.a.
vara att området närmast sjön inte exploateras och att våtmarkernas hydrologi
skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt.
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Laxare änge, riksintresse för naturvård. Mellan Västra brottet och File
hajdar-täkten, söder om golfbanan, ligger Laxare änge som är riksintresse för
naturvård. Laxare änge består bl.a. av ett hävdat ek-askänge med markant
inslag av björk och hassel. Förutsättningarna för bevarande anges bl.a. vara att
ängarna hävdas och att kalkbarrskogen inte avverkas.



File hajdar, Hejnum hällar och Kallgatburg, riksintresse för naturvård.
File hajdar-täkten ligger inom ett riksintresse för naturvård som är benämnt
File hajdar, Hejnum hällar och Kallgatburg. Riksintresset är stort och omfattar
8043 ha. Inom riksintresseområdet finns ett av de största sammanhängande
hällmarkskomplexen på Gotland. I området finns det största sammanhängande
våtmarksområdet på Gotland och våtmarkerna är av en speciell blekevättyp
som inte förekommer på övriga ön. Området omfattar även Tingstäde träsk.
Ett stort antal rödlistade arter förekommer inom riksintresseområdet, bl.a.
ringlav och nipsippa. Förutsättningarna för bevarande anges bl.a. vara att
ytterligare täktverksamhet inte tillåts, att det militära övningsområdet inte
utvidgas, minskad eller upphörd jordbruks- och betesdrift skogsplantering på
jordbruksmark, energiskogsodling, spridning av gifter eller gödselmedel,
bebyggelse, nydikningar, dränering, vattenreglering, luftledningar och
vägdragningar.



Gotland, riksintresse för rörligt friluftsliv. I enlighet med 4 kap. 1-2 §§
miljöbalken utgör hela Gotland riksintresse med avseende på turism och
friluftsliv, främst det rörliga friluftslivet.

Vidare finns riksomfattande förslag på områden för utpekande av ytterligare
riksintresse för friluftsliv. På Gotland innefattar förslaget bland annat den västra delen
av Cementas fastighet på File hajdar, utanför ansökningsområdet.
5.4.2 Vattenskyddsområden
I Figur 16 redovisas vattenskyddsområden kring Västra brottet och File hajdar-täkten.
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Figur 16. Vattenskyddsområden runt Västra brottet och File hajdar-täkten.


Regionala grundvattentäkten i Slite. Mellan Västra brottet och File hajdartäkten finns vattenskyddsområdet för den regionala grundvattentäkten i Slite.
Vattentäkten består av sju bergborrade uttagsbrunnar, placerade i nord-sydlig
linje med ett inbördes avstånd på mellan 150 – 500 meter. Grundvattentäkten
försörjer Slite med dricksvatten.



Tingstäde träsk. Tingstäde träsk med ett omgivande markområde utgör ett
vattenskyddsområde. Syftet med vattenskyddsområdet är att skydda
ytvattentäkten Tingstäde träsk och grundvattentillgångarna inom området.
Tingstäde träsk nyttjas bl.a. till delar av Visbys vattenförsörjning.

5.4.3 Natura 2000-områden, naturreservat, biotopskyddsområden och
nyckelbiotoper
I Figur 17 redovisas skyddade områden i området kring Västra brottet och File hajdartäkten.
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Figur 17. Natura 2000-områden, naturreservat och skogliga biotopskyddsområden i
området runt File hajdar-täkten och Västra brottet.


File hajdar Natura 2000-område och naturreservat. Området är beläget ca
1,5 km väster om File hajdar-täkten. Området är 64,5 ha stort och består av
alvarmark bevuxen med gles skog. Natura 2000-området utgör en del av ett
större hällmarksområde, även det kallat File hajdar, som tillsammans med
Hejnum Kallgate och Hejnum hällar bildar Gotlands största hällmarksområde.
File hajdar Natura 2000-område hyser stora naturvärden, bl.a. växer nordens
största population av nipsippa inom området. Av de naturtyper som redovisas i
art- och habitatdirektivet finns här nordiskt alvar och prekambriska hällmarker
och västlig taiga samt arten nipsippa. Den västra delen av Natura 2000området utgör även naturreservat med samma namn. På File hajdar finns även
fyra nyckelbiotoper och tre naturvärdesområden som Skogsstyrelsen har
identifierat. Skogsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper omfattar dock
endast produktiv skog. Merparten av skogen på File hajdar är karg
hällmarkstallskog som inte kan kategoriseras som produktiv skogsmark.
Nyckelbiotoperna på File hajdar ger därför ingen rättvis bild av vilken skog
som har högst naturvärde utan visar snarare var det finns produktiv skog.



Hejnum Kallgate Natura 2000-område. Området ligger ca 1,5 km söder om
File hajdar-brottet. Området är ca 953 ha stort och är ett av Gotlands största
våtmarksområden. Området ligger på märgelkalksten som överlagras av bleke
och är det enda området i sitt slag på Gotland. Våtmarken utgör det enda större
våtmarksområdet med märgelsten på Gotland som inte är uppodlat. En stor del
av området upptas av skog. Av de naturtyper som redovisas i art- och
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habitatdirektivet finns här enbuskmarker på hedar eller kalkgräsmarker,
fuktängar med blåtåtel eller starr, rikkärr, trädklädda betesmarker,
skogbevuxen myr samt arterna väddnätfjäril och guckusko.


Kallgatburg Natura 2000-område. Området angränsar till Natura 2000området Hejnum Kallgate. Området är ca 115 ha stort och är ett säreget
utmarksområde som innehåller flera olika livsmiljöer. Området hänger
hydrologiskt samman med det stora våtmarkskomplexet Hejnum Kallgate,
som är en av Gotlands största våtmarker. Här finns naturtyperna nordiskt alvar
och prekambriska kalkhällmarker, fuktängar med blåtåtel eller starr,
högörtängar, kalkkärr med gotlandsag, källor med tuffbildning, rikkärr,
trädkädda betesmarker av fennoskandisk typ, lind-lönnskogar i sluttningar och
raviner, skogbevuxen myr samt arterna smalgrynsnäcka och väddnätfjäril.
Kallgatburg utgör även ett naturreservat med samma namn.



Bojsvätar Natura 2000-område. Området ligger ca 3 km söder om File
Hajdar-täkten. Området är ca 45,5 ha stort och domineras av ett större, öppet
kärr och längst i söder vätar (Västers träsk). En mindre del består av agmyr. En
stor del av våtmarken genomkorsas av ett smalt vattendrag som har sitt
ursprung i Hejnum Kallgate. Bojsvätar anges vara ett omistligt
våtmarkskomplex där naturvärdena har goda förutsättningar att bestå om inga
ytterligare ingrepp i hydrologin sker. Här finns naturtyperna kalkkärr med
gotlandsag, rikkärr och västlig taiga. Bojsvätar utgör även ett naturreservat
med samma namn.



Tiselhagen Natura 2000-område. Området ligger ca 2,5 km sydväst om File
Hajdar-täkten. Området är ca 12 ha stort och ligger i en sänka mellan de två
stora hällmarksområdena File hajdar i nordost och Hejnum hällar i söder. Det
efter gotländska förhållanden mycket stora inslaget av asp utgör förutsättning
för förekomst av flera ovanliga arter kryptogamer, men även en del mindre
vanliga kärlväxter förekommer. Naturtypen västlig taiga finns i området.
Tiselhagen utgör även ett naturreservat med samma namn



Grodvät Natura 2000-område. Området är beläget ca 3 km väster om File
hajdar-täkten. Området är ca 24 ha stort och består av en vik som ligger i östra
delen av Tingstäde träsk. Markerna i området är täckta av
moränmärgelavlagringar, som vid Grodvät överlagras av kalkbleke.
Vegetationen i förekommande kärr är mycket örtrika. Naturtyperna kalkrika
oligo-mesotrofa vatten med bentiska kransalger, nordiskt alvar och
prekambriska kalkhällmarker, kalkkärr med gotlandsag, källor med
tuffbildning, rikkärr, västlig taiga samt arten smalgrynsnäcka förekommer här.
Grodvät Natura 2000-området utgör tillsammans med ytterligare landområde
och vattenområde naturreservat med samma namn



Storhagens naturreservat. Mellan Västra brottet och File hajdar-täkten,
söder om golfbanan, ligger Storhagens naturreservat. Området utgörs av ett
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antal varierande skogstyper. Den östra delen upptas av kalkbarrskog som
västerut övergår i lövrik barrnaturskog. Längst i väster finns ädellövskog och i
de centrala delarna finns ett område med höga naturvärden som inte påverkats
av skogsbruk på många år. I naturreservatet finns många sällsynta arter.

5.5

Biotopskyddsområden. Sydväst om File hajdar-täkten finns ett flertal
skogliga biotopskyddsområden på ca 1-3 kilometers avstånd.

Naturvärden
I samband med arbetet att ta fram handlingar inför ansökan av den planerade
verksamheten har Cementa låtit utföra en naturvärdesinventering. Resultatet av
inventeringen återfinns i bilaga 6, Naturvärdesinventering File hajdar. Nedan följer
en beskrivning av området.

5.5.1 File hajdar
Ansökningsområdet ligger i östra delen av området File hajdar. File hajdar är ett
knappt 1 300 ha stort hällmarksområde, se Figur 18. File hajdar karaktäriseras av att
kalkhällen går i dagen eller har ett mycket tunt jordlager.

Figur 18. Inventerat område, File hajdar, ligger innanför gul markering.
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Det som utmärker File hajdar är mosaiken med tallskog omväxlat med öppna gläntor
med alvarvegetation och fuktmarker. Övergången mellan öppen och sluten mark är
diffus och skapar breda otydliga bryn. Mindre karster och kalkhällar förekommer,
likaså mindre ytor med fuktängar, orkidérika kärr, vittringsgrus och
uppfrysningsmark. Miljöerna utgör en mosaik där de olika ingående delarna hör ihop.
Gläntorna är varma och vindskyddade vilket gynnar många insekter. Det finns inget
pågående bete och inte heller några spår efter tidigare inhägnader.
Tallskogen är ljusöppen och det finns gott om små och stora gläntor. Skogen har
kommit upp genom långsam naturlig föryngring. Jordtäcket ovanpå kalkhällen är tunt
och skogen därför gles och långsamväxande. Här och var är jordlagret dock något
mäktigare och skogen att klassa som produktiv skog. Den produktiva skogen består av
något mer högväxt tall med inslag av gran och idegran. Gran och idegran förekommer
även på den magrare marken. De flesta strukturer som kan förväntas i naturskog
förekommer; stående och liggande död ved, knotiga träd, solbelysta träd, hålträd (spår
efter hackspett och vedlevande skalbaggar), flerskiktning, åldersspridning,
gruppställdhet och luckighet. I delar av området, framför allt i nordvästra delen, finns
riktigt gamla tallar. I andra delar verkar det som att mängden gamla träd är lägre än
den hade varit i en orörd skog. Det kan förklaras av att träd plockats ut som virke
längre tillbaks i tiden. Träden är långsamväxande och ser i den här typen av miljöer
ofta yngre ut än de är. I en del bestånd är det dock uppenbart att trädskiktet håller på
att återhämta sig från att man tidigare har avverkat för att få ved och virke. Detta syns
i att mängden yngre träd är förhållandevis stor. Så är t.ex. fallet i området öster om
befintlig täkt. Buskskiktet domineras av enbuskar. Markvegetationen består av
kalkängsarter och alvararter. I södra delen av området finns ett fåtal hyggen och
skogsbestånd där produktionshöjande skogsbruksåtgärder utförts.
Inom Natura 2000-området File hajdar återfinns lite mer produktiv skog. Skogen är
här, jämfört med resten av File hajdar, mer sluten och markvegetationen inte så artrik.
Dock förekommer nipsippaNT i stor mängd och ringlavVU förekommer spritt i västra
delen av området. Alvargläntor med enbuskar, tallar och diffusa övergångar mot
skogen förekommer. En del av gläntorna har öppnats upp lite och det förekommer
stubbar på flera av dem.
På File hajdar finns ett par större öppnare områden med alvarvegetation. Här finns
både helt öppna delar och delar med enbuskvegetation. Små hällar, mindre ytor med
vittringsgrus och varierande fuktighet ger en mångfald även åt detta område.
Alvarmarkerna tycks vara så kallade naturalvar, d.v.s. de är inte beroende av hävd för
att vara öppna. Att alvarmarkerna i området är öppna beror istället på de mycket kärva
förhållandena som råder med tunt jordlager, vittringsprocesser, uppfrysningsrörelser
och torkstress.
Genom hela området File hajdar går flera mindre terrängvägar och körspår och det har
på sina håll förekommit en del störning i markskiktet.
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På File hajdar finns två gamla täkter, Gamla brottet och Slättflis provbrott, som hyser
en mångfald av strukturer. I dessa finns vattensamlingar med mindre
vattensalamander och vanlig padda. På täktens strukturrika väggar och i rasmarken
nedanför har många växter etablerat sig och här finns gott om skrymslen för smådjur.
Det finns även spår efter äldre tiders stenbrytning spritt i området med två gamla
kalkugnsruiner och otaliga husbehovstäkter.
Öster om den aktiva kalkstenstäkten finns ett område med lite yngre tallskog och
många gläntor. Gläntorna är varma och vindskyddade vilket gynnar många insekter.
Gläntorna ligger där det finns vittringsgrus vilket gör att träd och buskar inte får fäste.
I vittringsgruset växer bl.a. rikligt med småtörelVU och svärdkrisslaVU.
I nordvästra delen av File hajdar har Försvarsmakten tidigare bedrivit
övningsverksamhet. I denna del är mosaikstrukturen särskilt påtaglig med karster,
hällar, agkärr, fuktängar, alvargläntor och riktigt med gamla tallar. Hela detta område
är vildmarksartat med långt till närmaste mindre skogsbilväg. Här finns också lite mer
markvatten än i övriga delar, vilket gör att fuktängsvegetationen är mer välutvecklad.
Längst i söder finns mindre gläntor med orkidérika fuktängar och kärr.
5.5.2 Ansökningsområdet för File hajdar-täkten
Det område som ansökan om fortsatt täkttillstånd avser vid File hajdar-täkten har
liknande naturvärden som File hajdar i stort. Även här finns således mycket värdefulla
miljöer som hyser en hög täthet av rödlistade arter.
I ansökningsområdet är det främst i områdets nordvästra del det finns områden med
mycket högt naturvärde. Det rör sig om naturskog med lång kontinuitet, fuktiga
gläntor och mosaikmark där agkärr, fuktäng, vittringsgrus och uppfrysningsmark
förekommer i naturlig zonering utmed en fuktgradient. Uppfrysningsmarken och
gläntorna sydväst om befintlig täkt utgör en mycket speciell miljö med högt artvärde.
Här finns bland annat rik förekomst av väddnätfjäril, men även många olika orkidéer.
Ansökningsområdet ligger i utkanten av området och lämnar den stora merparten
intakt.
På markerna närmast den aktiva kalkstenstäkten har avverkning, avbaning och upplag
av massor utförts och naturvärdet är således lite lägre här än i resterande del av File
hajdar, men även på dessa marker förekommer en stor artrikedom med talrika
förekomster av rödlistade arter, t. ex. kalknarv.
5.5.3 Liknande naturmiljöer på Gotland
Liknande naturmiljöer som vid File hajdar, där kalkhällen går i dagen eller har ett
mycket tunt jordlager, finns på närliggande Hejnum hällar och Forsvidar. Större
områden med hällmarkstallskog och alvarmosaik liknande dem på File hajdar finns
även längre norrut på Gotland; i Lärbro, Bunge och Fleringe socknar samt i västra
delen av Hall och Hangvar. Dessa områden har visat sig ovanligt rika på rödlistade
arter av växter, svampar, vedlevande insekter och fjärilar.
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I mindre omfattning kan liknande miljöer även finnas på andra platser på Gotland.
Men det är i de nämnda områdena på norra Gotland som miljöerna förekommer i stora
sammanhängande områden och det därmed finns förutsättningar för det stora antalet
rödlistade arter att fortleva med livskraftiga populationer på sikt.
5.5.4 Förslag till nya och utvidgningar av befintliga Natura 2000-områden
Länsstyrelsen i Gotlands län har, på uppdrag av regeringen, sett över länets Natura
2000-områden i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer och lämnat förslag på
utökade och nya områden. Naturvårdsverket har granskat och bedömt förslagen och
har efter detta föreslagit att Hejnum hällar och Bälsalveret läggs till nätverket Natura
2000, samt att de befintliga Natura 2000-områdena Bojsvätar och Hejnum Kallgate
ska utvidgas enligt Länsstyrelsens förslag.
Naturvårdsverket lämnade i april 2017 en formell begäran till regeringen att fatta
beslut om att föreslagna områden ska föreslås till EU-kommissionen att upptas i
Natura 2000-området.
I Figur 19 redovisas de områden som Naturvårdsverket har föreslagit till regeringen.
Inget förslag omfattar området för den ansökta täktverksamheten.

Figur 19. Befintliga Natura 2000 områden samt Naturvårdsverkets förslag till nya
och utökade Natura 2000 områden
Nedan följer delar av den omgivningsbeskrivning som Länsstyrelsen har presenterat i
sin remiss till Naturvårdsverket.
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Hejnum hällar – förslag på nytt område. Hejnum hällar är ett stort
sammanhängande hällmarksområde (ett av Gotlands största) med mycket höga
naturvärden och stor andel av bristnaturtyperna karsthällmarker (8240), basiska
berghällar (6110) och trädklädda betesmarker (9070). De betade skogarna utgörs av
kalktallskog på magra marker och i vissa delar är skogen riktigt gammal.
Bälsalvret – förslag på nytt område. Bälsalvret är av en mosaik av skog- och
våtmarker, belägen söder om väg 147. De öppna våtmarkerna utgörs främst av rikkärr
(7230), en bristnaturtyp i nätverket Natura 2000 i boreal region. Våtmarkerna ingår i
Naturvårdsverkets myrskyddsplan, område Hejnum Kallgate – Bälsalvret – Bojsvätar,
och ingår även i Ramsarområdet Kallgate-Hejnum. Rikkärren på Bälsalvret är extremt
magra och förekommer på finkornig blekejord Vegetationen är gles men mycket artrik
Utvidgning av Bojsvätar – förslag på utvidgning av befintligt område. Bojsvätar
är till stor del ett öppet rikkärr, med inslag av agkärr och även blekevätar i den södra
delen (Västers träsk). Rikkärr (7230) är en bristnaturtyp i nätverket Natura 2000 i
boreal region. Våtmarkerna ingår i Naturvårdsverkets myrskyddsplan, område
Hejnum Kallgate – Bälsalvret – Bojsvätar, och ingår även i Ramsarområdet KallgateHejnum. Den del av Bojsvätar som ligger inom naturreservatet betas idag, medan
övriga delar av kärret länge varit utan betesdjur, även om stängselrester går att finna
här och var.
Utvidgning av Hejnum Kallgate – förslag på utvidgning av befintligt område.
Hejnum Kallgate utgör kärnan av det unika våtmarkskomplexet Hejnum Kallgate –
Bälsalvret – Bojsvätar och hyser bl.a. den mest värdefulla förekomsten av
väddnätfjäril i länet. Största delen av Hejnum Kallgate ingår redan i ett befintligt
Natura 2000-område och utvidgningen består av tre mindre delar som naturligt ingår i
det större våtmarkskomplexet. Alla tre delar hyser mycket fina exempel på
bristnaturtypen rikkärr och ingår i den hydrologiska helheten Hejnum Kallgate.
5.5.5 Väddnätfjäril
Väddnätfjäril omfattas av art- och habitatdirektivet och är i Sverige fridlyst enligt
artskyddsförordningen. Naturvårdsverkets samlade bedömning är att arten har dålig
gynnsam bevarandestatus för boreal region (gynnsam bevarandestatus inom
kontinental region) och att trenden pekar på en försämring för arten. Arten betecknas
som sårbar enligt den nu gällande rödlistan. För väddnätfjäril finns också ett särskilt
åtgärdsprogram framtaget av Naturvårdsverket där mycket av artens ekologi, hotbild
och utbredning framgår.
Arten är också upptagen i bevarandeplanerna för Natura 2000-områdena HejnumKallgate och Kallgatburg. Eftersom väddnätfjäril förekommer inom det planerade
täktområdet har en särskild artskyddsutredning tagits fram som baseras på omfattande
litteratur- och fältstudier, se bilaga 7 Väddnätfjäril på File hajdar- Artskyddsutredning
inför utökad kalkbrytning.
Väddnätfjäril utnyttjar endast ängsvädd för äggläggning och larverna lever i särskilda
spånader som larverna spinner. Fjärilarnas flygperiod infaller mellan sista veckan i
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maj och första veckan i juli. Arten är relativt lokaltrogen och förflyttar sig som regel
endast inom ett sammanhängande gynnsamt habitat. Några få procent av vuxna
individer flyttar längre sträckor. Se Figur 20 för påträffade väddnätfjärilar och deras
rörelsemönster vid den fältinventering som skett i området runt kalktäkterna.
Väddnätfjärilen är en fukt- och värmekrävande art och på Gotland är den i huvudsak
knuten till tre olika naturtyper; blekevätar, kalkfuktängar och rikkärr där det växer
mycket ängsvädd. Arten lever i så kallade metapopulationer (lokala populationer av
samma art som är rumsligt åtskilda) och som hänger samman genom ett utbyte av de
långflyttande individerna. Inom en metapopulation kan de lokala populationerna vara
så små att de löper en viss risk att dö ut, men de lokala utdöendena kompenseras av att
nya lokala populationer uppstår genom kolonisationer. På så vis kan
metapopulationen överleva på lång sikt.
Förekomsten av väddnätfjäril har gått starkt tillbaka i hela Europas låglandsområden
och Sverige är inget undantag. Mycket av tillbakagången kan förklaras av att tidigare
hävdade marker vuxit igen eller planterats.
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Figur 20. Orange områden är habitat för väddnätfjäril. Det färgskiftande området
visar metapopulationens utbredning kring de undersökta områdena och färgen i
färgskiftningen avspeglar hur lätt det är att sprida sig. Grönt betyder spridning med
lätthet, gult medelgoda spridningsmöjligheter och i röda färder sker spridning sällan.
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5.6

Kulturhistoriska värden
Cementa har låtit utföra en arkeologisk utredning över fastigheten Österby 1:229, se
bilaga 8 Arkeologisk utredning Othem Österby 1:229, samt en mindre kompletterande
utredning för området söder om Spillingdammen och längs med truckvägen, se bilaga
9 Arkeologisk fältrapport. Fastighetsområdet motsvarar i det närmaste File gårds
utmarker och utredningen koncentreras på denna gårds långa historia och de
lämningar som ännu finns kvar som speglar en äldre historia. Resultatet av
utredningen visar att File gård, i likhet med de flesta gårdarna på Gotland, har
existerat sedan förhistorisk tid. Gården var en tämligen ordinär, om än liten, bondgård
fram till slutet av 1600-talet. Den låg periodvis öde, lönsamheten var låg och tyngden
i gårdens aktiviteter låg i nyttjandet av de stora skogsmarker som hörde till gården.
I början av 1700-talet förändrades inriktningen på File gård radikalt. File gård och
Ytings gård fick då en ny ägare som anlade en kalkugn på Files marker och slog sig
på kalkindustri. Kalk var vid den här tiden på väg att bli en central exportvara för
Gotland. Denna och efterföljande ägare av gården File drev industriell produktion av
kalk på gården under ca 200 år, till slutet av 1800-talet. Spåren av denna industriella
verksamhet är omfattande, inte minst i anslutning till de två kalkugnar som anlades på
gården. Det handlar framför allt om ett stort antal lämningar i form av omfattande
områden av stenbrott, gruvhål och borrhål etc, men även om många äldre vägar som
korsar hällmarkerna och ett flertal gränsstenar.
Från äldre tider utgör den sedan länge övergivna gårdsplatsen för File gård, och de
lämningar i form av gravfält, husgrund från äldre järnåldern, malsten och stenar med
sliprännor, en betydelsefull kulturhistorisk miljö. Utöver tidigare registrerade
fornlämningar har fem nya förhistoriska gravar påträffats, varav tre ligger utanför
aktuellt område. Det rör sig om stensättningar och ett röse och de torde genomgående
kunna dateras till bronsålder - äldre järnålder. De ligger regelmässigt i anslutning till
de vägar som passerar över hällmarken och visar på vägarnas i många fall mycket
höga ålder. Utöver gravar finns även några kortare sträckor av vad som tolkats som
hålvägar, vilka också de är att betrakta som fornlämningar. De ligger i samtliga fall i
anslutning till befintliga vägar och i utkanten av utredningsområdet.
Söder om Spillingsdammen har inga kulturhistoriska lämningar påträffats vid
fältinventeringen utöver ett antal sentida skogsdiken som löper genom området, av allt
att döma upptagna under 1900-talet. Längs med truckvägen är det endast i den östra
delen som det finns lämningar och det i form av ett undersökt och borttaget gravfält
och rester efter ett borttaget torp/mindre jordbruksfastighet och åkermark från 1800talet. Åkermarken är idag igenlagd och skogsbevuxen.
I den arkeologiska utredningen redovisas en förteckning av de sedan tidigare kända
och de i samband med utredningen nyupptäckta lämningarna i området, se Figur 21.

Uppdragsnummer
Datum

US16022
2017-12-22

48 (109)

Miljökonsekvensbeskrivning

Figur 21. Kartan visar utredningsområdet markerat med violett streck samt
registrerade fornlämningar, blå siffror och punkter, samt tillkommande
fornlämningar vid utredningen, röda punkter.
5.7

Friluftsliv
Gotland är en populär turistdestination och även området runt Slite och Cementas
verksamhet används för rekreation och friluftsliv. Ansökningsområdet och hela File
hajdar-området nyttjas under stora delar av året relativt sparsamt och i huvudsak för
promenader och cykling. Under sommarhalvåret besöks File hajdar även av
naturintresserade. Delar av ansökningsområdet är redan i dagsläget avgränsat till
industriområde. File hajdar genomkorsas av ett flertal vägar av olika storlekar, och är
tillgängligt från i stort sett alla väderstreck. En nackdel med den goda tillgängligheten
är att olovlig terrängkörning förekommer i området. Cementas jaktklubb bedriver jakt
inom hela fastigheten Othem Österby 1:229, varinom ansökningsområdet ligger.
Mellan Västra brottet och File hajdar-täkten finns en golfbana. Vid Tingstäde träsk
finns möjlighet att hyra kanot eller båt och dess grunda vatten gör att badsäsongen
förlängs. På vintern ger området möjlighet till skridskoåkning.
En pilgrimsled, kallad S:t Olavsleden, går mellan S:t Olofsholm och Visby och är
förlagd till en väg som korsar östra och södra delen av File hajdar. I Slite är en av
sevärdheterna utkiksplatsen över Cementas verksamhet i Västra brottet.
Cementa har både historiskt och i nutid deltagit och stöttat lokala projekt som syftar
till att förstärka friluftslivet och rekreationsmöjligheter i och kring Slite. Bland annat
upplåter Cementa mark till Norra Gotlands MHF, har delfinansierat upprustning av
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elljusspåret i Slite, och är en huvudsponsor i projektet Gotland Bike Park. I projektet
kring Gotland Bike Park har Cementa upplåtit mark kring Västra brottet samt godkänt
att cykelleder markerats längs vägsträckor på File hajdar. Cykellederna har utformats
så att de inte berörs av planerad täktverksamhet.
Hela Gotland är av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv i enlighet med 4 kap.
2 § miljöbalken. Länsstyrelsen lämnade i början av december 2017 förslag på
riksintressen för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, vilket bland annat berör delar
av File hajdar. Förslaget berör inte ansökningsområdet direkt men innefattar delar av
Cementas fastighet väster om den befintliga täkten.
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6

MILJÖKONSEKVENSER AV ANSÖKT VERKSAMHET

6.1

Yt- och grundvattenförhållanden

6.1.1 Övergripande hydrologi och hydrogeologi
Efter att nederbörden nått marken strömmar vattnet med gravitationens hjälp mot
havet som ytvatten eller grundvatten. Vattnets väg genom området är dock inte två
skilda system utan vattnet kan ömsom vara ytvatten ömsom vara grundvatten.
Områdets grund- och ytvattenberoende våtmarker består av ett komplicerat samspel
mellan vattenförande sprickor i kalkstenen, grundvattennivåernas stora variationer i
kalkstenslagren, ytvattnets förekomst som ytvatten eller ytligt grundvatten under årets
olika månader samt nederbörd, se Figur 22.
All yta inom ett avrinningsområde kan grovt delas in i in- och utströmningsområden
för grundvatten.
Ett inströmningsområde kan beskrivas som den del av ett avrinningsområde där det
sker en påfyllnad av grundvattnet (grundvattenbildning). I ett inströmningsområde
strömmar vatten från markytan till grundvattenzonen. Motsatsen är ett
utströmningsområde där det istället sker en utströmning av grundvattnen (grundvatten
flödar ut ur grundvattenzonen).
Samtliga våtmarker i närområdet kring File hajdar-täkten försörjs helt eller i huvudsak
av ytvatten. Nederbörden faller direkt på våtmarken, infiltrerar i de tunna jordlagren
som ytligt grundvatten eller rinner av på ytan i form av bäckformationer.
I området nedströms File hajdar-täkten bildas temporära våtmarker i lokala lågpunkter
i inströmningsområdena, kallade fukthedar eller torrhedar. Detta hänger ihop med att
kalkstenen har en låg vertikal genomsläpplighet och i lågpunkter delvis överlagras av
vittringsjordar med högt lerinnehåll, varför ytvatten kan hållas kvar under höga
flöden. Dessa våtmarker är inte beroende av grundvatten för sin vattenförsörjning.
Ytvattnet är under höga flöden ofta synligt på ytan, men lokalt då jordlagren blir
mäktigare kan vattnet infiltrera och enbart flöda i jordlagren som ytligt grundvatten,
för att senare åter flöde på ytan då jordlagren blir tunnare igen. De tydligaste
exemplen på detta fenomen syns vid de gamla strandvallar som löper genom området
söder om File hajdar-täkten. Strandvallarna kan fungera som en ytvattendelare vid
högvattensituationer, men delar av vattnet infiltrerar i jordlagren i strandvallarnas
ovansida för att flöda som ytligt grundvatten genom eller längs strandvallen och
senare strömma ut som ytvatten vid strandvallens nedansida. Eftersom de grovkorniga
jordarna i strandvallen som regel har ett mycket stort porutrymme kan de lagra
mycket vatten vilket innebär att utströmningen av vatten vid nedansidan kan fortgå
långt efter infiltrationen på ovansidan upphört.
I utströmningsområdena spelar grundvatten en viktig roll i bl.a. rikkärrens och
agmyrarnas hydrologi. När grundvattennivåerna är höga fungerar sprickorna i
områdets rikkärr och agmyrar som utströmningspunkter. Den kemiska vittringen i
karstsystemen innebär att bleke fälls ut i dessa våtmarker när grundvattnet når ytan.
Grundvattenmatningen och utfällningen av kemiskt vittrad kalk är en av
förutsättningarna för att t.ex. rikkärren förekommer just där de gör inom området. När
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grundvattennivåerna är låga (sommaren) fungerar sprickorna i rikkärren istället som
inströmningsområde för vattnet och därför kan kärren torka ut. Skillnaden mellan en
agmyr och ett rikkärr är att en agmyr är ett utströmningsområde hela året om och är
generellt delvis blöta hela året. I alla våtmarkstyper leds överskottsvatten under
högvattenflöden nedströms våtmarken genom bäckstrukturer i våtmarken.
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Figur 22. Principskiss på grundvattnets strömning genom området nedströms File
hajdar-täkten under olika årstider. Den ljusblå ytan illustrerar grundvattennivån i
kalkstenen. De blå linjerna visar några mer vattenförande spricksystem. Blå cirklar
med uppåtriktade pilar markerar grundvattenflöden. Notera också att rikkärren
fungerar som utströmningspunkter vid höga grundvattennivåer och som
inströmningspunkter när grundvattennivåerna är låga.
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6.1.2 Konsekvenser för grundvatten
För att bedöma konsekvenser i form av grundvattenpåverkan och inläckage till följd
av den ansökta utökningen av täktverksamheten har Cementa låtit ta fram en
hydrogeologisk grundvattenmodell. Mer information om modellens uppbyggnad och
resultatet av olika scenarier finns i bilaga 4 Cementa Slite Grundvattenmodell 2017.
Förutsättningar för scenario benämnt 2041D, vilket motsvarar utbruten täkt i enlighet
med ansökt verksamhet, har för Västra brottet varit att pall 1 är utbruten till -26 m och
att pall 2 är vattenfylld upp till nivån -28 m. För File hajdar-täkten är pall 1 utbruten
till +20 m och dränerad, samt pall 2 utbruten till +5 m och dränerad. I modellen ingår
även att kommunens uttag av vatten i produktionsbrunnarna inom den kommunala
vattentäkten fortsätter vara 220 000 m3/år för dricksvattenförsörjning i Slite.
Utökningen av täkten får till följd att inläckaget och behovet av länshållning i täkterna
ökar. För File hajdar-täkten blir inläckaget 718 000 m3/år vid utökad brytning enligt
ansökan. Detta inläckage består till 68 % av grundvatten och till 32 % av nederbörd.
Inläckagemängden kommer att variera under året, se Figur 23, där inläckaget per
månad redovisas med blå linje. Detta är uppdelat på grundvatten (grön linje) och
nederbörd (röd linje).

Figur 23. Simulerat inläckage av vatten till File hajdar-täkten.
Jämfört med det tillstånd som verksamheten har idag, som går ut år 2021, ökar
inläckaget i File hajdar-täkten med 36 %. Detta innebär en volym om 107 000 m3/år.
Inläckaget till Västra brottet, inklusive även det äldre Östra brottet som inte används
längre, blir 1 645 000 m3/år vid utökning enligt ansökan. Detta innebär att inläckaget
är i stort sett detsamma som vid gällande tillstånd fram till år 2021. Den ansökta
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utökningen av Västra brottet är endast 5 ha, vilket inte innebär någon större skillnad
för det totala inläckaget i täkten.
Den ökade grundvattenbortledningen från Cementas kalkstenstäkter fram till år 2041
har beräknats till 4,8 l/s. För att få en uppfattning om vad denna bortledning innebär
sett till hela grundvattenförekomstens kvantitet har den totala grundvattenbildningen
beräknats, genomsnitt 39 mm/år. Denna grundvattenbildning motsvarar ett flöde för
hela grundvattenförekomsten på cirka 1150 l/s. Detta betyder att den ökade
grundvattenbortledningen från brotten motsvarar 0,4 % av grundvattenbildningen
inom grundvattenförekomsten.
Med hjälp av grundvattenmodellen har ett influensområde tagits fram.
Influensområdet är det område där utvidgningen av täkterna kan ge en förändring av
grundvattennivån. En förändring av grundvattennivån som är mindre än 1 m är svår
att särskilja från de naturliga variationerna under året. Av denna anledning har
gränsen för influensområdets utbredning satts till förändringar i grundvattennivåer
överstigande 1 m på grund av utökning av täkterna.
Influensområdet består av två olika delar. Ett mindre område som är det så kallade
direkta påverkansområdet, det vill säga inom vilket grundvattnet kommer att rinna
mot täkten. Utöver detta tillkommer ett indirekt påverkansområde på
grundvattennivåerna. Inom det indirekta påverkansområdet kommer grundvatten inte
att rinna mot täkten, men här kan grundvattennivåerna komma att sänkas. Dessa två
områden utgör det influensområde inom vilket utökningen av täkten kan påverka
grundvattennivåerna. Influensområdets utbredning varierar på året beroende på om det
är högvattensituation (december månad) eller lågvattensituation (juli månad). Detta
innebär att influensområdet är större under sommaren då det ofta är en
lågvattensituation (låga grundvattennivåer) och mindre under vinterhalvåret då det
föreligger en högvattensituation (höga grundvattennivåer), se Figur 24 för
influensområdets utbredning.
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Figur 24. Influensområdets utbredning, vid högvattensituation (december månad)
markerad med blå linje och vid lågvattensituation (juli månad) markerad med grå
linje.
Även grundvattennivåernas förändring under året har studerats genom
grundvattenmodellen. Fokus i detta arbete har varit att titta på
grundvattenförändringarna vid olika skyddade eller andra värdefulla områden,
framförallt Natura 2000-områden som File hajdar, Bojsvätar och Hejnum Kallgate
och den kommunala grundvattentäkten, eftersom dessa var de objekt som redan tidigt,
mot bakgrund av de hydrologiska förhållandena, bedömdes ligga på ett sådant avstånd
från täkterna att de eventuellt skulle kunna påverkas.
I Natura 2000-området File hajdar, beläget ca 1,2 km sydväst om File hajdar-täkten,
innebär den ansökta verksamheten en ytterligare grundvattensänkning under
torrperioden, se Figur 25. Grundvattennivåerna återhämtas under augusti, september
och oktober månad. Den extra grundvattensänkningen under sommaren är runt 1,4
meter. Under denna tid ligger grundvattenytan normalt flera meter under markytan, i
slutet på juli ca 8 meter under markytan. Påverkan på grundvattennivån sker alltså
under en period när grundvattenytan ändå ligger långt under markytan. Under höst
och vinter sker det ingen ytterligare avsänkning av grundvattennivåerna.
Grundvattennivåerna ligger under denna tid nära markytan. Avsänkningen av
grundvattennivåerna och förändringarna i grundvattnets flödesriktningar leder till en
ökad grundvattenbildning under vår och höst, d.v.s. under övergången mellan högoch lågvattensituationerna.
Grundvattennivåerna i Natura 2000-området Bojsvätar ligger mycket nära markytan
och variationen under året är inte så stora, se Figur 26. Den utökade täktverksamheten
kan enligt grundvattenmodellen leda till en ytterligare avsänkning av
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grundvattennivån under torrperioden på i storleksordningen 0,1 m. Detta är en
avsänkning som är så liten att den inte kan särskiljas från modellens
beräkningsnoggrannhet.
För Natura 2000-området Hejnum Kallgate har förändringarna av
grundvattennivåerna i den norra delen studerats eftersom de södra delarna ligger
utanför influensområde. I den norra delen av området kan den utökade
täktverksamheten leda till en tillkommande avsänkning av grundvattennivån i slutet
av torrperioden på 0,6 m. Under höst och vinter sker det ingen extra avsänkning av
grundvattennivåerna. Dessa ligger då nära markytan. Grundvattennivåerna i den norra
delen av Hejnum Kallgate ligger generellt nära markytan och variationen under året är
inte stora, se Figur 27.

Figur 25. Grundvattenförändringar samt beräknade utflöden av ytvatten vid Natura
2000-området File hajdar.
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Figur 26. Grundvattenförändringar samt beräknade utflöden av ytvatten vid Natura
2000-området Bojsvätar.
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Figur 27. Grundvattenförändringar samt beräknade utflöden av ytvatten vid norra
delen av Hejnum Kallgate Natura 2000-område.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Konsekvenserna av förändringarna i grundvattennivån för File hajdar Natura 2000område bedöms bli små då den påverkan på grundvattennivån som sker inträffar under
den period när grundvattenytan ändå ligger långt under markytan. Därutöver leder
avsänkningen av grundvattennivåerna och förändringarna i grundvattnets
flödesriktningar till en ökad grundvattenbildning under vår och höst, d.v.s. under
övergången mellan hög- och lågvattensituationerna.
Konsekvenserna för Bojsvätar Natura 2000-område bedöms som obetydliga då den
ansökta verksamheten, enligt grundvattenmodellen, leder till en ytterligare avsänkning
av grundvattennivån under torrperioden i storleksordningen 0,1 m. Detta är en
avsänkning som är så liten att den inte kan särskiljas från modellens
beräkningsnoggrannhet.
Konsekvenserna för Hejnum Kallgate Natura 2000-område bedöms bli måttliga då
viss grundvattennivåsänkning är att vänta i ett område där grundvattennivån generellt
ligger nära markytan och variationen under året inte är stor.
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6.1.3 Konsekvenser för enskilda brunnar och energibrunnar
I Figur 28 redovisas de beräknade influensområdena för grundvattenavsänkning i en
högvattensituation (december månad) och en lågvattensituation (juli månad)
tillsammans med lägen för identifierade brunnar. Av figuren framgår att ingen brunn
berörs av influensområdet i en högvattensituation, d.v.s. ingen brunn bedöms få en
avsänkt nivå. Influensområdet i en lågvattensituation har en väsentligt större
utbredning och flera brunnar hamnar då inom influensområdet. Merparten av de
brunnar som kan beröras ligger i Laxare, Klints, Ytings, Othemars och File.
Brunnarna i Laxare och File ligger dock nära influensområdets bortre gräns och
påverkan (förväntad avsänkning av vattennivån) på dessa brunnar bedöms därför bli
liten.
De platser där påverkan troligen blir som störst är i Ytings och Othemars där
avsänkningen kan komma att uppgå till några meter (cirka 1-5 meter) i en
lågvattensituation. Merparten av de uttagsbrunnar som är belägna i Ytings och
Othemars är mellan 30 och 80 meter djupa varför en avsänkning på några meter inte
bedöms påverka brunnarnas funktion (möjlighet till vattenuttag). Det kan även
tilläggas att det mellan File hajdar-täkten och fastigheterna vid Ytings och Othemars
finns två kontrollbrunnar där Cementa kontinuerligt mätt grundvattennivån under flera
år. I dessa kontrollbrunnar kan ingen sjunkande trend ses under den senaste 15-års
perioden.

Figur 28. Enskilda brunnar och energibrunnar innanför influensområdet för
grundvatten.
Sammanfattningsvis bedöms att de enskilda brunnar som kan påverkas av en
avsänkning även fortsatt kan fungera för vattenuttag i framtiden (vid sökt
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verksamhet). Det finns dock en risk att djupt borrade brunnar som redan idag riskerar
att sina (bli torrlagda) på grund av stora vattenuttag får ytterligare problem. Eftersom
den redovisade påverkan bygger på beräkningar bedöms det vara viktigt att följa upp
påverkan på grundvattennivåerna genom mätningar. Sådana mätningar sker redan i
nuläget runt File hajdar-täkten och mellan Västra brottet och Laxare. Kompletterande
kompletterande grundvattenkontroll bör övervägas även nordost om File hajdartäkten, något närmare Ytings och Othemars.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Konsekvenserna för enskilda brunnar bedöms bli relativt små. Alla brunnar kommer
även fortsättningsvis att fungera för vattenuttag och under vintertid kommer de inte att
påverkas alls. Under sommartid kan däremot några brunnar komma att påverkas, men
det är bara de som redan idag riskerar att sina på grund av stora vattenuttag som kan
få ytterligare problem. Cementa bör dock följa upp påverkan på de brunnar som har
detta problem idag, för att kontrollera att problemet inte förvärras. Vid en eventuell
påverkan behöver dessa brunnar åtgärdas. En sådan åtgärd kan exempelvis vara en
fördjupning av brunnen.
6.1.4 Konsekvenser ytvatten
Påverkan på ytvattenförekomster beror på att ytvatten består både av den direkta
nederbörden, och därmed av avrinningsområdets storlek och topografi, men också av
in- och utströmning av grundvatten från grundvattensystemet. Konsekvenserna för de
olika ytvattnen runt täktverksamheten varierar därför beroende på vilket
delavrinningsområde de aktuella vattendragen ligger inom, huruvida
länshållningsvattnet från båda täkterna släpps till Östersjön, att
grundvattenbortledningen genom länshållningen av täkterna påverkar tillförseln av
ytvattnet genom utströmningszoner och av att körspår och terrängvägar fungerar som
diken vid nederbördstillfällen. Nedan följer en sammanfattning av konsekvenserna,
för fler detaljer hänvisas till bilaga 5 PM Ytvatten.
Konsekvenser för Anerån
Konsekvenserna för Anerån uppkommer framförallt på grund av att dagens tillförsel
av länshållningsvattnet från File hajdar-täkten till Anerån upphör.
Länshållningsvattnet kommer under kommande tillståndsperiod istället att släppas till
Östersjön, via Västra brottet. Detta innebär att Anerån kommer att återgå till en
naturlig vattenregim, d.v.s. den som rådde innan länshållningen av File hajdar-täkten
påbörjades år 1983. Vattenflödet i ån kommer att minska, framförallt under hösten då
länshållningsvattnet från File hajdar-täkten utgör majoriteten av vattenflödet i Anerån.
Detta kommer inte att påverka dagens flora och fauna i ån i någon betydande
utsträckning då den redan idag är anpassad för stora variationer i vattenflöden,
eftersom vattendraget inte har ett kontinuerligt vattenflöde. Under större delen av
sommaren är vattendraget torrt och vatten finns då endast i fördjupade delar av
vattenfåran samt i dammar. Vid kraftiga regn kan det däremot bli ett kortare intensivt
vattenflöde i ån som därefter snabbt avtar igen och vattendraget torkar ut. Detta är en
situation som floran och faunan i ån är anpassad för men som kan komma att bestå
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under en längre tid under hösten efter att tillförseln av länshållningsvatten till Anerån
upphört.
Genom att länshållningsvattnet inte längre släpps till Anerån kommer ån att få ett
mindre tillskott av suspenderat material och kväve än den erhåller idag, vilket
kommer att vara positivt för åns biologiska förutsättningar, särskilt vintertid då
växlighetens upptag av kväve är begränsat. Ån kommer dock även fortsättningsvis att
vara recipient för dagvatten från en mindre del av truckvägen varför de tidigare
anlagda sedimentationsdammarna även kommer att behövas framöver.
Konsekvenser för Spillingsån och Närsbäcken
Vattenföringen inom Spillingsåns avrinningsområde kommer att förändras genom att
Spillingsån kommer att ledas förbi Spillingsdammen. Processvatten kommer i
framtiden inte att tas från Spillingsdammen utan detta kommer istället att tas från den
vattenfyllda delen av Västra brottet, pall 2.
Under sommarmånaderna har tidigare allt vatten från ån i princip endast använts till
att fylla upp dammen, vilket nu inte kommer att ske. I och med att Spillingsån leds
förbi dammen kommer denna att fyllas upp av inläckande grundvatten och direkt
nederbörd. Medelvattenföringen i Spillingsån förväntas således att öka från ca 64 l/s
(medel) till 87 l/s (medel) vid Spillingsdammen respektive från ca 90 l/s (medel) till
ca 112 l/s (medel) vid utloppet i Bogeviken. Spillingsån kommer därmed att återgå till
en vattenregim som inte påverkas av verksamheten. Det betyder en ökad sannolikhet
för att det finns vatten i ån även under de torra sommarmånaderna.
Vattenföringen i Närsbäcken förväntas att bli oförändrad. Bäcken kommer dock att
vid höga nivåer i Närsdammen breddas till Västra brottet istället för till
Spillingsdammen.
Konsekvenser för Bogeviken
Bogeviken kommer att få ett mindre tillskott av vatten från Anerån när tillförseln av
länshållningsvatten från File hajdar-täkten till ån upphör. Detta kommer däremot att
kompenseras genom att Spillingsån, som också mynnar i Bogeviken, återgår till en
naturlig vattenregim efter att ån läggs om förbi den anlagda Spillingsdammen och
processvatten inte längre tas från ån. Mängden länshållningsvatten från File hajdartäkten motsvarar ungefär mängden processvatten som togs från Spillingsån via
Spillingsdammen, vilket innebär att den totala mängden vatten till Bogeviken blir
densamma. I och med att båda åarna kommer att återgå till naturlig vattenregim och
inte längre är recipienter innebär det att inga näringsämningen eller suspenderat
material från verksamhetens länshållning kommer till Bogeviken.
Konsekvenser för Östersjön
Östersjön kommer att bli recipient för länshållningsvatten från hela verksamheten
eftersom även det länshållningsvatten från File hajdar-täkten som inte används för
processvatten eller för dricksvattenproduktion kommer att släppas ut till Östersjön
tillsammans med länshållningsvatten från Västra brottet. Östersjön är redan idag
recipient för länshållningsvatten från Västra brottet, vid två utsläppspunkter vid Slite
hamn.
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Vattenprover från länshållningsvattnet från File hajdar-täkten och Västra brottet tas
regelbundet och i tabell 5 redovisas resultatet för suspenderat material, kväve och
fosfor mellan åren 2011-2017. För analysresultat av alla provtagna parametrar
hänvisas till bilaga 5 PM Ytvatten.
Tabell 5. Analysresultat av näringsämnena kväve och fosfor samt mängden
suspenderat material i länshållningsvattnet från File hajdar-täkten samt Västra
brottet

Fraktion
Suspenderat
material
Totalkväve
Totalfosfor

Åren 2011‐2017

Åren 2014‐2017

File Hajdar‐täkten
mg/l
Max
Median
Antal

Västra brottet
mg/l
Max
Median
Antal

21

6,0

26

11

3,5

13

6,1

2,3

16

6,8

2,3

17

0,014

0,0087

13

0,07

0,0091

17

Volymen länshållningsvatten till Östersjön från verksamheten är idag ca 2,1 Mm3/år,
varav ca 0,5 Mm3/år kommer till Östersjön via Bogeviken och resterande 1,6 Mm3/år
direkt till Östersjön vid Slite hamn. Under tillståndstiden kommer processvattnet att
tas från Västra brottet innan överskottsvattnet leds till Östersjön. Behovet av
processvatten uppskattas till ca 0,7 Mm3/år. Länshållningen vid File hajdar-täkten vid
år 2041 beräknas uppgå till 0,71 Mm3/år. Eftersom volymen länshållningsvatten från
File hajdar-täkten motsvarar volymen processvatten som tas från Västra brottet blir
det i stort sett ingen ökning av det överskottsvatten som leds från Västra brottet till
Östersjön vid Slite hamn under tillståndstiden. Volymen överskottsvattnet kommer att
vara i samma storleksordning som idag, ca 1,6 Mm3/år.
Länshållningsvattnets innehåll av näringsämnena kväve och fosfor är i stort sett den
samma i File hajdar-täkten och i Västra brottet, se tabell 5. Detta innebär att mängden
näringsämnen, framförallt kväve, från verksamheten till Östersjön vid Slite hamn inte
kommer att förändras mot idag. Med anledning av att inget länshållningsvatten släpps
till Anerån och att volymen överskottsvatten från Västra brottet till Östersjön vid Slite
hamn inte ökar, kommer verksamhetens tillskott av näringsämnen minska med 24%
(beräknat som volymminskning av länshållningsvatten till recipient).
Konsekvenser för ytvatten runt File hajdar-täkten
I området precis intill File hajdar-täkten är terrängen genomskuren av många
småvägar och körspår vilket påverkar områdets hydrologi. Vid mycket vatten flödar
och kanaliseras det mesta vattnet av via dessa vägar och hjulspår, vilket innebär att det
inte kommer omgivande naturvärden tillgodo.
Det föreslagna utökade brytområdet vid File hajdar-täkten ger upphov till förändrade
förutsättningar för ytvattnet väster om brottet och inom närliggande
avrinningsområdet, delavrinningsområde Bojsvätar. Inom detta delavrinningsområde
finns Natura 2000-områdena Bojsvätar och Hejnum kallgate. Naturvårdsverket har
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även föreslagit en utvidgning av dessa två Natura 2000-områden. Även delar av
föreslagna utvidgningsområden ligger inom delavrinningsområdet Bojsvätar. För att
bedöma vilket påverkan på ytvattenförutsättningarna som utökningen av täkten kan ge
för befintliga och föreslagna områden har fördjupade studier gjorts, både genom
simuleringar i grundvattenmodellen och genom detaljstudier i fält.
Konsekvenser ytvatten på Bojsvätar Natura 2000 och föreslagen utvidgning av
detta område
Grundvattenmodellen och studier i fält visar på ett bortfall av vatten både för Natura
2000-området Bojsvätar och för föreslagen utvidgning av detta område, på ca 4 % av
nettonederbörden. Detta innebär en minskning på ytvattentillgången vid dessa två
områden med ca 3-8 l/s under höst och vinter och ca 1-2 l/s under vår och sommar,
d.v.s. en ringa ytvattenpåverkan.
Konsekvenser ytvatten på Hejnum Kallgate Natura 2000 och utvidgning av detta
område
Grundvattenmodellen och studier i fält visar på ett bortfall av vatten för det befintliga
Natura 2000-området Hejnum Kallgate på ca 7 700 m3/år, vilket motsvarar ca 0,5 %
av nettonederbörden. Detta innebär en försumbar ytvattenpåverkan i området. För det
föreslagna utvidgningsområdet blir bortfallet av vatten ca 112 000 m3/år vilket
motsvarar ca 18 % av nettonederbörden för området. Det kan dock konstateras att det
största bortfallet (90 %) sker under månader då det finns ett överskott av vatten.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Konsekvenser för Anerån bedöms som positiva. Ån kommer att återfå sin naturliga
vattenregim vilket förvisso innebär att flödet minskar i ån under hösten då
länshållningsvattnet tidigare stått för merparten av flödet. Ån är dock till viss del
anpassad till stora variationer i vattenflödet då den sommartid redan idag pendlar
mellan torra perioder och höga vattenflöden vid stora skyfall. Dessa förutsättningar
kommer i och med den ansökta verksamheten att fortgå längre in på hösten. Halten
suspenderat material och kväve kommer därutöver att minska tack vare att
länshållningsvattnet inte längre förs till ån.
Konsekvenserna för Spillingsån bedöms som positiva tack vare att ån återgår till sin
naturliga vattenregim och att sannolikheten därmed ökar att det kommer att finnas
vatten i ån även under de torra sommarmånaderna. För Närsbäcken bedöms
konsekvenserna bli mycket små då vattenflödet i stort kommer att förbli opåverkat
jämfört med nuläget.
Konsekvenser för Bogeviken bedöms bli positiva då det totala vattentillskottet till
viken förblir oförändrat tack vare att minskningen av vattentillförseln från Anerån
ersätts med ett ökat tillflöde från Spillingsån, då de båda åarna återgår till sina
naturliga vattenregimer. Bogeviken kommer i fortsättningen inte heller att vara en
slutrecipient för länshållningsvattnet, vilket innebär att betydligt mindre mängd
suspenderat material och kväve når viken.
Konsekvenser för Östersjön bedöms bli positiva då volymen länshållningsvatten som
leds till Östersjön kommer att minska. Detta innebär även att mängden näringsämnen,
framförallt kväve, till Östersjön från verksamheten kommer att minska.
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Konsekvenserna för Bojsvätar Natura 2000-område och föreslagen utvidgning av
detta område bedöms som små på grund av att påverkan på vattenflödet förväntas bli
ringa.
Konsekvenserna för Hejnum Kallgate nuvarande Natura 2000-område bedöms bli
obefintliga då påverkan på vattenflödet förväntas bli försumbar. För det föreslagna
utvidgningsområdet för Natura 2000-området bedöms konsekvenserna bli små då det
förvisso förväntas bli ett bortfall av vattenflödet men 90 % av detta sker under de
månader då det finns ett överskott av vatten.
En generell förbättrande åtgärd som verksamhetsutövaren kan göra är att anlägga
tvärgående avgränsande diken på terrängvägar och i körspår för att fördela ut vattnet
till närliggande naturområden och på så sätt reducera flödeshastigheterna från
området.
6.2

Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten

6.2.1 Konsekvenser MKN ytvatten
Eftersom inget länshållningsvatten tillförs Anerån under tillståndsperioden kommer
åns statusklassning och möjligheten att uppnå MKN inte att påverkas av ansökt
verksamhet. Tillförsel av dagvatten från en mindre del av truckvägen kommer fortsatt
att ske men bedöms vara en mindre påverkan på vattendraget.
Kustvattenförekomsten Ö Gotlands n kustvatten, vilken omfattar ett område på 215
km2 som sträcker sig söder om Slite upp till Fårösund, planeras bli recipient för
överskottsvatten från både länshållning av både File hajdar-täkten samt Västra brottet
under tillståndstiden. Eftersom processvatten även kommer att tas från
länshållningsvattnet blir volymen överskottsvatten som leds till
kustvattenförekomsten mindre än idag. Vattenförekomstens status eller MKN kommer
därför inte att påverkas av ansökt verksamhet.
Kustvattenförekomsten Bogevikens statusklassning eller möjlighet att uppnå MKN
kommer inte att påverkas av täktverksamheten. Genom att inget länshållningsvatten
släpps till Anerån, vilken mynnar i Bogeviken, kommer inget tillskott av
näringsämnen, suspenderade ämnen eller annat från länshållningsvattnet via Anerån
till Bogeviken. Både Anerån och Spillingsån kommer att återgå till en mer naturlig
flödesregim. Detta innebär att tillskottet av vatten till Bogeviken kommer att öka från
Spillingsån men minska från Anerån.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Konsekvensen på MKN för ytvatten bedöms bli obetydlig då volymen
överskottsvatten från länshållning av täkterna minskar till kustvattenförekomsten Ö
Gotlands n kustvatten. Det föreligger således inte någon risk för att
vattenförekomstens status eller MKN inte skulle kunna innehållas. Verksamheten
kommer inte heller påverka Anerån eller Bogevikens statusklassning och MKN
negativt.
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6.2.2 Konsekvenser MKN grundvatten
Grundvattenbortledningen från Cementas kalkstenstäkter har (jämfört med 2016 års
flöden) beräknats öka från 11 l/s till 15,5 l/s fram till år 2041, en ökning med 4,5 l/s.
För att få en uppfattning om vad denna bortledning innebär sett till hela
grundvattenförekomstens kvantitet har den totala grundvattenbildningen beräknats. I
bilaga 4, Cementa Slite Grundvattenmodell 2017, redovisas en grundvattenbildning på
i genomsnitt 39 mm/år. Denna grundvattenbildning motsvarar ett flöde för hela
grundvattenförekomsten på cirka 1150 l/s. Detta betyder att grundvattenbortledningen
från brotten ökar från 0,96 % till 1,35 % av grundvattenbildningen inom
grundvattenförekomsten, dvs en ökning motsvarande ca 0,4 %.
SGU har i sina bedömningsgrunder för grundvatten (SGU-rapport 2013:01) angivit att
ett grundvattenuttag som är mindre än 10 % av grundvattenbildningen innebär ingen
eller obetydlig risk för påverkan (klass 1). Påtaglig påverkan anges uppkomma först
när uttaget uppgår till mellan 20-50 % av grundvattenbildningen (klass 3).
Grundvattenbortledningen från kalkstensbrotten bedöms med hänsyn till ovanstående
information innebära ingen eller obetydlig risk på påverkan på
grundvattenförekomstens kvantitativa tillstånd.
När det gäller påverkan på den kemiska grundvattenstatusen har framtida salthalter
(kloridhalt) i den kommunala grundvattentäkten beräknats med hjälp av den
upprättade grundvattenmodellen vilken inkluderar en transportekvation.
Beräkningarna visar att halten klorid i grundvattentäkten stiger marginellt (några
mg/l) fram till år 2041 och att kloridhalten vid den tidpunkten ligger väl under det
riktvärde på 100 mg/l som anges i SGU:s föreskrifter om statusklassificering och
miljökvalitetsnormer för grundvatten (SGU FS 2013:2). Någon annan kemisk
påverkan på grundvattenförekomsten bedöms inte uppkomma eftersom
kalkstensbrotten utgör lågpunkter i terrängen som dränerar omgivningen på
grundvatten, dvs. grundvattnet strömmar mot brotten.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Konsekvenserna på grundvattenförekomstens kvantitet utifrån MKN bedöms vara
obetydlig då grundvattenbortledningen från brotten motsvarar 1,35 % av
grundvattenbildningen inom förekomsten. Även för den kemiska statusen bedöms
konsekvensen bli obetydlig då kloridhalten vid år 2041 förväntas ligga väl under det
riktvärde på 100 mg/l som anges i MKN.
6.3

Riksintressen och formellt skyddade områden

6.3.1 Konsekvenser för riksintressen
En särskild riksintresseutredning har genomförts, se bilaga 10 Riksintresseutredning
File hajdar - ett kunskapsunderlag om riksintressen enligt miljöbalkens 3 och 4 kapitel
inför utökad kalkbrytning. Syftet med utredningen är att presentera underlag för
bedömningen om den ansökta verksamheten är förenlig med utpekade riksintressen i
området. Av utredningen framgår sammanfattningsvis följande.
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Avseende de områden som utpekats som riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken finns flera aspekter som anges som riksvärden i riksintresset
representerade inom ansökningsområdet. En viss direkt påverkan på en del av de
naturvärden som utgör grunden för riksintresset kommer därmed aktualiseras genom
att 53 ha naturmiljö med höga naturvärden tas i anspråk. Ansökningsområdet skiljer
dock inte ut sig som en specifik värdekärna inom riksintresseområdet utan har
kvaliteter som motsvarar stora delar av File hajdar. Det är en mycket liten andel av
den totala arealen av berörda naturtyper som tas i anspråk av den ansökta
verksamheten, och påverkan är i princip begränsad till själva verksamhetsområdet.
Den ansökta verksamheten förväntas inte heller medföra påverkan på strukturer eller
nyckelfunktioner för att andra delar av riksintresseområdet ska ha bibehållen
ekologisk funktionalitet. Det finns ingen risk att området fragmenteras eller att det
uppstår barriäreffekter som hindrar arters spridning. Den ansökta verksamheten
innebär i viss mån en irreversibel åtgärd, i den mening att de naturmiljöer som tas i
anspråk för täktverksamheten försvinner. Vissa av de aspekter som skadas eller går
förlorade går dock att kompensera för. Aspekter som inte kan återskapas eller
nyskapas kan i stället ersättas med andra naturvärden.
Vad gäller riksintresset för turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken
är det inte helt tydligt vad som utgör detta riksintresseområdes kärnvärden. Å ena
sidan tar verksamheten i anspråk en markyta som idag är tillgänglig för friluftsliv i
form av högkvalitativa naturupplevelser, å andra sidan är det endast en liten andel av
tillgänglig mark av liknande karaktär som berörs. Riksintresset omfattar hela Gotland
medan den ansökta täktverksamheten endast tar 53 ha i anspråk. Området har inte
heller pekats ut som en värdekärna för friluftsliv av länsstyrelsen vid utpekande av
riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 § miljöbalken.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Konsekvenserna för riksintresse för naturvård bedöms som begränsade. 53 ha av
naturmiljön kommer förvisso att tas i anspråk men området utgör en liten del av det
totala riksintresseområdet och är inte utpekat som en specifik värdekärna. Den ansökta
verksamheten förväntas inte heller medföra påverkan på strukturer eller
nyckelfunktioner, varför andra delar av riksintresseområdet kommer ha bibehållen
ekologisk funktionalitet. Därutöver kommer en stor del av de aspekter som skadas
eller går förlorade inom det ansökta verksamhetsområdet att kompenseras genom att
nya värden tillförs i närområdet. Cementa har låtit ta fram en plan för ekologisk
kompensation med syfte att utreda hur den skada som uppstår kan kompenseras, se
bilaga C till ansökan. Av planen framgår att det genom riktade åtgärder bland annat är
möjligt att öka mängden naturskogsstrukturer, stärka arters förekomst (exempelvis
den skyddsvärda nipsippan), öka mängden öppen mark med alvarvegetation samt öka
blomrikedomen. Föreslagna åtgärder kommer att bidra till ett höjt naturvärde och
gynna biologisk mångfald inom de föreslagna kompensationsområdena. På sikt
kommer den biologiska mångfald som gynnas även spilla över i omgivande landskap.
Konsekvenserna för riksintresse för turism och rörligt friluftsliv bedöms bli små då
riksintresset omfattar hela Gotland och täktverksamheten endast tar 53 ha i anspråk.
Det är endast en liten andel av tillgänglig mark av liknande karaktär som berörs. Det
ansökta verksamhetsområdet är inte heller utpekat som en värdekärna för friluftslivet.
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6.3.2 Konsekvenser för vattenskyddsområden
I området runt Västra brottet och File hajdar-täkten ligger två vattenskyddsområden,
se Figur 29. Dessa ligger till vissa delar inom influensområdet vid tidpunkter på året
då det är låga grundvattennivåer.

Figur 29. Vattenskyddsområden och influensområdets utbredning vid höga
grundvattennivåer (vinter) samt vid låga grundvattennivåer (sommar).
Öster om File hajdar-täkten ligger den regionala grundvattentäkten Othem Slite.
Denna ligger utanför influensområdet vid höga grundvattennivåer (vinter) men inom
influensområdet vid låga grundvattennivåer (sommar). Grundvattentäkten består av
sju kommunala brunnar. Kommunen har en miljödom som reglerar uttaget från
grundvattentäkten till 220 000 m3 per år. Det förekommer en viss variation i
produktionen mellan olika år men det sammanlagda uttaget ligger nära 220 000 m3
råvatten per år. Vattennivån i brunnarna varierar under året och medelnivån varierar
mellan ca +16 m till +2 m med de lägsta nivåerna under sommarmånaderna (juniaugusti). Lägsta miniminivåerna ligger runt +0,3 under sommaren.
Påverkan på den kommunala grundvattentäkten har analyserats genom den
grundvattenmodell som har upprättats. Denna visar att produktionsbrunnarna, vid en
utökning av File hajdar-täkten och Västra brottet enligt ansökan, även fortsättningsvis
kommer att kunna producera 220 000 m3 råvatten per år. Konsekvensen av detta blir
att grundvattennivån i brunnarna kommer att sjunka med ungefär 4 till 4,5 meter i
slutet på torrperioden (juli/augusti). Vattennivån i brunnarna kommer att ligga på ca 3,8 m i slutet av torrperioden istället för runt ca +0,3 m idag, se figur 30. Påverkan,
vilken totalt blir ca 8000 m3/år fördelat över sommarmånaderna, kan även uttryckas
som ett minskat uttag i syfte att bibehålla grundvattennivån i brunnarna,
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Salt grundvatten förekommer på Gotland på olika djup beroende på de
hydrogeologiska förutsättningarna. Det salta grundvattnet har olika ursprung. Det
handlar om vatten som har sitt ursprung i den nuvarande Östersjön, gammalt
havsvatten som har sitt ursprung i Östersjöns tidigare faser som varit omväxlande saltsött-, och bräckt sötvatten samt ett mycket gammalt och mycket salt grundvatten som
delvis har sitt ursprung i kemiska processer under mycket lång tid mellan grundvattnet
och omgivande berggrund. I en jämförelse av koncentrationerna av salthalten i
produktionsbrunnarna idag och den vid utbruten täkt i enlighet med ansökt utökning
framkom att dessa koncentrationer är väldigt lika. Den enda skillnaden är att det vid
utökad brytning blir något högre koncentrationer under juli till augusti, se Figur 30.
Skillnaden är inte stor och koncentrationerna är mycket lägre än Livsmedelsverkets
dricksvattengräns för tjänligt vatten med anmärkning, vilken ligger på 0,1 kg/m3.

Figur 30. Grundvattennivåer samt koncentration salthalt i produktionsbrunnar i
kommunala vattentäkten Othem Slite.
Väster om File hajdar-täkten ligger vattenskyddsområdet Tingstäde träsk.
Vattenskyddsområdet ligger utanför influensområdet vid höga grundvattennivåer
(vinter) men i vissa delar inom influensområdet vid låga grundvattennivåer (sommar).
Studier av vattenbalansvolymer visar att ingen tydlig påverkan på Tingstäde träsks
vattenbalans kan påvisas till följd av täkternas utvidgning.
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Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Konsekvensen för den kommunala vattentäkten Othem Slite bedöms bli begränsad.
Vattentäkten kommer att kunna producera de mängder vatten som miljödomen
reglerar. Påverkan på saltkoncentrationerna blir försumbara, men grundvattennivåerna
i täkten kommer att avsänkas ca 4,5 m under sommarmånaderna. För att begränsa den
påverkan som kan ske avser Cementa att skapa förutsättningar för Region Gotland att
förstärka råvattentillgången för regionen genom att tillhandahålla Spillingsdammen
och länshållningsvattnet från File hajdar-täkten till Region Gotland. Några
skadeförebyggande åtgärder bedöms inte behöva vidtas för vattenskyddsområde
Tingstäde träsk.
6.3.3 Konsekvenser för Natura 2000-områden, naturreservat,
biotopskyddsområden och nyckelbiotoper
Cementa har genomfört en fördjupad utredning och konsekvensbedömning av indirekt
påverkan på naturtyper och arter inom de närliggande Natura 2000-områdena Hejnum
Kallgate, Kallgatburg och Bojsvätar, se Figur 31. Övriga Natura-2000 områden
omfattades inte av den fördjupade utredningen på grund av att det i tidiga skeden
kunde konstateras att dessa låg utanför influensområdet för grundvatten och utanför
avrinningsområden som påverkas av ansökt verksamhet. Nedan följer en
sammanfattning av detta arbete. För fler detaljer hänvisas till bilaga 11, PM Natura
2000 – Indirekt påverkan på naturvärden. Konsekvensbedömningen gäller den
indirekta påverkan som hydrologiska förändringar av den utökade File hajdar täkten
kan medföra på gynnsam bevarandestatus för de arter och habitat som ska skyddas i
Natura 2000-områdena. Se Figur 31 för de aktuella områdena och influensområdets
utbredning vid höga grundvattennivåer (vinter) respektive låga grundvattennivåer
(sommar).
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Figur 31. Natura 2000-områden, naturreservat och skogliga biotopskyddsområden
inom influensområdet.
Konsekvensbedömningen utgår från påverkan på de grundvattenberoende ekosystem
och arter som omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv som SGU har identifierat.
De fyra arter (väddnätfjäril, guckusko, trana, smalgrynsnäcka) som skulle kunna
påverkas av hydrologiska förändringar i samband med utökning av täkten vid File
hajdar har utretts och ingen av arterna bedöms kunna påverkas. Därmed uppstår inga
konsekvenser på gynnsam bevarandestatus av utökningen av verksamheten.
Bakgrunden är att guckusko och väddnätfjäril inte förekommer i de delar av Natura
2000-områdena som kan påverkas av minskat ytvattenflöde. För trana infaller den
kritiska tiden under vår och försommar (april-juni) och under denna period skiljer sig
inte vattenstånden i nuläget mot den som modellerats fram efter en utökning av File
hajdar-täkten. Livsmiljön för tranans födosök bedöms heller inte att minska.
Zoneringen i en gotländsk naturlig blöt myr eller sjöstrand ser generellt ut så att där
det är som blötast finns agbälten men agen kan ersättas av bladvass om
näringsnivåerna är högre. Agen är den enda vegetationstypen som finns nedanför
medelvattennivån, det vill säga i den del av stränder som kallas vattenstranden. När
det grundar upp kommer landstranden (ovan medelvattenståndet) och där minskar
konkurrenskraften hos ag och istället ökar förutsättningarna för andra
vegetationstyper. Den första zonen efter agmyren brukar upptas av knappag och sedan
följer axag och kalkfuktäng (om bete förekommer) eller blåtåtelfuktäng/sumpskog
(vid igenväxning). Vid näringsfattiga förhållanden dominerar tallsumpskog med
blåtåtelfuktäng medan lövsumpskog uppkommer vid högre näringsnivåer.
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Eftersom Kallgatburg Natura 2000-område varken påverkas av grundvattensänkning
eller minskade ytvattenflöden så kommer inga negativa konsekvenser att uppstå i
området. Av denna anledning kan ingen påverkan ske på områdets utpekade
naturtyper och arter av den ansökta verksamheten.
Den enda negativa konsekvensen för Hejnum Kallgate Natura 2000-område gäller
rikkärr och då i synnerhet vegetationstyperna knapp- och axagkärr som bedöms som
de känsligaste. De beräknas minska med maximalt 0,73 ha i utbredning till följd av
minskat ytvattenflöde. Detta motsvarar en minskning med 0,4 % av naturtypen inom
Hejnum Kallgate, från 201,8 ha till 201,1 ha. För typiska arter förväntas minskningen
av areal livsmiljö och populationsstorlek att motsvara minskningen av arealen, det vill
säga med -0,4 %. Rikkärr har idag gynnsam bevarandestatus inom Hejnum Kallgate
och en ytterligare minskning med som mest 0,4 % är i sammanhanget för liten för att
kunna äventyra statusen. Det kommer även efter en utökning av File hajdar-täkten att
återstå stora arealer rikkärr med god funktion och strukturer och förekomst av typiska
arter i goda populationer. För de andra naturtyperna inom området förväntas inga
negativa konsekvenser vilket hänger samman med att eventuell förlust av areal på
grund av minskat ytvattenflöde ersätts av motsvarande areal från rikkärr. I
sammanhanget blir det ett nollsummespel. Förlust av naturtyp uppstår därmed endast
för rikkärr.
Den största negativa konsekvensen för Bojsvätar Natura 2000-område gäller rikkärr,
och då bedöms vegetationstyperna knapp- och axagkärr som känsligast. De beräknas
minska med maximalt 0,6 ha i utbredning till följd av minskat ytvattenflöde. Detta
motsvarar en minskning med 1,2 % av naturtypen inom Bojsvätar, från 50,1 ha till
49,5 ha. För typiska arter förväntas minskningen av areal livsmiljö och
populationsstorlek att motsvara minskningen av arealen, det vill säga med -1,2 %.
För naturtypen agmyr kan det finnas en mycket liten risk för arealminskning på
mindre än 1 % inom Bojsvätar Natura 2000-område. Detta skulle motsvara 40 m2, en
nästan försumbar och icke mätbar förändring. Det finns också en minimal ökad risk
för näringsbelastning men den är så liten att den inte bedöms ge några negativa
konsekvenser. Rikkärr och agmyr har idag gynnsam bevarandestatus inom Bojsvätar
och en ytterligare minskning med som mest 1,2 % är i sammanhanget för liten för att
kunna äventyra statusen. Det är också relevant i sammanhanget att peka på att det
finns många andra påverkansfaktorer som avgör om förändringar kommer att ske och
som är långt viktigare än den orsakad av File hajdar-täkten. En sådan är de relativt nya
dikningar som gjorts uppströms Bojsvätar. De har betydligt större negativ inverkan på
Natura 2000-området och kommer sannolikt att ge både arealförändringar och
kvalitetsförsämringar som är mycket större än vad en utökad täkt skulle kunna ge.
Slutsatsen är att en utökning av File hajdar-täkten innebär att det finns fortsatt goda
förutsättningar för stora arealer rikkärr med god funktion och strukturer och förekomst
av typiska arter i goda populationer. För de andra naturtyperna i området förväntas
inga negativa konsekvenser vilket hänger samman med att eventuell förlust av areal
på grund av minskat ytvattenflöde ersätts av motsvarande areal från rikkärr. I
sammanhanget blir det ett nollsummespel. Förlust av naturtyp uppstår därmed endast
för rikkärr.
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Den planerade utökningen av täkten kommer inte att påverka befintligt File hajdar
Natura 2000-område eller naturreservat på File hajdar. Den planerade
täktverksamheten kommer inte att påverka tillgången på för vegetation tillgängligt
vatten i detta område och inga av de aspekter som skyddet avser kommer att påverkas
genom buller, damning eller andra emissioner. Inte heller de nyckelbiotoper eller de
av Skogsstyrelsen identifierade naturvärdesobjekten som finns på File hajdar kommer
att påverkas av verksamheten.
Övrig skyddad natur i omgivningen (naturreservat och skogliga
biotopskyddsområden) kommer inte att påverkas av den planerade verksamheten då
den är belägen på platser dit en eventuell hydrologisk förändring i det för vegetationen
tillgängliga vattnet inte når.
För övriga naturreservat och Natura 2000-områden i omgivningen bedöms den
fortsatta täktverksamheten inte medföra någon betydande miljöpåverkan eller åtgärder
som kräver dispens från naturreservatens föreskrifter.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Konsekvenser på skyddade naturområden och arter bedöms sammanfattningsvis bli
små. Ingen påverkan bedöms kunna uppkomma på grundvattenberoende arter som
omfattas av EU:s art- och habitatsdirektiv.
Ingen påverkan bedöms heller uppkomma på övriga naturreservat, nyckelbiotoper
eller naturvärden som utpekats av Skogsstyrelsen på File hajdar.
Ingen påverkan bedöms uppkomma på Kallgatburg Natura 2000-området och endast
små negativa konsekvenser bedöms kunna uppkomma på Hejnum Kallgate Natura
2000-område samt på Bojsvätar Natura 2000-område. De negativa konsekvenserna är
begränsade till påverkan på rikkärr och i så begränsad omfattning att det inte är någon
risk för påverkan på gynnsam bevarandestatus.
6.4

Konsekvenser naturvärden

6.4.1 Konsekvenser för naturvärden runt Västra brottet
Ansökningsområdet i Västra brottet omfattar ca 5 ha och ligger inom befintligt
verksamhetsområde. Området avgränsas i öster av nuvarande brytfront och i väster av
en jordvall som löper mellan täktområdet och Spillingsån. Hela området utgörs av
avbanad mark och upplag med avbaningsmassor. Naturvärdet på avbanad mark och
upplag bedöms som lågt. På några platser har tillfälliga vattensamlingar bildats och
vid dessa har våtmarksvegetation med bredkaveldun och vide etablerats. För
ytterligare beskrivning av områdets natur hänvisas till bilaga 12,
Naturvärdesbedömning Västra brottet.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Konsekvenserna för naturvärden runt Västra brottet bedöms vara små. Påverkan
innebär att marken avbanas och kalkstenen sprängs ut. Därmed kommer all naturmiljö
försvinna. Naturmiljön inom det område som ansökan avser i Västra brottet utgörs av
mark som redan idag är starkt påverkad av kalkstensindustrin. En utökad
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kalkstensbrytning i detta område skulle därför inte medföra någon mätbar påverkan på
naturmiljöer eller biologisk mångfald. Påverkan är begränsad till befintligt
verksamhetsområde.
De miljöer som håller ett visst naturvärde inom det aktuella området är några
tillfälliga vattensamlingar. Det är miljöer som enkelt kan tillskapas på olika platser
både inom aktivt täktområde och på efterbehandlad mark. Hur detta kommer att göras
i Västra brottet beskrivs mer detaljerat i avsnitt 8.1.
Den planerade verksamheten i Västra brottet bedöms sammantaget medföra
obetydliga konsekvenser för naturvärden runt Västra brottet, i såväl
verksamhetsområde som i ett landskapsperspektiv.
6.4.2 Konsekvenser för naturvärden runt File hajdar
6.4.2.1 Naturmiljö
File hajdar är ett område med mycket höga naturvärden. Det gäller hela File hajdar.
Större delen av ansökningsområdet har bedömts hysa högt eller högsta naturvärde.
Några objekt i nordvästra delen har bedömts hålla högsta naturvärde. Det rör sig om
naturskog med mycket lång kontinuitet, en mosaikmark där agkärr, fuktäng,
vittringsgrus och uppfrysningsmark förekommer i naturlig zonering utmed en
fuktgradient, samt en berghäll. Berghällen ligger i anslutning till ett äldre kalkbrott,
Slättflis provbrott, som idag utgör en mångformig miljö med vattenmiljöer och
berghällar strax utanför ansökningsområdet.
Att naturmiljön på File hajdar är så pass orörd och välutvecklad och dessutom täcker
en så pass stor och sammanhängande areal gör att området kan hysa livskraftiga
populationer av många arter som är sällsynta i landskapet och landet i övrigt. Området
är mycket artrikt och här finns en mycket hög täthet av rödlistade och sällsynta arter, i
synnerhet inom artgrupperna kärlväxter, fjärilar och svampar. Motsvarande
artsammansättning och artrikedom har i Sverige förutsättningar att finnas endast i ett
fåtal områden med liknande naturmiljöer på nordöstra Gotland. File hajdar,
tillsammans med områden vid Hejnum hällar, Forsvidar, Hall, Hangvar, Rute, Bunge
och Fleringe, saknar motsvarighet i landet vad gäller artsammansättning och
artrikedom.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Den allra största påverkan på naturvärden inom File hajdar är att en stor del av
naturen inom ansökningsområdet kommer att försvinna. Ansökningsområdet omfattar
dels ett brytområde om 41 ha, dels en zon om ca 12 ha där en del åtgärder kommer
göras. I denna zon kommer ungefär 50 % av arealen lämnas intakt medan 50 % tas i
anspråk för väg, upplag och liknande. Det senare är dock inte specificerat exakt var.
Det är således ca 47 ha naturmiljö som kommer att försvinna.
Erfarenheterna från befintlig täktverksamhet är att kanteffekterna utanför täktområdet
är små. I det här fallet är kanteffekten i första hand att miljöerna närmast täkten blir
mer vindutsatta vilket påverkar det lokala mikroklimatet i skog och gläntor. Denna
effekt märks idag endast i en smal bård, och eftersom verksamhetsområdet omfattar
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en zon som inte ska brytas, där vegetation kommer att lämnas kvar i kanterna innanför
säkerhetsstängslet, så bedöms kanteffekten utanför ansökningsområdet vara obetydlig.
Den ansökta verksamheten medför ingen förändring i hydrologi på intilliggande mark
och inte heller bedöms damning bli något utökat problem. Såtillvida kommer
förutsättningarna för flora och fauna på intilliggande mark att vara oförändrade.
Mängden vatten i vattendraget som rinner söderut från täkten kommer att bli något
mindre. Denna fråga behandlas i avsnitt 6.3.3 samt 6.4.3.
Död ved bör flyttas från ansökningsområdet till andra platser där död ved saknas eller
endast förekommer sparsamt så att åtgärden kan bidra till ett höjt naturvärde på dessa
platser.
Ytskiktet från alvarmarker i ansökningsområdet bör vid avbaningen tillvaratas och
flyttas till andra platser. På så sätt kan alvarvegetation etableras på ny mark, t ex mark
som har använts för olika ändamål och där den naturliga vegetationen har försvunnit.
Tillvaratagandet kommer omfatta det minerala materialet med plantor, växtrötter och
fröbank. Även frön och växtdelar från andra blomrika miljöer i ansökningsområdet
bör samlas in och flyttas till annan plats.
I den del av verksamhetsområdet som inte kommer att brytas ut eller användas för
transport bör markvegetation buskar och träd lämnas kvar, detta för att undvika att en
kanteffekt uppstår utanför verksamhetsområdet.
Konsekvensbedömningen, vilken förutsätter att de rekommenderade åtgärderna
genomförs, är att en relativt stor areal med påtagligt till mycket högt naturvärde
försvinner. Naturkvaliteterna kommer inte att försvinna från File hajdar som är ett
mycket större område. Alla viktiga aspekter; hällmarkstallskog med
naturskogsstrukturer, gamla och senvuxna grankloner, naturalvar, mosaikmark med
bryn, varma och vindskyddade gläntor, stor blomrikedom och framför allt en stor
artrikedom kommer att fortleva på File hajdar. Dock kommer arealen som hyser dessa
naturvärden på File hajdar att minska.
6.4.2.2 Naturtyper inom ansökningsområdet
För att mer i detalj kunna redogöra för vilka naturtyper som återfinns inom
ansökningsområdet beskrivs de utifrån de klassificeringar och definitioner som
används inom Natura 2000-nätverket eftersom dessa på ett bra sätt beskriver de
naturtyper som finns i området. Det ska dock betonas att även om ett område utgörs
av Natura 2000-naturtyper så innebär det inte att området ingår i Natura 2000nätverket (områden som omfattas av formella skydd avhandlas i särskilt avsnitt, se
avsnitt 6.3 ovan).
Ansökningsområdets naturmiljöer består i huvudsak av relativt välutvecklade
naturtyper. Största delen utgörs av Taiga (se bilaga 6, Naturvärdesinventering File
hajdar). Här finns också små ytor med Alvar, Enbuskmarker, Fuktängar, Rikkärr och
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Basiska berghällar. I anslutning till aktiv kalkstenstäkt finns avbanade marker, upplag
och hyggen som inte utgör Natura 2000-naturtyp.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Den allra största påverkan på naturtyper är att all natur inom ansökningsområdet
kommer att försvinna. I brytområdet försvinner all natur och i övriga delar av
verksamhetsområdet ca 50 % av arealen. Det senare är dock inte specificerat exakt
var.
Konsekvenserna av att natur försvinner är att en relativt stor areal med välutvecklade
Natura 2000-naturtyper försvinner. Det är främst Taiga (37,4 ha) och Alvar (5,8 ha)
som försvinner, vilka är naturtyper som enligt Naturvårdsverket ska prioriteras i
svenskt naturvårdsarbete. En annan prioriterad naturtyp som finns i
ansökningsområdet men i betydligt mindre areal är Basiska berghällar (0,01 ha). I
ansökningsområdet rör det sig om en yta i anslutning till ett gammalt provbrott där
förnan har sopats bort. Basisk berghäll förekommer i liten utsträckning på File hajdar
(sammanlagt 5,5 ha) och mer på närliggande Hejnum hällar (11,9 ha).
Trots den förlust som uppstår som en konsekvens av den ansökta verksamheten
kommer samtliga naturtyper att finnas kvar i det 1 300 ha stora område som File
hajdar utgör. Andelen av de tre prioriterade naturtyper som försvinner från File hajdar
är Taiga 4,7 %, Alvar 4,4 % och Basiska berghällar 0,2 %. Motsvarande naturtyper
finns även på närliggande Hejnum hällar och Forsvidar. Naturtyperna Taiga och Alvar
är arealmässigt relativt vanliga på norra Gotland.
6.4.2.3 Arter
I detta avsnitt ges en generell sammanfattning avseende den ansökta verksamhetens
påverkan på arter. I nästkommande avsnitt redovisas påverkan, rekommenderade
skadelindrande åtgärder och konsekvenser för varje artgrupp. Eventuell påverkan på
arter som en följd av mindre vatten i vattendraget söderut från täkten hanteras avsnitt
6.3.3 samt 6.4.3.
File hajdar är ett synnerligen artrikt område generellt, och i synnerhet vad gäller
kärlväxter, svampar och fjärilar.
Inom ansökningsområdet har 68 rödlistade arter påträffats och 30 arter som omfattas
av artskyddsförordningen. Därtill ett stort antal andra naturvårdsintressanta arter.
Merparten av dessa arter återfinns även på andra platser på File hajdar. En del arter är
dock mycket sällsynta och de kända förekomsterna på File hajdar och på hela Gotland
är begränsade till enstaka fynd. Det gäller främst fjärilar och svampar. I en del fall kan
det bero på att arterna är dåligt kända men troligt är att flertalet faktiskt är så sällsynta
som fåtalet fynd indikerar.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Den allra största påverkan på arter är att merparten av all vegetation inom
ansökningsområdet kommer att avbanas och att livsmiljöer därmed kommer att
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försvinna. För många arter innebär avverkning och avbaning även att individer i olika
livsstadier kommer att skadas eller dödas.
Ansökningsområdet tillsammans med befintligt verksamhetsområde är lokaliserat och
utformat så att det inte bedöms utgöra en spridningsbarriär för arter.
Den planerade verksamheten medför ingen förändrad hydrologi i intilliggande mark.
Därmed kommer vegetationen och förutsättningarna för markbundna arter på
intilliggande mark att vara oförändrad.
En viss störning i form av buller från verksamheten i täkten kan tänkas påverka främst
fåglar i en mindre zon även utanför verksamhetsområdet. Med tanke på att denna zon
förväntas bli liten, samt utifrån vilka fågelarter som finns i området, bedöms påverkan
från buller utanför ansökningsområdet dock bli obetydlig.
För var och en av de arter som är fridlysta enligt artskyddsförordningen, respektive
rödlistade arter, som har påträffats inom ansökningsområdet har en genomgång gjorts
kring artens förekomst och bevarandestatus inom ansökningsområdet, inom
referensområdet, vilket omfattar 650 ha på File hajdar, respektive på Gotland, och i
Sverige totalt sett (se bilagor till bilaga 6, Naturvärdesinventering File hajdar).
Bedömningen efter denna genomgång är att merparten av arterna kommer att kunna
fortleva på File hajdar då de förekommer i tillräckligt hög numerär utspritt över hela
File hajdar eller i delar av området som inte kommer att brytas ut. Den lokala
bevarandestatusen för dessa arter bedöms därmed inte påverkas vid en utökad
täktverksamhet, trots att arterna minskar i individantal och delar av deras
utbredningsområde försvinner. Med "lokal" avses här hällmarksområdet File hajdar.
För en del rödlistade arter som förekommer i låga numerär kan bortfallet dock vara
tillräckligt för att bevarandestatusen skulle kunna komma att försämras, både lokalt på
File hajdar och i ett större geografiskt perspektiv. Det gäller främst mycket sällsynta
arter av marksvampar och fjärilar. Utifrån dagens kunskap bedöms bevarandestatusen
för siljanspindling EN, violettrandad spindling VU, svart taggsvamp NT, flattoppad
klubbsvamp NT, fjällfotad fingersvamp VU, kronskål NT, pluggtrattskivling VU, blekgult
lavfly NT, bredbandad mårefältmätare NT, mindre mårfältmätare NT, större vitblärefly
NT
, svartbrun klaffmätare NT, gördelljusmott VU, dubbelbandat ljusmott NT och
gulfläckig igelkottspinnare EN eventuellt kunna påverkas på File hajdar och
bevarandestatus för siljanspindling EN, fjällfotad fingersvamp VU, kronskål NT, blekgult
lavfly NT och gulfläckig igelkottspinnare EN kan eventuellt påverkas även i ett
gotländskt perspektiv.
Cementas utökade verksamhet kommer inte att påverka bevarandestatusen för någon
fridlyst art enligt artskyddsförordningen, vare sig på lokal nivå på File hajdar,
nordöstra Gotland eller i ett nationellt perspektiv.
Det ska nämnas att kunskapsunderlaget om en del av arterna är bristfälligt. Även om
de utförda inventeringarna har gett kunskap om hur arterna förekommer inom
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ansökningsområdet och i det inventerade referensområdet på File hajdar är den
jämförande informationen om arternas förekomst på Gotland och i resten av landet
inte helt komplett då det inte gjorts allomfattande riktade inventeringsinsatser av t ex
svampar i alla delar av landet. De konsekvensbedömningar som görs i denna MKB
utgår dock från en professionell bedömning av arternas sällsynthet, utifrån vad som
idag är känt om deras utbredning och förekomst, deras krav på livsmiljö, utbredning
av föredragna naturtyper etc, på samma sätt som bedömningar görs vid exempelvis
rödlistning. Med god kännedom om arterna är det på så vis möjligt att bedöma vilka
som troligen är förbisedda och vilka som troligen är så ovanliga som det verkar.
6.4.2.4 Artskydd
Inom ansökningsområdet har 30 arter påträffats som är fridlysta enligt 4, 6, 7, 8 och 9
§§ artskyddsförordningen (tabell 6). För fåglar anges de som enligt Naturvårdsverkets
handbok ska prioriteras (arter markerade med B i artskyddsförordningens bilagor och
rödlistade arter) och endast de som regelbundet förekommer i området (överflygande
arter har inte ansetts vara relevanta att ta upp). Med vilken frekvens arterna
förekommer framgår av bilaga 6, Naturvärdesinventering File hajdar med bilagor.
Samtliga arter förekommer även på andra delar av File hajdar.
Tabell 6. Fridlysta arter som påträffats inom ansökningsområdet
4§
kungsörn, havsörn, sånglärka, nattskärra, spillkråka, gulsparv,
trädlärka, apollofjäril, svartfläckig blåvinge
6§
vanlig padda, mindre vattensalamander, väddnätfjäril
7§
nipsippa
8§
salepsrot, ängsnycklar, purpurknipprot, brudsporre, luktsporre,
honungsblomster, svärdkrissla, krutbrännare, nästrot, tvåblad,
flugblomster, sankt pers nycklar, johannesnycklar, nattviol,
grönvit nattviol, majviva
9§
blåsippa
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Vilken påverkan den planerade verksamheten har på arterna redovisas nedan under
Artgruppsvis genomgång. Sammanfattningsvis består påverkan främst av att marken
inom ansökningsområdet banas av och bryts ut vilket medför att livsmiljöer för de
berörda arterna försvinner samt att individer i olika livsstadier kommer att störas,
skadas eller dödas.
En närmare beskrivning av konsekvenser för berörda arter görs nedan under
Artgruppsvis genomgång. Sammanfattningsvis är bedömningen för samtliga fridlysta
arter att de kan fortleva på File hajdar trots ingreppet och att den
populationsminskning som ingreppet medför inte äventyrar arternas bevarandestatus
varken på File hajdar, nordöstra Gotland eller i Sverige.
Mot bakgrund av ovanstående är bedömningen att förbuden enligt
artskyddsförordningen inte inträder avseende de fridlysta arter som berörs av
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täktverksamheten. Denna bedömning gäller förutsatt att föreslagna åtgärderna i avsnitt
6.4.2.5 vidtas.
6.4.2.5 Artgruppsvis genomgång
6.4.2.5.1 Kärlväxter
Inom ansökningsområdet har 19 olika rödlistade kärlväxtarter noterats, varav sju arter
är hotade (se bilaga 6, Naturvärdesinventering File hajdar inklusive bilagor). För
rödlistade växter är det främst de öppna miljöerna som är intressanta. Gläntorna och
uppfrysningsmarkerna väster om den aktiva kalkstenstäkten är särskilt intressanta.
Sällsynta arter som har talrika förekomster inom ansökningsområdet är bland annat
kalknarv VU, mjukdån NT, småtörel VU, svärdkrissla VU, honungsblomster VU och
luktsporre NT.
Inom området finns svärdkrissla VU, majviva NT, nipsippa NT, blåsippa samt ett antal
orkidéarter som omfattas av artskyddsförordningen. Samtliga av de rödlistade och
naturvårdsintressanta växter som finns i ansökningsområdet förekommer i
motsvarande tätheter eller mer även i övriga delar av File hajdar.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Marken inom ansökningsområdet kommer att avbanas och brytas ut varvid växterna
och deras livsmiljöer försvinner.
Växtmaterial (plantor eller frön) rekommenderas att tas tillvara innan avbaning för att
flyttas och etableras på lämpliga platser i närområdet. Plantor av följande arter bör tas
tillvara: salepsrot NT, honungsblomster VU, luktsporre NT, svärdkrissla VU, backtimjan NT,
ljus solvända NT och majviva NT. Frön bör samlas in från kalknarv VU och
bergjohannesört NT.
Den skadelindrande åtgärd i form av att avbaningsmassor tillvaratas som föreslås
innebär även att växtmaterial från ytterligare alvar-arter kommer att tas tillvara, även
om insamlingen av dessa är mindre selektiv. Åtgärden bör särskilt utföras i områden
med förekomst av småtörel VU och mjukdån NT.
För samtliga rödlistade och fridlysta växtarter görs bedömningen att konsekvenserna
av ingreppet är små, givet att rekommenderade åtgärder genomförs. Detta då samtliga
arter som finns i ansökningsområdet förekommer i motsvarande tätheter eller mer
även i övriga delar av File hajdar och att det endast är en liten del av förekomsten på
File hajdar som försvinner.
Ansökningsområdet har utformats så att de talrikaste växtplatserna för de mest
skyddsvärda arterna såsom nipsippa, svärdkrissla, honungsblomster och luktsporre,
sydväst om täkten, kommer att lämnas intakta. De växtplatser som tas i anspråk hyser
färre plantor. Ingreppet bedöms därför inte påverka arternas fortlevnad eller lokala
bevarandestatus på File hajdar.
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Samtliga av de rödlistade och naturvårdsintressanta växtarterna kommer att fortleva
på File hajdar och dess bevarandestatus där kommer inte att påverkas.
6.4.2.5.2 Mossor
Inom ansökningsområdet har en naturvårdsintressant mossart påträffats;
ränngaffelmossa. Ränngaffelmossa växer vid en vattensamling på avbanad mark i
anslutning till den aktiva kalkstenstäkten. Arten har enstaka växtplatser på andra delar
av File hajdar samt på närliggande Hejnum hällar.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Marken inom ansökningsområdet kommer att avbanas och brytas ut varvid mossor
samt deras livsmiljöer försvinner.
Ansökningsområdet har utformats så att skada på de rödlistade mossarter som
förekommer i närområdet undviks. De rödlistade arter som förekommer i närområdet
är arter som växer på kalkklippa, torrmarker och stigkanter. Dessa miljöer bedöms
inte påverkas av den utökade täktverksamheten med de rekommenderade
skyddsåtgärderna. Därmed bedöms de rödlistade arterna i närområdet inte påverkas
alls av täktverksamheten.
Förekomsterna av ränngaffelmossa bör flyttas till annan lämplig växtplats på File
hajdar eller Västra brottet. Detta så att växtmaterialet inte förfars.
Livsmiljöer liknande den som tas i anspråk kommer att nybildas inom
verksamhetsområdet. Det bedöms därför finnas goda möjligheter att behålla arten
inom verksamhetsområdet.
Inga rödlistade mossarter kommer att påverkas av den planerade verksamheten. Den
naturvårdsintressanta arten ränngaffelmossa kommer att få en växtplats förstörd.
Arten bedömstrots detta kunna fortleva på File hajdar, förutsatt att de
rekommenderade åtgärderna genomförs. Inga arter som omfattas av
artskyddsförordningen kommer att påverkas av den ansökta verksamheten.
6.4.2.5.3 Lavar
De naturvårdsintressanta lavar som hittats i ansökningsområdet är kattfotslav,
gammelgranslav, stor stjärnfruktslav, skrynklig skinnlav VU, havstulpanlav och enlav.
Det finns även äldre uppgifter om mossorangelav och svavellav i området.
Skrynklig skinnlav växer på en kalkklippa i skog nordväst om aktivt täktområde.
Havstulpanlav (en förekomst), gammelgranslav (två förekomster) och kattfotslav (tre
förekomster) har alla hittats i skog väster om den aktiva kalkstenstäkten. Enlav har
noterats på två platser nordväst om täktområdet (denna art har inte systematiskt
eftersökts och registrerats, varför det mycket väl kan finnas fler förekomster).
Den rödlistade art som förekommer inom ansökningsområdet, skrynklig skinnlav VU,
återfinns glest spridd även på övriga delar av File hajdar och på närliggande Hejnum
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hällar. Även de naturvårdsintressanta lavarter som påträffats inom ansökningsområdet
har växtplatser på andra platser på File hajdar och Hejnum hällar.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Inom ansökningsområdet kommer alla lavar och deras livsmiljöer att försvinna.
De rödlistade och naturvårdsintressanta arter som förekommer i ansökningsområdets
närhet är arter som växer på kalkklippa och på ved. Dessa miljöer bedöms inte
påverkas av den utökade täktverksamheten. Bedömningen är därför att påverkan på
lavar är begränsad till själva ansökningsområdet.
En av sex kända växtplatser för skrynklig skinnlav inom det inventerade området på
File hajdar kommer att försvinna i och med att ansökningsområdet tas i anspråk.
Lämpliga livsmiljöer för arten finns spritt både på File hajdar och närliggande Hejnum
hällar och arten kommer även fortsatt att finnas kvar i området. Dock kan
minskningen i numerär medföra en liten negativ påverkan på artens lokala
bevarandestatus.
Inga arter som omfattas av artskyddsförordningen påverkas av den ansökta
verksamheten.
6.4.2.5.4 Svampar
Inom ansökningsområdet har 16 olika rödlistade svamparter noterats, tio av dessa är
hotade (se bilaga 6 Naturvärdesinventering File hajdar inklusive bilagor). Utöver de
rödlistade arterna har ytterligare 18 naturvårdsarter anträffats.
Generellt kan sägas att File hajdar är rikt på svamp och att det finns ovanligt många
sällsynta arter här. Det rör sig främst om mykorrhiza-bildande arter som lever ihop
med tall och gran och som gynnas av lång trädkontinuitet. Även i bryn, gläntor och
lite öppnare alvarmarker hittas rödlistade arter.
Inom referensområdet har 40 olika rödlistade svamparter noterats, varav 23 är hotade.
Utöver de rödlistade arterna har ett 30-tal naturvårdsintressanta arter påträffats.
Av de rödlistade arter som påträffats i ansökningsområdet har alla utom en påträffats
även på andra platser på File hajdar. Den rödlistade art som förekommer i
ansökningsområdet men inte har hittats i referensområdet är fjällfotad fingersvamp VU.
Utifrån hur naturmiljöerna på File hajdar ser ut görs bedömningen att det kan finnas
fler förekomster av arten som inte har hittats. När det gäller svamp så har den
inventeringsinsats som gjorts endast kunnat kartlägga en del av de verkliga
förekomsterna.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Inom ansökningsområdet kommer alla svampar och deras livsmiljöer att försvinna.
De rödlistade och naturvårdsintressanta svamparter som förekommer i
ansökningsområdets närhet är knutna till miljöer som inte bedöms påverkas av den
utökade täktverksamheten. Bedömningen är därför att påverkan på svampar är
begränsad till själva ansökningsområdet.
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Merparten av de rödlistade och naturvårdsintressanta svamparterna kommer att
fortleva på File hajdar och den lokala bevarandestatusen bedöms inte påverkas. Då det
rör sig om en del mycket sällsynta arter kan bortfallet dock vara tillräckligt för att den
långsiktiga bevarandestatusen på File hajdar kan påverkas för ett antal rödlistade arter.
Det gäller arter som siljanspindling EN, kungsspindling NT, violettrandad spindling VU,
Cortinarius spectabilis VU, svart taggsvamp NT, flattoppad klubbsvamp NT, fjällfotad
fingersvamp VU, kronskål NT och pluggtrattskivling VU. En del arter är, såvitt känt, så
sällsynta så att även den långsiktiga bevarandestatusen på Gotland kan påverkas. Det
gäller arter som siljanspindling EN, Cortinarius spectabilis VU, fjällfotad fingersvamp
VU
och kronskål NT. Inga arter som omfattas av artskyddsförordningen påverkas av den
ansökta verksamheten.
6.4.2.5.5 Däggdjur
Några fladdermöss har inte påträffats inom ansökningsområdet men enstaka exemplar
av nordfladdermus har hittats i dagvila under barken på döda tallar på andra platser på
File hajdar. Det har rört sig om ensamma hanar eller unga individer. Dock ska nämnas
att fladdermöss inte systematiskt har eftersökts i området, istället har
expertbedömningar gjorts kring områdets potential som livsmiljö för fladdermöss.
Fladdermössen använder File hajdar under sommarhalvåret. Yngelkolonier kan finnas
i hålträd, t ex hackspettshål i lövträd. Lämpliga miljöer för detta finns i kanterna mot
bebyggelsen där andelen lövträd är lite större, d.v.s. inte inom ansökningsområdet.
Övervintringsplats bedöms inte finnas i området.
Övriga däggdjursarter som påträffats på Filehajdar är vanliga arter som rådjur, räv,
skogshare, fälthare, ekorre och husmus.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Inom ansökningsområdet kommer alla viloplatser och födosöksplatser för däggdjur,
inklusive fladdermöss, att försvinna. Inga yngelplatser eller övervintringsplatser för
fladdermöss bedöms dock påverkas.
Däggdjuren kan potentiellt påverkas av buller från verksamheten. Bullret kommer att
öka i samband med en ökad intensitet i arbetet i täkten, och påverkansområdet
förskjuts mot nordväst, men det kommer även framöver att vara begränsat till dagoch kvällstid fram till kl 22.00. Under natten då fladdermöss och många andra
däggdjur födosöker kommer det inte att ske någon störning.
Området utgör inget kärnområde för fladdermöss eller andra skyddsvärda däggdjur.
Den art av fladdermus som är påträffad i ansökningsområdets närhet är en av de
vanligare fladdermusarterna i landet. Bedömningen är därför att konsekvenserna av
den planerade verksamheten är obetydliga för områdets däggdjur.
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6.4.2.5.6 Fjärilar
Inom ansökningsområdet har 26 rödlistade fjärilsarter noterats, fem av dessa är hotade
(se bilaga 6, Naturvärdesinventering File hajdar inklusive bilagor). De flesta arter är
knutna till öppna miljöer. De sammanhängande öppna områdena väster om den aktiva
kalkstenstäkten hyser särskilt många arter. Uppfrysningsmarkerna i sydväst är en
hotspot med många arter. Här finns bland annat väddnätfjäril VU och
blodtoppsblomvecklare VU.
Tre fjärilsarter i ansökningsområdet omfattas av artskyddsförordningen: apollofjäril,
svartfläckig blåvinge och väddnätfjäril. Andra naturvårdsintressanta fjärilsarter i
ansökningsområdet är skogsvisslare, smultronvisslare, skogsvitvinge,
ängspärlemorfjäril, skogspärlemorfjäril, prydlig pärlemorfjäril, skogsnätfjäril,
midsommarblåvinge och kärrantennmal.
Generellt kan sägas att File hajdar och närliggande Hejnum hällar är rikt på fjärilar
och att det finns ovanligt många sällsynta arter här. Bryn, vindskyddade gläntor och
en stor blomrikedom är viktiga förutsättningar för fjärilarna. Inom referensområdet
har 68 rödlistade arter anträffats, varav 15 är hotade.
Av de rödlistade arter som påträffats i ansökningsområdet har alla utom en påträffats
även på andra platser på File hajdar. Den rödlistade art som påträffats i
ansökningsområdet men inte har hittats i referensområdet är större vitblärefly NT.
Sannolikt finns fler förekomster på File hajdar som inte hittats. Det finns stora
områden med livsmiljöer av samma kvalitet som i ansökningsområdet och
inventeringsinsatsen för fjärilar har inte varit heltäckande.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Inom ansökningsområdet kommer alla livsmiljöer att försvinna. Avbaningen innebär
även att individer av fjärilar, inklusive ägg, larver och puppor, kommer att skadas och
dödas.
Merparten av de rödlistade och naturvårdsintressanta fjärilsarterna kommer att
fortleva på File hajdar och den lokala bevarandestatusen bedöms inte påverkas. Då vi
har att göra med en del mycket sällsynta arter kan bortfallet dock, även om det är
begränsat, vara så stort så att den långsiktiga bevarandestatusen på File hajdar kan
påverkas för ett antal rödlistade eller naturvårdsintressanta arter. Utifrån dagens
kunskap gäller det arter som blekgult lavfly NT, bredbandad mårefältmätare NT, mindre
mårfältmätare NT, större vitblärefly NT, svartbrun klaffmätare NT, gördelljusmott VU och
dubbelbandat ljusmott NT. En del arter är, såvitt känt, så sällsynta så att den långsiktiga
bevarandestatusen på Gotland kan påverkas. Det gäller arter som blekgult lavfly NToch
gulfläckig igelkottspinnare EN.
Inga arter som omfattas av artskyddsförordningen bedöms få en försämrad
bevarandestatus, vare sig lokalt, regionalt eller nationellt. Vad avser väddnätfjäril
hänvisas särskilt till avsnitt 6.5.
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6.4.2.5.7 Fåglar
Av de rödlistade arter som observerats bedöms tre arter häcka i eller i anslutning till
ansökningsområdet; sånglärka NT, spillkråka NT och gulsparv VU. Dessutom häckar två
andra arter som enligt Naturvårdsverket ska prioriteras i artskyddssammanhang;
nattskärra och trädlärka. Vidare har ytterligare två arter, kungsörn NT och havsörn NT,
vilka är skyddade av artskyddsförordningen, noterats med sådan regelbundenhet att de
kan sägas tillhöra områdets fauna även om de inte har sina häckplatser här. Området
används i stället för födosök eller som viloplats. Miljöerna i ansökningsområdet är
inte av en sådan karaktär att området kan misstänkas utgöra en viktig rast- eller
övervintringsplats för fåglar. Det finns heller inga observationer rapporterade till
Artportalen som indikerar att så skulle vara fallet.
I närområdet på File hajdar bedöms även följande rödlistade eller av Naturvårdsverket
prioriterade arter häcka: duvhök NT, pärluggla, halsbandsflugsnappare, törnskata, orre,
kungsfågel VU och stare VU.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Inom ansökningsområdet kommer alla livsmiljöer och häckplatser för fåglar att
försvinna.
Avverkning och avbaning under fåglarnas häckningsperiod kan innebära att
häckningar går om intet genom att vuxna fåglar störs eller genom att ägg och ungar
skadas eller dödas.
Fåglarna i närområdet kan potentiellt även påverkas av buller och andra störningar
från pågående verksamhet i täkten.
För att undvika risken för skada vid avverkning och avbaning bör dessa ingrepp
undvikas under perioden mars-juli. Att så sker är en förutsättning för
konsekvensbedömningen.
De rödlistade och prioriterade fågelarter som förekommer i ansökningsområdet och
dess närhet är arter som förekommer relativt talrikt i trakten och att enstaka revir
försvinner bedöms inte påverka arternas lokala bevarandestatus.
Örnarna bedöms i dagsläget inte påverkas av störningen men ingreppet innebär att
möjligheten att etablera boplatser här i framtiden försvinner.
Ingen av de arter som konstaterats häcka i närheten av täkten bedöms som särskilt
känsliga för påverkan från buller och ingen förändring av fåglarnas populationer i
området förväntas därför p.g.a. bullrets förändrade utbredning. Sannolikt kommer
dock t.ex. örnar att undvika att häcka i direkt närhet till aktiv brytfront där
bullerpåverkan är som störst. Eftersom dessa arter inte konstaterats häcka i aktuellt
område i dagsläget så inskränker sig påverkan till att minska områdets potential för
nyetableringar av boplatser, och denna påverkan är begränsad till en relativt smal zon
närmast verksamhetsområdet.
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Sammantaget bedöms den fortsatta täktverksamheten inte påverka bevarandestatusen
för någon fågelart.
6.4.2.5.8 Grod- och kräldjur
Vuxna individer av mindre vattensalamander har observerades i två mindre
vattensamlingar väster om täktområdet i ansökningsområdet. Vattensamlingarna är
potentiella lekvatten men har inte de kvalitéer som vanlig padda behöver. Vanlig
padda förekommer spritt i området men några potentiella lekvatten för dessa har inte
hittats inom ansökningsområdet.
Småvatten är generellt sett en bristvara på File hajdar men det finns småvatten med
reproducerande mindre vattensalamander i Gamla brottet och i Slättflis provbrott.
Reproduktion av vanlig padda sker i Gamla Brottet, i Slättflis provbrott och i ett
agkärr i norra delen av referensområdet. På File hajdar förekommer även
gotlandssnok NT, huggorm, och hasselsnok. Förekomst av dessa arter kan heller inte
uteslutas i ansökningsområdet.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Inom ansökningsområdet kommer alla livsmiljöer för grod- och kräldjur försvinna.
Avbaningen innebär även att individer av grod- och kräldjur riskerar att skadas och
dödas. Påverkan är begränsad till själva ansökningsområdet.
Avbaning av de små vattenmiljöerna bör utföras utanför groddjurens lek- och
yngelperioder. Att så sker är en förutsättning för konsekvensbedömningen.
Denna period inryms väl inom den period som föreslås för att undvika skada på
häckande fågel.
Ansökningsområdet utgör inget kärnområde för grod- eller kräldjur. Arterna kommer
att kunna fortleva på File hajdar trots att enstaka potentiella lekplatser och livsmiljöer
försvinner. Att de enstaka små vattenmiljöer som finns inom ansökningsområdet
försvinner bedöms inte påverka arternas bevarandestatus på File hajdar eftersom de
tre kända reproduktionsplatserna som finns lämnas intakta.
6.4.2.5.9 Övriga insekter och spindeldjur
Naturvårdsintressanta skalbaggsarter som påträffats i ansökningsområdet är
åttafläckig praktbagge och bronspraktbagge. Enstaka exemplar av dessa arter hittades
väster om den aktiva kalkstenstäkten. På krissla hittades dessutom färska gnagspår av
en art ur släktet Cassida. Det finns två arter i släktet som lever på krissla, båda är
rödlistade.
Kantig krabbspindel NT hittades väster om täktområdet. Arten lever bland blommor i
öppna miljöer och finns sannolikt spridd på fler platser i området. En annan
naturvårdsintressant art som förekommer i ansökningsområdet är grå vårtbitare.
Av ovan nämnda arter förekommer merparten även på andra platser på File hajdar.
Åttafläckig praktbagge och bronspraktbagge har inte noterats på andra delar av File
hajdar, men väl på närliggande Hejnum hällar. De naturvårdsintressanta arterna som
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inte är rödlistade har inte inventerats lika noggrant och att döma av naturmiljöernas
karaktär kan det misstänkas att de förekommer spritt, om än glest, på såväl File hajdar
som Hejnum hällar.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Inom ansökningsområdet kommer alla livsmiljöer att försvinna. Avbaningen innebär
även att individer av insekter och spindeldjur kommer att skadas och dödas.
Påverkan är begränsad till själva ansökningsområdet.
Sammantaget så kommer de rödlistade spindeldjuren att kunna fortleva på File hajdar
och den lokala bevarandestatusen bedöms inte påverkas. För övriga
naturvårdsintressanta insekter och spindeldjur görs samma bedömning även om den är
osäkrare då de inte inventerats lika noggrant.
6.4.3 Konsekvenser för förslag till nya och utvidgningar av Natura 2000områden
Cementa har genomfört en fördjupad utredning av indirekt påverkan på naturvärden i
de föreslagna utvidgningsområdena för Natura 2000- områdena runt
täktverksamhetenen, se Figur 32. De områden som studerats är föreslaget
utvidgningsområde för Hejnum Kallgate samt föreslaget utvidgningsområde i norra
delen av Bojsvätar. Övriga föreslagna nya eller utvidgade Natura 2000-områden
ligger utanför verksamhetens influensområde för grundvatten och utanför
avrinningsområdet för planerad verksamhet och kan därför inte påverkas av ansökt
verksamhet. Nedan följer en sammanfattning av utredningen, för fler detaljer
hänvisas till bilaga 13, PM indirekt påverkan på naturvärden i utökningsområden för
Natura 2000.

Uppdragsnummer
Datum

US16022
2017-12-22

86 (109)

Miljökonsekvensbeskrivning

Figur 32. Förslag på nya och utvidgningar av befintliga Natura 2000-områden och
influensområdet för grundvatten.
De naturvärden som kan påverkas hydrologiskt är våtmarker, varför utredningen
fokuserats på dessa habitat, samt arter som omfattas av artskyddsförordningen och är
knutna till våtmarker. De aktuella habitaten och arterna inom de föreslagna
utvidgningsområdena är rikkärr, väddnätfjäril, flugblomster, luktsporre och orkidéer.
Föreslaget utvidgningsområde i norra delen av Bojsvätar
Föreslaget utvidgningsområde i norra delen av Bojsvätar försörjs under
vegetationssäsongen med vatten från direkt nederbörd och från två bäckar som till
stora delar är omformade till avvattnande diken. Dikningen har skett under 2010-talet
och medför att vattnets uppehållstid minskar inom utvidgningsområdet. Eftersom
förhållanden med stark avvattning råder så har ytvattenutträngningen mindre
betydelse för området och minskningen (beräknad till 1,2 %) av vattenflödet är helt
underordnad avvattningsaktiviteterna. Arealen av Natura 2000-naturtypen rikkärr är
också liten (0,3 hektar) viket gör att en eventuell förlust på grund av minskat
ytvattenflöde skulle vara försumbar. Avståndet till ansökningsområdet är även för
stort för att den minskning av avrinningsyta som utökningen av täkten innebär skulle
kunna få någon konsekvens. Vattnet som rinner av vid täktområdet hinner upptas av
vegetation eller tillförs grundvattnet långt innan det når utvidgningsområdet. Även för
orkidéer, vilken är den artgrupp som påträffats i området som är hydrologiskt känslig,
påverkas inte gynnsam bevarandestatus negativt. Detta med anledning av att det inte
blir någon påverkan på orkidéernas habitat rikkärr.
Slutsatsen är att det inte kommer att uppstå några negativa effekter på föreslaget
utvidgningsområde för Bojsvätar på grund av den ansökta verksamheten.
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Föreslaget utvidgningsområde för Hejnum Kallgate
Föreslaget utvidgningsområde för Hejnum Kallgate ligger högre upp i terrängen,
vilket gör att den inte försörjs av grundvattenutträngning under vegetationssäsongen.
Ytvattentillgången beror på vad som magasinerats i ovanliggande strandvall under
vintern samt vad som tillförs i form av ytvatten under sommarhalvåret. Det gör att det
relevanta avrinningsområdet är begränsat till närområdet. Detta område ligger inom
samma avrinningsområde som den utökade täkten påverkar. Med tanke på avståndet,
den svaga lutningen och förekomsten av magasinerande våtmarker är det mindre
troligt att vatten som faller vid täkten når fram till utvidgningsområdet för Hejnum
Kallgate men det kan inte helt uteslutas. För väddnätfjäril, flugblomster, luktsporre
och övriga orkidéer, vilka är de relevanta arter som påträffats i området, påverkas inte
gynnsam bevarandestatus negativt. Detta med anledning av att väddnätfjäril är knuten
till habitat som inte är beroende av ytvattenflöden från File hajdar. Orkidéer påverkas
inte eftersom det inte blir någon effekt som påverkar deras habitat rikkärr.
Slutsatsen är att det inte är sannolikt att utvidgningsområdet berörs av utökningen av
File hajdar-täkten, men att det finns en viss osäkerhet vad gäller om
ytvattenavrinningen skulle kunna nå utvidgningsområdet för Hejnum Kallgate eller
strandvallen vid kraftig nederbörd. Med anledning av denna osäkerhet
rekommenderas en uppföljning av området. Denna bör omfatta uppföljning av
grundvattennivåer (yt- och djupare grundvatten) samt kvantitativ uppföljning av
kärlväxter, mossor och landsnäckor som är knutna till rikkärr. Cementa bör även titta
på möjligheten att öka arealen rikkärr. Dessa rikkärr bör då förslagsvis utföras högt
uppe i avrinningsområdet för att få så stor vattenfördröjande effekt som möjligt. De
kan förslagsvis tillskapas genom igensättning av diken samt genom olika röjningsoch återskapandemetoder.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Sammanfattningsvis bedöms konsekvenserna för de föreslagna utvidgningsområdena
för Natura 2000 bli små. Det kommer inte att uppstå några negativa effekter på
föreslaget utvidgningsområde för Bojsvätar och det är inte sannolikt att
utvidgningsförslaget för Hejnum Kallgate påverkas, men det kan inte helt uteslutas
särskilt vid kraftig nederbörd. Av denna anledning bör området följas upp för att
utesluta eller dokumentera en eventuell påverkan.
6.5

Konsekvenser för väddnätfjärilen
Väddnätfjäril är knuten till våtmarksmiljöer som är rika på ängsvädd. De viktigaste
våtmarksmiljöerna är kalkfuktängar, rikkärr och kalkfukthedar-blekevätar. Cementa
har genomfört en noggrann fältstudie som i sin helhet täckt alla potentiella livsmiljöer
inom ett stort område kring förslaget till utökad täkt, se bilaga 7, Väddnätfjäril på File
hajdar-Artskyddsutredning inför utökad kalkbrytning, och bilaga 11, PM Natura
2000-indirekt påverkan på naturvärden.
Vid File hajdar-täkten finns en delpopulation på ca 2 000 individer. Den största finns
fem kilometer åt söder i Hejnum Kallgate och består av minst 17 000 individer.
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Ytterligare flera större förekomster finns, t.ex vid Forsvidar i norr Högstensvät åt
nordväst. Tillsammans ingår alla dessa områden i en större metapopulation som
sträcker sig från Forsvidar i norr till Bälsarvet i söder och som omfattar ca 25-30 000
individer. Populationen bör vara den största i Sverige och bör också ha gynnsam
bevarandestatus eftersom populationen är att beteckna som livskraftig.

Figur 33.Habitat för väddnätfjäril vid File hajdar-täkten samt fynd av larvkolonier
under 2016 och 2017. Av kartan framgår var habitat går förlorat till följd av utökning
av täkten samt vilka habitat som kan påverkas hydrologiskt indirekt.
Knappt 5 ha habitat försvinner vid en utökning av File hajdar-täkten, vilket motsvarar
23% av habitatet lokalt och 1,5% av habitatet i metapopulationen, se Figur 33.
Hydrologisk påverkan genom lägre ytavrinning kan påverka ytterligare ca 7 ha
negativt genom att habitatets kvalitet sjunker. Effekten blir att populationen riskerar
att minska med 500-1000 individer. Ingen påverkan kommer att ske i Natura 2000området Hejnum Kallgate där en liten population av väddnätfjäril förekommer.
Topografiskt ligger livsmiljön söder om Orgbäckens fortsättning genom våtmarkerna
och som bildar lågpunkt i det våtmarksbäcken som utgör norra delen av Hejnum
Kallgate. Det gör att livsmiljön under åtminstone sommarhalvåret hydrologiskt hänger
samman med de ytvattenflöden och rörliga markvatten som härstammar från Hejnum
hällar, och inte med File hajdar. Under vintern kan området periodvis översvämmas
och utgör då en hydrologisk enhet, men detta inträffar då larverna befinner sig i vila
och utanför vegetationssäsongen.
Slutsatsen är att konsekvenserna är små för metapopulationen som helhet på File
hajdar. Metapopulationen kommer fortsatt att ha gynnsam bevarandestatus med en
livskraftig population med goda spridningsmöjligheter mellan de lokala
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populationerna. Den lokala populationen vid File hajdar-täkten kommer fortsatt att ha
en funktion både som en stor delpopulation och som en viktig länk för spridning. För
den lokala populationen är däremot konsekvenserna stora då 23% av arealen habitat
direkt försvinner och 25% habitat riskerar att försämras i och med utökningen av File
hajdar-täkten. Cementa planerar med anledning av detta, trots att påverkan på
metapopulationen är liten, att ta fram ett särskilt åtgärds- och uppföljningsprogram i
samband med den utökade täktverksamheten. Syftet med detta är att genom ett antal
skyddsåtgärder på kort och lång sikt se till att det finns en livskraftig population av
väddnätfjäril vid File hajdar. Målet är att tillföra lika mycket habitat som går förlorat i
och med täkten och att detta sker inom området File hajdar eftersom det är den
populationen av väddnätfjäril som påverkas.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Sammanfattningsvis bedöms konsekvenserna för väddnätfjärilen lokalt kunna bli
stora, men för hela populationen bli små. För att bidra till att det finns en livskraftig
population av väddnätfjäril både på kort och lång sikt planerar Cementa att tillskapa
lika mycket habitat som går förlorat genom utökning av File hajdar-täkten.
6.6

Konsekvenser för kulturhistoriska värden
Anläggandet av en vattenledning längs med truckvägen till Spillingsdammen berör
inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar utöver att ledningen
passerar ett åkerområde i öster från 1800-talet, som idag är skogsbeväxt och i delar
tagits i anspråk av truckvägen.
Omledningen av Spillingsån förbi Spillingsdammen ger inga konsekvenser för
kulturhistoriska värden. De skogsdiken som löper över området är av allt att döma
upptagna under 1900-talet och därmed sentida diken.
Den horisontella utökningen av täktområdet för File hajdar-täkten kommer däremot i
konflikt med två kulturhistoriska lämningar, benämnda 113:1 och 114:1 i Othem
socken. Lämning benämnd 113:1 är en övrig kulturhistorisk lämning i form av en
äldre täkt, ett 40 meter lång och 5-15 meter brett dagbrott i öst-västlig riktning med
nedfart i östra delen och en vattenansamling på botten. Lämning benämnd 114:1 är en
övrig kulturhistorisk lämning i form av en gruva, sannolikt en provbrytning.
Lämningen är ca 2,8 meter i diameter, tre meter djup och delvis vattenfylld. Det finns
en 0,1-0,4 meter hög och 1-1,5 meter bred vall runt lämningen. Båda lämningarna är
uppkomna på 1930-talet och sålunda inte att betrakta som fornlämningar i enlighet
med kulturmiljölagen. Om behov finns kommer dessa två kulturlämningar att
dokumenteras innan brytning sker i närheten av dessa.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Konsekvenserna på kulturmiljön av den ansökta utökningen av Cementas
täktverksamhet bedöms bli små. Detta i och med att vare sig ledningen längs
truckvägen eller omledningen av Spillingsån berör några kulturhistoriska lämningar.
De två lämningar som klassas som övriga kulturhistoriska lämningar som berörs av
den horisontella utökningen av täkten kommer att dokumenteras innan brytning om
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behov finns. Själva täktverksamheten stärker den tradition av kalkbrytning som har
skett i området sedan början av 1700-talet.
6.7

Konsekvenser för friluftsliv
Verksamheten tar i anspråk en markyta som idag är tillgänglig för friluftsliv. Det är
dock endast en liten andel av tillgänglig mark av liknande karaktär som berörs, och
ansökningsområdet nyttjas under stora delar av året relativt sparsamt. Delar av
ansökningsområdet är redan i dagsläget avgränsat till industriområde.
Pilgrimsleden S:t Olavsleden kommer inte att beröras av den planerade verksamheten.
Två skogsvägar i området kommer att spärras av till följd av brytning, detta på grund
av säkerhetsaspekter samt för att skydda vissa känsliga områden från olovlig
terrängkörning. Påverkan på tillgängligheten bedöms som försumbar då ett flertal
vägar leder in i området från olika riktningar och cykellederna inom ramen av Gotland
Bike Park berörs ej.
Verksamhetsbuller från täkten blir i framtiden av samma art och karaktär som i
dagsläget. Då brytningen i Västra brottet avslutas 2025 kommer verksamhet till
skillnad från i nuläget att bedrivas dagligen i File hajdar-täkten. Verksamheten är
dock begränsad till helgfria vardagar och bullret har en relativt begränsad utbredning.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Konsekvenserna för friluftslivet bedöms bli obetydliga då delar av ansökningsområdet
redan i dagsläget är avgränsat till industriområde av samma karaktär och art som idag
och endast utgör en liten del av det totala tillgängliga området friluftsliv runt File
hajdar. Verksamhet kommer att bedrivas dagligen i File hajdar-täkten men dock
endast helgfria vardagar. Påverkan på tillgängligheten bedöms som försumbar då ett
flertal vägar leder in i området från olika riktningar och cykellederna inom ramen av
Gotland Bike Park inte berörs.

6.8

Konsekvenser av utsläpp till luft
Utsläpp till luft från kalkbrottet består i första hand av utsläpp av koldioxid,
kväveoxider, svaveldioxid och stoft/partiklar. Utsläppen härleds främst från
förbränning av bränsle och damning i samband med transporter. Krossning av
kalkstenen är även ett moment som kan ge upphov till damning.
Partiklar (stoft) i utomhusluft har såväl naturliga som antropogena (dvs. av människan
skapade) källor. De naturliga processerna som ger upphov till stoft är till exempel
skogsbränder och spridning av damm/sand och havssalt tillföljd av vind. Dessa
partiklar är vanligtvis grövre än de som härleds till antropogena källor och anses
därför mindre hälsovådliga. De antropogena källorna är i första hand förbränning av
biobränseln och fossila bränslen, men även slitageprodukter från vägtrafik (Partiklar
och stoft – en kunskapsöversikt, länsstyrelsen Västra Götalands län).
Utsläpp av stoft ger främst påverkan på människors hälsa men även miljöeffekter kan
förekomma beroende på stoftets karaktär. Desto mindre partikelstorlek stoftet har
desto farligare anses det vara då det kan komma längre ner i lungorna.
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Under ansökt tillståndstid kommer täktverksamheten i Västra brottet att upphöra och
all brytning av sten koncentreras till File hajdar-täkten. Det innebär att transporterna
från File hajdar-täkten till krossningen i Västra brottet kommer att öka jämfört med
dagens situation. Idag är fördelningen av transporterna ungefär 40% från File hajdartäkten och 60% från Västra brottet. Från år 2021 till dess att brytningen i Västra
brottet avslutas omkring år 2025 är transportfördelningen ungefär 80% från File
hajdar-täkten och 20% från Västra brottet. Därefter kommer 100% av transporterna att
ske från File hajdar-täkten. Detta innebär att det kommer att bli fler transportrörelser
på truckvägen vilket leder till ett ökat behov av dammbekämpning. Åtgärder för att
begränsa dammning görs redan idag genom vattenbegjutning av truckvägen och
kommer att fortsätta även under nästa tillståndsperiod. Beslut om byte av
fordonsparken kommer att tas omkring år 2021, varför någon bedömning om vilken
förändrad utsläppsmängd detta innebär inte kan göras. Men används motsvarande
truckar som idag (90-tons truckar) ökar transportbehovet (räknat som kilometer
transport per ton sten) med ca 150%. Används däremot större truckar (135-tons
truckar) ökar transportbehovet med ca 65%.
Cementa har utfört mätningar av partiklar (PM10 och PM2,5) på tre platser kring
anläggningen, se bilaga 14, Mätning av partiklar i Slite på Gotland. Två mätstationer
var belägna i Slite och en i Othem. Mätstationen i Othem är den som ligger närmast
täktverksamheten i File hajdar och transporterna på truckvägen varför den ger mest
information om verksamhetens påverkan. Othem ligger öster om täkten och norr om
transportvägen vilket betyder att mätstationen påverkas av täkt och väg när vindarna
är sydliga och västliga, vilket de var under ungefär hälften av mätperioden.
Medelvärdet för både PM10 (9,3 µg/m3) och PM2,5 (3,2 µg/m3) låg långt under
miljökvalitetsnormerna (MKN) för partiklar och även en bit under miljömålet. Det
utfördes inga mätningar under mars, samt endast under några dagar under april, vilka
är de två månader då partikelhalterna generellt är som högst. Detta på grund av torrt
väder och hög andel resuspension och damning som följd. Det är troligt att halterna
skulle vara något högre om mätningarna hade genomförts under ett helt kalenderår,
men sannolikheten för att MKN skulle överskridas är liten.
Det har inte genomförts några mätningar av kvävedioxid på samma sätt som för
partiklar. Detta har inte bedömts behövas då sannolikheten att verksamhetens
transporter skulle kunna leda till överskridande av MKN är liten. MKN för
kväveoxider kan överskridas längs med större trafikleder samt på tät trafikerade
mindre lokalgator där luftrummet begränsas genom omkringliggande höga hus. Några
sådana förutsättningar finns inte i Slite.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Konsekvenserna i form av utsläpp till luft bedöms bli måttliga med anledning av att
transportbehovet kommer att öka när mer kalksten bryts i File hajdar-täkten och
brytningen i Västra brottet avslutas, vilket innebär att stenen behöver transporteras
längre för att nå krossanläggningen. Inför beslut om ny fordonspark behöver de nya
fordonens utsläppsklass i förhållande till lastkapacitet utvärderas för att minska
transporternas utsläpp av luftföroreningar. MKN för partiklar eller kvävedioxider
riskerar dock inte att överskridas med anledning av de ökade transporterna.
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6.9

Konsekvenser av buller
Verksamhetens bullerpåverkan har undersökts och nedan följer en sammanfattning av
denna utredning. För fler detaljer hänvisas till bilaga 15, Externt buller
täktverksamhet.
Bullerpåverkan från den ansökta verksamheten är av samma art som i nuläget då de
ingående arbetsmomenten inte kommer att förändras. Under tillståndsperioden, runt år
2025, kommer brytningen av kalksten i Västra brottet att avslutas och därmed även
bullerpåverkan från denna del av verksamheten, som också ligger närmast Slite. Den
del av verksamheten som i huvudsak är föremål för förändring är transporterna av sten
mellan utskjuten salva och krossningsanläggningen i Västra brottet. I nuläget
transporteras stenen mellan utskjuten salva och krossningsanläggningen med hjälp av
fyra stycken bergstruckar med lastkapacitet om 90 ton, men omkring år 2021 kommer
den nuvarande maskinparken att behöva bytas ut. För utförligare information om
transportsystemet se avsnitt 3.2.
Beräkningar av bullernivåer från den ansökta verksamheten har gjorts för
driftsperioden år 2021 – 2025 samt år 2025 - 2041 under förutsättning av transport om
3,8 Mton sten/år, se bilaga 15, Externt buller täktverksamhet. Beräkningarna har
gjorts för nuvarande tillgängliga modeller av bergstruckar i storleksklasserna 90respektive 135 ton (storleksklasserna avser lastkapacitet). Vidare har beräkningarna
för respektive storleksklass gjorts för en bergstruck mer än vad som minst krävs för att
hantera transportvolymerna, detta för att säkerställa att beräkningarna täcker in
möjliga konsekvenser för den ansökta verksamheten.
Omgivningspåverkan i form av buller från den planerade verksamheten beräknas
minska jämfört med nuläget, bl.a. med anledning av att kalkbrytningen inom Västra
brottet avslutas under tillståndstiden. Beräkningarna visar även att bullernivåerna från
den ansökta verksamheten ligger inom ramen för föreslagna riktvärden
(Naturvårdsverket, 2015:6538) för mätpunkterna i rapporten, se Figur 34.
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Figur 34. Utbredning och nivå av buller vid ansökt täktverksamhet år 2021 när
brytning sker i Västra brottet samt åt väster i File hajdar-täkten.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Konsekvenserna av buller bedöms bli små då beräkningar visar att bullernivåerna
ligger inom Naturvårdsverkets riktvärden för immissionsbuller vid bostäder trots att
en ökning av transporterna kommer att ske när mer sten bryts vid File hajdar-täkten.
Bullret från verksamheten i Västra brottet kommer att minska efter år 2025 då
brytningen i täkten avslutas.
6.10

Vibrationer, luftstötar och stenkast
Täktverksamhet där stenen sprängs loss ger upphov till vibrationer som kan uppfattas
som störande av närboende. Människor upplever obehag av vibrationer långt innan det
finns risk för att byggnader kan komma till skada. Ett snittvärde för känseltröskeln,
det vill säga den nivå där man kan känna en vibration är ca 0,1-0,3 mm/s
(Naturvårdsverket, Nationell samordning av omgivningsbuller, 2013). Riktvärdet,
som det är praxis för branschen att följa, ligger på 4 mm/s. Detta är ett riktvärde där
hänsyn tas till komfort mer än till nivå för när skador på byggnader kan uppstå. Det
riktvärde som anges enligt Svensk standard (SS 4604866) avser nivå för att undvika
skaderisk och är betydligt högre.
Vibrationer som uppstår i samband med sprängningar varierar i storlek främst
beroende på avståndet från sprängplatsen men också på mängden sprängämne som
detonerar samtidigt. Andra faktorer som spelar in är bland annat de lokala geologiska
förhållanden men även faktorer som sprängborrhålens inspänning och sprängämnets
egenskaper. Där det är tekniskt möjligt bör tändplanen anpassas för att minimera den
laddningsmängd som ger samverkan i vibrationen som når närliggande fastigheter.
(RTC, Guideline avseende vibrationer inomhus orsakade av sprängningsinducerade
vibrationer och luftstötvågor, 2010) En sådan anpassning genomförs inom Cementas
verksamhet.
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I samband med en detonering av laddning breder tryckvågor ut sig i luften, så kallade
luftstötsvågor. Trycket beror bland annat på laddningens storlek och graden av
inneslutning, men även på väderförhållanden under sprängningen. De lägre
frekvenserna i luftstöten dämpas långsammare och kan därför orsaka övertryck på
långa avstånd. Luftstötsvågorna kan medföra omgivningspåverkan i form av ljud då
fönster, dörrar, porslin och så vidare skallrar. I undantagsfall kan de förorsaka skador
på byggnader. (RTC, Guideline avseende vibrationer inomhus orsakade av
sprängningsinducerade vibrationer och luftstötvågor, 2010)
För att minska obehag av vibrationer och luftstötsvågor är det viktigt att ta hänsyn till
tidpunkt på dagen. Det är större sannolikhet att det finns en acceptans för vibrationer
om det finns en god kännedom om verksamheten och om sprängningen utförs vid
samma tidpunkt varje dag. Utöver tidpunkten är också sprängningens varaktighet och
antalet sprängningar under till exempel ett dygn faktorer som påverkar uppfattningen
och upplevelsen av vibrationerna. Cementa genomför sprängningar vardagar mellan
klockan 07.00-16.00, främst mellan klockan11.00-11.30 alternativt 14.00-14.30.
Den vibrationsutredning, bilaga 16, Vibrationsutredning täkttillstånd 2021-2041, som
Cementa låtit upprätta, visar på att en reducering av maximalt samverkande laddning
jämfört med idag kan komma att erfordras för att vibrationsnivån inte ska överstiga
v=4 mm/s vid närmast belägna byggnad vid utvidgning av Västra brottets nordvästra
del då man närmar sig fastigheten Othem Klints 1:46. Övriga sprängningar i Västra
brottet och File hajdar-täkten bedöms kunna utföras med bibehållen maximal
samverkande laddning utan att vibrationerna överskrider 4 mm/s i byggnader runt
täkterna.
Luftstötsvågens risk för påverkan på byggnad är beroende av bl.a. faktorer som
avstånd, laddningens storlek, sprängämnets inneslutningsfaktor, topografi, vindstyrka,
vindriktning, lufttryckens höjd och mäktighet. Eftersom vindriktningen från sydväst är
mest dominerande i detta område så innebär det störst risk för påverkan mot nordost.
Under de mätningar som utförts sedan år 2008 har aldrig luftstötvågen i samband med
sprängning överskridit det rekommenderade riktvärdet 250 Pa, utan underskridit detta
värde med god marginal. Det finns inget i den planerade fortsatta brytningen som
tyder på att påverkan av luftstötvåg ska komma att öka.
Vid sprängning kan det ske stenkast. Detta kan bero på flera olika faktorer i samband
med laddningen, men det kan även bero på geologiska faktorer och en dålig rensad
överyta på berget med till exempel lösa stenar. (SBMI, Råd inför sprängning i
bergtäkter)
Normal kastlängd bygger på ett kontrollerat sprängningsförfarande med normala
säkerhetsåtgärder. Säkerhetsåtgärderna och noggrannheten i utförandet av dessa, till
exempel förladdning, tändföljd, bergrensning, borrhålsprecision, laddning av salvans
första rad osv, är avgörande för hur stor risken för stenkast är och hur långa
kastlängder som kan förväntas. Detta avgör i sin tur bedömningen av storleken på
riskområdet.
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I vissa fall sker stenkast med större kastlängder än det normala, vilket är ovanligt och
beror på att något har gått fel i salvan. De vanligaste händelseförloppen som orsakar
långa kastlängder är kratereffekt, kast från pallkant och urblåsning. Kratereffekt kan
uppstå om den oladdade delen är så liten att det är en kortare väg för sprängämnet att
trycka berget uppåt än framåt. Stenkasten kan då ta nästan vilken riktning som helst.
Kast från pallkant beror ofta på en för stor laddning i förhållandet mellan laddat
borrhål och pallkanten. Stenkast sker i detta fall i första hand vinkelrät mot borrhålets
riktning. Det teoretiska påverkansområdet ligger i vissa områden delvis utanför
täktområdet. Dessa områden töms och avspärras med vakt inför sprängning.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Konsekvenserna av luftstötar bedöms bli små med tanke på att den fortsatta planerade
brytningen förväntas ha samma styrka på luftstötvågorna som nuvarande brytning och
att dessa sedan 2008 aldrig har överskridit det rekommenderade riktvärdet på 250 Pa.
Även konsekvenserna av vibrationer bedöms bli små då de riktvärden som är praxis
vid täktverksamhet med vidtagna åtgärder kommer att kunna innehållas.
Konsekvenserna av stenkast bedöms bli små då bland annat bommar och stängsel runt
täkten hindrar obehöriga att komma nära vid sprängning. Stenkast från verksamheten
är ovanligt idag och bedöms inte öka i och med den ansökta verksamheten.
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7

RISK FÖR OLYCKA
Cementas verksamhet i Slite omfattas inte av lagen (1993:381) om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade
Sevesolagstiftningen. Mängden explosiva ämnen som hanteras av Cementa är inte av
den omfattningen att verksamheten omfattas av den aktuella lagstiftningen.
Leverantören av emulsionssprängmedlet omfattas dock av den så kallade
Sevesolagstiftningen och har sitt lager inom Cementas verksamhetsområde.
Risker hänförliga till de explosiva ämnena hanteras på så sätt att de ämnen som
används inte blir explosiva förrän de blandas, vilket sker först i borrhålen för
sprängning, samt att ämnena transporteras separat och förvaras skilda åt samt inlåsta,
se avsnitt 3.
Sprängning är ett riskfullt moment som sker under stor säkerhet. Sprängning sker en
till två gånger i veckan i Västra brottet samt en till två gånger i veckan i File hajdartäkten. Sprängningarna sker vardagar kl. 07.00 till kl. 16.00, i de flesta fallen mellan
kl. 11.00- 11.30 eller 14.00-14.30. Täkten utryms innan sprängning och inför
sprängning i Västra brottet töms även en närliggande cykel- och gångväg och vakter
sätts ut för att säkerställa att ingen vistas i området under denna tid. Inför sprängning
vid File hajdar-täkten spärras närliggande vägar av genom att vakter placeras ut.
Varningssignaler ljuder två minuter innan sprängning sker så att alla ska vara
uppmärksamma och medvetna om sprängningen. Efter sprängning kontrolleras att alla
hål har detonerat innan signalen ”Faran över” ljuder. Därefter öppnas tillfälligt
avsprärrade områden för användande igen. Det avsprängda området besiktigas för att
undersöka eventuellt överhäng på klippväggen. Om sådant uppkommit skrotas
väggen, dvs hamras denna sten ner mekaniskt. Först därefter släpps arbetet på fullt
igen och den framsprängda kalkstenen tas omhand och fraktas till stenkrossen.
Risken för kast i samband med sprängning beskrivs i avsnitt 6.10 ovan. Det område
som teoretiskt skulle kunna nås genom ett bakåtkast vid de detonationsmängder som
används ligger delvis utanför täktområdet men dessa områden avspärras temporärt
med vakter inför sprängningstillfällen. Inför sprängning töms och avspärras med vakt
de områden som teoretiskt kan påverkas av stenkast.
Verksamhetsområdet är avspärrat med stängsel och tydliga skyltar som upplyser om
att det är förbjudet att tillträda verksamhetsområdet. Stängslet och skyltarna ses över
löpande för att säkerställa att obehöriga inte kan ta sig in på området och riskera att
skada sig.
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EFTERBEHANDLINGSPLAN OCH MILJÖKONSEKVENSER
EFTERBEHANDLINGSSKEDE

8.1

Efterbehandling Västra brottet
Brytningen av sten i Västra brottet kommer att avslutas under tillståndsperioden,
planerna är att detta sker runt år 2025. Cirka två tredjedelar av Västra brottet kommer
att tillgängliggöras för allmänheten när brytningen upphör. Den östra delen, där
krossningsarbeten för File hajdar-täkten fortsätter, kommer att skiljas av med
industristängsel. Cementa har för avsikt att i den avslutande täkten skapa en plats med
goda förutsättningar för biologisk mångfald och rekreation. Nedan följer en
sammanfattning av bolagets efterbehandlingsplaner för Västra brottet. För fler detaljer
se bilaga 17, Efterbehandlingsplan Västra brottet.
Målet är att skapa naturmiljöer som gynnar den för regionen karaktäristiska biologiska
mångfalden och att förbättra tillgängligheten så att mervärde skapas för såväl Slitebor
som andra besökare i området.
Så länge transportvägen från File hajdar-täkten används och verksamhet bedrivs i
östra delen av Västra brottet kommer Cementa att fortsätta leda bort vatten från pall 1.
Gropen i pall 2 kommer då vara vattenfylld (till nivå -28 m) med en strandlinje strax
under botten till pall 1. Täktområdet kommer under denna tid att utgöras av
alvarmark, blomrika gräsmarker, strukturrika branter och rasmark, småvatten och
centralt i området en djup sjö, se Figur 35.
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Figur 35. I ett första skede kommer efterbehandlingsplanen att syfta till att skapa
alvarmark, blomrika gräsmarker, småvatten, strukturrika branter och rasmarker samt
strandmiljöer kring den djupa sjön mitt i området.
I framtiden när även verksamheten i File hajdar-täkten har upphört kommer hela
Västra brottet, även pall 1, att vattenfyllas och en stor sjö kommer att täcka hela det
efterbehandlade området. Vid denna tidpunkt kommer vattenytan i sjön att ställa in sig
på + 0 m till + 1 m och Västra brottet kommer då inte att ge någon påverkan på
grundvattennivåerna runt brottet. De miljöer som tillskapas i närtid kommer alltså i en
avlägsen framtid att hamna under vatten. Ambitionen är att under tiden främja den
biologiska mångfalden och allmänhetens tillgång till ett nytt naturområde. Avsikten är
även att testa olika metoder för efterbehandling som senare kan användas på andra
platser.
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8.2

Efterbehandling File hajdar-täkten
Cementa har för avsikt att även fortsatt bedriva kalkstensbrytning på File hajdar, d.v.s.
även efter år 2041 som den aktuella ansökan omfattar. Hur länge beror på samhällets
efterfrågan av cement och hur man i framtiden värderar de motstående intressena som
finns på platsen. Cementa har tagit fram ett efterbehandlingsdokument som sätter
ramarna för efterbehandlingen av File hajdar-täkten genom att redogöra för den
huvudsakliga inriktningen, målbilden och ambitionen för den kommande
efterbehandlingen av täkten. Nedan följer en sammanfattning, för fler detaljer
hänvisas till bilaga 18, Efterbehandlingsplan File hajdar.
Den övergripande ambitionen med efterbehandlingen av File hajdar-täkten är att
skapa så bra förutsättningar som möjligt för biologisk mångfald.
Målbilder för efterbehandlingen finns i närområdet. Ett sådant är det så kallade Gamla
brottet, ett mindre provbrott från 1940-talet som lämnats för fri utveckling och med
tiden har utvecklat ett högt naturvärde. Andra målbilder är ett antal Natura 2000naturtyper samt blomrika vägkanter vilket Gotland är känt för.
Med dagens beräkningar så kommer täkten efter avslut att vattenfyllas till en nivå som
ligger på ca + 30 m. Med den brytningsplan som finns idag innebär det att den
avslutade täkten till största delen kommer att utgöras av en djup sjö med branta
klippstränder. Efterbehandlingen kommer därför att fokusera på att göra dessa
klippbranter så attraktiva som möjligt för biologisk mångfald samt att restaurera
miljöer ovan täktens kant, dvs. på mark som använts för verksamheten men där
kalkbrytning inte skett.
Ambitionen är att täktens väggar ska vara lika strukturrika som i Gamla brottet. Här
ska finnas hyllor och håligheter som lockar till sig fåglar och fladdermöss. Det ska
också kunna växa konkurrenssvaga örter och sällsynta mossor på klippväggarna. I
anslutning till sjön (den vattenfyllda delen av täkten) kommer strandzonerna formas
på ett sätt som gynnar biologisk mångfald. Det kommer även att skapas mindre
småvatten, både permanenta sådana som kan fungera som reproduktionsplatser för
groddjur och trollsländor och mer tillfälliga vätar med zonerad vegetation. Åtgärder
kommer att göras för att på torra ytor skynda på utvecklingen mot en gles
alvarvegetation med lågväxta örter och basiska berghällar med en naturtyp som är
karaktäristisk för denna naturtyp. Död ved kommer att placeras ut för att locka
insekter. Det kommer även att skapas områden med stor blomrikedom där drivor av
blåeld, gulreseda och väddklint kan fungera som en pollen- och nektarkälla för
omgivningens rika insektsliv. Växten nipsippa, som har en stor del av sitt bestånd i
Europa på Cementas fastighet, kommer att planteras in på väl valda platser.

9

MILJÖMÅL

9.1

Nationella miljömål
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton
miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål. Generationsmålet anger inriktningen för
den samhällsomställning som behöver ske inom en generation och
miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska
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leda till. Målen styr Sveriges miljöarbete och visar vägen för hur de stora
miljöproblemen skall lösas till 2020. De nationella miljömål som är mest relevanta
sett till Cementas täktverksamhet är markerade med fet stil i listan nedan.


Begränsad klimatpåverkan



Frisk luft



Bara naturlig försurning



Giftfri miljö



Skyddande ozonskikt



Säker strålmiljö



Ingen övergödning



Levande sjöar och vattendrag



Grundvatten av god kvalitet



Hav i balans samt levande kust och skärgård



Myllrande våtmarker



Levande skogar



Ett rikt odlingslandskap



Storslagen fjällmiljö



God bebyggd miljö



Ett rikt växt- och djurliv

Under detta avsnitt är beskrivningar och verksamhetens bedömda inverkan på
möjligheten att nå miljömålet fokuserade på dessa mål. Verksamheten berör även
andra miljömål, men då i mindre omfattning.
Generationsmålet
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljöoch hälsoproblem utanför Sveriges gränser”
– Riksdagens definition av generationsmålet.
Generationsmålet utgör målet och inriktningen för Sveriges miljöpolitik
Verksamheten bedöms inte försämra möjligheten att uppnå generationsmålet. Genom
att bryta den kalk som behövs för cementtillverkning lokalt istället för att importera
den eller producera den på ett längre avstånd från fabriken minskar
cementtillverkningens miljöutsläpp. Cementa arbetar även aktivt med att minska den
koldioxidbelastning som verksamheten ger upphov till, bland annat genom att
använda alternativa bränslen vid cementtillverkningen.
Levande sjöar och vattendrag
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"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska
bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas."
– Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.
Den ansökta verksamheten kommer att innebära förändringar för ytvattnet där den
påtagligaste förändringen innebär att Spillingsån återfår sin naturliga flödesregim
vilket underlättar åns naturliga ekosystem. Närsbäckens vattenföring kommer endast
att påverkas i mycket liten omfattning av den ansökta verksamheten. Närsbäcken
mynnar idag i Närsdammen, men vattenföringen i bäcken är oregelbunden på grund
av uppströms dränering av bäckfåran, vilket innebär att nivå i dammen mycket sällan
stiger. Detta betyder att pumpningen till Spillingsdammen idag endast sker mycket
sällan. Den ansökta verksamheten innebär att överledningen till Spillingsdammen
upphör och Närsdammen breddas istället vid behov till Västra brottet. Det
länshållningsvatten som inte kommer att användas som råvatten för
dricksvattenproduktion eller processvatten kommer att släppas ut i Östersjön. Inget
vattendrag kommer att försämras av den ansökta verksamheten
Grundvatten av god kvalitet
"Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en
god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag."
– Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.
Verksamheten påverkar inte grundvattenkvaliteten negativt eller minskar möjligheten
att uppnå miljömålet. Utredning kring detta har genomförts och resultatet visar att
vattenkvaliteten i närliggande dricksvattentäkt inte försämras. Cementa planerar även
att möjliggöra tillhandahållande av Spillingsdammen och länshållningsvatten från File
hajdar-täkten till Regions Gotland som råvatten. Utredningar om och hur detta vatten
kan förstärka dricksvattenförsörjningen i Slite pågår.
Myllrande våtmarker
"Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas
och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden."
– Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.
Verksamheten bedöms inte förhindra möjligheten att uppnå miljömålet. Den
hydrologiska och hydrogeologiska utökade påverkan runt täkterna är begränsad och
ger inte upphov till någon påtaglig konsekvens för omkringliggande Natura 2000områden. För att främja närliggande naturvärden runt File hajdar-täkten kan tvära
mindre diken tillskapas på närmast omkringliggande terrängväg. Vägen ger den
största lokala hydrologiska påverkan i täktens närhet eftersom nederbördsvatten via
vägen snabbt försvinner från området. Tvärgående mindre diken kan leda
nederbördsvatten ut i omkringliggande marker istället för att leda bort vattnet från
området. Cementa planerar även för ett antal olika kompensationsåtgärder för
eventuellt bortfall av naturområden genom den areella utökningen av täktområdet,
bl.a. planeras åtgärder för rikkärr.
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God bebyggd miljö
"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser främjas."
– Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.
Verksamheten bedöms inte motverka möjligheten att uppnå miljömålet. Genom att
den fortsatta brytningen sker i File hajdar-täkten och genom en ökad brytning av pall
2 kan den horisontella utökningen i omgivningen minska. Den största delen bryts
därmed ut inom befintligt täktområde och på större avstånd från bebyggelse vilket
kommer att minska bullerpåverkan i omgivningen. Under tillståndstiden kommer även
brytningen i Västra brottet att avslutas och täkten kommer att efterbehandlas och
erbjuda nya möjligheter för biologisk mångfald och rekreation för närboende och
besökare i området.
Ett rikt växt- och djurliv
"Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt
deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till
en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa,
livskvalitet och välfärd."
– Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.
Cementas utökade täktverksamhet tar ny naturmiljö i anspråk. Bolaget har arbetet
aktivt med att minska denna yta och att minska konsekvenserna av den påverkan som
den utökade brytningen sker. Genom att fortsätta brytningen i File hajdar, framförallt
genom en ökad brytning av pall 2, kan den horisontella utökningen i omgivningen
minska. Den största delen bryts därmed ut inom befintligt täktområde.
Konsekvenserna kan minskas ytterligare genom att den avbaning som behöver
genomföras sker succesivt och under perioder då den biologiska aktiviteten är
begränsad, att fröer och växter tas tillvara och vid behov flyttas till nya lägen, att nya
restaurerade biotoper skapas i god tid innan området tas i anspråk så att insekter,
fjärilar och andra arter kan stärka sin population i närliggande områden. Under
verksamhetens efterbehandling skapas även nya biotoper för biologisk mångfald. Med
anledning av detta bedöms verksamheten inte motverka att miljömålet uppnås.
9.2

Regionala miljömål
För Gotland finns ett antal planer och program som syftar till att förbättra miljön på
Gotland. De planer och program som bedöms vara mest relevanta sett till Cementas
täktverksamhet beskrivs nedan.
Miljöprogram för region Gotland 2015-2020
Region Gotlands nuvarande miljöprogram (Region Gotland, 2015) antogs i november
2015. Miljöprogrammets huvuduppgift är att peka ut fokusområden och strategier för
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arbetet med att nå Region Gotlands övergripande miljömål om ett ekologiskt hållbart
samhälle 2025. Programmet är koncentrerat kring fyra prioriterade områden: Energi
och klimat, Vatten, Hållbara val och Naturens mångfald. Nedan beskrivs för
verksamheten relevanta mål som ingår i miljöprogrammet.
Vatten


Rent grundvatten, god status för ytvatten på hela Gotland och en levande Östersjö.
Naturens mångfald



Naturen brukas hållbart; ekosystemtjänsterna värnas och biologisk mångfald bevaras.
Vattenkvaliteten i närliggande dricksvattentäkter förväntas inte, enligt de utredningar
som har gjorts, försämras på grund av den ansökta verksamheten. Inte heller ytvattnets
förmåga att uppnå god status bedöms försämras på grund av verksamheten. Planerade
kompensationsåtgärder bidrar till bibehållen mångfald i närområdet. Verksamhetens
bedömda inverkan på möjligheterna att nå målen anses vara liten.
Vattenplan för Gotland
Vattenplan för Gotland (Gotlands kommun, 2005) har sin utgångspunkt i kommunens
översiktsplan - VISION GOTLAND 2010 och VISION GOTLAND 2025. I
översiktsplanen klargörs ett flertal översiktliga mål som berör vattnet på Gotland, bl.a.
att vattenförsörjningen ska säkerställas och att ett led i detta är att en vattenplan
utarbetas. Vattenplanen är avsedd att ge en översikt över vattenfrågorna och bidra till
att skapa en gemensam syn på hur vattnet på Gotland bör hanteras för att kunna
nyttjas utan stora problem, också på ett framtida Gotland. Nedan beskrivs för
verksamheten relevanta mål som ingår i vattenplanen och som tidsmässigt fortfarande
är gällande.
Mål för grundvatten



Olika typer av verksamheter, som sten- och grustäkt eller vattenuttag, får inte tillåtas
att påverka grundvattennivån så att den långsiktigt sjunker och därigenom påverkar
vattenförsörjningen i omgivningen från år 2010.



År 2020 skall det inte förekomma otjänligt grundvatten i någon vattentäkt som
används för dricksvatten.
Mål för ytvatten



Värdefulla våtmarker (klass 1-3 i länsstyrelsens våtmarksinventering) som innehåller
Natura2000- naturtyperna; havsstrandängar av Östersjötyp (1630), dynvåtmarker
(2190), fuktängar med blåtåtel eller starr (6410), kalkkärr med gotlandsag (7210),
källor med tuffbildning (7220) eller rikkärr (7230) ska inte påverkas negativt av någon
form av exploatering.
Cementas utökade täktverksamhet påverkar inte vattenkvaliteten i den närliggande
kommunala vattentäkten. Uttaget av grundvatten i vattentäkten kan även fortgå i
enlighet med tillståndslämnad verksamhet, dock kommer det under de torra delarna av
året att innebära en lägre vattennivå i de kommunala uttagsbrunnarna. För att förstärka
dricksvattenförsörjningen i Slite har Cementa erbjudit Region Gotland
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Spillingsdammen som råvattenmagasin samt länshållningsvatten från File hajdartäkten som råvatten för dricksvattenframställning. Verksamheten bedöms bidra till att
målen uppnås.
Regional vattenförsörjningsplan
Länsstyrelsen i Gotlands län arbetar under åren 2016 och 2017 med framtagandet av
en Regional vattenförsörjningsplan (Länsstyrelsen i Gotlands län, 2017). Att ta fram
en regional vattenförsörjningsplan finns som en utpekad åtgärd för Länsstyrelserna i
flera åtgärdsprogram. Det finns bland annat i åtgärder inom vattenförvaltningen och
åtgärder i handlingsplanen för klimatanpassning. Regionala vattenförsörjningsplaner
lyfts också i dricksvattenutredningen samt i miljömålsarbetet.
Vattenförsörjningsplanen syftar till att:


Ta ett helhetsgrepp över Gotlands vattenförsörjning (både allmän och enskild) idag
och i framtiden



Peka ut de viktigaste vattenresurserna samt bristområden



Visa hur klimatförändringarna kommer att påverka dricksvattenförsörjningen i
framtiden



Skapa en samsyn kring gemensamma prioriteringar och genomförandet av åtgärder
Planen har skickats på remiss till olika berörda aktörer under hösten 2017.
Diskussion pågår mellan Cementa och regionen för att utreda hur Cementa kan bidra
till vattenförsörjningen i Slite, se avsnittet ovan.

Uppdragsnummer
Datum

US16022
2017-12-22

105 (109)

Miljökonsekvensbeskrivning

10

SAMLAD BEDÖMNING
I detta avsnitt görs en samlad bedömning av verksamhetens totala konsekvenser på
människors hälsa och miljön.
Tabell 7. Samlad bedömning av verksamhetens konsekvenser på människors hälsa
och miljö
Aspekt
Planförhållanden

Konsekvens

Sammanfattning
Sammantaget obetydlig konsekvens: Ansökt område är
utpekat som område för mineralbrytning samt, i delar,
befintligt vindbruksområde. Ansökt utökning sker på icke
detaljplanelagt område. Öster om Västra brottet finns
detaljplaner för bl.a. bostadsbebyggelse och Cementas
fabriksområde.

Grundvatten

Sammantaget liten negativ konsekvens: För två Natura 2000‐
områden bedöms konsekvensen vara liten eller obefintlig. På
det tredje bedöms den som måttlig då viss grundvatten‐
nivåsänkning är att vänta i ett område där nivån generellt
ligger nära markytan och variationen under året inte är stor.

Konsekvenser för

Sammantaget måttlig negativ konsekvens: Alla brunnar

enskilda brunnar och

kommer även fortsättningsvis att fungera för vattenuttag,

energibrunnar

under vintertid påverkas de inte alls. Under sommartid kan
däremot de brunnar som redan idag riskerar att sina på grund
av stora vattenuttag få ytterligare problem.

Konsekvenser ytvatten

Sammantaget positiv konsekvens: Både Anerån och
Spillingsån återför sitt naturliga vattenflöde och minskningen
av vattenflödet (genom upphörande av länshållning) från
Anerån kompenseras av ökat vattenflöde i Spillingsån, vilket
är positivt för Bogeviken. Mängden näringsämnen till
recipienter minskar genom att volymen överskottsvatten från
länshållning av täkterna minskar.

MKN ytvatten

Sammantaget obetydlig konsekvens: Länshållningen till
kustvattenförekomsten Ö Gotlands n kustvatten minskar.
Verksamheten kommer inte heller påverka Aneråns eller
Bogevikens statusklassning och MKN negativt.

MKN grundvatten

Sammantaget liten negativ konsekvens:
Grundvattenbortledningen från brotten motsvarar 1,35% av
grundvattenbildningen inom förekomsten och kloridhalten
vid år 2041 förväntas ligga väl under det riktvärde på 100 mg/l
som anges i MKN.
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Riksintressen

Sammantaget liten negativ konsekvens: Visst område
kommer att tas i anspråk men ytan är liten i förhållande till
riksintressena. Skada och förlorad naturmiljö kommer att
kompenseras eller ersättas.

Vattenskyddsområden

Sammantaget liten konsekvens. Viss påverkan kommer att
ske men den kommunala vattentäkten kommer att kunna
producera planerad mängd vatten. Cementa har för avsikt att
tillhandahålla länshållningsvatten för att förstärka
råvattentillgången för regionen.

Konsekvenser för

Sammantaget liten negativ konsekvens: Påverkan är

Natura 2000,

begränsad till en minskning av arealen rikkärr inom Natura

naturreservat,

2000‐områdena Hejnum Kallgate och Bojsvätar i så

biotopskyddsområden

begränsad omfattning att det inte är någon risk för påverkan

och nyckelbiotoper

på gynnsam bevarandestatus. Ingen påverkan bedöms kunna
uppkomma på grundvattenberoende arter som omfattas av
EU:s art‐ och habitatdirektiv.

Naturvärden runt
Västra brottet

Sammantaget liten negativ konsekvens: Påverkan är
begränsad till befintligt verksamhetsområde och utgörs till
största del av mark som redan är starkt påverkad av
kalkstensindustrin.

Naturvärden runt File

Sammantaget måttlig negativ konsekvens: Den största

hajdar

påverkan på naturvärdet är att naturen inom
ansökningsområdet kommer att försvinna. Försiktighetsmått,
skydds‐ och kompensationsåtgärder kommer dock att
genomföras. För en del arter som förekommer i låga numerär
kan bortfallet vara tillräckligt för att bevarandestatusen
kommer att försämras, både lokalt på File hajdar och i ett
större geografiskt perspektiv. Bedömningen för samtliga arter
som omfattas av artskyddsförordningen är dock att de kan
fortleva på File hajdar trots ingreppet och att den
populationsminskning som ingreppet medför inte äventyrar
arternas bevarandestatus varken på File hajdar, nordöstra
Gotland eller i Sverige.

Konsekvenser för

Sammantaget liten negativ konsekvens: Det kommer inte att

förslag till nya och

uppstå några negativa effekter på föreslaget

utvidgningar av

utvidgningsområde för Bojsvätar och det är inte sannolikt att

Natura 2000‐områden

utvidgningsförslaget för Hejnum Kallgate påverkas, men det
kan inte helt uteslutas särskilt vid kraftig nederbörd. Av denna
anledning bör området följas upp för att utesluta eller
dokumentera en eventuell påverkan
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Konsekvenser för
väddnätfjärilen

Sammantaget måttlig negativ konsekvens: Konsekvensen för
hela populationen väddnätfjäril kring File hajdar bedöms bli
liten, lokalt för delpopulationen kan den bli stor. För att bidra
till att det finns en livskraftig population av väddnätfjäril både
på kort och lång sikt planerar Cementa tillskapa lika mycket
habitat som går förlorad genom utökning av täkten.

Kulturhistoriska
värden

Sammantaget liten negativ konsekvens: De två övriga
kulturhistoriska lämningar som berörs kommer att
dokumenteras innan brytning om behov finns.

Friluftsliv

Sammantaget obetydlig konsekvens: Ansökt verksamhet är
avgränsat till industriområde av samma karaktär och art som
idag och utgör endast en liten del av det totala tillgängliga
området friluftsliv runt File hajdar.

Konsekvenser av

Sammantaget måttlig negativ konsekvens: Transportbehovet

utsläpp till luft

kommer att öka när mer sten behöver transporteras längre till
krossanläggningen. Däremot riskeras inte MKN för partiklar
eller kvävedioxider att överskridas.

Konsekvenser av

Sammantaget liten negativ konsekvens: Buller från Västra

buller

brottet kommer att minska efter att brytningen upphör
omkring år 2025, det kommer att krävas mer transporter från
File hajdar‐täkten för att transportera mer sten.
Bullernivåerna ligger dock under Naturvårdsverkets
riktvärden.

Vibrationer, luftstötar

Sammantaget liten negativ konsekvens: Påverkan förväntas

och stenkast

likna nuvarande förhållande där relevanta riktvärden kommer
fortsätta innehållas.

Risk för olycka

Sammantaget liten negativ konsekvens: Riskerna förväntas
likna nuvarande förhållande.

Miljömål

Sammantaget liten negativ konsekvens: Verksamheten
bedöms inte motverka nationella och regionala mål. Viss
påverkan kan ske men planerade försiktighetsmått, skydds‐
och kompensationsåtgärder förväntas minska påverkan.

Symbolförklaring
Positiv konsekvens

Obetydlig
konsekvens

Liten negativ
konsekvens

Måttlig negativ
konsekvens
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KONTROLLPROGRAM
Cementa har ett kontrollprogram för sin täkt- och vattenverksamhet, se bilaga 19,
Kontrollprogram samt redovisning av utökad grund- och ytvattenprovtagning. Detta
reglerar den uppföljning som företaget bedriver av sin verksamhet. Programmet
innehåller kontroll av bullernivåer, vibrationer, mängd och kvalitet
länshållningsvatten från File hajdar-täkten samt Västra och Östra brottet,
grundvattennivåer och vattenkvalitet i området runt täkterna samt vattenkvalitet i
recipient Anerån.
Mätning av grundvattennivåer sker i sex kontrollpunkter (borrhål) kontinuerligt med
nivågivare och datalogger och i övriga kontrollpunkter (grundvattenrör) varannan
vecka.
Provtagning av grundvattenkemi i tre enskilda brunnar (fastigheter Boge Laxare 1:49,
1:52 samt 1:51) sker en gång per år. Provtagning av vattenkvalitet sker även i en
kontrollbrunn (BH80) mellan File Hajdar-täkten och kommunens vattentäkt två
gånger per år.
Provtagning av länshållningsvattnet från File Hadar-täkten och Västra brottet sker sex
gånger per år och provtagning i recipient Anerån sker sex gånger per år på två olika
ställen längs med ån; nedströms vid golfbanan samt vid mynningen till Bogeviken.
Cementa genomför även en okulär kontroll och genomgång nedanstående parametrar
två gånger per år.


Planerade och genomförda förändringar i verksamheten som kan ha betydelser för
människor hälsa eller miljö



Genomgång och vid behov uppdatering av tidigare utföra riskbedömningar av
verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt



Okulär besiktning av gränsmarkeringar och fixpunkter



Okulär kontroll av allmän ordning inom verksamhetsområdet samt eventuella
damnings- och nedsmutsningsproblem



Okulär kontroll av platser för drivmedelsförvaring och tankning av fordon samt
andra förvaringsplatser för kemiska produkter



Okulär kontroll av att saneringsutrustning i händelse av oljespill etc. finns lätt
tillgängligt



Behov av besiktning (återkommande kontroller) av cisterner för brandfarliga varor
enligt SÄIFS 1997:9 och NFS 2003:24

Årsvis rapportering till tillsynsmyndigheten sker genom inlämnande av årlig
miljörapport. Rapporten omfattar kontrollresultat, kommentarer kring
villkorsuppfyllelse m.m. Driftstörningar, incidenter, olyckor och liknande händelser
som kan leda till olägenheter för människor eller omgivande miljö rapporteras
omgående till tillsynsmyndigheten.
Kontrollprogrammet kommer att uppdateras och anpassas när det nya tillståndet tas i
anspråk.
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Datum
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KOMPLETTERING
Mål nr M 7575-17; ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksa.mhet samt
vattenverksamhet vid Slite, Gotlands kommun
Cementa AB (Cementa) åberopar mark- och miljödomstolens föreläggande, aktbilaga 15, samt
medgivet anstånd, och inkommer med följande komplettering av ansökan.

A.

Inledning

Cementa konstaterar inledningsvis att Gotlands kommun (Region Gotland), Miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Region Gotland samt Kammarkollegiet inte har inkommit med
kompletteringsönskemål. SGU uppger för sin del att ansökan är komplett. Havs- och vattenmyndigheten har meddelat att myndigheten avstår från att yttra sig.
I avsnitt C och D nedan kommenteras yttrandena från miljöenheten vid Länsstyrelsen i Gotlands
län (Länsstyrelsen) och Naturvårdsverket. I den mån de båda myndigheterna framför samma
eller snarlika synpunkter kommenteras de samlat på ett ställe i texten.

B.

Regeringens beslut om Natura 2000-områden

Den 31 maj 2018 beslutade regeringen i frågan om nya och utökade Natura 2000-områden i
Sverige. Bland de föreslagna områdena återfanns inte de två områden som i ansökan särskilt
utretts i sin egenskap av potentiella utökningsområden för Natura 2000 (se Ansökansbilaga
B13). Däremot utpekades ett annat område, Hejnum Kallgate Nordväst, som inte inför tillståndsansökan blev föremål för lika grundlig utredning eftersom det tidigt stod klart att någon
skada på det området inte uppstår (se avsnitt G.5. i ansökan). En utvecklad förklaring till detta
lämnas i det nedanstående.
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Utökningsområdet ligger nordväst om det befintliga Natura 2000-området och omfattar ca 5 ha.
Det ligger i en svag svacka där Orgbäcken rinner upp till Orgvätar. Denna svacka är också en
avdelare mellan hällmarksområdena Hejnum hällar och File hajdar. Hydrologiskt befinner sig
utökningsområdet i ett helt annat avrinningsområde än det som berörs av utökningsområdet för
File hajdar-täkten. Någon påverkan på ytvattenförekomster i utökningsområdet kommer därmed
inte att äga rum till följd av en utökad täkt.
När det gäller grundvatten och grundvattenutträngning kan konstateras att utökningsområdet för
Hejnum Kallgate ligger ovanför Ancylusvallen och på höjder på 35-40 mö h. På dessa höjder
ligger grundvattennivåerna under vegetationsperioden långt under markytan och det saknas därför förutsättningar för grundvattenutträngning. Någon påverkan på grundvattenutträngning
under vegetationsperioden till följd av en utökad täkt vid File hajdar kan därför inte uppstå .
Vidare är utökningsområdet sluttande vilket gör att de våtmarker som förekommer är av
soligena typer, dvs. kärr med rörligt mar kvatten. Läget ovanför de viktiga strandvallarna
Litorina- och Ancylusvallen gör att det saknas vattenmagasin som kan lagra större vattenvolymer och som därmed skulle kunna förse kärren med markvatten under vegetationssäsongen.
Istället är kärren beroende av ytvatten från nederbörd och den närmaste omgivningens avrinningsområde under vegetationsperioden. När regn inte faller torkar kärren upp och faunan och
floran i kärren är anpassade till detta. Slutligen kan konstateras att även om förutsättningarna
fanns för grundvattenutträngning under vegetationsperioden så ligger den absoluta merparten av
Natura 2000-utökningen söder om Orgbäcken, vilket innebär att det tillförs grundvatten från
huvudsakligen Hejnum hällar och i ringa utsträckning från File hajdar.
Slutsatsen är att den ansökta verksamheten inte kommer att få några konsekvenser för utökningsområdet för Hejnum Kallgate Natura 2000-område. Ingen skada kan därmed uppstå på de
arter och habitat som ska skyddas.

C.

Länsstyrelsen

I det nedanstående kommenteras de synpunkter som inkommit från Länsstyrelsen. Synpunkterna redovisas i sammanfattad form och numreringen följer den i Länsstyrelsens yttrande. Länsstyrelsens yttrande innehåller utöver kompletteringsönskemål även synpunkter på ansökan i sak,
vilka kortfattat bemöts nedan men i huvudsak lämnas till behandling under processen efter
ansökans kungörelse, i den utsträckning Länsstyrelsen då framför dessa invändningar.

3(51)

1.

Den ansökta verksamheten är inte förenlig med vattendomarna VA 8/77 och M
27311-05 och dessa domar måste därför prövas på nytt. Cementas yrkanden
behöver kompletteras i detta avseende.
I detta och nästkommande avsnitt kommenteras även punkt 22 i Naturvårdsverkets
yttrande, se avsnitt D.5 nedan.
Inledningsvis kan kort nämnas att 1977 års tillstånd avser omledning av Spillingsån
och Närsbäcken samt bortledning av processvatten genom nyttjande av två
utjämningsmagasin - Spillingsdammen och Närsdammen - som tillståndet ger
Cementa rätt att anlägga. Vattnet pumpas till fabriken från Spillingsdammen .
Spillingsdammen fylls på av Spillingsån samt genom vatten som pumpas från Närsdammen , vilken i sin tur fylls på av Närsbäcken. 2006 års tillstånd medger utvidgning av Spillingsdammen samt ändrar hur mängden vatten som får bortledas uttrycks
(från I 800 m3/dygn till 657 000 m3/år). Domarna bifogas, Bilaga 1 och 2.
För Cementa är det oklart vad Länsstyrelsen avser med att 1977 och 2006 års tillstånd "måste prövas på nytt". Tillstånd till vattenverksamhet kan inte ändras genom
s.k. ändringstillstånd. Eftersom nu ansökt vattenverksamhet skiljer sig från vad som
följer av 1977 års dom har Cementa yrkat att den domen ska upphöra att gälla när
det ansökta tillståndet tas i anspråk. De engångsåtgärder som 1977 års dom ger tillstånd till har utförts och är således slutliga och tillståndsgivna förändringar av
vattensystemet. Åtgärdernas tillåtlighet påverkas inte av att tillståndet upphör
och/eller av att det syfte åtgärderna tjänat- att försörja Cementas fabrik med
processvatten - kommer att tillgodoses genom de andra åtgärder som Cementa nu
yrkar tillstånd till, dvs. användning av länshållningsvatten från täkten för processändamål i fabriken. Vad avser den löpande åtgärd som 1977 års dom ger tillstånd
till, dvs. bortledning av vatten, är den tillståndsgiven genom 2006 års tillstånd,
vilken således i detta avseende kan sägas ha ersatt 1977 års dom.
Cementa har inte yrkat upphävande av 2006 års dom eftersom rätten att bortleda
vatten från Spillingsdammen skulle kunna vara till nytta för Region Gotland som
framtida huvudman för ett eventuellt vattenreningsverk. Huruvida så visar sig vara
fallet och om förutsättningarna för nyttjande av domen då är för handen är inte en
fråga för förevarande prövning. Den engångsåtgärd domen medgav - utvidgning av
Spillingsdammen - har utförts och är således en slutlig och tillståndsgiven
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förändring av dammen. Att Cementa inte avser nyttja den bortledningsrätt som
domen ger innebär inte heller det att domen måste ändras eller upphävas .
Sammanfattningsvis förstår Cementa inte vad Länsstyrelsen menar med sin synpunkt, men hoppas att ovanstående förklarar bolagets yrkanden och inställning
avseende de äldre vattendomarna.

2.

Ansökan ska kompletteras med yrkande om uttag av processvatten till
cementfabriken från Västra brottet.
I detta och föregående avsnitt kommenteras även punkt 22 i Naturvårdsverkets
yttrande, se avsnitt D.5 nedan.
Bortledning av vatten från Västra brottet till fabriken omfattas av yrkande 2a. För
det fall frågan har sitt ursprung i en missuppfattning att uttag av processvatten i

befintlig verksamhet sker från Västra brottet kan här understrykas att så inte sker.
Men hänvisning till de skäl som angivits i ansökan, se avsnitt J.2.4, konstaterar
Cementa att omfattningen av bortledningen svårligen kan bestämmas till viss volym
utan måste regleras genom nivåer, vilket görs genom villkorsförslag 11 och 12. I
samband med att Cementa gått igenom ansökningshandlingarna för att kommentera
länsstyrelsens synpunkt har Cementa uppmärksammat en felskrivning i villkorsförslag 11. Av misstag har bottennivån i Västra brottets pall 2 (-49,7 m) angivits istället
för lägsta föreslagen vattennivå (-30 m). Villkoret ska rätteligen ha följande lydelse.
(11) Vattennivån i Västra brottet ska hållas mellan nivåerna -30 och -26 meter.

I sammanhanget kan för tydlighets skull påpekas att scenarierna i grundvattenmodellen har givits ingångsvärdet att vattennivån i pall 2 är -28 meter . Vattennivån
kommer troligen att vara högre än -28 under vintertid. Att nivån kan sjunka till -30
under en period av året har ingen betydelse för konsekvensbedömningen.

3.

Ansökan ska omfatta yrkanden om tillstånd till avveckling eller efterbehandling av
det utjämningsmagasin (Närsdammen) som uppkommit i Närsbäcken som en följd av
vattendom VA 8/77.
Som framgår av punkt 1 ovan är anläggandet av Närsdammen en slutlig och tillståndsgiven förändring av Närsbäcken. Såvitt avser framtida åtgärder i eller vid
dammen och bäcken hänvisas till punkt 21 nedan.
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4.

Cementas åtaganden om kompensationsåtgärder ska preciseras så att de kan föreskrivas som slutliga villkor. Att åtagandena blir bindande genom det allmänna villkoret skapar oklarhet om bolagets skyldigheter och svårigheter i tillsynen och
egenkontrollen.
Denna synpunkt kommenteras vid punkt 15 i avsnitt D.3 nedan.

5.

För att Cementas åtagande att bekosta ett kommunalt vattenverk ska kunna beaktas i
tillståndsprövningen, måste ansökan omfatta tillståndsprövning av vattenverket.
Yrkande om detta bör därför inkluderas i ansökan.
Åtagandet bygger på en överenskommelse med Region Gotla nd, som är huvudman
för den allmänna vattenförsörjningen på Gotland. Det är Region Gotland som ska
vara verksamhetsutövare för ett framtida vattenverk, inte Cementa. Redan av detta
skäl, att det inte är samma verksamhetsutövare som ska driva vattenverket respektive
täktverksamheten, saknas anledning att efterkomma kompletteringsbegäran på denna
punkt.
Det är Region Gotland som bestämmer om och i så fall när Spillingsdammen tas i
anspråk för drickvattenändamål. Det som Cementa åtar sig inom ramen för
förevarande målet är att tillhandahålla vattnet för dricksvattenuttag och att bekosta
ett vattenverk om Region Gotland så önskar. Dessa åtaganden kan och ska enligt
Cementas uppfattning beaktas i prövningen.

6.

Det krävs ett förtydligande av vilka åtgärder som omfattas av arbetstiden och
följden av att dessa inte vidtas i tid.
De åtgärder som omfattas av arbetstid framgår av yrkandena 2a , vilka konkret
innefattar följ ande.
•

Anläggande av ledning från File hajdar-täkten till Västra brottet, längs truckvägen och med avsticksledning till Spillingsdammen (avsnitt 4.2.2 i den
tekniska beskrivningen).

•

Utvidgning av pumpgrop i File hajdar-täkten samt anläggande av en ny
pumpgrop (avsnitt 4.2.5 i den tekniska beskrivningen och 3.3 i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)).
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•

Omledning av Spillingsån (avsnitt 4.2.3 i den tekniska beskrivningen).

En (ej drifttagen) vattenledning från Västra brottet till fabriken finns redan i form av
en ledning som kopplats på befintlig ledning från Spillingsdammen till fabriken.
Följden av att åtgärderna inte vidtas inom arbetstiden, är att tillståndet förfaller i de
delar som avser de icke utförda arbetena, såvitt förlängd tid inte medges, 22 kap. 25

§ miljöbalken.
7.

Risken för skada av den ansökta vattenverksamheten är störst mot slutet av tillståndstiden och Cementas yrkande om tid for anmälan av oförutsedd skada kan
därför behöva justeras.
Att risken för skada är som störst mot slutet av tillståndstiden är inte den enda
omständigheten som bör beaktas vid val av tid för anmälan av oförutsedda skador.
Vid val av sådan tid bör även beaktas Cementas erbjudande till enskilda brunnsinnehavare om skadeslöshet vid den ansökta verksamhetens påverkan på vattennivåerna i
deras brunnar. Det är Cementa som har bevisbördan för att en eventuell påverkan
inte har något samband med den av Cementa ansökta täktverksamheten. Vid val av
tid för oförutsedd skada bör även Cementas överenskommelse med Region Gotland,
i dess egenskap av huvudman för den allmänna dricksvattenförsörjningen på
Gotland, beaktas, där Cementa åtar sig att på egen bekostnad tillse att Spillingsdammen kan användas för dricksvattenförsörjningen om regionen så önskar. Med
beaktande av ansökan i dess helhet ser Cementa i nuläget inget skäl att justera
yrkandet om tid för oförutsedd skada.

8.

Den ansökta verksamheten kräver dispens enligt artskyddsförordningen.
I detta avsnitt kommenteras även punkterna 12 och 13 i Naturvårdsverkets yttrande,
se avsnitt D.3 nedan.
Länsstyrelsen har i sitt yttrande inte specificerat för vilka av de 30 arter som
påträffats och som omfattas av artskyddsförordningen som myndigheten anser att
dispens krävs. Vid telefonkontakt har naturvårdshandläggare Magnus Martinsson
förtydligat att länsstyrelsen anser att dispens krävs för var och en av arterna.
Cementa ser därför anledning att utveckla sin syn på rättsläget. Artskyddsförordningen innehåller flera förbudsbestämmelser. I det nu ansökta utökningsområdet i
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Slite finns arter som skyddas av förordningens paragrafer 4, 6, 7, 8 och 9 (se s. 44 i
naturvärdesinventeringen , Ansökansbilaga B6).
•

4 § förbjuder i korthet att man avsiktligt dödar, fångar eller stör vilda fåglar
eller vissa angivna vilda djurarter, samlar in deras ägg (punkterna 1-3), eller
(oavsett avsikt) skadar eller förstör deras fortplantningsområden eller
viloplatser (punkt 4).

•

6 § förbjuder i korthet att man dödar eller fångar vissa kräl- och groddjur
och ryggradslösa djur, eller samlar in deras ägg.

•

7, 8 och 9 §§ förbjuder i korthet att man gräver upp eller plockar vissa
växter och mossor.

Av praxis från Mark- och miljööverdomstolen 1 (MÖD) följer att i förhållande till
verksamheter där syftet uppenbart är ett annat än att vidta den förbjudna åtgärden
aktualiseras förbuden i 4, 8, och 9 §§ endast om det finns en risk för påverkan på den
skyddade artens bevarandestatus i området. Veterligt har förbuden i 6 och 7 §§ inte
prövats av MÖD, men Cementas uppfattning är att samma krite rium , det vill säga
påverkan på artens bevarandestatus i området, ska vara uppfyllt för att dessa förbud
ska inträda.
Avgörande för om förbuden inträder är således avgränsningen av det geografiska
område inom vilket bevarandestatusen ska bedömas. I denna bedömning har EUkommissionens vägledning 2 fått stort genomslag, vilken i korthet säger att en
bedömning ska göras utifrån regelverkets syfte, vilket är att arten ska uppnå gynnsam bevarandestatus. Vad gäller påverkan på livsmiljöer anges i vägledningen att
bestämmelsen syftar till att skydda den ekologiska funktionaliteten hos fortplantningsområdet eller viloplatsen. Även om det relevanta geografiska området skulle
vara förhållandevis litet för en viss art, innebär inte varje dödad individ eller försämring av livsmiljö att bevarandestatusen för den aktuella arten påverkas negativt. I

1 Se

MÖD 2016 :1 (Klinthagen) samt avseende 4 § även MÖD:s dom 2016-11-17 i mål M 3129-16
(tillståndsprövning av Cementas täkt i S kövde) .
Vägledning om strikt skydd för djurarter av intresse för gemenskapen i enlighet med rådets direktiv
92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer (slutlig version , februari 2007)
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exempelvis Klinthagenmålet (MÖD 2016:1) bedömde MÖD påverkan på fjärilsarterna apollofjäril och svartfläckig blåvinge inom tre ansökta brytområden som
samtliga låg inom ett s.k. kärnområde för arterna. I två av brytområdena fanns det få
förekomster av arterna och de var inte lämpliga fortplantningsområden. I det tredje
området var förekomsten större och fortplantningsområdena lämpliga. Det var bara
verksamheten i detta tredje område som MÖD ansåg kunde påverka arternas bevarandestatus negativt och som alltså var potentiellt förbjuden enligt artskyddsförordningen (förbudet inträdde dock inte eftersom erforderliga skyddsåtgärder vidtogs).
Cementa har låtit genomföra mycket omfattande inventeringar på File hajdar och har
därför underlag att basera sin bedömning i förevarande mål på de lokala förhållandena i det ansökta utökningsområdet. För var och en av de artskyddade arterna i
utökningsområdet har Cementa låtit utreda förekomst och bevarandestatus och den
ansökta verksamhetens påverkan på denna, se Ansökansbilaga B6 med underbilaga
2 samt avsnitt 6.4.2 i MKB. Med anledning av punkt 12 i Naturvårdsverkets
kompletteringsönskemål (se avsnitt D.3 nedan) har bedömningen ytterligare
utvecklats och förtydligats och en fördjupad bedömning av påverkan på skyddade
arter ges in, Bilaga 3.3 Av utredningen kan, liksom av tidigare utrednfag, slutsatsen
dras att varken de individer som riskerar att störas eller dö eller den försämring eller
förlust av fortplantningsornråden eller viloplatser som den ansökta verksamheten
innebär, medför någon negativ påverkan på arternas bevarandestatus vare sig lokalt,
regionalt eller på nationell nivå. Cementa vidhåller således sin uppfattning att någon
dispens enligt artskyddsförordningen inte behövs.
Såvitt gäller fjärilsarterna apollofjäril och svartfläckig blåvinge, vilka förekommer i
utökningsornrådet, har Calluna AB gjort en separat fördjupad bedömning, se Bilaga
1_. Som framgår av denna kvarstår bedömningen att den ansökta verksamheten inte

försvårar uppnåendet av gynnsam bevarandestatus för dessa två arter, även om inga
särskilda skyddsåtgärder skulle vidtas. Det åtgärdsprogram för väddnätfjäril som är
under utarbetande (se avsnitt H.2.2 i ansökan och Ansökansbilaga B7) kommer ändå

3 Bilagan

innehåller uppgifter om arter som enlig Artdatabankens riktlinjer inte bör offentliggöras.
Cementa föreslår därför att sekretessprövning sker enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Information om Artdatabankens riktlinjer finns på: https://www.artdatabanken.se /varverksamhe t/fynddata/skyddsklassade-a rter/.
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att kompletteras med åtgärder som tillser att även apollofjäril och svartfläckig blåvinge får tillgång till ytterligare platser för fortplantning som är av minst samma
storlek och kvalitet som de platser som försvinner. Med dessa åtgärder kan påverkan
på bevarandestatus uteslutas. En uppdaterad sammanställning av åtaganden
(Ansökansbilaga D) bifogas, Bilaga 5.
Åtgärdsprogrammet för de tre fjärilsarterna är under framtagande. Under våren har

e

en sårbarhetsanalys för väddnätfjäril tagits fram och parallellt härmed ett åtgärdsprogram för genomförande av skyddsåtgärder. Åtgärdsprogrammet har arbetats in i
modellen för sårbarhetsanalysen för att möjliggöra studier av nuläge, utökad täkt
utan skyddsåtgärder samt utökad täkt med skyddsåtgärder. Sårbarhetsanalysen har
behövt verifieras i fält vilket endast kan ske när väddnätfjärilen har flygtid , det vill
säga i juni. Fältarbetet för verifiering av sårbarhetsanalysen är i skrivande stund
utfört men insamlad data behöver analyseras, vilket beräknas vara klart i september .
Cementa avser ge in åtgärdsprogrammet i samband med att bolaget bemöter de
yttranden som inkommer efter ansökans kungörande. Som framgår av Bilaga 4 så
avses följande strategi tillämpas i förhållande till apollofjäril och svartfläckig
blå vinge .
•

Restaurerande och skapande av habitat i anslutning till de miljöer som
restaureras för väddnätfjärilen - kalkfukthedar, kalkfuktängar och rikkärr.
Alla ytor där åtgärder planeras kommer inte att bli våtmarker utan en del av
dem kommer att anta alvark araktär. I samband med restaureringen kan det
bli aktuellt att så in värdväxter för att påskynda habitatbildandet.

•

Skapandet av nya habitat i anslutning till befintlig täkt där marken utsatts för
exempelvis avbaning och avverkning. Detta kommer att vara en del av
efterbehandlingen .

•

Restaurerandet av habitat på andra platser på norra Gotland där Cementa
som markägare har rådighet (en del av kompensationsplanen).

Vad avser den ansökta verksamhetens påverkan på växter har Cementa åtagit sig att
som en skyddsåtgärd flytta ytskikt från alvarsmark inom täktområdet till andra
platser samt att tillvarata frön och plantor av vissa arter så att de kan etableras på
annan plats, se Ansökansbilaga D. Vissa berörda arter omfattas av artskyddsförordningen. Skyddsåtgärderna är en direkt följd av den ansökta täktverksamheten , vars
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syfte uppenbart är ett annat än att hantera de aktuella växtexemplaren. Cementas
uppfattning är därför att åtgärderna ska betraktas som en del av den ansökta verksamheten och inte som separata åtgärder med syfte att hantera de aktuella växterna.
Motsatsen skulle innebära att förbuden i artskyddsförordningen inträder eftersom
åtgärderna då inte träffas av kvalificeringen att förbuden endast inträder om artens
bevarandestatus riskerar att påverkas. Detta skulle leda till den orimliga situationen
att borttagandet av växterna genom avbaning inte kräver dispens , men att ett tillvaratagande av dem skulle göra det. För det fall domstolen anser att åtgärderna kräver
dispens anser Cementa att ansökan i och för sig innehåller de uppgifter som behövs
och att skäl för dispens föreligger.
9.

Ansökan behöver kompletteras med en beskrivning av miljöeffekterna av den sammanlagda (nu tillståndsgiven och ansökt utökning av) vattenbortledningen. Befintligt
tillstånd löper ut 2021, varefter Cementa inte längre har rätt att bort/eda vatten.
Av yrkande 2a framgår att Cementa yrkar tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken bland
annat omfattande " bortlednin g av i Västra brottet respektive File hajdar-täkten
inläckande dag- och grundvatten" . Ansökan gör alltså ingen åtskillnad mellan dagoch grundvatten som härrör från nya brytområden respektive idag tillståndsgivna
verksamhetsområden utan omfattar den samlade vattenbortledningen. De miljökonsekvenser som beskrivs i ansökningshandlingarna avser förhållandena vid fullt utbruten täkt enligt ansökan (år 2041) och omfattar således den samlade bortledningen.
Nollalternativet beskrivs i avsnitt 4.6 i MKB och innebär, liksom Länsstyrelsen
nämner, att täktverksamheten upphör. I nollalternativet antas täkten år 2041 vara
vattenfylld, se punkt 32 nedan samt där refererad bilaga. Med det som nu anförts anser Cementa att Länsstyrelsens begäran om komplettering bör lämnas utan avseende.

10.

Diskussion om kompensationsåtgärder är aktuell först när åtgärder i den ansökta
verksamheten utretts. Ansökan behöver kompletteras med ytterligare försiktighetsmått, skyddsåtgärder och begränsningar.
Synpunkten kommenteras under punkt 14 i avsnitt D.3 nedan.

11.

Komplettera ansökan med en karta över verksamhetsområdets utsträckning vid
Västra brottet.fram till år 2025 respektive perioden 2025- 2041.
Efterfrågad karta bifogas, Bilaga 6.
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12.

Ansökan ska kompletteras med en utredning av hur vibrationer och luftstötvågor
från sprängningar kan begränsas till 2 mm/sekund respektive 100 Pascal vid
omgivande bebyggelse. Länsstyrelsen efterfrågar särskilt åtgärdsförslag avseende
sprängningar i Västra brottet under perioden/ram till 2025.
Såvitt Cementa uppfattar är Länsstyrelsens förslag på komplettering snarast en invändning mot det i ansökan föreslagna vibrationsvillkoret, ett villkor som följer etablerad praxis. Om Länsstyrelsen vill föreslå ett annat vibrationsvillkor bör det enligt
Cementas uppfattning ske när myndigheten yttrar sig över den kungjorda ansökan.

13.

Ansökan ska kompletteras med en fördjupad utredning av alternativa sätt att genomföra materia/transporter från File hajdar-täkten.
För transport av råsten från täkterna till krossanläggningen används idag truckar.
Cementa planerar, som angivet i ansökan, att byta ut verksamhetens fordonspark
under åren 2021-2022 och inför utbytet genomföra en fördjupad utredning av
transportalternativen. Teknikutvecklingen på fordonsområdet är mycket snabb, inte
minst vad avser fossilfria respektive utsläppsfria alternativ, varför ett genomförande
av denna fördjupade utredning redan nu riskerar leda till suboptimala konsekvenser
för miljön. Ansökan bör därför inte kompletteras på sätt Länsstyrelsen önskar.

14.

Ansökan ska kompletteras med en utredning av risken för ökad grumling i ytvatten
längs truckvägen.
Det suspenderade material som tillförs recipient från truckvägen uppkommer genom
damning och avspolning via nederbörd som faller på vägkroppen, som är uppbyggd

e

av kalkstenskross. Genom trucktransporterna sker en kontinuerlig malning av kalkstenen i vägkroppen vilket ger upphov till finkornigare partiklar som kan transporteras ut till recipient. Tillförsel av suspenderat material till recipient sker i princip bara
vid kraftig eller långvarig nederbörd.
Truckvägens översta lager består redan idag av finfördelat material. Fler transportrörelser bedöms därför inte ge upphov till mer än en liten ökning av mängden
partiklar. Den ökade dammbekämpningen (genom vattenbegjutning av vägen) som
blir följden av fler transportrörelser bedöms inte i sig medföra att mer suspenderat
material tillförs recipient från vägen, eftersom vattenmängden är så liten att den inte
ger upphov till något vattenflöde till vägens diken.
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Även om mängden suspenderat material.från truckvägen till Anerån kan komma att
öka något kommer den totala mängden tillfört suspenderat material till denna
recipient ändå att minska eftersom länshållningsvattnet från File hajdar-täkten inte
längre kommer att ledas till Anerån.
I Ansökansbilaga B5 (PM Ytvatten) beskrivs att Cementa har vidtagit ett antal
åtgärder för att minska halten suspenderat material i recipiente rna. Under 2016
anlades en sedimenteringsdamm som tar emot vatten från stora delar av truckvägen
före utflödet till Anerån. Åtgärderna genomförs inom ramen för ett tillsynsärende
avseende befintlig verksamhet och fler åtgärder, exempelvis siltgardiner, planeras i
ärendet. Även beträffande Spillingsån har Cementa vidtagit åtgärder för att minska
halten suspenderat material. Sedan början av 2017 leds huvuddelen av det vatten
från truckvägen som tidigare leddes till Spillingsån istället till Västra brottet. Detta
innebär att vatten från truckvägen inom Spillingsåns avrinningsområde numera
nästan uteslutande leds till Västra brottet istället för till Spillingsån. Inom ramen för
samma projekt har Cementa genomfört en terrassering av den östra slänten angränsande Spillingsån san1t besått samtliga angränsande slänter i syfte att minska erosion
och halten suspenderat material.
Cementa bedömer sammanfattningsvis att fler transportrörelser till och från File
hajdar-täkten kan ge upphov till något ökad tillförsel av suspenderat material från
truckvägen till Anerån. Eftersom Anerån inte längre kommer att vara recipient för
länshållningsvatten från File hajdar-täkten kommer den totala mängden som tillförs
ån dock att minska. Mängden suspenderat material som tillförs Spillingsån kommer
att minska jämfört med idag som en följd av de åtgärder som ovan beskrivits.
Se beträffande Anerån även punkt 18 nedan.

15.

Ansökan ska kompletteras med redovisning av ytterligare skyddsåtgärder och
försiktighetsmåttför att minska risken för föroreningar från tankning och underhåll
av fordon, samt kostnader for dessa åtgärder.
I Västra brottet finns ett parkerings- och verkstadsområde. Förvaring av olja sker
enligt följande.
•

Drivmedelstanken söder om spolhallen rymmer 40 m3 och är dubbelmantlad
samt utrustad med larmfunktion.
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•

Intill spolhallens östra fasad finns en brännoljetank om 3 m3• Tanken är
invallad.

•

Nordväst om verkstaden finns en spilloljetank om 5 m2• Tanken är invallad.

•

Intill verkstadens norra fasad samt nordväst om verkstaden finns fathyllor
respektive fatskåp för separata oljefat. Dessa är utrustade med
uppsamlingskärl.

Samtliga invallningar och uppsamlingskärl är dimensionerade för att klara
respektive tank eller fathylla/fatskåps samlade volym.
Kemikaliehantering i Västra brottet sker inom byggnaderna som i ritningen i Bilaga

1 är markerade "Spolhall" samt " Verkstad". Båda dessa byggnader är försedda med
separata olje avskiljare. Spolhallen har även en tillhörande separat
sedim enteringsdamm.
Länsstyrelsen efterfrågar specifikt information om vilken typ av oljeavskiljare som
planeras användas för den ansökta verksamhetens länshållningsvatten. Cementa
planerar i nuläget för så kallad ytavski ljning, vilket innebär att olja avskiljs genom
en barriär ("spärrvägg") som tvingar vattenflödet mot djupet medan oljan är kvar på
ytan. Ytavskiljningen kommer att placeras i befintlig damm i Östra brottet. Genom
denna placering kommer vattnet först att genomgå omfattande försedimentering i
Västra brottets pall 2, i dammen före pumpgrop i Västra brottet samt i dammen i
Östra brottet (se figur 8 och IO i den tekniska beskrivningen). Dammen i Östra
brottet är uppdelad i två sektioner med en total yta ca 6 700 m2• I dammen finns en
avgränsande bergribba vilken gör att endast ytligt vatten rör sig in i nästa sektion.
Ytavskiljningen kommer att dimensioneras på ett sådant sätt att spärrväggen får
erforderligt djup för att hantera den samlade volymen av lagrad olja inom ramen av
täktverksamheten. Om man betraktar endast den sista sektionen av dammen i Östra
brottet så har denna en yta om ca I 200 m2 , vilket innebär att varje centimeter spärrvägg ger en avskiljningspotential motsvarande 12 m3•
Vad gäller det flöde från File hajdar-täkten som kan komma att pumpas till
Spillingsdammen så redovisas detta övergripande i Ansökansbilaga C.2. Detaljerna
kommer att utarbetas tillsammans med Region Gotland för det fall Region Gotland
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bestämmer sig för att realisera vattenverket. Oljeavskiljning kommer att vara en del
av hanteringen.
16.

Bedömningen enligt 11 kap. 6 § miljöbalken bör inkludera kostnaderna för vattenverket samt kostnaden för förlust av möjligheten till enskilt och allmänt utnyttjande
av det bort/edda grundvattnet. Ansökan ska kompletteras med en fördjupad
utredning avseende detta.
Bedömningen enligt 11 kap. 6 § miljöbalken omfattar endast kostnaderna för den
vattenverksamhet som prövas i målet , vilket vattenverket inte gör (se punkt 5 ovan).
Som anförts under avsnitt L.6 i ansökan är den ansökta vattenverksamheten en förutsättning för att kunna bedriva den ansökta täktverksamheten. Vattenverksamheten
har alltså inget självständigt ändamål. Redan av detta skäl kan behovet av en
fördjupad utredning om den ansökta vattenverksamhetens för- respektive nackdelar
från allmän och enskild synpunkt ifrågasättas. För prövningar av tillstånd för täkter
är det snarast behovet av det brutna materialet som i praxis bedömts vara viktigt att
bedöma när etableringen är ifrågasatt. Att det finns ett mycket stort behov av kalkstenen från File hajdar är uppenbart. Cementa delar sammantaget inte Länsstyrelsens
bedömning om behovet av fördjupad utredning, utan hänvisar till avsnitt L.6 i
ansökan. Se även punkt 23 i avsnitt D.5 nedan.

17.

Länsstyrelsen bedömer att mängden yt- och grundvatten som leds till havet kommer
att öka i den ansökta verksamheten jämfört med idag Vattenflödena i den
kommunala vattentäkten samt genom våtmarksområdena och till Anerån kommer att
minska. Ansökan bör kompletteras med ytterligare förslag till åtgärder som kompenserar för effekterna av bortledningen. I samråd med Region Gotland bör irifiltrationsförsök genomföras. Möjligheten att avleda vatten till våtmarker eller Tingstäde
träsk bör utredas.
Av ansökan framgår att den totala mängden länshållningsvatten till havet bedöms
minska från dagens cirka 2,1 till cirka 1,6 Mm3/år, se avsnitt F.2.4 i ansökan samt
avsnitt 6.1.4 i MKB. Länsstyrelsens bedömning att mängden yt- och grundvatten
som leds till havet kommer att öka vinner alltså inte stöd av ansökan.
Den utökning av File hajdar-täkten som Cementa nu ansöker om beräknas medföra
att grundvattennivån i den kommunala vattentäkten sjunker 4-4,5 meter i slutet av
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sommaren (detta avser tiden då File hajdar-täkten är fullt utbruten enligt ansökan,
dvs. omkring år 2041). Brunnarna bedöms ändå kunna producera den tillståndsgivna
volymen 220 000 m3 råvatten per år, men för att bibehålla grundvattennivån i
brunnarna behöver uttaget minskas med cirka 8 000 m3 per år. Cementa har utrett
olika sätt att kompensera för detta, bland annat infiltration, se Ansökansbilaga C.2.
Cementa har dock valt ett annat alternativ, vilket kommer att ge ett mycket stort
nettotillskott av dricksvatten. Bolaget ser därför inte skäl att vidta ytterligare
åtgärder. För det fall huvudmannen för dricksvattenförsörjningen, Region Gotland,
senare efterfrågar ytterligare utredning kan sådan komma att genomföras. Cementas
åtagande lämnar också öppet för att den nu föreslagna åtgärden ersätts av en bättre
lösning om en sådan identifieras.
Vad gäller konsekvenserna av den ansökta verksamheten för vattenskyddsområdet
Tingstäde träsk visar genomförda beräkningar att den ansökta verksamheten inte har
några betydande negativa konsekvenser för vattenbalansen i Tingstäde träsk.
Cementa anser därför inte att det finns skäl att vidta kompensationsåtgärder i detta
avseende. Såvitt avser påverkan på omgivande våtmarker i allmänhet har Cementa
åtagit sig att kompensera för eventuell förlust av habitattypen rikkärr, vilket är den
konsekvens av någon betydelse som bedöms kunna uppstå. Cementa anser inte att
det finns skäl att utreda ytterligare kompensationsåtgärder.
I sammanhanget bör understrykas att Cementa anser att den ansökta verksamheten är
tillåtlig även utan de kompensationsåtgärder som bolaget frivilligt åtagit sig.
18.

Grumling genom dagvatten från truckvägen och minskat vattenflöde kan påverka
Anerån. Påverkan på åns ekologiska status, särskilt de biologiska kvalitetsfaktorerna, och kemiska status ska redovisas. Särskilda förorenande ämnen och
prioriterade ämnen ska beaktas. Skyddsåtgärder och villkor med rikt- och
begränsningsvärden ska föreslås.
En bedömning av påverkan på Aneråns biologiska och kemiska status återfinns i
Bilaga 8. Av bilagan framgår sammanfattningsvis att den ansökta verksamheten inte
medför någon försämring av någon kvalitetsfaktor. Vad gäller grumling, se även
punkt 14 ovan.
Länsstyrelsens synpunkter om skyddsåtgärder och villkor bör behandlas efter det att
ansökan kungjorts. Som framgår av ansökan och detta yttrande anser emellertid
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Cementa inte att några ytterligare skyddsåtgärder är motiverade och bolaget anser
heller inte att det är nödvändigt att föreskriva särskilda villkor avseende Anerån.

19.

I ansökan redovisas förhöjda halter av olja i provpunkten Anerån Bron. Det behöver
utredas om detta har kopplingar till verksamheten.
Det värde Länsstyrelsen hänvisar till (tabell 8 i Ansökansbilaga B5) har av förbiseende införts i tabellen och en korrekt tabell bifogas, Bilaga 9. Parametern oljeindex
har inte mätts i provpunkten Anerån Bron. Den ansökta verksamheten bedöms inte
medföra risk för förhöjda oljehalter i någon recipient, se även punkt 15 ovan.

20.

Ansökan ska kompletteras med redovisning av möjliga åtgärder, och kostnader för
dessa.för att återställa Spillingsånfrån Spillingsdammen till Bogeviken. De åtgärder far att begränsa grumling som uppstår via dagvatten från truckvägen som gjorts
inom ramen för ett pågående tillsynsärende ska ingå. Vidare ska åtgärder för att
förhindra att faroreningarnår Spillingsån och därefter Bogeviken föreslås.
Ansökan omfattar omdragning av en mindre del av Spillingsån, se yrkande 2b och
Figur 12 i den tekniska beskrivningen. Åtgärden syftar till att möjliggöra framtida
användning av Spillingsdammen som dricksvattenmagasin. De återställningsåtgärder
som Länsstyrelsen efterfrågar har enligt Cementas uppfattning inget sådant samband
med den ansökta verksamheten att de behöver prövas inom ramen för denna
tillståndsprövning.
För domstolens kännedom kan nämnas att de åtgärder som beskrivs i punkt 14 ovan
samt i Bilaga 8 är åtgärder som vidtas inom ramen för det tillsynsärende som Länsstyrelsen nämner i sin synpunkt.

21.

Ansökan ska redovisa möjligheten att låta Närsbäcken återgå till ett mer naturligt
tillstånd, inklusive möjligheten att/örena Spillingsån och Närsbäcken samt förslag
på vad som ska ske med utjämningsmagasinet i Närsbäcken (Närsdammen).
I detta avsnitt kommenteras även punkt 3 i Länsstyrelsens yttrande.
Cementa är inte negativt inställd till åtgärder på Närsbäcken och Närsdammen, men
anser inte att de åtgärder Länsstyrelsen anger (här och i punkt 3 ovan) har ett sådant
samband med den ansökta verksamheten att de ska prövas inom ramen för denna
prövning. Beträffande åtgärder på Närsbäcken och Närsdammen vill Cementa
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emellertid redan nu avisera att bolaget initierat framtagandet av ett underlag för förlängning av Närsbäcken så att denna ska kunna mynna direkt i Västra brottet istället
för som nu, i Närsdammen. Detta skulle kunna ge flera fördelar, bland annat
ytterligare marginal till den lägsta tillåtna vattennivån (-30 m) i Västra brottets pall
2. Cementa återkommer i samband med bemötandet av efter kungörelsens inkomna
yttranden med ett särskilt yrkande om förlängning av Närsbäcken samt underlag för
prövningen i den delen.

e

22.

Ansökan ska redovisa kumulativ påverkan på vattenförekomsten Bogeviken av
Cementas historiska verksamhet samt förslag på åtgärder far att god status ska
uppnås i Bogeviken.
Bogeviken kommer i den ansökta verksamheten inte längre att vara recipient för
verksamheten, vilket bedöms ha positiva konsekvenser för Bogeviken, se avsnitt
6.1.4 och 6.2.1 i MKB. Eventuell historisk påverkan på Bogeviken av Cementas
verksamhet omfattas inte av förevarande tillståndsprövning.

23.

Klimatscenarier för Gotland visar att det inte generellt går att säga att alla grundvattenmagasin alltid.fylls på vintertid. Komplettera grundvattenmode/len med redovisning av hur tre på varandra följande torrår kan påverka grundvattensituationen,
den kommunala vattentäkten, våtmarksområdena samt Tingstäde träsk.
I detta avsnitt kommenteras även punkt 3 i Naturvårdsverkets yttrande, se avsnitt
D.2 nedan.
Även under så kallade torrår (som inte betyder avsaknad av nederbörd) fylls de
aktuella grundvattenmagasinen på under hösten/vintern. Grundvattenmagasinen i
berggrunden är små med låg genomsläpplighet (permeabilitet) varför de snabbt blir
påfyllda även om det skulle regna mindre under ett år. Att magasinen fylls på varje
höst/vinter framgår tydligt av figur 2-5 i Ansökansbilaga B4 (Grundvattenmodell)
som redovisar nivåvariationerna i de kommunala brunnarna i grundvattentäkten för
åren 1998-2015. Vad gäller de specifika åren 2016 och 2017 har SGU på sin webbplats publicerat grundvattennivådata för bl.a. kontrollstation Vede som är belägen
strax öster om Visby. I nedanstående graf visas de uppmätta grundvattennivåerna
från 2014 fram till 2018. Några indikationer på att magasinet inte skulle fyllts på
under hösten/vintern finns inte, även om den lägsta nivån var lägre under 2017
jämfört med 2015.
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Grundvattennivä för station: St_Vede (9_2). meter under markytan
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En längre tidsserie finns även för borrhål 87 som är beläget sydväst om File hajdartäkten, mellan täkten och Hejnum Kallgate Natura 2000-område. I nedanstående graf
visas nivåvariationerna mellan åren 1984 och 2004 (månadsvisa mätningar). Frånsett
en indikation på en felmätning i mitten på 1980-talet visar tidsserien tydliga säsongsvariationer med stabila höjningar av grundvattennivån under hösten/vintern. Detta
gäller samtliga mätår, trots att det förekommit på varandra följande torrår. Torråren
innebär således inte att grundvattenmagasinen inte fylls på under hösten/vintern.

Grundvattennivå för station: slite_87 (11_87) - meter under markytan
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Samma mönster uppvisas i mätningarna i Cementas egna kontrollpunkter på File
hajdar (de kommunala uttagsbrunnarna samt borrhålen BH43, BH86, BH98 och
BHl 104). Nedanstående två grafer finns även i Ansökansbilaga B4, men har här
förlängts så att de sträcker sig fram till vårvintern 2018. De jämförelsevis höga
lägstanivåerna 2009-2013 i grafen över mätningarna i de kommunala brunnarna kan
bero på flera olika saker, exempelvis att mätningarna skedde vid en annan tidpunkt
på dagen eller på att mätningarna skett efter en nederbördsrik period (åren 2009,
2010 och 2012 vart.ex. jämförelsevis nederbördsrika). Mätning görs bara en gång
per månad och visar således inte situationen däremellan.
Månads.matningar kommunala brunnar
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I tillägg till att ovan redovisad data visar att grundvattenmagasinen fylls på även
under torrår, visar statistik att nederbördsmängderna generellt ökar i området och
förekomsten av s.k. torrår har minskat sedan 1961. Det har dock förekommit att flera
torrår inträffat i följd även på senare år, exempelvis 2003-2005 och 2013- 2015. I
nedanstående graf visas årsnederbörden under denna period för SMHI:s station
Hejnum.
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Mot bakgrund av ovanstående, dvs. att grundvattenmagasinen alltid fylls på under
hösten/vintern även när flera torrår i rad har förekommit, anser Cementa inte att det
är meningsfullt att göra en simulering av situationen tre på varandra följande torrår.
Vidare bör det påpekas att grundvattenmodellen är kalibrerad mot nuvarande,
verkliga, förhållanden - hur mycket vatten som pumpas upp i den kommunala
vattentäkten respektive bort från kalkstenstäkten och de pumpflöden och vilka
grundvattennivåer som detta medför - och modellens syfte är att studera vilken
skillnad det blir när den ansökta verksamheten genomförts (de scenarier som
redovisas avser år 2041, dvs. den ansökta verksamhetens slutskede/värsta fall). Att
ändra ingångsvärdena kräver antaganden som inte kan kalibreras.

24.

Ansökan ska kompletteras med uppgifter om månadsvariationer i uttagsvariationer i
den kommunala vattentäkten samt hur uttaget skulle påverkas vid ett normalår
respektive vid tre på varandra följande torrår.
Den upprättade grundvattenmodellen är kalibrerad mot uppmätta nivåer i kommunens uttagsbrunnar. Dessa nivåer är ett resultat av dels variationerna i uttag mellan
olika månader, dels grundvattenbildningen. I modellen ingår därför förändringar i
månadsvisa uttag. De genomsnittliga månadsvisa uttagen från de kommunala
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brunnarna åskådliggörs i grafen nedan. Grafen baseras på uttagen under åren 19982017 och mängden redovisas i kubikmeter. Vad gäller inverkan av torrår hänvisas
till punkt 23 ovan.
Snitt
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Påverkan på grundvattenförekomsten Mellersta Gotland Ramas kvantitativa tillstånd ska bedömas utifrån påverkan på täktens tillrinningsområde och inte utifrån
hela grundvattenförekomsten. Redovisa även hur stor andel av grundvattenutströmningen till Natura 2000-områden och den kommunala vattentäkten som påverkas av
bortledningen.
I detta avsnitt kommenteras även punkt 19 i Naturvårdsverkets yttrande, se avsnitt
D.4 nedan.
I 4 kap. 2 § förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
stadgas att kvalitetskraven för ytvatten och grundvatten ska fastställas så att
tillståndet i vatteriförekomsterna inte försämras. Regelverkets hela systematik är
således uppbyggt kring vattenförekomster. Innebörden av bestämmelsen har tydliggjorts av MÖD i den s.k. Mysingedomen,4 vari domstolen anger följande (vår
kursivering):

4

MÖD:s dom den 30 oktober 2015 i mål nr. M 9616-14

e
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En fråga, som aktualiseras i målet, är under vilka förutsättningar statusen hos
en kvalitetsfaktor i vattenförekomsten ska fastställas, bl.a. när det gäller om
ickeförsämringskravet även avser vissa delar av ett vattenområde och i så fall
vilken utbredning delområdena kan ha. EU-domstolens avgörande ger ingen
direkt vägledning i denna fråga mer än att det är statusen i vattenförekomsten

som avses.

Sammanfattningsvis anser Cementa att påverkan på grundvattenförekomsten
Mellersta Gotland Romas kvantitativa tillstånd ska bedömas utifrån påverkan på hela
grundvattenförekomsten , se avsnitt F.3.1 i ansökan och 6.2.2 i MKB, och att
kompletteringsbegäran ska lämnas utan avseende .
26.

Grundvattenmode/len utgår såvitt avser tillrinningsområden for grundvattenbildning
ifrån beräknade topografiska tillrinningsområden för ytvattenbildning i området.
Utred och redovisa vilka andra områden än de redovisade som kan bidra till
tillflödet i Natura 2000-områdena, inklusive utbredning och topografiskt
tillrinningsområde för karstförekomsterna inom File hajdar-området.
I detta avsnitt kommenteras även punkt 6 i Naturvårdsverkets yttrande, se avsnitt
D.2 nedan .
Den redovisning av grundvatten bildning och grundvattensänkning som redovisas i
Ansökansbilaga B4 (Grundvattenmodell) utgår inte från beräknade topografiska tillrinningsområden. Tvärtom omfattar modellen tillrinnande yt- och grundvatten från
kust till kust, se avsnitt 4.1 i nyssnämnda bilaga.
För det fall Länsstyrelsen fått uppfattningen att influensområdet begränsats till de
topografiska tillrinningsområdena , vill Cementa understryka att så inte är fallet.
Detta syns i exempelvis figur 8-5 i Ansökansbilaga B4 där området för grundvattensänkning sträcker sig in över både tillrinningsområdet för Tingstäde träsk och
Spillingsån. Därtill berör influensområdet Natura 2000-områdena File hajdar,
Bojsvätar och Hejnum Kallgate på så sätt att grundvattenflödet genom dessa
reduceras, om än marginellt .
Vad beträffar tillflöden av grundvatten till våtmarker i Natura 2000-områdena
bedöms inga tillflöden av betydelse ske från andra områden än från dessa våtmarkers
topografiska tillrinningsområden. Om grundvatten tillförs från andra avrinningsområden är detta enbart positivt för våtmarkernas vattenbalans eftersom det innebär
att de är mindre beroende av vatten från täktområdet. På större djup kan strömning
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av grundvatten ske från andra områden, men detta har ingen koppling till
våtmarkerna.
Inte vid någon av de geologiska och hydrogeologiska undersökningar som genomförts på File hajdar såsom SGU (1977), Scandiakonsult (1990), Golder Geosystem
(1991), SGU (2000) samt Golder Associates (2017) har tydlig förekomst av karst
konstaterats. Dock framgår av Ansökansbilaga B4 (se underbilaga 2, Hydrogeologiska fältundersökningar) att det finns fler vattenförande kalkstensberg med
vertikala sprickor direkt söder om File hajdar-täkten. Dessa sprickor är troligen
kopplade till revstrukturen som finns i samma område. Exempelvis visar
pumpningarna i kommunens vattentäkt att grundvattennivåerna i borrhålen BH85
och BH1104 reagerar tydligt på pumpningarna. Även djupa borrhål som BHI 604
(beläget inom befintlig täkt) samvarierar med nivåförändringarna i kommunens
uttagsbrunnar. Det finns således flera vattenförande sprickor främst söder om täkten
som har tydlig kontakt med kommunens vattentäkt och det finns även vattenförande
horisontella lager på större djup som har kontakt med denna vattentäkt. Dessa
förhållanden beaktas i grundvattenmodellen.
Det kan potentiellt finnas ej lokaliserade kartsförekomster inom andra delar av File
hajdar-området eller Hejnum hällar-området , som bidrar till befintlig utströmning av
grundvatten inom våtmarksområdet men som ligger utanför den del som påverkas av
den ansökta verksamheten. Om så är fallet är det ett konservativt förhållningssätt att
dessa inte är inkluderade i modellen eftersom det innebär att en större del av
våtmarkernas vattenförsörjning än beräknat kommer från andra områden.

27.

Komplettera ansökan med ett resonemang om risken far att re/ikt saltvatten stiger
och vilken påverkan farhöjda salthalter i länshållningsvattnet kan få.
Frågan om risker för uppkomst av saltvatten behandlas i kapitel 13 i Ansökansbilaga
B4 (Grundvattenmodell). De utförda beräkningarna avser salthalter i kommunens
uttagsbrunnar i grundvattentäkten i Slite. Dessa brunnar tar under lågvattenperioder
vatten från större djup än den ansökta brytnivån i File hajdar-täkten - brunnarnas
bottennivåer ligger mellan -37,59 och -17,27 m, och nu ansökt brytdjup är som lägst
+5 m (+3 i pumpgrop). I avsnitt 13.9 i Ansökansbilaga B4 redovisas den förväntade
koncentrationsökningen av klorid fram till 2041 och denna är mycket marginell.
Kloridhalterna understiger med stor marginal I 00 mg/I. Eftersom länshållningen i
File hajdar-täkten i den ansökta verksamheten konuner att ske från en högre nivå än
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nivån i de kommunala uttagsbrunnarna i en lågvattensituation bedöms risken för
uppkomst av saltvatten i länshållningsvattnet vara i princip obefintlig.
28.

Naturvärdena i kompensationsområdet på File hajdar är delvis andra än de som
förekommer i det ansök:ta verksamhetsområdet. De föreslagna kompensationsåtgärderna riskerar att skada dessa befintliga naturvärden, vilka bör förvaltas enligt
modellen som används vid formellt områdesskydd. Cementa bör redovisa möjligheten att genom skyddsåtgärder minimera skadan på skyddsvärda arter eller föreslå
andra kompensationsåtgärder. Länsstyrelsen bedömer att de kompensationsåtgärder
bolaget föreslår i File hajdar-området är olämpliga.
Cementa noterar inledningsvis att File hajdar-området inte längre omfattas av förslag
på bildande av Natura 2000-område.
Länsstyrelsens bedömning, att de föreslagna kompensationsåtgärdema är olämpligt
utformade, utgör en invändning i sak och är egentligen inte en fråga om
komplettering. Cementa önskar dock understryka att bolagets avsikt givetvis inte är
att vidta åtgärder som har negativ påverkan på naturvärden, och att skydds- och
kompensationsåtgärder kommer att vidtas där de är lämpligast med beaktande av
både de värden som ska skyddas eller kompenseras och de värden som förekommer i
de potentiella åtgärdsområdena . Även i områden som generellt hyser höga naturvärden har ytor identifierats som kan vara mycket lämpliga för åtgärder som ger stor
miljönytta. Erfarenheten visar att aktiv naturvård i många fall är bättre ur miljösynpunkt än att inte vidta några åtgärder alls. Sammanfattningsvis ser Cementa
möjlighet till värdefulla åtgärder i det aktuella området.

29.

Skötseln av kompensationsåtgärderna bör pågå längre tid än 100 år eftersom

skadan av täktverksamheten är evig. Ansökan behöver kompletteras med mer
preciserade och långsiktiga åtaganden, exempelvis förslag på områden som avsätts
för frivilligt områdesskydd.
Cementas syfte med de ekologiska kompensationsåtgärderna har närmare utvecklats
under avsnitt H i ansökan. Som där framgår ersätter kompensationsåtgärdema inte
skyddsåtgärder och försiktighetsmått som ju vidtas för att undvika eller minimera
skada. Kompensationsåtgärdema tar istället sikte på den skada som kvarstår sedan
förebyggande åtgärder vidtagits. Som framgår av ansökan kommer åtgärderna att
leda till positiv nettokompensation sett till habitathektar (Cementas åtaganden är att
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bekosta och utföra ekologisk kompensation av minst det antal habitathektar som den
ansökta verksamheten kommer medföra i skadevärde för skog respektive öppen
mark samt att vidta habitatfrämjande åtgärder på minst den areal som motsvarar
väddnätfjärilhabitat som kan försämras eller gå förlorade som en följd av den
ansökta verksamheten, avsnitt H.2 i ansökan). Detta tar dock betydligt längre tid än
den ansökta tillståndstiden som är 20 år. Cementa åtar sig därför att under en period
om 100 år säkra sakkunnig förvaltning av de kompensationsåtgärder som vidtas i
enlighet med kompensationsutredningen.
Införande av formellt områdesskydd innebär att det allmänna övertar ansvaret för
områdets ekologiska utveckling från markägaren. Ett annat sätt att uttrycka detta på
är att markägaren frånhänder sig ansvaret för naturvärdena när denne accepterar att
marken omfattas av ett områdesskydd. Cementa anser att ett sådant frånhändande av
ansvar rimmar illa med de i ansökan presenterade kompensationsambitionema och
har därför i nuläget ingen avsikt att avstå kompensationsområdena till formellt
områdesskydd.
30.

Komplettera ansökan med en redovisning av påverkan på Natura 2000-områden av
inte bara den tillkommande, utan den samlade grundvattenbort/edningen.
Se punkt 9 ovan, de konsekvenser som beskrivits avser hela den ansökta verksamheten vid fullt utbruten täkt. Se även punkt 9 i avsnitt D.3 nedan avseende
kumulativa effekter.

31.

Länsstyrelsen bedömer att verksamheten riskerar att påverka förutsättningarna for
gynnsam bevarandestatus i Natura 2000-områdena, vilken är beroende av dels
kvantiteten vatten i utströmningsområden, dels vattnets kvalitet med fortsatt
utfällning av kalk i käl/mi ljöerna. Avsänkningar av grundvattenytans läge riskerar
medföra att den kontinuerliga käl/påverkan i marknära skikt i våtmarkerna
påverkas. Utred hur respektive de/avrinningsområde kan påverkas och hur
skaderisken långsiktigt kan minimeras. Komplettera ansökan med möjliga åtgärder
för att upprätthålla grundvattennivåerna i våtmarkerna, bland annat genom att länshållningsvatten återförs till våtmarkerna. Det är av stor vikt att negativa effekter av
den ansökta verksamheten minimeras i varje de/avrinningsområde for sig.
Att Länsstyrelsen anser att verksamheten riskerar att påverka förutsättningarna för
gynnsam bevarandestatus i Natura 2000-områdena är en invändning i sak , och
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Cementa uppfattar inte denna synpunkt som ett kompletteringsönskemål. Som
framgår av ansökan har Cementa utför)jgt utrett vilken påverkan som riskerar uppkomma på ett antal Natura 2000-områden. Varje delområde har bedömts för sig, se
punkt I O i avsnitt D.3 nedan. I detta kompletteringsyttrande inkluderas dessutom ett
förtydligande avseende kumulativa effekter på Natura 2000-omårdena, se punkt 9 i
avsnitt D.3 nedan.
Såvitt avser sådana skyddsåtgärder som Länsstyrelsen efterfrågat har Cementa föreslagit de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som bolaget identifierat som skäliga
och lämpliga. Om Länsstyrelsen önskar föreslå ytterligare åtgärder, bör det göras i
yttrande efter att ansökan kungjorts.

32.

Utred och redovisa risker med efterbehandlingens (en täktsjös) påverkan på den
kommunala vattentäkten samt våtmarker samt hur förutsättningarna för
grundvattenutströmningen i Natura 2000-områden ska upprätthållas.
I detta avsnitt kommenteras även punkt 28 i Naturvårdsverkets yttrande (se avsnitt
D.5 nedan).
Cementa har låtit ta fram en simulering av den hydrogeologiska situationen då File
hajdar-täkten och Västra brottet har brutits ut i enlighet med ansökan och därefter
vattenfyllts, se Bilaga I 0.5 Resultatet har jämförts med samma brytscenario men då
länshållning sker, dvs. den ansökta verksamhetens absoluta slutskede tillika det
scenario som utgör bas för ansökans konsekvensbedömningar. Av utredningen
framgår sammanfattningsvis följande.
•

File hajdar-täkten kommer att vattenfyllas och bli en sötvattensjö.

•

Grundvattennivåerna i berget som omger täkten kommer att stiga åtskilliga
meter i lågvattensituationen (slutet av juli), men i högvattensituationen
(slutet av december) är skillnaderna små.

•

Vattennivåerna i de kommunala dricksvattenbrunnarna blir minst åtta meter
högre under sommaren år 2041 (år 2041 har nivån sjunkit med 4-4,5 meter

5 Modellen

redovisar situationen att hela File hajdar vattenfyllts, men endast pall 2 i Västra brottet. Om
hela Västra brottet vattenfylls stiger grundvattennivåerna ytterligare och nivåvariationerna över året
minskar.
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vilket innebär att skillnaden mot idag är ca 4 meter, jfr punkt 17 i avsnitt C
ovan). Under vinterhalvåret blir skillnaderna små.
•

Influensområden (påverkansområden) runt täktsjön inom vilket grundvattennivån kommer att stiga minst en meter i hög- respektive lågvattensituationen
har identifieras och utmärkts på kartor.

Med utgångspunkt i simuleringen har en bedömning gjorts avseende påverkan på
Natura 2000-områden. Liksom tidigare (se Ansökansbilaga B11) bedöms den effekt
som återställandet får på Natura 2000-områdena vara obetydlig. När täkten vattenfylls kommer grundvattennivåerna och därmed grundvattenutträngningen att öka.
Detta ger förutsättningar för den återbildning av rikkärr i bl.a. Bojsvätar och Hejnum
Kallgate som Ansökansbilaga B11 visar, dvs. i Bojsvätar finns potential för en
ökning av 0,6 ha rikkärr och för Hejnum Kallgate 0,7 ha.

33.

Det saknas redovisning av fornlämningar i området mellan fornlämningen RAA
Othem 8:71 och Spillingsdammen. Ledningen passerar invid fornlämningen RAA
Othem 8:1. Komplettera ansökan med fältkontroll av området samt bedömning av
risken för påverkan.
Den aktuella ledningen ska dras längs truckvägen , som mellan RAÄ Othem 71:1 och
Spillingsdammen är nedsprängd i berg, varför där inte förekommer några fornlämningar. Fornlämningen RAÄ Othem 8:1 ligger i markyta bredvid och ovanför
den nedsprängda vägen och påverkas således inte av ledningen.

34.

Redovisa förslag till kontrollprogram för den ansökta verksamheten inklusive bland
annat kompensationsåtgärder.
Till ansökan har fogats befintligt kontrollprogram. Cementa anser inte att det är
meningsfullt att ta fram ett kontrollprogram för den ansökta verksamheten innan tillståndet och dess villkor har fastställts.

D.

Naturvårdsverket

D.1

Inledning

I det nedanstående kommenteras de kompletteringsönskemål som inkommit från Naturvårdsverket. Myndighetens synpunkter redovisas i sammanfattad form och har numre rats. För att
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underlätta orienteringen har underrubriker införts motsvarande rubrikerna 2-5 i Naturvårdsverkets yttrande.

D.2

Hydrologi och hydrogeologi

I.

Redovisa en osäkerhets- och känslighetsanalys avseende grundvattenmode/len.
Den efterfrågade analysen bifogas, se Bilaga 11.

2.

Motivera ytterligare varfor gränsen för influensområdet satts till en meters förändring av grundvattennivå, hur gränsen påverkar de hydrogeologiska bedömningarna
och hur detta förhåller sig till försiktighetsprincipen.
I tillägg till det som redovisats i avsnitt 8.2 i Ansökansbilaga B4, ska påpekas att
nivåvariationerna i kommunens uttagsbrunnar är betydande och kan uppgå till
åtminstone 20 meter. I de fall där influensområden för grundvattensänkning
definieras utifrån en mindre avsänkning än I meter (t.ex. 0,3 eller 0,5 vilket är
vanligt) är normalt de naturliga variationerna i grundvattennivå väsentligt mindre än
de som uppvisas i borrhål 86 (20-30 meter) och i kommunens brunnar, kanske bara
några eller någon meter . Gränsen för grundvattensänkning som mått på influensområdets utbredning behöver sättas i relation till de naturliga nivåvariationerna. Att
en meters avsänkning satts som gräns för injluensområdet påverkar inte de
hydrogeologiska bedömningarna vad gäller avsänkning inom t.ex. Natura 2000-

e

områden. Avsänkningen har i dessa bedömningar beräknats utan hänsyn taget till det

-

föreligger därmed inte.

influensområde som markerats på karta.6 Någon konflikt med försiktighetsprincipen

Se punkt 23 i avsnitt C ovan.
3.

Gör en simulering i grundvattenmode/len med utgångspunkt i flera torrår.

4.

Förtydliga vilken hänsyn som tagits till klimatförändringar i grundvattenmode/len.
Grundvattenmodellen beskriver den påverkan som sker fram till år 2041 och för
denna beskrivning har hänsyn till framtida klimatförändringar inte tagits eftersom
det inte bedöms vara relevant mot bakgrund av syftet med modelleringen. Det är ett

6

Influensområdet är främst framtaget för att kunna identifiera berörda sakägare.
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medvetet val att inte beakta de två klimatscenarier, benämnda RPC 4,5 och RPC 8,5,
som SMHI 2005 beskrev i rapporten Framtidsklimat i Gotlands län. Dessa scenarier
är inriktade på perioden 2069-2098 och kan inte användas rakt av för att studera
perioden 2021-2041.
Generellt visar SMHI:s beräkningar att för perioden 2069-2098 kommer årsmedelnederbörden att öka med 20-30% jämfört med referensperioden 1963-1992 samt att
nederbörden sommartid kommer att öka. Mildare vintrar kommer att leda till
minskad nederbörd i form av snö och att vårflödestopparna kan försvinna på grund
av mindre snömängder. Sammantaget innebär de studerade klimatscenarierna en
torrare vår, högre flöden under höst/vinter och ökade flöden på sensommaren
(augusti- september) , men detta gäller alltså perioden 2069- 2098. Skulle dessa
klimatscenarier appliceras på situation 2041 bedöms det innebära att grundvattenmagasinen fylls på tidigare på hösten och att torrperioden påbörjas något tidigare på
våren. Vidare ökar förutsättningarna för grundvatten bildning sommartid, vilket
redan idag sker vid kraftig nederbörd. Det bedöms vara positivt för File hajdarområdet och kommunens grundvattentäkt. Såvitt avser Natura 2000-områdena
bedöms förändringarna, om de uppkommer , innebära att den period då File hajdartäkten orsakar en grundvattenavsänkning där inträffar något senare på året men att
periodens längd inte förändras, se figur I 0-2, I 1-2 och 12-2 i Ansökansbilaga B4.

5.

Redovisa vilka borrhål och mätpunkter som utgör referenspunkter, dvs. inte är
påverkade av tidigare eller pågående täktverksamhet.
Ett precis svar på Naturvårdsverkets fråga går inte att ge. A ena sidan finns ingen
närbelägen och för den ansök.ta verksamheten relevant opåverkad mätpunkt eftersom
hela områdets hydrogeologi är påverkat av Västra brottet, om än i liten omfattning
vad gäller File hajdar-området. A andra sidan går inte heller att utesluta att de fyra
brunnar som ingår i gällande egenkontrollprogram och övriga brunnar som testats i
täktens närområde, (BH43, BH86, BH 98 samt BHI 104) i praktiken är opåverkade
av File hajdar-täkten. Samtliga dessa brunnar har under stora delar av året en grundvattennivå som ligger under täktbottnen +20 vilket innebär att de under dessa
perioder omöjligen kan påverkas av File hajdar-täkten. Vad gäller de höga vattennivåerna kan man utifrån mätserier - som för Cementas egna mätningar sträcker sig
tillbaka till 1980-talet och för SGU:s mätningar i borrhålet Slite 96 (se figur nedan)
till 1970-talet - inte statistiskt säkerställa några förändrade höga nivåer. Det är ett
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rimligt antagande att det grundvatteninflöde som sker till täkten bidrar till att höga
nivåer avsänks något snabbare idag än före anläggandet av File hajdar-täkten. Detta
går dock inte statistiskt att säkerställa då mätfrekvensen har varierat genom åren och
det är i så fall en så liten skillnad att det inte visuellt går att konstatera genom att
enbart betrakta mätseriema. De nivåförändringar som går att se i mätserierna går
istället att korrelera till förändrade uttagsmängder i den kommunala vattentäkten.

e
e

Figur: Nivådata från borrhål 96 beläget cirka 500 meter nordost om File hajdar- täkten. Brytningen i
täkten påbörjades cirka 1983.
Grundvattennlva för station: S1ite_96 (11_96) - meter under markytan
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SGU har långa mätserier i andra mätpunkter inom samma grundvattenförekomst på
andra delar av norra Gotland vilka kan anses opåverkade av täktverksarnheten i
Slite. Dessa får dock anses ha en väldigt liten relevans för studier av påverkan av en
utökning av File hajdar-täkten, eftersom de sannolikt kan påverkas i högre grad av
andra, mer närbelägna grundvattenuttag.
Sammanfattningsvis finns det inga relevanta mätpunkter som garanterat är helt
opåverkade av befintlig täktverksamhet. De mätpunkter som idag har installerade
automatiska nivåmätare är trots detta relevanta för att kunna följa upp eventuell
påverkan från en utökad täkt i relation till dagens situation. Analysen kräver dock
kunskap om uttagsvolymer och nivåer i den kommunala vattentäkten eftersom detta
har stor betydelse för nivån i borrhålen. Som framgår av ansökan och i detta
kompletteringsyttrande har Cementa denna kunskap och beaktar den.

---,
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6.

Redogör tydligare för förekomsten av karstifierad berggrund inom inf/uensområdet
och hur detta påverkar de hydrologiska/hydrogeologiska bedömningarna.
Se punkt 26 i avsnitt C ovan.

D.3

Riksintresse och artskydd

7.

Utred vidare hur den ansökta verksamheten påverkar riksintresset för naturvård,
särskilt dess kriterier B (opåverkat område), C (sällsynta naturtyper, hotade/sårbara
biotoper eller arter) och D (rik flora). Kompensationsåtgärderska inte beaktas i
bedömningen av påverkan på riksintresset.
Cementa anser att såväl värdena inom riksintresset och konsekvenserna av den
ansökta verksamheten är mycket ingående utredda och beskrivna. En ytterligare
fördjupad bedömning, med utgångspunkt i de specifika frågor Naturvårdsverket
ställer, bifogas dock i Bilaga 12.
Baserat på det samlade underlagsmaterialet vidhåller Cementa sin uppfattning att
den ansökta verksamheten inte medför påtaglig skada på riksintressena för naturvård
eller det rörliga friluftslivet, se avsnitt L.2 i ansökan. För det fall sådan skada skulle
anses föreligga ska riksintresset för mineralutvinning ges företräde. Såvitt avser
kompensationsåtgärder hänvisar Cementa till den rättspraxis som anförts i ansökan,
särskilt MÖD:s avgörande den 17 november 2016 i mål nr M 3126-16 i vilket MÖD
bland annat bekräftar tidigare avgöranden som anger att "ett åtagande att bevara och
restaurera andra näraliggande områden så att deras karaktär bibehålls eller nya tillskapas" ska beaktas i bedömningen.

8.

Motivera baserat på den kompletterande simuleringen som anges i punkt 3 ovan,
varför Natura 2000-områdena Kallgatburg och Filehajdar inte på ett betydande sätt
påverkas av den ansökta verksamheten.
Av skäl som angivits i punkt 23 i avsnitt C ovan har någon modellering enligt punkt
3 inte genomförts. Någon förnyad bedömning av påverkan på Natura 2000områdena är därför inte nödvändig.

9.

Komplettera ansökan med en bedömning av risken for skada på Natura 2000områden på grund av kumulativa effekter.
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De pågående verksamheter som potentiellt kan ge upphov till kumulativa hydrologiska effekter på de aktuella Natura 2000-områdena är befintliga vattentäkter
(privata brunnar och kommunal vattentäkt), befintlig kalkstenstäkt samt skogsbruksåtgärder. Vattentäkter och kalkstenstäkt påverkar främst grundvattennivåer medan
skogsbruksåtgärder i form av markavvattning och avverkning främst påverkar
ytvattenavrinning. Cementa känner inte till några planerade verksamheter som kan
bidra med ytterligare kumulativa effekter gällande aktuella Natura 2000-områden.

e
e

Grundvattennivåer i området har under lång tid påverkats av vattentäkter och bergtäkter. Den kommunala vattentäkten på File hajdar togs i bruk i början av 1960-talet.
Öppnandet av kalkstenstäkten på File hajdar har sedan 1980-talet påverkat
grundvattenförekomsten genom bortledning av grundvatten, som ökat i takt med att
täkten utökats. Trots denna historiska påverkan visar mätserier i flera grundvattenrör
att varken högsta- eller lägstanivåerna har förändrats sedan 1970-talet. Grundvattenmagasinen har alltjämt fyllts upp under vintern till i princip marknivån för att sedan
sjunka under sommaren.
Något som däremot framgår i mätserierna (se punkt 23 i avsnitt C ovan) är
förändringar efter det att grundvattenuttaget i den kommunala vattentäkten reglerats.
Fram till mitten av 1980-talet var uttaget i vattentäkten uppemot 50 % större än idag
vilket återspeglas i att nivåerna sedan stiger och stabiliseras på en högre nivå. Viss

e

ytterligare höjning syns även i slutet av 1990-talet. En trolig effekt av både vattentäkter och kalkstenstäkt är att grundvattennivåerna i dagsläget sjunker snabbare
under våren än vad de gjorde förr. Eftersom avläsning av grundvattennivåer i grundvattenrören skett med olika intervall vid olika mätpunkter under olika tidsepoker, är
det inte möjligt att enkelt följa förändringen i avsänkning av grundvattennivåer
under våren. Det kan dock inte uteslutas att grundvattenutträngning i högre liggande
terräng minskat över tid och tidigare kunde äga rum under vegetationsperioden, på
högre nivåer än idag. Denna förändring har dock redan ägt rum och är inte något
som påverkas av den ansökta utökningen av File hajdar-täkten.
Cementa har påbörjat ett övervakningsprogram i det så kallade utvidgningsområdet
för Hejnum Kallgate Natura 2000-område där bland annat provruteinventering av
rikkärrsvegetation ingår. Resultaten av inventeringen visar visserligen på att en
värdefull rikkärrsvegetation förekommer men att mossor som kräver permanenta
källutflöden saknas. Detta stödjer de tidigare slutsatserna att Hejnum Kallgate
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Natura 2000-område har vattenregimer som i första hand är beroende av
magasinering av vatten i strandvallar, lokal nederbörd samt tillflöden i vattendrag
och endast i mycket liten utsträckning grundvattenutträngning. Den tillkommande
kumulativa effekten är således också mycket liten och har tidigare beräknats till en
förlust av maximalt 0,4% av rikkärrsarealen (0,7 ha) vilket inte bedömts få några
effekter på gynnsam bevarandestatus. Bojsvätar Natura 2000-område ligger på
betydligt lägre höjd i terrängen och har därmed en vattenregim som är mer beroende
av grundvattenutträngning. Därför har också förlusten av rikkärrshabitat beräknats
högre än för Hejnum Kallgate , till maximalt 1,2% (0,6 ha). Den tillkommande
kumulativa effekten är även i detta fall mycket liten.
Vad gäller grundvattennivåer är de kumulativa effekterna på Natura 2000-områdena
i princip noll. De utredningar som gjorts visar att grundvattenberoende ekosystem
inte förekommer inom Hejnum Kallgate och i ringa grad i Bojsvätar.
Vad gäller ytvatten kommer inga kumulativa effekter att uppstå eftersom gjorda
utredningar visar att arealförlusten av avrinningsområdet till Bojsvätar ligger så högt
upp i vattensystemet att vattnet inte når fram till Natura 2000-området under
vegetationsperioden utan avdunstar, tas upp av vegetation eller infiltreras på vägen
dit. Hejnum Kallgate berörs inte alls eftersom det ligger inom ett annat
delavrinningsområde. Den faktor som dock påverkar både Bojsvätar och Hejnum
Kallgate i hög grad vad gäller ytavrinning är de omfattande körskador och sannolikt
otillåtna markavvattning som ägt rum i samband med brukandet av skogen
uppströms Bojsvätar. Dessa åtgärder har mycket större areella och kvalitativa

effekter på Natura 2000-området än vad en liten minskning av
grundvattenutträngning under vårperioden har.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte kan uteslutas att kumulativa effekter
kan uppstå vad gäJler grundvattenutträngning. Effekterna finns redovisade i gjorda
utredningar såsom en maximal arealförlust av rikkärr. Förlusten av habitat är mycket
liten och bedöms inte få några negativa effekter på gynnsam bevarandestatus. Några
ytterligare kumulativa effekter är inte aktuella, vare sig vad gäller ytvattenavrinning
eller förändrade grundvattennivåer.

10.

Hydrologisk påverkan på Natura 2000-områdena ska preciseras för varje enskild
del av områdena och skadan bedömas baserat på detta istället för på ett medelvärde
för hela området.
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Den i ansökan presenterade bedömningen är inte, som Naturvårdsverket uppfattat,
baserad på ett medelvärde för hela Natura 2000-området. Tvärtom är bedömningen
genomförd för olika delområden och baserad på vilken vattenregim som är
förutsättningen för förekomsten av arter och habitat. Utöver detta tar bedömningen
hänsyn till delavrinningsområden inom varje Natura 2000-område. Exempelvis
gäller bedömningen avseende Hejnum Kallgate Natura 2000-område endast
områdets norra delområde och detsamma gäller Bojsvätar. I Hejnum Kallgate hänger
områdena söder om Orgbäcken inte hydrologiskt samman med avrinningen och
grundvattenutträngningen från File hajdar. Hur bedömningen genomförts har
beskrivits i Ansökansbilaga B11.

11.

Redovisa hur naturreservatet Storhagen kan påverkas av att länshållningsvatten inte
längre kommer att ledas till Anerån.
Storhagens naturreservat är ett 26 ha stort skogsreservat som ligger drygt en
kilometer sydost om File hajdar-täkten. Naturreservatet utgörs av en tidigare
trädklädd betesmark som vuxit igen till en barrblandskog. Centralt i reservatet rinner
Anerån. Reservatet har en varierad trädslagssammansättning även om tall och bitvis
gran dominerar.

Typisk skogsnatur

Anerån inom reservatet
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Marken är frisk och delvis mullhaltig och de naturtyper och naturvärden som förekommer är inte beroende av källflöden eller annan typ av hydrologi som kan uppkomma av en viss vattenregim. Anerån torkar exempelvis ut under vegetationsperioden. Det är därför uteslutet att den natur och de arter som förekommer i
reservatet kommer att ta skada av en utökning av den ansökta verksamheten . Ingen
av naturtyperna bedöms kunna påverkas av den förändrade vattenregim i Anerån
som blir följden av att länshållningsvatten inte längre leds dit.

12.

Beskriv hur ni kommit fram till bedömningen att bevarandestatusen inte påverkas
hos de arter som omfattas av artskyddsförordningen. Det räcker inte att bara
redovisa slutsatsen.
Se punkt 8 i avsnitt C ovan.

13.

Artskyddsdispens kan krävas för att flytta vissa djur- och växtarter.
Se punkt 8 i avsnitt C ovan.

14.

Förtydliga vilka åtgärder ni anser är skyddsåtgärder respektive kompensationsåtgärder. Komplettera ansökan generellt med fler skyddsåtgärder och
försiktighetsmått.
I detta avsnitt kommenteras även punkt 10 i Länsstyrelsens yttrande, se avsnitt C
ovan.
Som framgår av avsnitten 1.4 och 4.5 i MKB samt punkt 24 i avsnitt D.5 nedan, har
Cementa vidtagit en rad åtgärder och gjort en rad anpassningar av den ansökta verksamheten för att tillse att den är tillåtlig enligt miljöbalken. Bland annat har, som en
följd av utredningar, utökningens horisontella utbredning kunnat reducerats från 86
till 53 hektar, med bibehållen brytmängd.
Samtliga de åtgärder som anges i Ansökansbilaga D7 samt åtgärdsplanen för
väddnätfjäril, svartfläckig blåvinge och apollofjäril (se punkt 8 i avsnitt C ovan)
utgör skyddsåtgärder. Som framgår av ansökan och såvitt avser de två sistnämnda
arterna även av Bilaga 4, visar utredningar att den ansökta verksamheten inte

7

En uppdaterad Ansökansbilaga D ges in med detta komple tteringsyttrande, se Bilaga 5.
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påverkar arternas bevarandestatus heller om man bortser från skyddsåtgärde rna, men
ur artskyddssynpunkt kan ändå påpekas att de föreslagna åtgärderna ger tillgång till
platser för fortplantning inom arternas kärnområde som är av samma storlek och
kvalitet som de platser som försvinner. Även villkorsförslag 2, 5-10 och 13 utgör
skyddsåtgärder. Dessutom kan villkor 3--4 och 11-12 i någon mån hänföras till
denna kategori.
Kompensationsåtgärder är de åtgärder som omfattas av Ansökansbilagorna C.l
(ekologiska värden) och C.2 (dricksvatten). De åtgärder som vidtas till skydd för
väddnätfjäril innebär att rikkärr tillskapas. Denna naturtyp förekommer i bland annat
Natura 2000-områdena Hejnum Kallgate och Bojsvätar och är den enda naturtyp
som på grund av den ansökta verksamheten kan få en negativ förändring som inte är
helt försumbar, även om förändringen inte påverkar naturtypens bevarandestatus i
Natura 2000-området. Tillskapandet av rikkärr är i detta avseende en kompensationsåtgärd för förlusten. Åtgärden är således ur juridisk synvinkel att samtidigt
betrakta som en skyddsåtgärd för väddnätfjäril och en kompensationsåtgärd för
rikkärr. Dessa dubbla positiva effekter är ett av skälen till att Cementa föreslår
åtgärden. I detta kompletteringsyttrande föreslår Cementa (se punkt 15 i avsnitt D.3)
att framtagandet av en kompensationsplan skjuts upp under en prövotid. Av
ovanstående skäl ingår i den planen inte kompensationsåtgärderna avseende rikkärr
eftersom dessa ingår i det separata åtgärdsprogrammet för väddnätfjäril (som också
inkluderar svartfläckig blåvinge och apollofjäril). Atgärdsprogrammet kommer att
färdigställas under hösten 2018.
I sammanhanget ska påpekas att Cementa anser att den ansökta verksamheten är tilllåtlig även utan de föreslagna kompensationsåtgärderna, vilka alltså ska betrakta
som frivilliga åtaganden från bolagets sida.
Både Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har efterfrågat fler skyddsåtgärder och försiktighetsmått. Myndigheterna har inte preciserat vilka ytterligare försiktighetsmått,
skyddsåtgärder och begränsningar som de efterfrågar, vilka värden dessa ska ta sikte
på eller vilka kompletterande utredningar de skulle kräva, dvs. på vilket sätt
invändningen är en kompletteringssynpunkt och inte en invändning i sak. Eventuella
invändningar i sak , såsom förslag på alternativa eller ytterligare villkor, bör
framföras efter det att ansökan kungjorts. Cementas inställning är emellertid alltjämt
att de skyddsåtgärder som bolaget har föreslagit är tillräckliga .
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15.

Precisera vilket syfte respektive kompensationsåtgärd har och hur, när och var de
avses genomföras. Utan dessa preciseringar går förslagen inte att utvärdera.
I detta avsnitt kommenteras även punkt 4 i Länsstyrelsens yttrande, se avsnitt C
ovan.
Som konstaterats i ansökan är kompensationsåtgärdema ett frivilligt åtagande från
Cementas sida. Kompensationsåtgärdema är inte en förutsättning för att tillstånd ska
kunna meddelas.
Att redan idag precisera vilka kompensationsåtgärder som ska vidtas och var är
förvisso möjligt, men att göra det skulle inte ge optimal miljönytta. Störst miljönytta
uppnås istället genom att kompensationsåtgärdema genomförs med ett stort mått av
flexibilitet. Genom att utföra, följa upp , jämföra olika slags åtgärder och löpande
utvärdera resultaten kan de vid var tid mest lämpliga åtgärderna genomföras.
Sammantaget anser Cementa att det ur miljösynpunkt vore mycket olyckligt och
olämpligt att redan idag binda sig vid en detaljerad kompensatio nsplan. Bolaget
vidhåller därför att en plan - som kommer att vara ett levande dokument även efter
det att den första gången sammanställts - ska tas fram när det ansökta tillståndet
vunnit laga kraft.
För att ge framförallt tillsynsmyndigheten möjlighet att följa arbetet med planen,
föreslår Cementa att frågan om kompensationsplanen skjuts upp under en prövotid
då bolaget efter samråd med tillsynsmyndigheten i detalj kan utreda vilka områden
som lämpar sig för åtgärder och vilka åtgärder som är lämpligast att genomföra och

när. För att ge utrymme att på prov genomföra vissa åtgärder bör prövotiden sättas
till fem år.
Cementa föreslår följaktligen att mark- och miljödomstolen jämlikt 22 kap. 27 §
miljöbalken i fem år från det att tillståndet vinner laga kraft skjuter upp frågan om
vilka slutliga villkor som ska gälla beträffande kompensationsåtgärder 8 för
ekologiska värden. Bolaget föreslår följande utredningsvillkor.
Under prövotiden ska Cementa detaljstudera utvalda områden för ekologiska
kompensationsåtgärder för att kunna välja ut de åtgärder som är effektivast
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För frågan om vad som avses med kompensationsåtgärder se punkt 14 i avsnitt D.3.

för
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att uppnå varje åtgärds mål. Arbetet ska ske efter samråd med tillsynsmyndigheten. Cementa ska senast fem år efter det att tillståndet vunnit laga kraft ge in en
genomförande- och förvaltningsplan för kompensationen samt förslag till slutliga
villkor till mark- och miljödomstolen.

16.

Redovisa den ansökta verksamhetenskonsekvenser för landskapsbilden.
Västra brottet
I Slite är utkiksplatserna över Cementas verksamhet i Västra brottet sevärdheter.
Framförallt är utkiksplatsen längs väg 147 mycket välbesökt och allmänheten har
där en panormanavy över Västra brottet. Även i området söder om Västra brottet
finns en utkiksplats längs en cykel- och vandringsled. Från området söder om Västra
brottet kommer allmänheten att få en närmare blick över efterbehandlingen när
denna påbörjas efter avslutad brytnjng. Från övriga delar av landskapet som allmänheten har tillträde till kommer vyn över Västra brottet fortsatt att vara begränsad på
grund av det flacka landskapet och skyddande trädridåer. Ansökt utöknjngsområde i
Västra brottet är beläget på motsatt sida från utkiksplatsen längs väg 147, i rak östvästlig riktning. Med beaktande av den relativt lilla förändring som den ansökta
verksamheten innebär bedöms vyn över Västra brottet endast förändras i mycket
liten utsträc kning. Vyn över Västra brottet förändras redan idag kontinuerligt i takt
med att pall 2 håller på att vattenfyllas. Brytningen i Västra brottet kommer att
avslutas under den ansökta tillståndstiden och efterbehandling av området kommer
ske, vilket också kommer att innebära att vyn över området förändras. Transportvägen mellan Västra brottet och File hajdar-täkten kommer inte att förändras.
Sammantaget bedöms ansökt utökning av Västra brottet ha marginell påverkan på
landskapsbi lde n.

File hajdar-täkten
File hajdar-täkten är belägen i östra delen av området File hajdar som är ett I 300 ha
stort hällmarksområde. Genom hela området File hajdar går ett flertal mindre
terrängvägar och körspår och området är tillgängligt från i stort sett alla väderstreck.
File hajdar består av en mosaik av tallskog omväxlat med öppna gläntor med
alvarvegetation och fuktmarker. Detta gör att sikten är längre i vissa områden och
kortare i andra områden.
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För besökare som befinner sig i den befintliga File hajdar-täktens absoluta närhet
eller betraktar den från luften, sätter täkten sin visuella prägel av industriell närvaro i
landskapet. Eftersom täkten är belägen högt upp i området och verksamheten pågår
nedanför normal markyta samtidigt som i princip hela täkten omgärdas av en
trädridå är det inte möjligt att se täktverksamheten annat än från nära håll eller från
luften. Visuell påverkan från längre avstånd är således begränsad.
Den ansökta verksamheten innebär att brytningen fortsätter i nordvästlig riktning.
Konsekvenser för Iandskapsbilden uppkommer framförallt i och med att täktområdet
blir större. Eftersom landskapet är likartat kommer täktverksamheten att bli synlig på
ett liknande sätt som idag, men från delvis andra platser. Eftersom det inte är möjligt
att se täktverksamheten annat än från nära håll till följd av täktens läge i terrängen
och att verksamheten pågår under omgivande marknivå bedöms ansökt utökning av
File hajdar-täkten ha marginell påverkan på Jandskapsbilden.

17.

Förtydliga vilka konsekvenser den ansökta verksamheten kan få för friluftslivet i
täktens närområde.
I Västra brottet kommer den utökade verksamheten att ta i anspråk ett område som
inte är tillgängligt för allmänheten. Verksamhetsbuller från täkten blir i framtiden, så
länge täktverksamhet pågår i Västra brottet, av samma art och karaktär som i
dagsläget. För Västra brottet bedöms därför påverkan på friluftslivet bli obetydligt.
För File hajdar-täkten är delar av ansökningsområdet redan i dagsläget inhägnat som
industriområde, medan andra delar är tillgängliga för friluftsliv . File hajdar i stort

och de delar av File hajdar som berörs av ansökt verksamhet nyttjas relativt sparsamt
för friluftsändamål. Området har dock kommit att nyttjas mer under det senaste året
då cykelleder har markerats inom projektet Gotland Bike Park, inom vilket Cementa
har anlagt en ny cykelväg och upplåtit mark för detta ändamål. Området är relativt
lättillgängligt då ett flertal terrängvägar leder in i området från olika väderstreck. Att
två av dessa terrängvägar kommer att spärras av bedöms ha en försumbar påverkan
på tillgängligheten till området. Pilgrimsleden S:t Olavsleden och cykellederna inom
ramen för Gotland Bike Park kommer inte att beröras av den ansökta verksamheten.
Påverkan på tillgängligheten till området kring den utökade täktverksamheten
bedöms därför vara försumbar.
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Det område som tas i anspråk, utöver redan ianspråktaget område, utgör cirka 53 av
File hajdars I 300 ha. Den mark som tas i anspråk har liknande karaktär som övrig
tillgänglig mark på File hajdar och är därför inte unik sett till natur- eller
kulturvärden. Knutet till verksamheten finns störningar i form av tex. buller och
(kortvariga) vibrationer och luftstötvågor. Dessa störningar förekommer redan idag i
området men de kommer att förflyttas i samma riktning som täktverksamheten
utökas. Buller och vibrationer från täkten blir i framtiden av samma art och karaktär
som idag men då brytningen i Västra brottet avslutas år 2025 kommer verksamhet
till skillnad från i nuläget att bedrivas dagligen i File hajdar-täkten. Verksamheten är
begränsad till helgfria vardagar. Störningar knutna till verksamheten kommer
följaktligen att öka något vid File hajdar-täkten i samma takt som brytningen avtar i
Västra brottet.
Eftersom endast en liten del av hela hällmarksområdet tas i anspråk, att området inte
är unikt ur natur- eller kulturvärdesperspektiv, att området nyttjas relativt sparsamt
för friluftsändamål, samt att dess tillgänglighet fortfarande är god bedömer Cementa
att konsekvenserna för friluftslivet blir obetydliga.
18.

Redogör tydligare i MKB for möjliga kumulativa effekter av den ansökta och andra
verksamheter, inom de områden som den ansökta verksamheten kan påverka miljö
och hälsa.
I det nedanstående utvecklas och förtydligas resonemanget kring kumulativa
effekter.
Orientering
Västra brottet angränsar mot Slite samhälle och Cementas fabrik. Detta innebär att
täktverksamheten har viss omgivningspåverkan som sammanfaller med påverkan
från ett normalt mindre samhälle respektive fabriksverksamhet i form av bland annat
buller och utsläpp till luft. File hajdar-täkten ligger i ett delvis sammanhängande
hällmarkskomplex med huvudsakligen hällmarkstallskog. Närmaste bostäder ligger
cirka en kilometer nordost om File hajdar-täkten.
Utsläpp till luft
Den ansökta verksamhetens konsekvenser i form av utsläpp till luft bedöms bli
måttliga med anledning av att transportbehovet kommer att öka när mer kalksten
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bryts i File hajdar-täkten och brytningen i Västra brottet avslutas, vilket får till följd
att stenen behöver transporteras längre för att nå krossanläggningen. Miljökvalitetsnormer (MKN) för partiklar eller kvävedioxider riskerar dock inte att överskridas
med anledning av de ökade transporterna. Slite samhälle, cementfabriken och övriga
verksamheter i Slite bedöms under överskådlig tid fortgå i liknande omfattning som i
nuläget. Såvitt Cementa känner till planeras inga nya verksamheter som skulle kunna
påverka utsläppen till luft i en märkbar omfattning, varken i Slite samhälle eller vid
File hajdar. Förutom de kumulativa effekter som sker i dagsläget, och som inte
orsakar överskridanden av MKN , bedöms inga kumulativa effekter uppstå.
Buller
Omgivningspåverkan i form av buller från den planerade verksamheten beräknas
minska jämfört med nuläget, bland annat eftersom brytningen inom Västra brottet
avslutas under tillståndstiden. Konsekvenserna av buller bedöms bli små eftersom
beräkningar visar att bullernivåerna ligger inom Naturvårdsverkets riktvärden för
buller vid bostäder. Förutom de kumulativa effekter som sker i dagsläget med bland
annat buller från samhället och cementfabriken, bedöms inga kumulativa effekter
uppstå.
Yt- och grundvattenförhållanden
I området finns i princip en pågående verksamhet - den kommunala grundvattentäkten - som skulle kunna orsaka kumulativa effekter med ansökt. De konsekvenser
som beskrivs i MKB tar hänsyn till denna verksamhet. Ytterligare kumulativa

effekter skulle kunna uppstå om kommunen skulle öka sitt vattenuttag över idag tillståndsgiven volym. Såvitt Cementa känner till har kommunen inga sådana planer.
Andra verksamheter som skulle kunna medföra kumulativa effekter är dikning inom
influensområdena eller att Spillingsdammen nyttjas som dricksvattenrnagasin.
Cementa känner inte till några planer på dikning, och effekten av att någon i
framtiden skulle vidta en sådan åtgärd är omöjlig att förutsäga. I den mån dess
åtgärder aktualiseras kommer de att prövas enligt gällande regelverk.
Om Spillingsdarnrnen nyttjas som dricksvattenrnagasin kan det krävas tillskott till
Spillingsdammen från File hajdar-täktens länshållningsvatten som annars leds till

43(51)

Västra brottet. Detta kommer i så fall att leda till att volymen vatten som leds ut i
Östersjön från Västra brottet minskar.
Naturvärden
I området bedöms inga pågående verksamheter finnas som skulle kunna orsaka
kumulativa effekter med ansökt verksamhet. Den typ av åtgärder som beskrivits
ovan avseende yt- och grundvattenförhållanden (dikning, ökat vattenuttag) skulle
indirekt kunna medföra kumulativa effekter på naturvärden . Som ovan angivits
känner Cementa inte till några sådana planer och i den mån de aktualiseras i
framtiden kommer de att prövas enligt gällande regelverk.
Riksintressen
Cementa känner inte till några andra pågående eller planerade verksamheter som
skulle kunna ge upphov till kumulativa effekter på riksintressena för naturvård
respektive turism och rörligt friluftsliv.
Skyddade områden
I området bedöms inga pågående verksamheter finnas som skulle kunna orsaka
kumulativa effekter med ansökt verksamhet. Den typ av åtgärder som beskrivits
ovan avseende yt- och grundvattenförhållanden (dikning, ökat vattenuttag) skulle
indirekt kunna medföra kumulativa effekter på skyddade områden. Som ovan
angivits känner Cementa inte till några sådana planer och i den mån de aktualiseras i
framtiden kommer de att prövas enligt gällande regelverk.
D.4

Påverkan på vattenförekomster

19.

Påverkan på grundvattenförekomstens kvantitativa tillstånd ska bedömas utifrån påverkan på täktens tillrinningsområde och inte utifrån hela grundvattenförekomsten.
Se punkt 25 i avsnitt C ovan.

20.

Redogör för hur den ansökta verksamheten inte kommer att försämra grundvattenforekomstens status eller äventyra uppnåendet av miljökvalitetsnormer.
Grundvattenförekomstens kvalitativa status är redan idag god. Dess kvantitativa
status ska enligt miljökvalitetsnormen vara god år 2021. I avsnitt 6.2.2 i MKB
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beskrivs varför den ansökta verksamheten inte bedöms påverka grundvattenförekomstens status. Vad gäller kvantitativ status har Cementa inte identifierat någon
punkt som behöver förtydligas. Vad gäller kvalitativ status kan följande klargöras.
Eftersom kalkstenstäkterna är utströrnningspunkt för grundvatten är risken för att
verksamheten förorenar grundvattnet li ten. Att täkterna länshålls är ur ett
föroreningsperspektiv en fördel eftersom det leder till att grundvattenflödet riktas in
mot täkterna. Ett oförutsett olje- eller bränsleläckage skulle kunna medföra en
förorening på markytan. Beroende på utsläppets art, omfattning och läge, samt om
sanering inte lyckas, skulle utsläppet kunna förorena grundvattenförekomsten. Med
de rutiner för hantering av bränslen och kemikalier som Cementa tillämpar (se
teknisk beskrivning (Ansökansbilaga A) samt punkt 15 i avsnitt C ovan) bedöms
denna risk vara liten . Vad gäller risken för inträngande saltvatten framgår av punkt
27 i avsnitt C ovan att den bedöms vara obefintlig.
Sammantaget bedöms den ansökta verksamhetens påverkan på grundvattenförekomsten vara obetydlig. Den medför inte någon försämring av grundvattenförekomstens kvantitativa eller kvalitativa status och äventyrar inte heller uppnåendet av
miljökvalitetsnormen.

21.

Förtydliga vilka kvalitetsfaktorer i ytvattenförekomster som har koppling till den
ansökta verksamheten och hur dessas status inte försämras.
För Spillingsån är det de hyrdomorfologiska kvalitetsfaktorerna som har samband
med den ansökta verksamheten. Bedömningen är att den ekologiska statusen kommer

att förbättras. Detta beror på att flödet kommer att återgå till en mer naturlig
flödesregim .
För Anerån och Bogeviken är det dels de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorema,
dels de hyrdomorfologiska kvalitetsfaktorema som har samband med den ansökta
verksamheten. Bedömningen är att den ekologiska statusen i vart fall inte kommer
att försämras. De fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorema förbättras något medan de
hyrdomorfologiska kvalitetsfaktorernas försämring är försumbar, även på parameternivå. Detta beror på att länshållningsvattnet inte längre kommer att ledas till Anerån
samt att flödet i Anerån kommer att återgå till en mer naturlig flödesregim.
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För Östra Gotlands kustvatten är det dels de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna,
dels de hyrdomorfologiska kvalitetsfaktorerna som har samband med den ansökta
verksamheten. Bedömningen är att den ekologiska statusen blir oförändrad. Vare sig
de fysikalisk-kemiska eller de hyrdomorfologiska kvalitetsfaktorerna kommer att
förändras. Vattenkemin i det framtida länshållningsvattnet förväntas inte vara
annorlunda än vad den är idag. Även om volymen länshållningsvatten till vattenförekomsten kommer att minska så är denna volymförändring försumbar jämfört
med vattenförekomstens totala volym.

D.5

Ansökans innehåll i övrigt

22.

Förtydliga yrkandena avseende ansökans omfattning med utgångspunkt i gällande
vattendomar och redovisa gällande domar. Förtydliga huruvida uttag av
processvattenfrån Västra brottet är prövat.
Se punkt I och 2 i avsnitt C ovan.

23.

En vattenverksamhet ska enligt 11 kap. 7 § miljöbalken utföras så att den inte
försvårar annan verksamhet som i framtiden kan antas beröra samma vattentillgång
och som främjar allmänna eller enskilda ändamål av vikt. Hushållning med dricksvatten är ett viktigt intresse på Gotland. Komplettera ansökan med ett underlag som
visar om den ansökta verksamheten försvårar annan verksamhet som i framtiden

-e

kan antas beröra samma vattentillgång.
Den ansökta verksamheten utförs i högsta grad med hänsyn till dricksvattenförsörjningen på Gotland. Genom att (med ändring av dagens system) tillvarata länshållningsvatten som processvatten kan Cementa upplåta Spillingsdammen för dricksvattenändamål. Vad avser framtida utnyttjande av vattentillgången kan konstateras
att när täktverksamheten på File hajdar avslutas kommer dricksvattentillgången på
Gotland genom täktsjön att vara större än någonsin.
I sammanhanget kan noteras att det krav Naturvårdsverket hänvisar till (11 kap. 7 §
miljöbalken) endast gäller om det inte medför oskälig kostnad.
24.

Redovisa utforligare alternativ lokalisering och utformning.
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För resonemang avseende alternativa utformningar och lokaliseringar och varför det
saknas realistiska alternativ till den valda lokaliseringen hänvisas till avsnitt 4.5 i
MKB samt avsnitt L.1.5 i ansökan.
Såvitt avser alternativ lokalisering framgår av ovan hänvisade avsnitt
sammanfattningsvis att de områden i Sverige som skulle utgöra alternativ till vald
plats är andra utpekade riksintressen för mineralutvinning samt att utredning av
ytterligare alternativa platser skulle vara oproportionerligt kostsamt. Av de platser på
Gotland som utpekats som riksintressen för mineraler bedöms ingen utgöra ett
realistiskt alternativ till vald plats. Möjligheten har importera kalksten har bedömts
vara ett sämre alternativ. Cementa anser att den i ansökan presenterade utredningen
uppfyller kravet i 6 kap. miljöbalken på utredning och redovisning av alternativa
lokaliseringar. Härvid kan påminnas om att MÖD i prövningen av en annan kalkstenstäkt9 bekräftat lagstiftarens uppfattning och intention (prop. 2008/09:144 s. 13)
att i fråga om täkt av material där tillgången är mycket begränsad det ofta finns få
alternativa lokaliseringar och lokaliseringsregeln får en mer begränsad betydelse än
annars.
Såvitt avser alternativ utformning har ett flertal parametrar identifierats och belysts,
vilka verkat som utgångpunkt vid valet av utformning . Som framgår av avsnitt 4.5 i
MKB är de tre huvudsakliga hänsynsaspekterna naturvärden, grundvatten och
ytvatten. Resultatet av arbetet blev bland annat att det tillkommande täktområdet
kunnat fördjupas och därmed ytmässigt reduceras från 86 till 53 hektar, med
bibehållen brytmängd.

25.

Komplettera den tekniska beskrivningen med motsvarande uppgifter som finns om
den pågående verksamheten , exempelvis sedimentationsdammar.
Rening av länshållningsvatten och truckvägsdagvatten beskrivs dels i
Ansökansbilaga B5 (PM Ytvatten), dels i Ansökansbilaga A (Teknisk beskrivning).
Nedan ges beskrivningen samlat.
Pågående verksamhet

9
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Länshållningsvattnet från Västra brottet och File hajdar-täkten kan tidvis innehålla
förhöjda koncentrationer av suspenderat material och kväve. Även dagvatten från
den så kallade truckvägen kan tidvis innehålla förhöjda koncentrationer av
suspenderat material. Utjämnings- och sedimentationsdammar finns därför anlagda i
File hajdar-täkten, Anerån , Spillingsån, längs truckvägen, samt i Västra och Östra
brottet.

e

e

Figur: Utjämnings- och sedimentationsdammar i täkterna och i recipient
1.

Pumpgropar i File hajdar-täkten

2.

Golfdammen

3.

Sedimenteringsdamm för dagvatten från truckvägen

4.

Sedimenteringsdamm Spillingsån

5.

Översvämningsyta Anerån/Bogeviken (gäddfabrik)

6.

Pall 2 i Västra brottet

7.

Pumpgrop Västra brottet

8.

Pumpgrop Östra brottet

Sedimenteringsdamrnen sydost om Golfdammen (punkt 3 i figuren ovan) tar emot
vatten från stora delar av truckvägen innan utflöde sker till Anerån. Sedan början av
2017 leds största delen av det vatten från truckvägen som tidigare leddes till
Spillingsån istället till Västra brottet. Detta innebär att vattnet från truckvägen inom
Spillingsåns avrinningsområde nu nästan uteslutande leds till Västra brottet istället
för till Spillingsån.
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Ansökt verksamhet
Rening av länshållningsvatten och dagvatten från truckvägen kommer i princip att
utföras på samma sätt som i pågående verksamhet. Eftersom brytningen i File
hajdar-täkten planeras att utföras på en djupare nivå kommer pumpgropar i täkten att
behöva flyttas. Förutom pumpgroparna i File hajdar-täkten kommer samtliga
sedimenteringsdammar och utjämningsmagasin i pågående verksamhet att finnas
kvar i den ansökta verksamheten. Belastningen på sedimenteringsdammarna och
utjämningsmagasin kommer i ansökt verksamhet att förändras i enlighet med vad
som framgår av Ansökansbilaga A respektive BS.

26.

Komplettera ansökan med skalenliga kartor över bryt- och verksamhetsområde, med
höjdkurvor. Redovisa även illustrationer från en höjdmodell.
De efterfrågade kartorna bifogas, se Bilaga 13. I kartorna redovisas höjder primärt
med färger istället för höjdkurvor. Höjdkurvorna framgår visserligen av bakgrundskartorna, men Cementa gör bedömningen att den valda utfonnningen är tydligare än
att siffror redovisas på samtliga höjdkurvor.
Vidare bifogas fem profiler över området, se Bilaga 14. För profil A och B finns det
dels en profil som illustrerar nuläget, dels en figur som illustrerar området efter
ansökt verksamhet. För profil C anges endast en illustration eftersom profilen är
identisk för de två scenarierna. Cementa bedömer att exempelvis stillbilder från en
3D-modell inte skulle tillföra en ökad förståelse för området utan att de bifogade
profilerna fylJer samma syfte.

27.

Om utvinningsavfall kan uppstå i den ansökta verksamheten ska en avfallshanteringsplan fogas till ansökan.
Utvinningsavfall uppstår inte i processen. Befintligt och ansökt täktområde är täckt
av endast ett tunt lager jord varunder högkvalitativ kalksten direkt förekommer.
Detta är en av de omständigheter som medför att lokaliseringen är ytterst lämplig hela naturresursen kan utnyttjas och inget avfall/skrotsten uppkommer. Avbaningsmassor från det ansökta täktområdet kommer delvis att tillvaratas och flyttas så att
vegetationen kan etablera sig på annan plats. Övriga avbaningsmassor används som
kiselråvara i cementtillverkningen samt för efterbehandling. Genom att använda
avbaningsmassorna, som i huvudsak utgörs av lerig morän/moränlera, minskar
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behovet av externa material (i huvudsak sand). Det ger även viss effekt i form av
minskat uttag av märgelsten. De avbaningsmassor som används i fabriken hanteras
på samma sätt som den utbrutna stenen.
28.

Redovisa hur grundvattennivåerna kommer att påverkas när ansökan avslutas, och
särskilt vilka effekter detta kommer att ha på Natura 2000-områdena vid hög- och
lågvattenflöden.

e

Se punkt 32 i avsnitt C ovan.
29.

e

Ge in ett förslag på kontrollprogram för den ansökta verksamheten.
Till ansökan har fogats befintligt kontrollprogram. Cementa anser inte att det är
meningsfullt att ta fram ett kontrollprogram för den ansökta verksamheten innan
tillståndet och dess villkor har fastställts.

30.

Komplettera ansökan med villkor som ska gälla om de föreslagna skyddsåtgärderna
inte ger erforderlig effekt.
Naturvårdsverket har inte specificerat vilken eller vilka skyddsåtgärder som myndigheten anser kan behöva "backupvillkor". Cementa har inte skäl att tro att någon av
de föreslagna skyddsåtgärderna inte kommer att fungera. Tvärtom har bolaget
(givetvis) föreslagit åtgärder som bedöms fungera och vara effektiva i förhållande till
sitt syfte. Den konstruktion med backupvillkor som Naturvårdsverket föreslår är inte
praxis och enligt Cementas uppfattning är det bättre att, vilket bolaget har gjort,
överväga och säkerställa att de skyddsåtgärder som föreslås är lämpliga, än att ha
flera lager av villkor som ska inträda vid olika förhållanden. Cementa ser därmed
inte skäl att komplettera ansökan med ytterligare villkor.

Eventuella invändningar i sak från Naturvårdsverket, såsom förslag på alternativa
eller ytterligare villkor, bör framföras i yttrande efter det att ansökan kungjorts.

E.

Sakägarförteckning

Sedan ansökan gavs in har 16 personer som äger brunnar inom det influensområde som
Cementa har definierat för sakägarskap kontaktat bolaget. En uppdaterad Ansökansbilaga F där
tillkommande sakägare har markerats med gult bifogas därför, se Bilaga 15. Vidare bifogas i
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Bilaga 16 en uppdaterad brunnskarta som ersätter den karta som finns på s. 45 i ansökan och i
Figur 14 i MKB (avsnitt 5.2).

F.

Justeringar i villkorsförslag

I det följande redovisas samlat de justeringar i villkorsförslag och åtaganden som Cementa gjort
i denna komple tteringsskrift. I avsnittet tillförs ingen ny information utan det utgör endast en
sammanställning av det som ovan redovisats.
Atagande avseende apollofjäril och svartfläckig blåvinge
"Cementa åtar sig att vidta åtgärder som tillser att apollofjäril och svartfläckig blåvinge får
tillgång till platser för fortplantning inom kärnområdet (nordöstra Gotland) som är av minst
samma storlek och kvalitet som de platser som försvinner."
Se punkt 8 i avsnitt C samt Bilaga 5.
Uppskjuten fråga och utredningsvillkor
Cementa föreslår att mark- och miljödomstolen jämlikt 22 kap. 27 § miljöbalken i fem år från
det att tillståndet vinner laga kraft skjuter upp frågan om vilka villkor som ska gälla beträffande
kompensationsåtgärder för ekologiska värden. Bolaget föreslår följande utredningsvillkor.
"Under prövotiden ska Cementa detaljstudera utvalda områden för ekologiska kompensationsåtgärder för att kunna välja ut de åtgärder som är effektivast för att uppnå varje åtgärds mål.
Arbetet ska ske efter samråd med tillsynsmyndigheten. Cementa ska senast fem år efter det att

tillståndet vunnit laga kraft ge in en genomförande- och förvaltningsplan för kompensationen
samt förslag till slutliga villkor till mark- och miljödomstolen."
Se punkt 15 i avsnitt D.3.
Rättelse av villkor 11
"Vattennivån i Västra brottet ska hållas mellan nivåerna - 30 och - 26 meter. "
Se punkt 2 i avsnitt C.
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Malmö den 21 juni 2018

CEMENTA AKTIEBOLAG, genom

Bo Hansson

Anna Bryngelsson

I. Vattendomstolens vid Stockholms tingsrätt dom I 977-07-28 i mål VA 8/77
2. Miljödomstolens vid Nacka tingsrätt dom 2006-04-25 i mål nr M 273 I 1-05
3. Fördjupad bedömning av påverkan på skyddade arter10
4. Fördjupad konsekvensbedömning apollofjäril och svartfläckig blåvinge
5. Uppdaterad sammanställning av åtaganden (Ansökansbilaga D)
6. Kartor över verksamhetsområdet
7. Planritning: hantering av olja och kemikalier i Västra brottet
8. Bedömning av påverkan på Anerån
9. Uppdaterad tabell 8 i Ansökansbilaga B5
10. Grundvattenmodell scenario 2041(vattenfylld täkt)
11. Sensitivitetsanalys avseende grundvattenmodellen
12. Fördjupad bedömning av påverkan på riksintresse
13. Kartor över verksamhetsområdet med höjdkurvor
14. Profiler över verksamhetsområdet
I 5. Uppdaterad sakägarförteckning
16. Uppdaterad brunnskarta

° Cementa föreslår sekretessprövning av bilagan.
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KOMPLETTERING
Mål nr M 7575-17; ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet samt
vattenverksamhet vid Slite, Gotlands kommun
Cementa AB (Cementa) åberopar mark- och miljödomstolens föreläggande, aktbilaga 15, samt
medgivet anstånd, och inkommer med följande komplettering av ansökan.

A.

Inledning

Cementa konstaterar inledningsvis att Gotlands kommun (Region Gotland), Miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Region Gotland samt Kammarkollegiet inte har inkommit med
kompletteringsönskemål. SGU uppger för sin del att ansökan är komplett. Havs- och vattenmyndigheten har meddelat att myndigheten avstår från att yttra sig.
I avsnitt C och D nedan kommenteras yttrandena från miljöenheten vid Länsstyrelsen i Gotlands
län (Länsstyrelsen) och Naturvårdsverket. I den mån de båda myndigheterna framför samma
eller snarlika synpunkter kommenteras de samlat på ett ställe i texten.

B.

Regeringens beslut om Natura 2000-områden

Den 31 maj 2018 beslutade regeringen i frågan om nya och utökade Natura 2000-områden i
Sverige. Bland de föreslagna områdena återfanns inte de två områden som i ansökan särskilt
utretts i sin egenskap av potentiella utökningsområden för Natura 2000 (se Ansökansbilaga
B13). Däremot utpekades ett annat område, Hejnum Kallgate Nordväst, som inte inför tillståndsansökan blev föremål för lika grundlig utredning eftersom det tidigt stod klart att någon
skada på det området inte uppstår (se avsnitt G.5. i ansökan). En utvecklad förklaring till detta
lämnas i det nedanstående.
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Utökningsområdet ligger nordväst om det befintliga Natura 2000-området och omfattar ca 5 ha.
Det ligger i en svag svacka där Orgbäcken rinner upp till Orgvätar. Denna svacka är också en
avdelare mellan hällmarksområdena Hejnum hällar och Filé hajdar. Hydrologiskt befinner sig
utökningsområdet i ett helt annat avrinningsområde än det som berörs av utökningsområdet för
Filé hajdar-täkten. Någon påverkan på ytvattenförekomster i utökningsområdet kommer därmed
inte att äga rum till följd av en utökad takt.
När det gäller grundvatten och grundvattenutträngning kan konstateras att utökningsområdet för
Hejnum Kallgate ligger ovanför Ancylusvallen och på höjder på 35-40 m ö h. På dessa höjder
ligger grundvattennivåerna under vegetationsperioden långt under markytan och det saknas därför förutsättningar för grundvattenutträngning. Någon påverkan på grundvattenutträngning
under vegetationsperioden till följd av en utökad takt vid Filé hajdar kan därför inte uppstå.
Vidare är utökningsområdet sluttande vilket gör att de våtmarker som förekommer är av
soligena typer, dvs. kärr med rörligt markvatten. Läget ovanför de viktiga strandvallarna
Litorina- och Ancylusvallen gör att det saknas vattenmagasin som kan lagra större vattenvolymer och som därmed skulle kunna förse kärren med markvatten under vegetationssäsongen.
Istället är kärren beroende av ytvatten från nederbörd och den närmaste omgivningens avrinningsområde under vegetationsperioden. När regn inte faller torkar kärren upp och faunan och
floran i kärren är anpassade till detta. Slutligen kan konstateras att även om förutsättningarna
fanns för grundvattenutträngning under vegetationsperioden så ligger den absoluta merparten av
Natura 2000-utökningen söder om Orgbäcken, vilket innebär att det tillförs grundvatten från
huvudsakligen Hejnum hällar och i ringa utsträckning från Filé hajdar.
Slutsatsen är att den ansökta verksamheten inte kommer att få några konsekvenser för utökningsområdet för Hejnum Kallgate Natura 2000-område. Ingen skada kan därmed uppstå på de
arter och habitat som ska skyddas.

C.

Länsstyrelsen

I det nedanstående kommenteras de synpunkter som inkommit från Länsstyrelsen. Synpunkterna redovisas i sammanfattad form och numreringen följer den i Länsstyrelsens yttrande. Länsstyrelsens yttrande innehåller utöver kompletteringsönskemål även synpunkter på ansökan i sak,
vilka kortfattat bemöts nedan men i huvudsak lämnas till behandling under processen efter
ansökans kungörelse, i den utsträckning Länsstyrelsen då framför dessa invändningar.
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1.

Den ansökta verksamheten är inte förenlig med vattendomarna VA 8/77 och M
27311-05 och dessa domar måste därför prövas på nytt. Cementas yrkanden
behöver kompletteras i detta avseende.
I detta och nästkommande avsnitt kommenteras även punkt 22 i Naturvårdsverkets
yttrande, se avsnitt D.5 nedan.
Inledningsvis kan kort nämnas att 1977 års tillstånd avser omledning av Spillingsån
och Närsbäcken samt bortledning av processvatten genom nyttjande av två
utjämningsmagasin - Spillingsdammen och Närsdammen - som tillståndet ger
Cementa rätt att anlägga. Vattnet pumpas till fabriken från Spillingsdammen.
Spillingsdammen fylls på av Spillingsån samt genom vatten som pumpas från Närsdammen, vilken i sin tur fylls på av Närsbäcken. 2006 års tillstånd medger utvidgning av Spillingsdammen samt ändrar hur mängden vatten som får bortledas uttrycks
(från l 800 nWdygn till 657 000 m3/år). Domarna bifogas, Bilaga l och 2.
För Cementa är det oklart vad Länsstyrelsen avser med att 1977 och 2006 års tillstånd "måste prövas på nytt". Tillstånd till vattenverksamhet kan inte ändras genom
s.k. ändringstillstånd. Eftersom nu ansökt vattenverksamhet skiljer sig från vad som
följer av 1977 års dom har Cementa yrkat att den domen ska upphöra att gälla när
det ansökta tillståndet tas i anspråk. De engångsåtgärder som 1977 års dom ger tillstånd till har utförts och är således slutliga och tillståndsgivna förändringar av
vattensystemet. Åtgärdernas tillåtlighet påverkas inte av att tillståndet upphör
och/eller av att det syfte åtgärderna tjänat - att försörja Cementas fabrik med
processvatten - kommer att tillgodoses genom de andra åtgärder som Cementa nu
yrkar tillstånd till, dvs. användning av länshållningsvatten från takten för processändamål i fabriken. Vad avser den löpande åtgärd som 1977 års dom ger tillstånd
till, dvs. bortledning av vatten, är den tillståndsgiven genom 2006 års tillstånd,
vilken således i detta avseende kan sägas ha ersatt 1977 års dom.
Cementa har inte yrkat upphävande av 2006 års dom eftersom rätten att bortleda
vatten från Spillingsdammen skulle kunna vara till nytta för Region Gotland som
framtida huvudman för ett eventuellt vattenreningsverk. Huruvida så visar sig vara
fallet och om förutsättningarna för nyttjande av domen då är för handen är inte en
fråga för förevarande prövning. Den engångsåtgärd domen medgav - utvidgning av
Spillingsdammen - har utförts och är således en slutlig och tillståndsgiven
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förändring av dammen. Att Cementa inte avser nyttja den bortledningsrätt som
domen ger innebär inte heller det att domen måste ändras eller upphävas.
Sammanfattningsvis förstår Cementa inte vad Länsstyrelsen menar med sin synpunkt, men hoppas att ovanstående förklarar bolagets yrkanden och inställning
avseende de äldre vattendomarna.
2.

Ansökan ska kompletteras med yrkande om uttag av processvatten till
cementfabriken från Västra brottet.
I detta och föregående avsnitt kommenteras även punkt 22 i Naturvårdsverkets
yttrande, se avsnitt D.5 nedan.
Bortledning av vatten från Västra brottet till fabriken omfattas av yrkande 2a. För
det fall frågan har sitt ursprung i en missuppfattning att uttag av processvatten i
befintlig verksamhet sker från Västra brottet kan här understrykas att så inte sker.
Men hänvisning till de skäl som angivits i ansökan, se avsnitt J.2.4, konstaterar
Cementa att omfattningen av bortledningen svårligen kan bestämmas till viss volym
utan måste regleras genom nivåer, vilket görs genom villkorsförslag 11 och 12.1
samband med att Cementa gått igenom ansökningshandlingarna för att kommentera
länsstyrelsens synpunkt har Cementa uppmärksammat en felskrivning i villkorsförslag 11. Av misstag har bottennivån i Västra brottets pall 2 (-49,7 m) angivits istället
för lägsta föreslagen vattennivå (-30 m). Villkoret ska rätteligen ha följande lydelse.
(11) Vattennivån i Västra brottet ska hållas mellan nivåerna -30 och -26 meter.

I sammanhanget kan för tydlighets skull påpekas att scenarierna i grundvattenmodellen har givits ingångsvärdet att vattennivån i pall 2 är -28 meter. Vattennivån
kommer troligen att vara högre än -28 under vintertid. Att nivån kan sjunka till -30
under en period av året har ingen betydelse för konsekvensbedömningen.
3.

Ansökan ska omfatta yrkanden om tillstånd till avveckling eller efterbehandling av
det utjämningsmagasin (Närsdammen) som uppkommit i Närsbäcken som en följd av
vattendom VA 8/77.
Som framgår av punkt l ovan är anläggandet av Närsdammen en slutlig och tillståndsgiven förändring av Närsbäcken. Såvitt avser framtida åtgärder i eller vid
dammen och bäcken hänvisas till punkt 21 nedan.
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4.

Cementas åtaganden om kompensationsåtgärder ska preciseras så att de kan föreskrivas som slutliga villkor. Att åtagandena blir bindande genom det allmänna villkoret skapar oklarhet om bolagets skyldigheter och svårigheter i tillsynen och
egenkontrollen.
Denna synpunkt kommenteras vid punkt 15 i avsnitt D.3 nedan.

5.

För att Cementas åtagande att bekosta ett kommunalt vattenverk ska kunna beaktas i
tillståndsprövningen, måste ansökan omfatta tillståndsprövning av vattenverket.
Yrkande om detta bör därför inkluderas i ansökan.
Åtagandet bygger på en överenskommelse med Region Gotland, som är huvudman
för den allmänna vattenförsörjningen på Gotland. Det är Region Gotland som ska
vara verksamhetsutövare för ett framtida vattenverk, inte Cementa. Redan av detta
skäl, att det inte är samma verksamhetsutövare som ska driva vattenverket respektive
täktverksamheten, saknas anledning att efterkomma kompletteringsbegäran på denna
punkt.
Det är Region Gotland som bestämmer om och i så fall när Spillingsdammen tas i
anspråk för drickvattenändamål. Det som Cementa åtar sig inom ramen för
förevarande målet är att tillhandahålla vattnet för dricksvattenuttag och att bekosta
ett vattenverk om Region Gotland så önskar. Dessa åtaganden kan och ska enligt
Cementas uppfattning beaktas i prövningen.

6.

Det krävs ett förtydligande av vilka åtgärder som omfattas av arbetstiden och
följden av att dessa inte vidtas i tid.
De åtgärder som omfattas av arbetstid framgår av yrkandena 2a—c, vilka konkret
innefattar följande.
•

Anläggande av ledning från Filé hajdar-täkten till Västra brottet, längs truckvägen och med avsticksledning till Spillingsdammen (avsnitt 4.2.2 i den
tekniska beskrivningen).

•

Utvidgning av pumpgrop i Filé hajdar-täkten samt anläggande av en ny
pumpgrop (avsnitt 4.2.5 i den tekniska beskrivningen och 3.3 i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)).

6(51)

•

Omledning av Spillingsån (avsnitt 4.2.3 i den tekniska beskrivningen).

En (ej drifttagen) vattenledning från Västra brottet till fabriken finns redan i form av
en ledning som kopplats på befintlig ledning från Spillingsdammen till fabriken.
Följden av att åtgärderna inte vidtas inom arbetstiden, är att tillståndet förfaller i de
delar som avser de icke utförda arbetena, såvitt förlängd tid inte medges, 22 kap. 25
§ miljöbalken.
Risken för skada av den ansökta vattenverksamheten är störst mot slutet av tillståndstiden och Cementas yrkande om tid för anmälan av oförutsedd skada kan
därför behöva justeras.
Att risken för skada är som störst mot slutet av tillståndstiden är inte den enda
omständigheten som bör beaktas vid val av tid för anmälan av oförutsedda skador.
Vid val av sådan tid bör även beaktas Cementas erbjudande till enskilda brunnsinnehavare om skadeslöshet vid den ansökta verksamhetens påverkan på vattennivåerna i
deras brunnar. Det är Cementa som har bevisbördan för att en eventuell påverkan
inte har något samband med den av Cementa ansökta täktverksamheten. Vid val av
tid för oförutsedd skada bör även Cementas överenskommelse med Region Gotland,
i dess egenskap av huvudman för den allmänna dricksvattenförsörjningen på
Gotland, beaktas, där Cementa åtar sig att på egen bekostnad tillse att Spillingsdammen kan användas för dricksvattenförsörjningen om regionen så önskar. Med
beaktande av ansökan i dess helhet ser Cementa i nuläget inget skäl att justera
yrkandet om tid för oförutsedd skada.
Den ansökta verksamheten kräver dispens enligt artskyddsförordningen.
I detta avsnitt kommenteras även punkterna 12 och 13 i Naturvårdsverkets yttrande,
se avsnitt D.3 nedan.
Länsstyrelsen har i sitt yttrande inte specificerat för vilka av de 30 arter som
påträffats och som omfattas av artskyddsförordningen som myndigheten anser att
dispens krävs. Vid telefonkontakt har naturvårdshandläggare Magnus Martinsson
förtydligat att länsstyrelsen anser att dispens krävs för var och en av arterna.
Cementa ser därför anledning att utveckla sin syn på rättsläget. Artskyddsförordningen innehåller flera förbudsbestämmelser. I det nu ansökta utökningsområdet i
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Slite finns arter som skyddas av förordningens paragrafer 4, 6, 7, 8 och 9 (se s. 44 i
naturvärdesinventeringen, Ansökansbilaga B6).
•

4 § förbjuder i korthet att man avsiktligt dödar, fångar eller stör vilda fåglar
eller vissa angivna vilda djurarter, samlar in deras ägg (punkterna 1-3), eller
(oavsett avsikt) skadar eller förstör deras fortplantningsområden eller
viloplatser (punkt 4).

•

6 § förbjuder i korthet att man dödar eller fångar vissa kräl- och groddjur
och ryggradslösa djur, eller samlar in deras ägg.

•

7, 8 och 9 §§ förbjuder i korthet att man gräver upp eller plockar vissa
växter och mossor.

Av praxis från Mark- och miljööverdomstolen1 (MOD) följer att i förhållande till
verksamheter där syftet uppenbart är ett annat än att vidta den förbjudna åtgärden
aktualiseras förbuden i 4, 8, och 9 §§ endast om det finns en risk för påverkan på den
skyddade artens bevarandestatus i området. Veterligt har förbuden i 6 och 7 §§ inte
prövats av MOD, men Cementas uppfattning är att samma kriterium, det vill säga
påverkan på artens bevarandestatus i området, ska vara uppfyllt för att dessa förbud
ska inträda.
Avgörande för om förbuden inträder är således avgränsningen av det geografiska
område inom vilket bevarandestatusen ska bedömas. I denna bedömning har EUkommissionens vägledning2 fått stort genomslag, vilken i korthet säger att en
bedömning ska göras utifrån regelverkets syfte, vilket är att arten ska uppnå gynnsam bevarandestatus. Vad gäller påverkan på livsmiljöer anges i vägledningen att
bestämmelsen syftar till att skydda den ekologiska funktionaliteten hos fortplantningsområdet eller viloplatsen. Även om det relevanta geografiska området skulle
vara förhållandevis litet för en viss art, innebär inte varje dödad individ eller försämring av livsmiljö att bevarandestatusen för den aktuella arten påverkas negativt. I

1

Se MOD 2016:1 (Klinthagen) samt avseende 4 § även MÖD:s dom 2016-11-17 i mål M 3129-16
(tillståndsprövning av Cementas takt i Skövde).
2
Vägledning om strikt skydd för djurarter av intresse för gemenskapen i enlighet med rådets direktiv
92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer (slutlig version, februari 2007)
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exempelvis Klinthagenmålet (MOD 2016:1) bedömde MOD påverkan på fjärilsarterna apollofjäril och svartfläckig blåvinge inom tre ansökta brytområden som
samtliga låg inom ett s.k. kärnområde för arterna. I två av brytområdena fanns det få
förekomster av arterna och de var inte lämpliga fortplantningsområden. I det tredje
området var förekomsten större och fortplantningsområdena lämpliga. Det var bara
verksamheten i detta tredje område som MOD ansåg kunde påverka arternas bevarandestatus negativt och som alltså var potentiellt förbjuden enligt artskyddsförordningen (förbudet inträdde dock inte eftersom erforderliga skyddsåtgärder vidtogs).
Cementa har låtit genomföra mycket omfattande inventeringar på Filé hajdar och har
därför underlag art basera sin bedömning i förevarande mål på de lokala förhållandena i det ansökta utökningsområdet. För var och en av de artskyddade arterna i
utökningsområdet har Cementa låtit utreda förekomst och bevarandestatus och den
ansökta verksamhetens påverkan på denna, se Ansökansbilaga B6 med underbilaga
2 samt avsnitt 6.4.2 i MKB. Med anledning av punkt 12 i Naturvårdsverkets
kompletteringsönskemål (se avsnitt D. 3 nedan) har bedömningen ytterligare
utvecklats och förtydligats och en fördjupad bedömning av påverkan på skyddade
arter ges in, Bilaga 3.3 Av utredningen kan, liksom av tidigare utredning, slutsatsen
dras att varken de individer som riskerar att störas eller dö eller den försämring eller
förlust av fortplantningsområden eller viloplatser som den ansökta verksamheten
innebär, medför någon negativ påverkan på arternas bevarandestatus vare sig lokalt,
regionalt eller på nationell nivå. Cementa vidhåller således sin uppfattning att någon
dispens enligt artskyddsförordningen inte behövs.
Såvitt gäller fjärilsarterna apollofjäril och svartfläckig blåvinge, vilka förekommer i
utökningsområdet, har Calluna AB gjort en separat fördjupad bedömning, se Bilaga
4. Som framgår av denna kvarstår bedömningen att den ansökta verksamheten inte
försvårar uppnåendet av gynnsam bevarandestatus för dessa två arter, även om inga
särskilda skyddsåtgärder skulle vidtas. Det åtgärdsprogram för väddnätfjäril som är
under utarbetande (se avsnitt H.2.2 i ansökan och Ansökansbilaga B7) kommer ändå

3

Bilagan innehåller uppgifter om arter som enlig Artdatabankens riktlinjer inte bör offentliggöras.
Cementa föreslår därför att sekretessprövning sker enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Information om Artdatabankens riktlinjer finns på: https://www.artdatabanken.se/varverksamhet/fVnddata/skvddsklassade-arter/.
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att kompletteras med åtgärder som tillser att även apollofjäril och svartfläckig blåvinge får tillgång till ytterligare platser för fortplantning som är av minst samma
storlek och kvalitet som de platser som försvinner. Med dessa åtgärder kan påverkan
på bevarandestatus uteslutas. En uppdaterad sammanställning av åtaganden
(Ansökansbilaga D) bifogas, Bilaga 5.
Åtgärdsprogrammet för de tre fjärilsarterna är under framtagande. Under våren har
en sårbarhetsanalys för väddnätfjäril tagits fram och parallellt härmed ett åtgärdsprogram för genomförande av skyddsåtgärder. Åtgärdsprogrammet har arbetats in i
modellen för sårbarhetsanalysen för att möjliggöra studier av nuläge, utökad takt
utan skyddsåtgärder samt utökad takt med skyddsåtgärder. Sårbarhetsanalysen har
behövt verifieras i fält vilket endast kan ske när väddnätfjärilen har flygtid, det vill
säga i juni. Fältarbetet för verifiering av sårbarhetsanalysen är i skrivande stund
utfört men insamlad data behöver analyseras, vilket beräknas vara klart i september.
Cementa avser ge in åtgärdsprogrammet i samband med att bolaget bemöter de
yttranden som inkommer efter ansökans kungörande. Som framgår av Bilaga 4 så
avses följande strategi tillämpas i förhållande till apollofjäril och svartfläckig
blåvinge.
•

Restaurerande och skapande av habitat i anslutning till de miljöer som
restaureras för väddnätfjärilen - kalkfukthedar, kalkfuktängar och rikkärr.
Alla ytor där åtgärder planeras kommer inte att bli våtmarker utan en del av
dem kommer att anta alvarkaraktär. I samband med restaureringen kan det
bli aktuellt att så in värdväxter för att påskynda habitatbildandet.

•

Skapandet av nya habitat i anslutning till befintlig takt där marken utsatts för
exempelvis avbaning och avverkning. Detta kommer att vara en del av
efterbehandlingen.

•

Restaurerandet av habitat på andra platser på norra Gotland där Cementa
som markägare har rådighet (en del av kompensationsplanen).

Vad avser den ansökta verksamhetens påverkan på växter har Cementa åtagit sig att
som en skyddsåtgärd flytta ytskikt från alvarsmark inom täktområdet till andra
platser samt att tillvarata frön och plantor av vissa arter så att de kan etableras på
annan plats, se Ansökansbilaga D. Vissa berörda arter omfattas av artskyddsförordningen. Skyddsåtgärderna är en direkt följd av den ansökta täktverksamheten, vars
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syfte uppenbart är ett annat än att hantera de aktuella växtexemplaren. Cementas
uppfattning är därför att åtgärderna ska betraktas som en del av den ansökta verksamheten och inte som separata åtgärder med syfte att hantera de aktuella växterna.
Motsatsen skulle innebära att förbuden i artskyddsförordningen inträder eftersom
åtgärderna då inte träffas av kvalificeringen att förbuden endast inträder om artens
bevarandestatus riskerar att påverkas. Detta skulle leda till den orimliga situationen
att borttagandet av växterna genom avbaning inte kräver dispens, men att ett tillvaratagande av dem skulle göra det. För det fall domstolen anser att åtgärderna kräver
dispens anser Cementa att ansökan i och för sig innehåller de uppgifter som behövs
och att skäl för dispens föreligger.
9.

Ansökan behöver kompletteras med en beskrivning av miljöeffekterna

av den sam-

manlagda (nu tillståndsgiven och ansökt utökning av) vattenbortledningen. Befintligt
tillstånd löper ut 2021, varefter Cementa inte längre har rätt att bortleda vatten.
Av yrkande 2a framgår att Cementa yrkar tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken bland
annat omfattande "bortledning av i Västra brottet respektive Filé hajdar-täkten
inläckande dag- och grundvatten". Ansökan gör alltså ingen åtskillnad mellan dagoch grundvatten som härrör från nya brytområden respektive idag tillståndsgivna
verksamhetsområden utan omfattar den samlade vattenbortledningen. De miljökonsekvenser som beskrivs i ansökningshandlingarna avser förhållandena vid fullt utbruten takt enligt ansökan (år 2041) och omfattar således den samlade bortledningen.
Nollalternativet beskrivs i avsnitt 4.6 i MKB och innebär, liksom Länsstyrelsen
nämner, att täktverksamheten upphör. I nollalternativet antas takten år 2041 vara
vattenfylld, se punkt 32 nedan samt där refererad bilaga. Med det som nu anförts anser Cementa att Länsstyrelsens begäran om komplettering bör lämnas utan avseende.
10.

Diskussion om kompensationsåtgärder är aktuell först när åtgärder i den ansökta
verksamheten utretts. Ansökan behöver kompletteras med ytterligare försiktighetsmått, skyddsåtgärder och begränsningar.
Synpunkten kommenteras under punkt 14 i avsnitt D.3 nedan.

11.

Komplettera ansökan med en karta över verksamhetsområdets utsträckning vid
Västra brottet fram till år 2025 respektive perioden 2025-2041.
Efterfrågad karta bifogas, Bilaga 6.
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12.

Ansökan ska kompletteras med en utredning av hur vibrationer och luftstötvågor
från sprängningar kan begränsas till 2 mm/sekund respektive 100 Pascal vid
omgivande bebyggelse. Länsstyrelsen efterfrågar särskilt åtgärdsförslag avseende
sprängningar i Västra brottet under perioden fram till 2025.
Såvitt Cementa uppfattar är Länsstyrelsens förslag på komplettering snarast en invändning mot det i ansökan föreslagna vibrationsvillkoret, ett villkor som följer etablerad praxis. Om Länsstyrelsen vill föreslå ett annat vibrationsvillkor bör det enligt
Cementas uppfattning ske när myndigheten yttrar sig över den kungjorda ansökan.

13.

Ansökan ska kompletteras med en fördjupad utredning av alternativa sätt att genomföra materialtransporter från Filé hajdar-täkten.
För transport av råsten från takterna till krossanläggningen används idag truckar.
Cementa planerar, som angivet i ansökan, att byta ut verksamhetens fordonspark
under åren 2021-2022 och inför utbytet genomföra en fördjupad utredning av
transportalternativen. Teknikutvecklingen på fordonsområdet är mycket snabb, inte
minst vad avser fossilfria respektive utsläppsfria alternativ, varför ett genomförande
av denna fördjupade utredning redan nu riskerar leda till suboptimala konsekvenser
för miljön. Ansökan bör därför inte kompletteras på sätt Länsstyrelsen önskar.

14.

Ansökan ska kompletteras med en utredning av risken för ökad grumling i ytvatten
längs truckvägen.
Det suspenderade material som tillförs recipient från truckvägen uppkommer genom
damning och avspelning via nederbörd som faller på vägkroppen, som är uppbyggd
av kalkstenskross. Genom trucktransporterna sker en kontinuerlig målning av kalkstenen i vägkroppen vilket ger upphov till finkornigare partiklar som kan transporteras ut till recipient. Tillförsel av suspenderat material till recipient sker i princip bara
vid kraftig eller långvarig nederbörd.
Truckvägens översta lager består redan idag av finfördelat material. Fler transportrörelser bedöms därför inte ge upphov till mer än en liten ökning av mängden
partiklar. Den ökade dammbekämpningen (genom vattenbegjutning av vägen) som
blir följden av fler transportrörelser bedöms inte i sig medföra att mer suspenderat
material tillförs recipient från vägen, eftersom vattenmängden är så liten att den inte
ger upphov till något vattenflöde till vägens diken.
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Även om mängden suspenderat material från truckvägen till Anerån kan komma att
öka något kommer den totala mängden tillfört suspenderat material till denna
recipient ändå att minska eftersom länshållningsvattnet från Filé hajdar-täkten inte
längre kommer att ledas till Anerån.
I Ansökansbilaga B5 (PM Ytvatten) beskrivs att Cementa har vidtagit ett antal
åtgärder för att minska halten suspenderat material i recipienterna. Under 2016
anlades en sedimenteringsdamm som tar emot vatten från stora delar av truckvägen
före utflödet till Anerån. Åtgärderna genomförs inom ramen för ett tillsynsärende
avseende befintlig verksamhet och fler åtgärder, exempelvis siltgardiner, planeras i
ärendet. Även beträffande Spillingsån har Cementa vidtagit åtgärder för att minska
halten suspenderat material. Sedan början av 2017 leds huvuddelen av det vatten
från truckvägen som tidigare leddes till Spillingsån istället till Västra brottet. Detta
innebär att vatten från truckvägen inom Spillingsåns avrinningsområde numera
nästan uteslutande leds till Västra brottet istället för till Spillingsån. Inom ramen för
samma projekt har Cementa genomfört en terrassering av den östra slänten angränsande Spillingsån samt besått samtliga angränsande slänter i syfte att minska erosion
och halten suspenderat material.
Cementa bedömer sammanfattningsvis att fler transportrörelser till och från Filé
hajdar-täkten kan ge upphov till något ökad tillförsel av suspenderat material från
truckvägen till Anerån. Eftersom Anerån inte längre kommer att vara recipient för
länshållningsvatten från Filé hajdar-täkten kommer den totala mängden som tillförs
ån dock att minska. Mängden suspenderat material som tillförs Spillingsån kommer
att minska jämfört med idag som en följd av de åtgärder som ovan beskrivits.
Se beträffande Anerån även punkt 18 nedan.
75.

Ansökan ska kompletteras med redovisning av ytterligare skyddsåtgärder och
försiktighetsmått för att minska risken för föroreningar från tankning och underhåll
av fordon, samt kostnader för dessa åtgärder.
I Västra brottet finns ett parkerings- och verkstadsområde. Förvaring av olja sker
enligt följande.
•

Drivmedelstanken söder om spolhallen rymmer 40 m3 och är dubbelmantlad
samt utrustad med larmfunktion.
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•

Intill spolhallens östra fasad finns en brännoljetank om 3 m3. Tanken är
invallad.

•

Nordväst om verkstaden finns en spilloljetank om 5 m2. Tanken är invallad.

•

Intill verkstadens norra fasad samt nordväst om verkstaden finns fathyllor
respektive fatskåp för separata oljefat. Dessa är utrustade med
uppsamlingskärl.

Samtliga invallningar och uppsamlingskärl är dimensionerade för att klara
respektive tank eller fathylla/fatskåps samlade volym.
Kemikaliehantering i Västra brottet sker inom byggnaderna som i ritningen i Bilaga
7 är markerade "Spolhall" samt "Verkstad". Båda dessa byggnader är försedda med
separata oljeavskiljare. Spolhallen har även en tillhörande separat
sedimenteringsdamm.
Länsstyrelsen efterfrågar specifikt information om vilken typ av oljeavskiljare som
planeras användas för den ansökta verksamhetens länshållningsvatten. Cementa
planerar i nuläget för så kallad ytavskiljning, vilket innebär att olja avskiljs genom
en barriär ("spärrvägg") som tvingar vattenflödet mot djupet medan oljan är kvar på
ytan. Ytavskiljningen kommer att placeras i befintlig damm i Östra brottet. Genom
denna placering kommer vattnet först att genomgå omfattande försedimentering i
Västra brottets pall 2, i dammen före pumpgrop i Västra brottet samt i dammen i
Östra brottet (se figur 8 och 10 i den tekniska beskrivningen). Dammen i Östra
brottet är uppdelad i två sektioner med en total yta ca 6 700 m 2 .1 dammen finns en
avgränsande bergribba vilken gör att endast ytligt vatten rör sig in i nästa sektion.
Ytavskiljningen kommer att dimensioneras på ett sådant sätt att spärrväggen får
erforderligt djup för att hantera den samlade volymen av lagrad olja inom ramen av
täktverksamheten. Om man betraktar endast den sista sektionen av dammen i Östra
brottet så har denna en yta om ca l 200 m2, vilket innebär att varje centimeter spärrvägg ger en avskiljningspotential motsvarande 12 m3.
Vad gäller det flöde från Filé hajdar-täkten som kan komma att pumpas till
Spillingsdammen så redovisas detta övergripande i Ansökansbilaga C.2. Detaljerna
kommer att utarbetas tillsammans med Region Gotland för det fall Region Gotland

14(51)

bestämmer sig för att realisera vattenverket. Oljeavskiljning kommer att vara en del
av hanteringen.
16.

Bedömningen enligt 11 kap. 6 § miljöbalken bör inkludera kostnaderna för vattenverket samt kostnaden för förlust av möjligheten till enskilt och allmänt utnyttjande
av det bortledda grundvattnet. Ansökan ska kompletteras med en fördjupad
utredning avseende detta.
Bedömningen enligt 11 kap. 6 § miljöbalken omfattar endast kostnaderna för den
vattenverksamhet som prövas i målet, vilket vattenverket inte gör (se punkt 5 ovan).
Som anförts under avsnitt L.6 i ansökan är den ansökta vattenverksamheten en förutsättning för att kunna bedriva den ansökta täktverksamheten. Vattenverksamheten
har alltså inget självständigt ändamål. Redan av detta skäl kan behovet av en
fördjupad utredning om den ansökta vattenverksamhetens för- respektive nackdelar
från allmän och enskild synpunkt ifrågasättas. För prövningar av tillstånd för takter
är det snarast behovet av det brutna materialet som i praxis bedömts vara viktigt att
bedöma när etableringen är ifrågasatt. Att det finns ett mycket stort behov av kalkstenen från Filé hajdar är uppenbart. Cementa delar sammantaget inte Länsstyrelsens
bedömning om behovet av fördjupad utredning, utan hänvisar till avsnitt L.6 i
ansökan. Se även punkt 23 i avsnitt D.5 nedan.

17.

Länsstyrelsen bedömer att mängden yt- och grundvatten som leds till havet kommer
att öka i den ansökta verksamheten j omfört med idag. Vattenflödena i den
kommunala vattentäkten samt genom våtmarksområdena och till Anerån kommer att
minska. Ansökan bör kompletteras med ytterligare förslag till åtgärder som kompenserar för effekterna av bortledningen. l samråd med Region Gotland bör infiltrationsförsök genomföras. Möjligheten att avleda vatten till våtmarker eller Tingstäde
träsk bör utredas.
Av ansökan framgår att den totala mängden länshållningsvatten till havet bedöms
minska från dagens cirka 2,1 till cirka 1,6 Mm3/år, se avsnitt F.2.4 i ansökan samt
avsnitt 6.1.4 i MKB. Länsstyrelsens bedömning att mängden yt- och grundvatten
som leds till havet kommer att öka vinner alltså inte stöd av ansökan.
Den utökning av Filé hajdar-täkten som Cementa nu ansöker om beräknas medföra
att grundvattennivån i den kommunala vattentäkten sjunker 4-4,5 meter i slutet av
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sommaren (detta avser tiden då Filé hajdar-täkten är fullt utbruten enligt ansökan,
dvs. omkring år 2041). Brunnarna bedöms ändå kunna producera den tillståndsgivna
volymen 220 000 m3 råvatten per år, men för att bibehålla grundvattennivån i
brunnarna behöver uttaget minskas med cirka 8 000 m 3 per år. Cementa har utrett
olika sätt att kompensera för detta, bland annat infiltration, se Ansökansbilaga C.2.
Cementa har dock valt ett annat alternativ, vilket kommer att ge ett mycket stort
nettotillskott av dricksvatten. Bolaget ser därför inte skäl att vidta ytterligare
åtgärder. För det fall huvudmannen för dricksvattenförsörjningen, Region Gotland,
senare efterfrågar ytterligare utredning kan sådan komma att genomföras. Cementas
åtagande lämnar också öppet för att den nu föreslagna åtgärden ersätts av en bättre
lösning om en sådan identifieras.
Vad gäller konsekvenserna av den ansökta verksamheten för vattenskyddsområdet
Tingstäde träsk visar genomförda beräkningar att den ansökta verksamheten inte har
några betydande negativa konsekvenser för vattenbalansen i Tingstäde träsk.
Cementa anser därför inte att det finns skäl att vidta kompensationsåtgärder i detta
avseende. Såvitt avser påverkan på omgivande våtmarker i allmänhet har Cementa
åtagit sig att kompensera för eventuell förlust av habitartypen rikkärr, vilket är den
konsekvens av någon betydelse som bedöms kunna uppstå. Cementa anser inte att
det finns skäl att utreda ytterligare kompensationsåtgärder.
I sammanhanget bör understrykas att Cementa anser att den ansökta verksamheten är
tillåtlig även utan de kompensationsåtgärder som bolaget frivilligt åtagit sig.
18.

Grumling genom dagvatten från truckvägen och minskat vattenflöde kan påverka
Anerån. Påverkan på åns ekologiska status, särskilt de biologiska kvalitetsfaktorerna, och kemiska status ska redovisas. Särskilda förorenande ämnen och
prioriterade ämnen ska beaktas. Skyddsåtgärder och villkor med rikt- och
begränsningsvärden ska föreslås.
En bedömning av påverkan på Aneråns biologiska och kemiska status återfinns i
Bilaga 8. Av bilagan framgår sammanfattningsvis att den ansökta verksamheten inte
medför någon försämring av någon kvalitetsfaktor. Vad gäller grumling, se även
punkt 14 ovan.
Länsstyrelsens synpunkter om skyddsåtgärder och villkor bör behandlas efter det att
ansökan kungjorts. Som framgår av ansökan och detta yttrande anser emellertid
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Cementa inte att några ytterligare skyddsåtgärder är motiverade och bolaget anser
heller inte att det är nödvändigt att föreskriva särskilda villkor avseende Anerån.
19.

I ansökan redovisas förhöjda halter av olja i provpunkten Anerån Bron. Det behöver
utredas om detta har kopplingar till verksamheten.
Det värde Länsstyrelsen hänvisar till (tabell 8 i Ansökansbilaga B5) har av förbiseende införts i tabellen och en korrekt tabell bifogas, Bilaga 9. Parametern oljeindex
har inte mätts i provpunkten Anerån Bron. Den ansökta verksamheten bedöms inte
medföra risk för förhöjda oljehalter i någon recipient, se även punkt 15 ovan.

20.

Ansökan ska kompletteras med redovisning av möjliga åtgärder, och kostnader för
dessa, för att återställa Spillingsån från Spillingsdammen till Bogeviken. De åtgärder för att begränsa grumling som uppstår via dagvatten från truckvägen som gjorts
inom ramen för ett pågående tillsynsärende ska ingå. Vidare ska åtgärder för att
förhindra att föroreningar når Spillingsån och därefter Bogeviken föreslås.
Ansökan omfattar omdragning av en mindre del av Spillingsån, se yrkande 2b och
Figur 12 i den tekniska beskrivningen. Åtgärden syftar till att möjliggöra framtida
användning av Spillingsdammen som dricksvattenmagasin. De återställningsåtgärder
som Länsstyrelsen efterfrågar har enligt Cementas uppfattning inget sådant samband
med den ansökta verksamheten att de behöver prövas inom ramen för denna
tillståndsprövning.
För domstolens kännedom kan nämnas att de åtgärder som beskrivs i punkt 14 ovan
samt i Bilaga 8 är åtgärder som vidtas inom ramen för det tillsynsärende som Länsstyrelsen nämner i sin synpunkt.

21.

Ansökan ska redovisa möjligheten att låta Närsbäcken återgå till ett mer naturligt
tillstånd, inklusive möjligheten att förena Spillingsån och Närsbäcken samt förslag
på vad som ska ske med utjämningsmagasinet i Närsbäcken (Närsdammen).
I detta avsnitt kommenteras även punkt 3 i Länsstyrelsens yttrande.
Cementa är inte negativt inställd till åtgärder på Närsbäcken och Närsdammen, men
anser inte att de åtgärder Länsstyrelsen anger (här och i punkt 3 ovan) har ett sådant
samband med den ansökta verksamheten att de ska prövas inom ramen för denna
prövning. Beträffande åtgärder på Närsbäcken och Närsdammen vill Cementa
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emellertid redan nu avisera att bolaget initierat framtagandet av ett underlag for förlängning av Närsbäcken så att denna ska kunna mynna direkt i Västra brottet istället
för som nu, i Närsdammen. Detta skulle kunna ge flera fördelar, bland annat
ytterligare marginal till den lägsta tillåtna vattennivån (-30 m) i Västra brottets pall
2. Cementa återkommer i samband med bemötandet av efter kungörelsens inkomna
yttranden med ett särskilt yrkande om förlängning av Närsbäcken samt underlag för
prövningen i den delen.
22.

Ansökan ska redovisa kumulativ påverkan på vattenförekomsten Bogeviken av
Cementas historiska verksamhet samt förslag på åtgärder för att god status ska
uppnås i Bogeviken.
Bogeviken kommer i den ansökta verksamheten inte längre att vara recipient för
verksamheten, vilket bedöms ha positiva konsekvenser för Bogeviken, se avsnitt
6.1.4 och 6.2.1 i MKB. Eventuell historisk påverkan på Bogeviken av Cementas
verksamhet omfattas inte av förevarande tillståndsprövning.

23.

Klimatscenarier för Gotland visar att det inte generellt går att säga att alla grundvattenmagasin alltid fylls på vintertid. Komplettera grundvattenmodellen med redovisning av hur tre på varandra följande torrår kan påverka grundvattensituationen,
den kommunala vattentäkten, våtmarksområdena samt Tingstäde träsk.
I detta avsnitt kommenteras även punkt 3 i Naturvårdsverkets yttrande, se avsnitt
D.2 nedan.
Även under så kallade torrår (som inte betyder avsaknad av nederbörd) fylls de
aktuella grundvattenmagasinen på under hösten/vintern. Grundvattenmagasinen i
berggrunden är små med låg genomsläpplighet (permeabilitet) varför de snabbt blir
påfyllda även om det skulle regna mindre under ett år. Att magasinen fylls på varje
höst/vinter framgår tydligt av figur 2-5 i Ansökansbilaga B4 (Grundvattenmodell)
som redovisar nivåvariationerna i de kommunala brunnarna i grundvattentäkten för
åren 1998-2015. Vad gäller de specifika åren 2016 och 2017 har SGU på sin webbplats publicerat grundvattennivådata för bl.a. kontrollstation Vede som är belägen
strax öster om Visby. I nedanstående graf visas de uppmätta grundvattennivåerna
från 2014 fram till 2018. Några indikationer på att magasinet inte skulle fyllts på
under hösten/vintern finns inte, även om den lägsta nivån var lägre under 2017
jämfört med 2015.

18(51)

Grundvattennivå för station: St_Vede (9_2) - meter under markytan
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En längre tidsserie finns även för borrhål 87 som är beläget sydväst om Filé hajdartäkten, mellan takten och Hejnum Kallgate Natura 2000-område. I nedanstående graf
visas nivåvariationerna mellan åren 1984 och 2004 (månadsvisa mätningar). Frånsett
en indikation på en felmätning i mitten på 1980-talet visar tidsserien tydliga säsongsvariationer med stabila höjningar av grundvattennivån under hösten/vintern. Detta
gäller samtliga matar, trots att det förekommit på varandra följande torrår. Torråren
innebär således inte att grundvattenmagasinen inte fylls på under hösten/vintern.
Grundvattennivå för station: slite_87 (11_87) - meter under markytan
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Samma mönster uppvisas i mätningarna i Cementas egna kontrollpunkter på Filé
hajdar (de kommunala uttagsbrunnarna samt borrhålen BH43, BH86, BH98 och
BH1104). Nedanstående två grafer finns även i Ansökansbilaga B4, men har här
förlängts så att de sträcker sig fram till vårvintern 2018. De jämförelsevis höga
lägstanivåerna 2009-2013 i grafen över mätningarna i de kommunala brunnarna kan
bero på flera olika saker, exempelvis att mätningarna skedde vid en annan tidpunkt
på dagen eller på att mätningarna skett efter en nederbördsrik period (åren 2009,
2010 och 2012 var t.ex. jämförelsevis nederbördsrika). Mätning görs bara en gång
per månad och visar således inte situationen däremellan.
Månadsmatningar kommunala brunnar
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I tillägg till att ovan redovisad data visar att grundvattenmagasinen fylls på även
under torrår, visar statistik att nederbördsmängderna generellt ökar i området och
förekomsten av s.k. torrår har minskat sedan 1961. Det har dock förekommit att flera
torrår inträffat i följd även på senare år, exempelvis 2003-2005 och 2013-2015.1
nedanstående graf visas årsnederbörden under denna period för SMHI:s station
Hejnum.
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Mot bakgrund av ovanstående, dvs. att grundvattenmagasinen alltid fylls på under
hösten/vintern även när flera torrår i rad har förekommit, anser Cementa inte att det
är meningsfullt att göra en simulering av situationen tre på varandra följande torrår.
Vidare bör det påpekas att grundvattenmodellen är kalibrerad mot nuvarande,
verkliga, förhållanden - hur mycket vatten som pumpas upp i den kommunala
vattentäkten respektive bort från kalkstenstäkten och de pumpflöden och vilka
grundvattennivåer som detta medför - och modellens syfte är att studera vilken
skillnad det blir när den ansökta verksamheten genomförts (de scenarier som
redovisas avser år 2041, dvs. den ansökta verksamhetens slutskede/värsta fall). Art
ändra ingångsvärdena kräver antaganden som inte kan kalibreras.

24.

Ansökan ska kompletteras med uppgifter om månadsvariationer i uttagsvariationer i
den kommunala vattentäkten samt hur uttaget skulle påverkas vid ett normalår
respektive vid tre på varandra följande torrår.
Den upprättade grundvattenmodellen är kalibrerad mot uppmätta nivåer i kommunens uttagsbrunnar. Dessa nivåer är ett resultat av dels variationerna i uttag mellan
olika månader, dels grundvattenbildningen. I modellen ingår därför förändringar i
månadsvisa uttag. De genomsnittliga månadsvisa uttagen från de kommunala
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brunnarna åskådliggörs i grafen nedan. Grafen baseras på uttagen under åren 19982017 och mängden redovisas i kubikmeter. Vad gäller inverkan av torrår hänvisas
till punkt 23 ovan.
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Påverkan på grundvattenförekomsten Mellersta Gotland Romas kvantitativa tillstånd ska bedömas utifrån påverkan på taktens tillrinningsområde och inte utifrån
hela grundvattenförekomsten. Redovisa även hur stor andel av grundvattenutströmningen till Natura 2000-områden och den kommunala vattentäkten som påverkas av
bortledningen.
I detta avsnitt kommenteras även punkt 19 i Naturvårdsverkets yttrande, se avsnitt
D.4 nedan.
I 4 kap. 2 § förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
stadgas att kvalitetskraven för ytvatten och grundvatten ska fastställas så att
tillståndet i vattenförekomsterna inte försämras. Regelverkets hela systematik är
således uppbyggt kring vattenförekomster. Innebörden av bestämmelsen har tydliggjorts av MOD i den s.k. Mysingedomen,4 vari domstolen anger följande (vår
kursivering):

4

MÖD:s dom den 30 oktober 2015 i mål nr. M 9616-14

Oec
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En fråga, som aktualiseras i målet, är under vilka förutsättningar statusen hos
en kvalitetsfaktor i vattenförekomsten ska fastställas, bl.a. när det gäller om
ickefbrsämringskravet även avser vissa delar av ett vattenområde och i så fall
vilken utbredning delområdena kan ha. EU-domstolens avgörande ger ingen
direkt vägledning i denna fråga mer än att det är statusen i vattenförekomsten
som avses.

Sammanfattningsvis anser Cementa att påverkan på grundvattenförekomsten
Mellersta Gotland Romas kvantitativa tillstånd ska bedömas utifrån påverkan på hela
grundvattenförekomsten, se avsnitt F.3.1 i ansökan och 6.2.2 i MKB, och att
kompletteringsbegäran ska lämnas utan avseende.
26.

Grundvattenmodellen utgår såvitt avser tillrinnings områden f or grundvattenbildning
ifrån beräknade topografiska tillrinningsområden för ytvattenbildning i området.
Utred och redovisa vilka andra områden än de redovisade som kan bidra till
tillflödet i Natura 2000-områdena, inklusive utbredning och topografiskt
tillrinningsområde för karstförekomsterna inom Filé hajdar-området.
I detta avsnitt kommenteras även punkt 6 i Naturvårdsverkets yttrande, se avsnitt
D.2 nedan.
Den redovisning av grundvattenbildning och grundvattensänkning som redovisas i
Ansökansbilaga B4 (Grundvattenmodell) utgår inte från beräknade topografiska tillrinningsområden. Tvärtom omfattar modellen tillrinnande yt- och grundvatten från
kust till kust, se avsnitt 4.1 i nyssnämnda bilaga.
För det fall Länsstyrelsen fått uppfattningen att influensområdet begränsats till de
topografiska tillrinningsområdena, vill Cementa understryka att så inte är fallet.
Detta syns i exempelvis figur 8-5 i Ansökansbilaga B4 där området för grundvattensänkning sträcker sig in över både tillrinningsområdet för Tingstäde träsk och
Spillingsån. Därtill berör influensområdet Natura 2000-områdena Filé hajdar,
Bojsvätar och Hejnum Kallgate på så sätt att grundvattenflödet genom dessa
reduceras, om än marginellt.
Vad beträffar tillflöden av grundvatten till våtmarker i Natura 2000-områdena
bedöms inga tillflöden av betydelse ske från andra områden än från dessa våtmarkers
topografiska tillrinningsområden. Om grundvatten tillförs från andra avrinningsområden är detta enbart positivt för våtmarkernas vattenbalans eftersom det innebär
att de är mindre beroende av vatten från täktområdet. På större djup kan strömning
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av grundvatten ske från andra områden, men detta har ingen koppling till
våtmarkerna.
Inte vid någon av de geologiska och hydrogeologiska undersökningar som genomförts på Filé haj dar såsom SGU (1977), Scandiakonsult (1990), Golder Geosystem
(l 991), SGU (2000) samt Golder Associates (2017) har tydlig förekomst av karst
konstaterats. Dock framgår av Ansökansbilaga B4 (se underbilaga 2, Hydrogeologiska fältundersökningar) att det finns fler vattenförande kalkstensberg med
vertikala sprickor direkt söder om Filé hajdar-täkten. Dessa sprickor är troligen
kopplade till revstrukturen som finns i samma område. Exempelvis visar
pumpningarna i kommunens vattentäkt att grundvattennivåerna i borrhålen BH85
och BH1104 reagerar tydligt på pumpningarna. Även djupa borrhål som BH1604
(beläget inom befintlig takt) samvarierar med nivåförändringarna i kommunens
uttagsbrunnar. Det finns således flera vattenförande sprickor främst söder om takten
som har tydlig kontakt med kommunens vattentäkt och det finns även vattenförande
horisontella lager på större djup som har kontakt med denna vattentäkt. Dessa
förhållanden beaktas i grundvattenmodellen.
Det kan potentiellt finnas ej lokaliserade kartsförekomster inom andra delar av Filé
hajdar-området eller Hejnum hällar-området, som bidrar till befintlig utströmning av
grundvatten inom våtmarksområdet men som ligger utanför den del som påverkas av
den ansökta verksamheten. Om så är fallet är det ett konservativt förhållningssätt att
dessa inte är inkluderade i modellen eftersom det innebär att en större del av
våtmarkernas vattenförsörjning än beräknat kommer från andra områden.
27.

Komplettera ansökan med ett resonemang om risken för att relikt saltvatten stiger
och vilken påverkan förhöjda salthalter i länshållningsvattnet kan få.
Frågan om risker för uppkomst av saltvatten behandlas i kapitel 13 i Ansökansbilaga
B4 (Grundvattenmodell). De utförda beräkningarna avser salthalter i kommunens
uttagsbrunnar i grundvattentäkten i Slite. Dessa brunnar tar under lågvattenperioder
vatten från större djup än den ansökta brytnivån i Filé hajdar-täkten - brunnarnas
bottennivåer ligger mellan -37,59 och -17,27 m, och nu ansökt brytdjup är som lägst
+5 m (+3 i pumpgrop). I avsnitt 13.9 i Ansökansbilaga B4 redovisas den förväntade
koncentrationsökningen av klorid fram till 2041 och denna är mycket marginell.
Kloridhalterna understiger med stor marginal 100 mg/1. Eftersom länshållningen i
Filé hajdar-täkten i den ansökta verksamheten kommer att ske från en högre nivå än
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nivån i de kommunala uttagsbrunnarna i en lågvattensituation bedöms risken för
uppkomst av saltvatten i länshållningsvattnet vara i princip obefintlig.
28.

Naturvärdena i kompensationsområdet på Filé hajdar är delvis andra än de som
förekommer i det ansökta verksamhetsområdet. De föreslagna kompensationsåtgärderna riskerar att skada dessa befintliga naturvärden, vilka bör förvaltas enligt
modellen som används vid formellt områdesskydd. Cementa bör redovisa möjligheten att genom skyddsåtgärder minimera skadan på skyddsvärda arter eller föreslå
andra kompensationsåtgärder. Länsstyrelsen bedömer att de kompensationsåtgärder
bolaget föreslår i Filé hajdar-området är olämpliga.
Cementa noterar inledningsvis att Filé hajdar-området inte längre omfattas av förslag
på bildande av Natura 2000-område.
Länsstyrelsens bedömning, art de föreslagna kompensationsåtgärderna är olämpligt
utformade, utgör en invändning i sak och är egentligen inte en fråga om
komplettering. Cementa önskar dock understryka att bolagets avsikt givetvis inte är
att vidta åtgärder som har negativ påverkan på naturvärden, och att skydds- och
kompensationsåtgärder kommer att vidtas där de är lämpligast med beaktande av
både de värden som ska skyddas eller kompenseras och de värden som förekommer i
de potentiella åtgärdsområdena. Även i områden som generellt hyser höga naturvärden har ytor identifierats som kan vara mycket lämpliga för åtgärder som ger stor
miljönytta. Erfarenheten visar att aktiv naturvård i många fall är bättre ur miljösynpunkt än att inte vidta några åtgärder alls. Sammanfattningsvis ser Cementa
möjlighet till värdefulla åtgärder i det aktuella området.

29.

Skötseln av kompensationsåtgärderna bör pågå längre tid än 100 år eftersom
skadan av täktverksamheten är evig. Ansökan behöver kompletteras med mer
preciserade och långsiktiga åtaganden, exempelvis förslag på områden som avsätts
för frivilligt områdesskydd.
Cementas syfte med de ekologiska kompensationsåtgärderna har närmare utvecklats
under avsnitt H i ansökan. Som där framgår ersätter kompensationsåtgärderna inte
skyddsåtgärder och försiktighetsmått som ju vidtas för att undvika eller minimera
skada. Kompensationsåtgärderna tar istället sikte på den skada som kvarstår sedan
förebyggande åtgärder vidtagits. Som framgår av ansökan kommer åtgärderna att
leda till positiv nettokompensation sett till habitathektar (Cementas åtaganden är att
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bekosta och utföra ekologisk kompensation av minst det antal habitathektar som den
ansökta verksamheten kommer medföra i skadevärde för skog respektive öppen
mark samt att vidta habitatfrämjande åtgärder på minst den areal som motsvarar
väddnätfjärilhabitat som kan försämras eller gå förlorade som en följd av den
ansökta verksamheten, avsnitt H.2 i ansökan). Detta tar dock betydligt längre tid än
den ansökta tillståndstiden som är 20 år. Cementa åtar sig därför att under en period
om 100 år säkra sakkunnig förvaltning av de kompensationsåtgärder som vidtas i
enlighet med kompensationsutredningen.
Införande av formellt områdesskydd innebär att det allmänna övertar ansvaret för
områdets ekologiska utveckling från markägaren. Ett annat sätt att uttrycka detta på
är att markägaren frånhänder sig ansvaret för naturvärdena när denne accepterar att
marken omfattas av ett områdesskydd. Cementa anser att ett sådant frånhändande av
ansvar rimmar illa med de i ansökan presenterade kompensationsambitionerna och
har därför i nuläget ingen avsikt att avstå kompensationsområdena till formellt
områdesskydd.
BO.

Komplettera ansökan med en redovisning av påverkan på Natura 2000-områden av
inte bara den tillkommande, utan den samlade grundvattenbortledningen.
Se punkt 9 ovan, de konsekvenser som beskrivits avser hela den ansökta verksamheten vid fullt utbruten takt. Se även punkt 9 i avsnitt D.3 nedan avseende
kumulativa effekter.

31.

Länsstyrelsen bedömer att verksamheten riskerar att påverka förutsättningarna för
gynnsam bevarandestatus i Natura 2000-områdena, vilken är beroende av dels
kvantiteten vatten i utströmningsområden, dels vattnets kvalitet med fortsatt
utfällning av kalk i källmiljöerna. Avsänkningar av grundvattenytans läge riskerar
medföra att den kontinuerliga källpåverkan i marknära skikt i våtmarkerna
påverkas. Utred hur respektive delavrinningsområde kan påverkas och hur
skaderisken långsiktigt kan minimeras. Komplettera ansökan med möjliga åtgärder
för att upprätthålla grundvattennivåerna i våtmarkerna, bland annat genom att länshållningsvatten återförs till våtmarkerna. Det är av stor vikt att negativa effekter av
den ansökta verksamheten minimeras i varje delavrinningsområde för sig.
Att Länsstyrelsen anser att verksamheten riskerar att påverka förutsättningarna för
gynnsam bevarandestatus i Natura 2000-områdena är en invändning i sak, och
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Cementa uppfattar inte denna synpunkt som ett kompletteringsönskemål. Som
framgår av ansökan har Cementa utförligt utrett vilken påverkan som riskerar uppkomma på ett antal Natura 2000-områden. Varje delområde har bedömts för sig, se
punkt 10 i avsnitt D.3 nedan. I detta kompletteringsyttrande inkluderas dessutom ett
förtydligande avseende kumulativa effekter på Natura 2000-omårdena, se punkt 9 i
avsnitt D.3 nedan.
Såvitt avser sådana skyddsåtgärder som Länsstyrelsen efterfrågat har Cementa föreslagit de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som bolaget identifierat som skäliga
och lämpliga. Om Länsstyrelsen önskar föreslå ytterligare åtgärder, bör det göras i
yttrande efter att ansökan kungjorts.
32.

Utred och redovisa risker med efterbehandlingens (en täktsjös) påverkan på den
kommunala vattentäkten samt våtmarker samt hur förutsättningarna för
grundvattenutströmningen i Natura 2000-områden ska upprätthållas.
I detta avsnitt kommenteras även punkt 28 i Naturvårdsverkets yttrande (se avsnitt
D.5 nedan).
Cementa har låtit ta fram en simulering av den hydrogeologiska situationen då Filé
hajdar-täkten och Västra brottet har brutits ut i enlighet med ansökan och därefter
vattenfyllts, se Bilaga l O.5 Resultatet har jämförts med samma brytscenario men då
länshållning sker, dvs. den ansökta verksamhetens absoluta slutskede tillika det
scenario som utgör bas för ansökans konsekvensbedömningar. Av utredningen
framgår sammanfattningsvis följande.
•

Filé hajdar-täkten kommer att vattenfyllas och bli en sötvattensjö.

•

Grundvattennivåerna i berget som omger takten kommer att stiga åtskilliga
meter i lågvattensituationen (slutet av juli), men i högvattensituationen
(slutet av december) är skillnaderna små.

•

Vattennivåerna i de kommunala dricksvattenbrunnarna blir minst åtta meter
högre under sommaren år 2041 (år 2041 har nivån sjunkit med 4^4,5 meter

5

Modellen redovisar situationen att hela Filé hajdar vattenryllts, men endast pall 2 i Västra brottet. Om
hela Västra brottet vattenfylls stiger grundvattennivåerna ytterligare och nivåvariationerna över året
minskar.
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vilket innebär att skillnaden mot idag är ca 4 meter, jfr punkt 17 i avsnitt C
ovan). Under vinterhalvåret blir skillnaderna små.
•

Influensområden (påverkansområden) runt täktsjön inom vilket grundvattennivån kommer att stiga minst en meter i hög- respektive lågvattensituationen
har identifieras och utmärkts på kartor.

Med utgångspunkt i simuleringen har en bedömning gjorts avseende påverkan på
Natura 2000-områden. Liksom tidigare (se Ansökansbilaga Bl 1) bedöms den effekt
som återställandet får på Natura 2000-områdena vara obetydlig. När takten vattenfylls kommer grundvattennivåerna och därmed grundvattenutträngningen att öka.
Detta ger förutsättningar för den återbildning av rikkärr i bl.a. Bojsvätar och Hejnum
Kallgate som Ansökansbilaga B i l visar, dvs. i Bojsvätar finns potential för en
ökning av 0,6 ha rikkärr och för Hejnum Kallgate 0,7 ha.
33.

Det saknas redovisning av fornlämningar i området mellan fornlämningen RÅA
Othem 8:71 och Spillingsdammen. Ledningen passerar invid fornlämningen RÅA
Othem 8:1. Komplettera ansökan med fältkontroll av området samt bedömning av
risken för påverkan.
Den aktuella ledningen ska dras längs truckvägen, som mellan RAÄ Othem 71:1 och
Spillingsdammen är nedsprängd i berg, varför där inte förekommer några fornlämningar. Fornlämningen RAÄ Othem 8:1 ligger i markyta bredvid och ovanför
den nedsprängda vägen och påverkas således inte av ledningen.

34.

Redovisa förslag till kontrollprogram för den ansökta verksamheten inklusive bland
annat kompensationsåtgärder.
Till ansökan har fogats befintligt kontrollprogram. Cementa anser inte att det är
meningsfullt att ta fram ett kontrollprogram för den ansökta verksamheten innan tillståndet och dess villkor har fastställts.

D.

Naturvårdsverket

D.l

Inledning

I det nedanstående kommenteras de kompletteringsönskemål som inkommit från Naturvårdsverket. Myndighetens synpunkter redovisas i sammanfattad form och har numrerats. För att
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underlätta orienteringen har underrubriker införts motsvarande rubrikerna 2-5 i Naturvårdsverkets yttrande.
D.2

Hydrologi och hydrogeologi

1.

Redovisa en osäkerhets- och känslighetsanalys avseende grundvattenmodellen.
Den efterfrågade analysen bifogas, se Bilaga 11.

2.

Motivera ytterligare varför gränsen för influensområdet satts till en meters förändring av grundvattennivå, hur gränsen påverkar de hydrogeologiska bedömningarna
och hur detta förhåller sig till försiktighetsprincipen.
I tillägg till det som redovisats i avsnitt 8.2 i Ansökansbilaga B4, ska påpekas att
nivåvariationerna i kommunens uttagsbrunnar är betydande och kan uppgå till
åtminstone 20 meter. I de fall där influensområden för grundvattensänkning
definieras utifrån en mindre avsänkning än l meter (t.ex. 0,3 eller 0,5 vilket är
vanligt) är normalt de naturliga variationerna i grundvattennivå väsentligt mindre än
de som uppvisas i borrhål 86 (20-30 meter) och i kommunens brunnar, kanske bara
några eller någon meter. Gränsen för grundvattensänkning som mått på influensområdets utbredning behöver sättas i relation till de naturliga nivåvariationerna. Att
en meters avsänkning satts som gräns för influensområdet påverkar inte de
hydrogeologiska bedömningarna vad gäller avsänkning inom t.ex. Natura 2000områden. Avsänkningen har i dessa bedömningar beräknats utan hänsyn taget till det
influensområde som markerats på karta.6 Någon konflikt med försiktighetsprincipen
föreligger därmed inte.

3.

Gör en simulering i grundvattenmodellen med utgångspunkt i flera torrår.
Se punkt 23 i avsnitt C ovan.

4.

Förtydliga vilken hänsyn som tagits till klimatförändringar i grundvattenmodellen.
Grundvattenmodellen beskriver den påverkan som sker fram till år 2041 och för
denna beskrivning har hänsyn till framtida klimatförändringar inte tagits eftersom
det inte bedöms vara relevant mot bakgrund av syftet med modelleringen. Det är ett

' Influensområdet är främst framtaget för att kunna identifiera berörda sakägare.
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medvetet val att inte beakta de två klimatscenarier, benämnda RPC 4,5 och RPC 8,5,
som SMHI 2005 beskrev i rapporten Framtidsklimat i Gotlands län. Dessa scenarier
är inriktade på perioden 2069-2098 och kan inte användas rakt av för att studera
perioden 2021-2041.
Generellt visar SMHI:s beräkningar att för perioden 2069-2098 kommer årsmedelnederbörden att öka med 20-30% jämfört med referensperioden 1963-1992 samt att
nederbörden sommartid kommer att öka. Mildare vintrar kommer att leda till
minskad nederbörd i form av snö och att vårflödestopparna kan försvinna på grund
av mindre snömängder. Sammantaget innebär de studerade klimatscenarierna en
torrare vår, högre flöden under höst/vinter och ökade flöden på sensommaren
(augusti-september), men detta gäller alltså perioden 2069-2098. Skulle dessa
klimatscenarier appliceras på situation 2041 bedöms det innebära att grundvattenmagasinen fylls på tidigare på hösten och att torrperioden påbörjas något tidigare på
våren. Vidare ökar förutsättningarna för grundvattenbildning sommartid, vilket
redan idag sker vid kraftig nederbörd. Det bedöms vara positivt för Filé hajdarområdet och kommunens grundvattentäkt. Såvitt avser Natura 2000-områdena
bedöms förändringarna, om de uppkommer, innebära att den period då Filé hajdartäkten orsakar en grundvattenavsänkning där inträffar något senare på året men att
periodens längd inte förändras, se figur 10-2, 11-2 och 12-2 i Ansökansbilaga B4.
5.

Redovisa vilka borrhål och mätpunkter som utgör referenspunkter, dvs. inte är
påverkade av tidigare eller pågående täktverksamhet.
Ett precis svar på Naturvårdsverkets fråga går inte att ge. Å ena sidan finns ingen
närbelägen och för den ansökta verksamheten relevant opåverkad mätpunkt eftersom
hela områdets hydrogeologi är påverkat av Västra brottet, om än i liten omfattning
vad gäller Filé hajdar-området. Å andra sidan går inte heller att utesluta att de fyra
brunnar som ingår i gällande egenkontrollprogram och övriga brunnar som testats i
taktens närområde, (BH43, BH86, BH 98 samt BH1104) i praktiken är opåverkade
av Filé hajdar-täkten. Samtliga dessa brunnar har under stora delar av året en grundvattennivå som ligger under täktbottnen +20 vilket innebär att de under dessa
perioder omöjligen kan påverkas av Filé hajdar-täkten. Vad gäller de höga vattennivåerna kan man utifrån mätserier - som för Cementas egna mätningar sträcker sig
tillbaka till 1980-talet och för SGU:s mätningar i borrhålet Slite 96 (se figur nedan)
till 1970-talet - inte statistiskt säkerställa några förändrade höga nivåer. Det är ett

31(51)

rimligt antagande att det grundvatteninflöde som sker till takten bidrar till att höga
nivåer avsänks något snabbare idag än före anläggandet av Filé hajdar-täkten. Detta
går dock inte statistiskt att säkerställa då mätfrekvensen har varierat genom åren och
det är i så fall en så liten skillnad att det inte visuellt går att konstatera genom att
enbart betrakta mätserierna. De nivåförändringar som går att se i mätserierna går
istället att korrelera till förändrade uttagsmängder i den kommunala vattentäkten.
Figur: Nivådata från borrhål 96 beläget cirka 500 meter nordost om Filé hajdar-täkten. Brytningen i
takten påbörjades cirka 1983.
Grundvattennivå för station: Slitc_96 (11_96) - meter under markytan

1980

1990

1995

SGU
l Mätningar

200D

••*•• Mätningar
Medel
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SGU har långa mätserier i andra mätpunkter inom samma grundvattenförekomst på
andra delar av norra Gotland vilka kan anses opåverkade av täktverksamheten i
Slite. Dessa får dock anses ha en väldigt liten relevans för studier av påverkan av en
utökning av Filé hajdar-täkten, eftersom de sannolikt kan påverkas i högre grad av
andra, mer närbelägna grundvattenuttag.
Sammanfattningsvis finns det inga relevanta mätpunkter som garanterat är helt
opåverkade av befintlig täktverksamhet. De mätpunkter som idag har installerade
automatiska nivåmätare är trots detta relevanta för att kunna följa upp eventuell
påverkan från en utökad takt i relation till dagens situation. Analysen kräver dock
kunskap om uttagsvolymer och nivåer i den kommunala vattentäkten eftersom detta
har stor betydelse för nivån i borrhålen. Som framgår av ansökan och i detta
kompletteringsyttrande har Cementa denna kunskap och beaktar den.
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6.

Redogör tydligare för förekomsten av karstifierad berggrund inom influensområdet
och hur detta påverkar de hydrologiska/hydrogeologiska bedömningarna.
Se punkt 26 i avsnitt C ovan.

D.3

Riksintresse och artskydd

7.

Utred vidare hur den ansökta verksamheten påverkar riksintresset för naturvård,
särskilt dess kriterier B (opåverkat område), C (sällsynta naturtyper, hotade/sårbara
biotoper eller arter) och D (rik flora). Kompensationsåtgärder ska inte beaktas i
bedömningen av påverkan på riksintresset.
Cementa anser att såväl värdena inom riksintresset och konsekvenserna av den
ansökta verksamheten är mycket ingående utredda och beskrivna. En ytterligare
fördjupad bedömning, med utgångspunkt i de specifika frågor Naturvårdsverket
ställer, bifogas dock i Bilaga 12.
Baserat på det samlade underlagsmaterialet vidhåller Cementa sin uppfattning att
den ansökta verksamheten inte medför påtaglig skada på riksintressena för naturvård
eller det rörliga friluftslivet, se avsnitt L.2 i ansökan. För det fall sådan skada skulle
anses föreligga ska riksintresset för mineralutvinning ges företräde. Såvitt avser
kompensationsåtgärder hänvisar Cementa till den rättspraxis som anförts i ansökan,
särskilt MÖD:s avgörande den 17 november 2016 i mål nr M 3126-16 i vilket MOD
bland annat bekräftar tidigare avgöranden som anger att "ett åtagande att bevara och
restaurera andra näraliggande områden så att deras karaktär bibehålls eller nya tillskapas" ska beaktas i bedömningen.

8.

Motivera baserat på den kompletterande simuleringen som anges i punkt 3 ovan,
varför Natura 2000-områdena Kallgatburg och Filehajdar inte på ett betydande sätt
påverkas av den ansökta verksamheten.
Av skäl som angivits i punkt 23 i avsnitt C ovan har någon modellering enligt punkt
3 inte genomförts. Någon förnyad bedömning av påverkan på Natura 2000områdena är därför inte nödvändig.

9.

Komplettera ansökan med en bedömning av risken för skada på Natura 2000områden på grund av kumulativa effekter.
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De pågående verksamheter som potentiellt kan ge upphov till kumulativa hydrologiska effekter på de aktuella Natura 2000-områdena är befintliga vattentäkter
(privata brunnar och kommunal vattentäkt), befintlig kalkstenstäkt samt skogsbruksåtgärder. Vattentäkter och kalkstenstäkt påverkar främst grundvattennivåer medan
skogsbruksåtgärder i form av markavvattning och avverkning främst påverkar
ytvattenavrinning. Cementa känner inte till några planerade verksamheter som kan
bidra med ytterligare kumulativa effekter gällande aktuella Natura 2000-områden.
Grundvattennivåer i området har under lång tid påverkats av vattentäkter och bergtakter. Den kommunala vattentäkten på Filé hajdar togs i bruk i början av 1960-talet.
Öppnandet av kalkstenstäkten på Filé hajdar har sedan 1980-talet påverkat
grundvattenförekomsten genom bortledning av grundvatten, som ökat i takt med att
takten utökats. Trots denna historiska påverkan visar mätserier i flera grundvattenrör
att varken högsta- eller lägstanivåerna har förändrats sedan 1970-talet. Grundvattenmagasinen har alltjämt fyllts upp under vintern till i princip marknivån för att sedan
sjunka under sommaren.
Något som däremot framgår i mätserierna (se punkt 23 i avsnitt C ovan) är
förändringar efter det att grundvattenuttaget i den kommunala vattentäkten reglerats.
Fram till mitten av 1980-talet var uttaget i vattentäkten uppemot 50 % större än idag
vilket återspeglas i att nivåerna sedan stiger och stabiliseras på en högre nivå. Viss
ytterligare höjning syns även i slutet av 1990-talet. En trolig effekt av både vattentäkter och kalkstenstäkt är att grundvattennivåerna i dagsläget sjunker snabbare
under våren än vad de gjorde förr. Eftersom avläsning av grundvattennivåer i grundvattenrören skett med olika intervall vid olika mätpunkter under olika tidsepoker, är
det inte möjligt att enkelt följa förändringen i avsänkning av grundvattennivåer
under våren. Det kan dock inte uteslutas att grundvattenutträngning i högre liggande
terräng minskat över tid och tidigare kunde äga rum under vegetationsperioden, på
högre nivåer än idag. Denna förändring har dock redan ägt rum och är inte något
som påverkas av den ansökta utökningen av Filé hajdar-täkten.
Cementa har påbörjat ett övervakningsprogram i det så kallade utvidgningsområdet
för Hejnum Kallgate Natura 2000-område där bland annat provruteinventering av
rikkärrsvegetation ingår. Resultaten av inventeringen visar visserligen på att en
värdefull rikkärrsvegetation förekommer men att mossor som kräver permanenta
källutflöden saknas. Detta stödjer de tidigare slutsatserna att Hejnum Kallgate
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Natura 2000-område har vattenregimer som i första hand är beroende av
magasinering av vatten i strandvallar, lokal nederbörd samt tillflöden i vattendrag
och endast i mycket liten utsträckning grundvattenutträngning. Den tillkommande
kumulativa effekten är således också mycket liten och har tidigare beräknats till en
förlust av maximalt 0,4% av rikkärrsarealen (0,7 ha) vilket inte bedömts få några
effekter på gynnsam bevarandestatus. Bojsvätar Natura 2000-område ligger på
betydligt lägre höjd i terrängen och har därmed en vattenregim som är mer beroende
av grundvattenutträngning. Därför har också förlusten av rikkärrshabitat beräknats
högre än för Hejnum Kallgate, till maximalt 1,2% (0,6 ha). Den tillkommande
kumulativa effekten är även i detta fall mycket liten.
Vad gäller grundvattennivåer är de kumulativa effekterna på Natura 2000-områdena
i princip noll. De utredningar som gjorts visar att grundvattenberoende ekosystem
inte förekommer inom Hejnum Kallgate och i ringa grad i Bojsvätar.
Vad gäller ytvatten kommer inga kumulativa effekter att uppstå eftersom gjorda
utredningar visar att arealförlusten av avrinningsområdet till Bojsvätar ligger så högt
upp i vattensystemet att vattnet inte når fram till Natura 2000-området under
vegetationsperioden utan avdunstar, tas upp av vegetation eller infiltreras på vägen
dit. Hejnum Kallgate berörs inte alls eftersom det ligger inom ett annat
delavrinningsområde. Den faktor som dock påverkar både Bojsvätar och Hejnum
Kallgate i hög grad vad gäller ytavrinning är de omfattande körskador och sannolikt
otillåtna markavvattning som ägt rum i samband med brukandet av skogen
uppströms Bojsvätar. Dessa åtgärder har mycket större areella och kvalitativa
effekter på Natura 2000-området än vad en liten minskning av
grundvattenutträngning under vårperioden har.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte kan uteslutas att kumulativa effekter
kan uppstå vad gäller grundvattenutträngning. Effekterna finns redovisade i gjorda
utredningar såsom en maximal arealförlust av rikkärr. Förlusten av habitat är mycket
liten och bedöms inte få några negativa effekter på gynnsam bevarandestatus. Några
ytterligare kumulativa effekter är inte aktuella, vare sig vad gäller ytvattenavrinning
eller förändrade grundvattennivåer.
10.

Hydrologisk påverkan på Natura 2000-områdena ska preciseras för varje enskild
del av områdena och skadan bedömas baserat på detta istället för på ett medelvärde
för hela området.
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Den i ansökan presenterade bedömningen är inte, som Naturvårdsverket uppfattat,
baserad på ett medelvärde för hela Natura 2000-området. Tvärtom är bedömningen
genomförd för olika delområden och baserad på vilken vattenregim som är
förutsättningen för förekomsten av arter och habitat. Utöver detta tar bedömningen
hänsyn till delavrinningsområden inom varje Natura 2000-område. Exempelvis
gäller bedömningen avseende Hejnum Kallgate Natura 2000-område endast
områdets norra delområde och detsamma gäller Bojsvätar. I Hejnum Kallgate hänger
områdena söder om Orgbäcken inte hydrologiskt samman med avrinningen och
grundvattenutträngningen från Filé hajdar. Hur bedömningen genomförts har
beskrivits i Ansökansbilaga B i l .
11.

Redovisa hur naturreservatet Storhagen kan påverkas av att länshållningsvatten inte
längre kommer att ledas till Anerån.
Storhagens naturreservat är ett 26 ha stort skogsreservat som ligger drygt en
kilometer sydost om Filé hajdar-täkten. Naturreservatet utgörs av en tidigare
trädklädd betesmark som vuxit igen till en barrblandskog. Centralt i reservatet rinner
Anerån. Reservatet har en varierad trädslagssammansättning även om tall och bitvis
gran dominerar.

Typisk skogsnatur

Anerån inom reservatet
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Marken är frisk och delvis mullhaltig och de naturtyper och naturvärden som förekommer är inte beroende av källflöden eller annan typ av hydrologi som kan uppkomma av en viss vattenregim. Anerån torkar exempelvis ut under vegetationsperioden. Det är därför uteslutet att den natur och de arter som förekommer i
reservatet kommer att ta skada av en utökning av den ansökta verksamheten. Ingen
av naturtyperna bedöms kunna påverkas av den förändrade vattenregim i Anerån
som blir följden av att länshållningsvatten inte längre leds dit.
12.

Beskriv hur ni kommit fram till bedömningen att bevarandestatusen inte påverkas
hos de arter som omfattas av artskyddsförordningen. Det räcker inte att bara
redovisa slutsatsen.
Se punkt 8 i avsnitt C ovan.

13.

Artskyddsdispens kan krävas för att flytta vissa djur- och växtarter.
Se punkt 8 i avsnitt C ovan.

14.

Förtydliga vilka åtgärder ni anser är skyddsåtgärder respektive kompensationsåtgärder. Komplettera ansökan generellt med fler skyddsåtgärder och
försiktighetsmått.
I detta avsnitt kommenteras även punkt l O i Länsstyrelsens yttrande, se avsnitt C
ovan.
Som framgår av avsnitten 1.4 och 4.5 i MKB samt punkt 24 i avsnitt D.5 nedan, har
Cementa vidtagit en rad åtgärder och gjort en rad anpassningar av den ansökta verksamheten för att tillse att den är tillåtlig enligt miljöbalken. Bland annat har, som en
följd av utredningar, utökningens horisontella utbredning kunnat reducerats från 86
till 53 hektar, med bibehållen brytmängd.
Samtliga de åtgärder som anges i Ansökansbilaga D7 samt åtgärdsplanen för
väddnätfjäril, svartfläckig blåvinge och apollofjäril (se punkt 8 i avsnitt C ovan)
utgör skyddsåtgärder. Som framgår av ansökan och såvitt avser de två sistnämnda
arterna även av Bilaga 4, visar utredningar att den ansökta verksamheten inte

7

En uppdaterad Ansökansbilaga D ges in med detta kompletteringsyttrande, se Bilaga 5.
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påverkar arternas bevarandestatus heller om man bortser från skyddsåtgärderna, men
ur artskyddssynpunkt kan ändå påpekas att de föreslagna åtgärderna ger tillgång till
platser för fortplantning inom arternas kärnområde som är av samma storlek och
kvalitet som de platser som försvinner. Även villkorsförslag 2, 5-10 och 13 utgör
skyddsåtgärder. Dessutom kan villkor 3-4 och 11-12 i någon mån hänföras till
denna kategori.
Kompensationsåtgärder är de åtgärder som omfattas av Ansökansbilagorna C. l
(ekologiska värden) och C.2 (dricksvatten). De åtgärder som vidtas till skydd för
väddnätfjäril innebär att rikkärr tillskapas. Denna naturtyp förekommer i bland annat
Natura 2000-områdena Hejnum Kallgate och Bojsvätar och är den enda naturtyp
som på grund av den ansökta verksamheten kan få en negativ förändring som inte är
helt försumbar, även om förändringen inte påverkar naturtypens bevarandestatus i
Natura 2000-området. Tillskapandet av rikkärr är i detta avseende en kompensationsåtgärd för förlusten. Åtgärden är således ur juridisk synvinkel att samtidigt
betrakta som en skyddsåtgärd för väddnätfjäril och en kompensationsåtgärd för
rikkärr. Dessa dubbla positiva effekter är ett av skälen till att Cementa föreslår
åtgärden. I detta kompletteringsyttrande föreslår Cementa (se punkt 15 i avsnitt D.3)
att framtagandet av en kompensationsplan skjuts upp under en prövotid. Av
ovanstående skäl ingår i den planen inte kompensationsåtgärderna avseende rikkärr
eftersom dessa ingår i det separata åtgärdsprogrammet för väddnätfjäril (som också
inkluderar svartfläckig blåvinge och apollofjäril). Åtgärdsprogrammet kommer att
färdigställas under hösten 2018.
I sammanhanget ska påpekas att Cementa anser att den ansökta verksamheten är tilllåtlig även utan de föreslagna kompensationsåtgärderna, vilka alltså ska betrakta
som frivilliga åtaganden från bolagets sida.
Både Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har efterfrågat fler skyddsåtgärder och försiktighetsmått. Myndigheterna har inte preciserat vilka ytterligare försiktighetsmått,
skyddsåtgärder och begränsningar som de efterfrågar, vilka värden dessa ska ta sikte
på eller vilka kompletterande utredningar de skulle kräva, dvs. på vilket sätt
invändningen är en kompletteringssynpunkt och inte en invändning i sak. Eventuella
invändningar i sak, såsom förslag på alternativa eller ytterligare villkor, bör
framföras efter det att ansökan kungjorts. Cementas inställning är emellertid alltjämt
att de skyddsåtgärder som bolaget har föreslagit är tillräckliga.
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75.

Precisera vilket syfte respektive kompensationsåtgärd har och hur, när och var de
avses genomföras. Utan dessa preciseringar går förslagen inte att utvärdera.
I detta avsnitt kommenteras även punkt 4 i Länsstyrelsens yttrande, se avsnitt C
ovan.
Som konstaterats i ansökan är kompensationsåtgärderna ett frivilligt åtagande från
Cementas sida. Kompensationsåtgärderna är inte en förutsättning för att tillstånd ska
kunna meddelas.
Att redan idag precisera vilka kompensationsåtgärder som ska vidtas och var är
förvisso möjligt, men att göra det skulle inte ge optimal miljönytta. Störst miljönytta
uppnås istället genom att kompensationsåtgärderna genomförs med ett stort mått av
flexibilitet. Genom att utföra, följa upp, jämföra olika slags åtgärder och löpande
utvärdera resultaten kan de vid var tid mest lämpliga åtgärderna genomföras.
Sammantaget anser Cementa att det ur miljösynpunkt vore mycket olyckligt och
olämpligt att redan idag binda sig vid en detaljerad kompensationsplan. Bolaget
vidhåller därför att en plan - som kommer att vara ett levande dokument även efter
det att den första gången sammanställts - ska tas fram när det ansökta tillståndet
vunnit laga kraft.
För att ge framförallt tillsynsmyndigheten möjlighet att följa arbetet med planen,
föreslår Cementa att frågan om kompensationsplanen skjuts upp under en prövotid
då bolaget efter samråd med tillsynsmyndigheten i detalj kan utreda vilka områden
som lämpar sig för åtgärder och vilka åtgärder som är lämpligast att genomföra och
när. För att ge utrymme att på prov genomföra vissa åtgärder bör prövotiden sättas
till fem år.
Cementa föreslår följaktligen att mark- och miljödomstolen jämlikt 22 kap. 27 §
miljöbalken i fem år från det att tillståndet vinner laga kraft skjuter upp frågan om
vilka slutliga villkor som ska gälla beträffande kompensationsåtgärder8 för
ekologiska värden. Bolaget föreslår följande utredningsvillkor.
Under prövotiden ska Cementa detaljstudera utvalda områden för ekologiska
kompensationsåtgärder för att kunna välja ut de åtgärder som är effektivast för

1

För frågan om vad som avses med kompensationsåtgärder se punkt 14 i avsnitt D.3.
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att uppnå varje åtgärds mål. Arbetet ska ske efter samråd med tillsynsmyndigheten. Cementa ska senast fem år efter det att tillståndet vunnit laga kraft ge in
en genomförande- och förvaltningsplan för kompensationen samt förslag till
slutliga villkor till mark- och miljödomstolen.
16.

Redovisa den ansökta verksamhetens konsekvenser för landskapsbilden.
Västra brottet
I Slite är utkiksplatserna över Cementas verksamhet i Västra brottet sevärdheter.
Framförallt är utkiksplatsen längs väg 147 mycket välbesökt och allmänheten har
där en panormanavy över Västra brottet. Även i området söder om Västra brottet
finns en utkiksplats längs en cykel- och vandringsled. Från området söder om Västra
brottet kommer allmänheten att få en närmare blick över efterbehandlingen när
denna påbörjas efter avslutad brytning. Från övriga delar av landskapet som allmänheten har tillträde till kommer vyn över Västra brottet fortsatt att vara begränsad på
grund av det flacka landskapet och skyddande trädridåer. Ansökt utökningsområde i
Västra brottet är beläget på motsatt sida från utkiksplatsen längs väg 147, i rak östvästlig riktning. Med beaktande av den relativt lilla förändring som den ansökta
verksamheten innebär bedöms vyn över Västra brottet endast förändras i mycket
liten utsträckning. Vyn över Västra brottet förändras redan idag kontinuerligt i takt
med att pall 2 håller på att vattenfyllas. Brytningen i Västra brottet kommer att
avslutas under den ansökta tillståndstiden och efterbehandling av området kommer
ske, vilket också kommer att innebära att vyn över området förändras. Transportvägen mellan Västra brottet och Filé hajdar-täkten kommer inte att förändras.
Sammantaget bedöms ansökt utökning av Västra brottet ha marginell påverkan på
landskapsbilden.
Filé hajdar-täkten
Filé hajdar-täkten är belägen i östra delen av området Filé hajdar som är ett l 300 ha
stort hällmarksområde. Genom hela området Filé hajdar går ett flertal mindre
terrängvägar och körspår och området är tillgängligt från i stort sett alla väderstreck.
Filé hajdar består av en mosaik av tallskog omväxlat med öppna gläntor med
alvarvegetation och fuktmarker. Detta gör att sikten är längre i vissa områden och
kortare i andra områden.
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För besökare som befinner sig i den befintliga Filé hajdar-täktens absoluta närhet
eller betraktar den från luften, sätter takten sin visuella prägel av industriell närvaro i
landskapet. Eftersom takten är belägen högt upp i området och verksamheten pågår
nedanför normal markyta samtidigt som i princip hela takten omgärdas av en
trädridå är det inte möjligt att se täktverksamheten annat än från nära håll eller från
luften. Visuell påverkan från längre avstånd är således begränsad.
Den ansökta verksamheten innebär att brytningen fortsätter i nordvästlig riktning.
Konsekvenser för landskapsbilden uppkommer framförallt i och med att täktområdet
blir större. Eftersom landskapet är likartat kommer täktverksamheten att bli synlig på
ett liknande sätt som idag, men från delvis andra platser. Eftersom det inte är möjligt
att se täktverksamheten annat än från nära håll till följd av taktens läge i terrängen
och att verksamheten pågår under omgivande marknivå bedöms ansökt utökning av
Filé hajdar-täkten ha marginell påverkan på landskapsbilden.
17.

Förtydliga vilka konsekvenser den ansökta verksamheten kan få för friluftslivet i
taktens närområde.
I Västra brottet kommer den utökade verksamheten att ta i anspråk ett område som
inte är tillgängligt för allmänheten. Verksamhetsbuller från takten blir i framtiden, så
länge täktverksamhet pågår i Västra brottet, av samma art och karaktär som i
dagsläget. För Västra brottet bedöms därför påverkan på friluftslivet bli obetydligt.
För Filé hajdar-täkten är delar av ansökningsområdet redan i dagsläget inhägnat som
industriområde, medan andra delar är tillgängliga för friluftsliv. Filé hajdar i stort
och de delar av Filé hajdar som berörs av ansökt verksamhet nyttjas relativt sparsamt
för friluftsändamål. Området har dock kommit att nyttjas mer under det senaste året
då cykelleder har markerats inom projektet Gotland Bike Park, inom vilket Cementa
har anlagt en ny cykelväg och upplåtit mark för detta ändamål. Området är relativt
lättillgängligt då ett flertal terrängvägar leder in i området från olika väderstreck. Att
två av dessa terrängvägar kommer att spärras av bedöms ha en försumbar påverkan
på tillgängligheten till området. Pilgrimsleden S:t Olavsleden och cykellederna inom
ramen för Gotland Bike Park kommer inte att beröras av den ansökta verksamheten.
Påverkan på tillgängligheten till området kring den utökade täktverksamheten
bedöms därför vara försumbar.
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Det område som tas i anspråk, utöver redan ianspråktaget område, utgör cirka 53 av
Filé hajdars l 300 ha. Den mark som tas i anspråk har liknande karaktär som övrig
tillgänglig mark på Filé hajdar och är därför inte unik sett till natur- eller
kulturvärden. Knutet till verksamheten finns störningar i form av t.ex. buller och
(kortvariga) vibrationer och luftstötvågor. Dessa störningar förekommer redan idag i
området men de kommer att förflyttas i samma riktning som täktverksamheten
utökas. Buller och vibrationer från takten blir i framtiden av samma art och karaktär
som idag men då brytningen i Västra brottet avslutas år 2025 kommer verksamhet
till skillnad från i nuläget att bedrivas dagligen i Filé hajdar-täkten. Verksamheten är
begränsad till helgfria vardagar. Störningar knutna till verksamheten kommer
följaktligen att öka något vid Filé hajdar-täkten i samma takt som brytningen avtar i
Västra brottet.
Eftersom endast en liten del av hela hällmarksområdet tas i anspråk, att området inte
är unikt ur natur- eller kulturvärdesperspektiv, att området nyttjas relativt sparsamt
för friluftsändamål, samt att dess tillgänglighet fortfarande är god bedömer Cementa
att konsekvenserna för friluftslivet blir obetydliga.
18.

Redogör tydligare i MKBför möjliga kumulativa effekter av den ansökta och andra
verksamheter, inom de områden som den ansökta verksamheten kan påverka miljö
och hälsa.
I det nedanstående utvecklas och förtydligas resonemanget kring kumulativa
effekter.
Orientering
Västra brottet angränsar mot Slite samhälle och Cementas fabrik. Detta innebär att
täktverksamheten har viss omgivningspåverkan som sammanfaller med påverkan
från ett normalt mindre samhälle respektive fabriksverksamhet i form av bland annat
buller och utsläpp till luft. Filé hajdar-täkten ligger i ett delvis sammanhängande
hällmarkskomplex med huvudsakligen hällmarkstallskog. Närmaste bostäder ligger
cirka en kilometer nordost om Filé hajdar-täkten.
Utsläpp till luft
Den ansökta verksamhetens konsekvenser i form av utsläpp till luft bedöms bli
måttliga med anledning av att transportbehovet kommer att öka när mer kalksten
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bryts i Filé hajdar-täkten och brytningen i Västra brottet avslutas, vilket får till följd
att stenen behöver transporteras längre för att nå krossanläggningen. Miljökvalitetsnormer (MKN) för partiklar eller kvävedioxider riskerar dock inte att överskridas
med anledning av de ökade transporterna. Slite samhälle, cementfabriken och övriga
verksamheter i Slite bedöms under överskådlig tid fortgå i liknande omfattning som i
nuläget. Såvitt Cementa känner till planeras inga nya verksamheter som skulle kunna
påverka utsläppen till luft i en märkbar omfattning, varken i Slite samhälle eller vid
Filé hajdar. Förutom de kumulativa effekter som sker i dagsläget, och som inte
orsakar överskridanden av MKN, bedöms inga kumulativa effekter uppstå.
Buller
Omgivningspåverkan i form av buller från den planerade verksamheten beräknas
minska jämfört med nuläget, bland annat eftersom brytningen inom Västra brottet
avslutas under tillståndstiden. Konsekvenserna av buller bedöms bli små eftersom
beräkningar visar att bullernivåerna ligger inom Naturvårdsverkets riktvärden för
buller vid bostäder. Förutom de kumulativa effekter som sker i dagsläget med bland
annat buller från samhället och cementfabriken, bedöms inga kumulativa effekter
uppstå.
Yt- och grundvattenförhållanden
I området finns i princip en pågående verksamhet - den kommunala grundvattentäkten - som skulle kunna orsaka kumulativa effekter med ansökt. De konsekvenser
som beskrivs i MKB tar hänsyn till denna verksamhet. Ytterligare kumulativa
effekter skulle kunna uppstå om kommunen skulle öka sitt vattenuttag över idag tillståndsgiven volym. Såvitt Cementa känner till har kommunen inga sådana planer.
Andra verksamheter som skulle kunna medföra kumulativa effekter är dikning inom
influensområdena eller att Spillingsdammen nyttjas som dricksvattenmagasin.
Cementa känner inte till några planer på dikning, och effekten av att någon i
framtiden skulle vidta en sådan åtgärd är omöjlig att förutsäga. I den mån dess
åtgärder aktualiseras kommer de att prövas enligt gällande regelverk.
Om Spillingsdammen nyttjas som dricksvattenmagasin kan det krävas tillskott till
Spillingsdammen från Filé hajdar-täktens länshållningsvatten som annars leds till
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Västra brottet. Detta kommer i så fall att leda till att volymen vatten som leds ut i
Östersjön från Västra brottet minskar.
Naturvärden
I området bedöms inga pågående verksamheter finnas som skulle kunna orsaka
kumulativa effekter med ansökt verksamhet. Den typ av åtgärder som beskrivits
ovan avseende yt- och grundvattenförhållanden (dikning, ökat vattenuttag) skulle
indirekt kunna medföra kumulativa effekter på naturvärden. Som ovan angivits
känner Cementa inte till några sådana planer och i den mån de aktualiseras i
framtiden kommer de att prövas enligt gällande regelverk.
Riksintressen
Cementa känner inte till några andra pågående eller planerade verksamheter som
skulle kunna ge upphov till kumulativa effekter på riksintressena för naturvård
respektive turism och rörligt friluftsliv.
Skyddade områden
I området bedöms inga pågående verksamheter finnas som skulle kunna orsaka
kumulativa effekter med ansökt verksamhet. Den typ av åtgärder som beskrivits
ovan avseende yt- och grundvattenförhållanden (dikning, ökat vattenuttag) skulle
indirekt kunna medföra kumulativa effekter på skyddade områden. Som ovan
angivits känner Cementa inte till några sådana planer och i den mån de aktualiseras i
framtiden kommer de att prövas enligt gällande regelverk.
D.4

Påverkan på vattenförekomster

19.

Påverkan på grundvattenförekomstens kvantitativa tillstånd ska bedömas utifrån påverkan på taktens tillrinningsområde och inte utifrån hela grundvattenförekomsten.
Se punkt 25 i avsnitt C ovan.

20.

Redogör för hur den ansökta verksamheten inte kommer att försämra grundvattenförekomstens status eller äventyra uppnåendet av miljökvalitetsnormer.
Grundvattenförekomstens kvalitativa status är redan idag god. Dess kvantitativa
status ska enligt miljökvalitetsnormen vara god år 2021.1 avsnitt 6.2.2 i MKB
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beskrivs varför den ansökta verksamheten inte bedöms påverka grundvattenförekomstens status. Vad gäller kvantitativ status har Cementa inte identifierat någon
punkt som behöver förtydligas. Vad gäller kvalitativ status kan följande klargöras.
Eftersom kalkstenstäkterna är utströmningspunkt för grundvatten är risken för att
verksamheten förorenar grundvattnet liten. Att takterna länshålls är ur ett
föroreningsperspektiv en fördel eftersom det leder till att grundvattenflödet riktas in
mot takterna. Ett oförutsett olje- eller bränsleläckage skulle kunna medföra en
förorening på markytan. Beroende på utsläppets art, omfattning och läge, samt om
sanering inte lyckas, skulle utsläppet kunna förorena grundvattenförekomsten. Med
de rutiner för hantering av bränslen och kemikalier som Cementa tillämpar (se
teknisk beskrivning (Ansökansbilaga A) samt punkt 15 i avsnitt C ovan) bedöms
denna risk vara liten. Vad gäller risken för inträngande saltvatten framgår av punkt
27 i avsnitt C ovan att den bedöms vara obefintlig.
Sammantaget bedöms den ansökta verksamhetens påverkan på grundvattenförekomsten vara obetydlig. Den medför inte någon försämring av grundvattenförekomstens kvantitativa eller kvalitativa status och äventyrar inte heller uppnåendet av
miljökvalitetsnormen.
21.

Förtydliga vilka kvalitetsfaktorer i ytvattenförekomster som har koppling till den
ansökta verksamheten och hur dessas status inte försämras.
För Spillingsån är det de hyrdomorfologiska kvalitetsfaktorerna som har samband
med den ansökta verksamheten. Bedömningen är att den ekologiska statusen
kommer att förbättras. Detta beror på att flödet kommer att återgå till en mer naturlig
flödesregim.
För Anerån och Bogeviken är det dels de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna,
dels de hyrdomorfologiska kvalitetsfaktorerna som har samband med den ansökta
verksamheten. Bedömningen är att den ekologiska statusen i vart fall inte kommer
att försämras. De fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna förbättras något medan de
hyrdomorfologiska kvalitetsfaktorernas försämring är försumbar, även på parameternivå. Detta beror på att länshållningsvattnet inte längre kommer att ledas till Anerån
samt att flödet i Anerån kommer att återgå till en mer naturlig flödesregim.
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För Östra Gotlands kustvatten är det dels de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna,
dels de hyrdomorfologiska kvalitetsfaktorerna som har samband med den ansökta
verksamheten. Bedömningen är att den ekologiska statusen blir oförändrad. Vare sig
de fysikalisk-kemiska eller de hyrdomorfologiska kvalitetsfaktorerna kommer att
förändras. Vattenkemin i det framtida länshållningsvattnet förväntas inte vara
annorlunda än vad den är idag. Även om volymen länshållningsvatten till vattenförekomsten kommer att minska så är denna volymförändring försumbar jämfört
med vattenförekomstens totala volym.
D.5

Ansökans innehåll i övrigt

22.

Förtydliga yrkandena avseende ansökans omfattning med utgångspunkt i gällande
vattendomar och redovisa gällande domar. Förtydliga huruvida uttag av
processvatten från Västra brottet är prövat.
Se punkt l och 2 i avsnitt C ovan.

23.

En vattenverksamhet ska enligt 11 kap. 7 § miljöbalken utföras så att den inte
försvårar annan verksamhet som i framtiden kan antas beröra samma vattentillgång
och som främjar allmänna eller enskilda ändamål av vikt. Hushållning med dricksvatten är ett viktigt intresse på Gotland. Komplettera ansökan med ett underlag som
visar om den ansökta verksamheten försvårar annan verksamhet som i framtiden
kan antas beröra samma vattentillgång.
Den ansökta verksamheten utförs i högsta grad med hänsyn till dricksvattenförsörjningen på Gotland. Genom att (med ändring av dagens system) tillvarata länshållningsvatten som processvatten kan Cementa upplåta Spillingsdammen för dricksvattenändamål. Vad avser framtida utnyttjande av vattentillgången kan konstateras
att när täktverksamheten på Filé hajdar avslutas kommer dricksvattentillgången på
Gotland genom täktsjön att vara större än någonsin.
I sammanhanget kan noteras att det krav Naturvårdsverket hänvisar till (11 kap. 7 §
miljöbalken) endast gäller om det inte medför oskälig kostnad.

24.

Redovisa utförligare alternativ lokalisering och utformning.
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För resonemang avseende alternativa utformningar och lokaliseringar och varför det
saknas realistiska alternativ till den valda lokaliseringen hänvisas till avsnitt 4.5 i
MKB samt avsnitt L. 1.5 i ansökan.
Såvitt avser alternativ lokalisering framgår av ovan hänvisade avsnitt
sammanfattningsvis att de områden i Sverige som skulle utgöra alternativ till vald
plats är andra utpekade riksintressen för mineralutvinning samt att utredning av
ytterligare alternativa platser skulle vara oproportionerligt kostsamt. Av de platser på
Gotland som utpekats som riksintressen för mineraler bedöms ingen utgöra ett
realistiskt alternativ till vald plats. Möjligheten har importera kalksten har bedömts
vara ett sämre alternativ. Cementa anser att den i ansökan presenterade utredningen
uppfyller kravet i 6 kap. miljöbalken på utredning och redovisning av alternativa
lokaliseringar. Härvid kan påminnas om att MOD i prövningen av en annan kalkstenstäkt9 bekräftat lagstiftarens uppfattning och intention (prop. 2008/09:144 s. 13)
att i fråga om takt av material där tillgången är mycket begränsad det ofta finns få
alternativa lokaliseringar och lokaliseringsregeln får en mer begränsad betydelse än
annars.
Såvitt avser alternativ utformning har ett flertal parametrar identifierats och belysts,
vilka verkat som utgångpunkt vid valet av utformning. Som framgår av avsnitt 4.5 i
MKB är de tre huvudsakliga hänsynsaspekterna naturvärden, grundvatten och
ytvatten. Resultatet av arbetet blev bland annat att det tillkommande täktområdet
kunnat fördjupas och därmed ytmässigt reduceras från 86 till 53 hektar, med
bibehållen brytmängd.
25.

Komplettera den tekniska beskrivningen med motsvarande uppgifter som finns om
den pågående verksamheten, exempelvis sedimentationsdammar.
Rening av länshållningsvatten och truckvägsdagvatten beskrivs dels i
Ansökansbilaga B5 (PM Ytvatten), dels i Ansökansbilaga A (Teknisk beskrivning).
Nedan ges beskrivningen samlat.
Pågående verksamhet

' MÖD:s dom den 17 november 2016 i mål nr M 3129-16.
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Länshållningsvattnet från Västra brottet och Filé hajdar-täkten kan tidvis innehålla
förhöjda koncentrationer av suspenderat material och kväve. Även dagvatten från
den så kallade truckvägen kan tidvis innehålla förhöjda koncentrationer av
suspenderat material. Utjämnings- och sedimentationsdammar finns därför anlagda i
Filé hajdar-täkten, Anerån, Spillingsån, längs truckvägen, samt i Västra och Östra
brottet.

Figur: Utjämnings- och sedimentationsdammar i takterna och i recipient.
1. Pumpgropar i Filé hajdar-täkten
2.

Golfdammen

3.

Sedimenteringsdamm för dagvatten från truckvägen

4.

Sedimenteringsdamm Spillingsån

5. Översvämningsyta Anerån/Bogeviken (gäddfabrik)
6. Pall 2 i Västra brottet
7. Pumpgrop Västra brottet
8. Pumpgrop Östra brottet
Sedimenteringsdammen sydost om Golfdammen (punkt 3 i figuren ovan) tar emot
vatten från stora delar av truckvägen innan utflöde sker till Anerån. Sedan början av
2017 leds största delen av det vatten från truckvägen som tidigare leddes till
Spillingsån istället till Västra brottet. Detta innebär att vattnet från truckvägen inom
Spillingsåns avrinningsområde nu nästan uteslutande leds till Västra brottet istället
för till Spillingsån.
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Ansökt verksamhet
Rening av länshållningsvatten och dagvatten från truckvägen kommer i princip att
utföras på samma sätt som i pågående verksamhet. Eftersom brytningen i Filé
hajdar-täkten planeras att utföras på en djupare nivå kommer pumpgropar i takten att
behöva flyttas. Förutom pumpgroparna i Filé hajdar-täkten kommer samtliga
sedimenteringsdammar och utjämningsmagasin i pågående verksamhet att finnas
kvar i den ansökta verksamheten. Belastningen på sedimenteringsdammarna och
utjämningsmagasin kommer i ansökt verksamhet att förändras i enlighet med vad
som framgår av Ansökansbilaga A respektive B5.
26.

Komplettera ansökan med skalenliga kartor över bryt- och verksamhetsområde, med
höjdkurvor. Redovisa även illustrationer från en höjdmodell.
De efterfrågade kartorna bifogas, se Bilaga 13.1 kartorna redovisas höjder primärt
med färger istället för höjdkurvor. Höjdkurvorna framgår visserligen av bakgrundskartorna, men Cementa gör bedömningen att den valda utformningen är tydligare än
att siffror redovisas på samtliga höjdkurvor.
Vidare bifogas fem profiler över området, se Bilaga 14. För profil A och B finns det
dels en profil som illustrerar nuläget, dels en figur som illustrerar området efter
ansökt verksamhet. För profil C anges endast en illustration eftersom profilen är
identisk för de två scenarierna. Cementa bedömer att exempelvis stillbilder från en
3D-modell inte skulle tillföra en ökad förståelse för området utan att de bifogade
profilerna fyller samma syfte.

2 7.

Om utvinnings avfall kan uppstå i den ansökta verksamheten ska en avfallshanteringsplan fogas till ansökan.
Utvinningsavfall uppstår inte i processen. Befintligt och ansökt täktområde är täckt
av endast ett tunt lager jord varunder högkvalitativ kalksten direkt förekommer.
Detta är en av de omständigheter som medför att lokaliseringen är ytterst lämplig hela naturresursen kan utnyttjas och inget avfall/skrotsten uppkommer. Avbaningsmassor från det ansökta täktområdet kommer delvis att tillvaratas och flyttas så att
vegetationen kan etablera sig på annan plats. Övriga avbaningsmassor används som
kiselråvara i cementtillverkningen samt för efterbehandling. Genom att använda
avbaningsmassorna, som i huvudsak utgörs av lerig morän/moränlera, minskar
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behovet av externa material (i huvudsak sand). Det ger även viss effekt i form av
minskat uttag av märgelsten. De avbaningsmassor som används i fabriken hanteras
på samma sätt som den utbrutna stenen.
28.

Redovisa hur grundvattennivåerna kommer att påverkas när ansökan avslutas, och
särskilt vilka effekter detta kommer att ha på Natur a 2000-områdena vid hög- och
lågvattenflöden.
Se punkt 32 i avsnitt C ovan.

29.

Ge in ett förslag på kontrollprogram för den ansökta verksamheten.
Till ansökan har fogats befintligt kontrollprogram. Cementa anser inte att det är
meningsfullt att ta fram ett kontrollprogram för den ansökta verksamheten innan
tillståndet och dess villkor har fastställts.

30.

Komplettera ansökan med villkor som ska gälla om de föreslagna skyddsåtgärderna
inte ger erforderlig

effekt.

Naturvårdsverket har inte specificerat vilken eller vilka skyddsåtgärder som myndigheten anser kan behöva "backupvillkor". Cementa har inte skäl att tro att någon av
de föreslagna skyddsåtgärderna inte kommer att fungera. Tvärtom har bolaget
(givetvis) föreslagit åtgärder som bedöms fungera och vara effektiva i förhållande
till sitt syfte. Den konstruktion med backupvillkor som Naturvårdsverket föreslår är
inte praxis och enligt Cementas uppfattning är det bättre att, vilket bolaget har gjort,
överväga och säkerställa art de skyddsåtgärder som föreslås är lämpliga, än att ha
flera lager av villkor som ska inträda vid olika förhållanden. Cementa ser därmed
inte skäl att komplettera ansökan med ytterligare villkor.
Eventuella invändningar i sak från Naturvårdsverket, såsom förslag på alternativa
eller ytterligare villkor, bör framföras i yttrande efter det att ansökan kungjorts.

E.

Sakägarförteckning

Sedan ansökan gavs in har 16 personer som äger brunnar inom det influensområde som
Cementa har definierat för sakägarskap kontaktat bolaget. En uppdaterad Ansökansbilaga F där
tillkommande sakägare har markerats med gult bifogas därför, se Bilaga 15. Vidare bifogas i
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Bilaga 16 en uppdaterad brunnskarta som ersätter den karta som finns på s. 45 i ansökan och i
Figur 14 i MKB (avsnitt 5.2).

F.

Justeringar i villkorsförslag

I det följande redovisas samlat de justeringar i villkorsförslag och åtaganden som Cementa gjort
i denna kompletteringsskrift. I avsnittet tillförs ingen ny information utan det utgör endast en
sammanställning av det som ovan redovisats.
Åtagande avseende apollofjäril och svartfläckig blåvinge
"Cementa åtar sig att vidta åtgärder som tillser att apollofjäril och svartfläckig blåvinge får
tillgång till platser för fortplantning inom kärnområdet (nordöstra Gotland) som är av minst
samma storlek och kvalitet som de platser som försvinner."
Se punkt 8 i avsnitt C samt Bilaga 5.
Uppskjuten fråga och utrednings villkor
Cementa föreslår att mark- och miljödomstolen jämlikt 22 kap. 27 § miljöbalken i fem år från
det att tillståndet vinner laga kraft skjuter upp frågan om vilka villkor som ska gälla beträffande
kompensationsåtgärder för ekologiska värden. Bolaget föreslår följande utredningsvillkor.
"Under prövotiden ska Cementa detaljstudera utvalda områden för ekologiska kompensationsåtgärder för att kunna välja ut de åtgärder som är effektivast för att uppnå varje åtgärds mål.
Arbetet ska ske efter samråd med tillsynsmyndigheten. Cementa ska senast fem år efter det att
tillståndet vunnit laga kraft ge in en genomförande- och förvaltningsplan för kompensationen
samt förslag till slutliga villkor till mark- och miljödomstolen."
Se punkt 15 i avsnitt D.3.
Rättelse av villkor 11
"Vattennivån i Västra brottet ska hållas mellan nivåerna - 30 och - 26 meter."
Se punkt 2 i avsnitt C.
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13. Kartor över verksamhetsområdet med höjdkurvor
14. Profiler över verksamhetsområdet
15. Uppdaterad sakägarförteckning
16. Uppdaterad brunnskarta

' Cementa föreslår sekretessprövning av bilagan.
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TILLSTÅND
Vattendomstolen lämnar Cementa AB tillstånd att i huvudcakli-,överensstämmelse med ett av Orrje & Co Scandiaconsult, Växjö,
12.11.T976 upprättat förslag jämte tillägg till förslaget
10.3.1977
dels omleda Spillingsån och Närsbäcken samt för 'detta ande
ta erforderlig annan än bolaget tillhörig mark i anspråk, och
dela från vattendragen med' utnyttjande av två
sin for fabrikationsändamål

bortleda intill 1800 m

vatten

om dygnet, räknat som medeltal per månad.
Omläggningen av Spillingsån är avsedd att utföras så, att en
spärrdamm anläggs i ån omkring 300 m uppströms åns korsning
med transportvägen från industriområdet'i Slite till Klints
bockar, varjämte en ny fåra tas upp i västlig riktning till
ett planerat utjämningsmagasin och från magasinet vidare i
sydlig riktning till Bogeviken, där den nya fåran kommer att
mynna omkring JJOO

m

väster om. åns nuvarande utlopp.

Arbetena berör, förutom bolaget tillhörig mark, Spillings
4:1 och Klints 1:10.
På Klints 1:10 får bolaget som arbetsområde under byggnadstiden ta i anspråk även en 10 m bred markremsa utmed den nya
fårans östra sida. Området skall efter arbetenas slutförande
noggrant avstädas.

Omläggningen av Närcbäcken utförs genom att bäcken stängs av
f

uppströms transportvägen till Klints backar, varefter vactnet pumpas över till Spillingsån. För att pumparnas och ledningarnas kapacitet ej skall behöva dimensioneras med hänsyn
•'till kortvariga höga flöden anläggs vid Närabäcken uppströraa
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transportvägen ett utjämningsmagasin. Från en pumpstatio.i invid magasinet dras en cirka 1 100 m lång ledning norr oir. och
utmed ett planerat dike längs transportvägen i västlig riktning till något innanför gränsen till bolagets fastighet
Klints 1:44, varifrån ledningen fortsätter i nordlig riktning
till utjämningsmagasinet i Spillingsån.

Ledningen, kommer på en längd av cirka 750 m att laggas i mark
till Spillings 4:1. I övrigt utförs arbetena på bolaget tillhörig mark.

Utjämningsmagasinet i Spillingsån åstadkoms genom utspräng- '..;.
ning av en bassäng i marken (märgelsten) med dimensionerna
70 x JOO m och med botten pä omkring -14,0 m. Magasinets
•j
volym kommer att bli omkring 350 000 m"1.
Utjämningsmagasinet vid Närsbäcken utförs på samma sätt för
en volym av omkring 20 000 m

och med botten förlagd på om-

kring -8,0m.

. '

Båda magasinen utförs som takter av stenmaterial. Vattendomstolens tillstånd innebär ratt för bolaget att bibehålla och
utnyttja dem som utjämningsmagasin för fabrikationsvattnet.
De ligger helt på bolagets mark.
För bortledandet av fabrikationsvatten avser bolaget att uppföra en pumpstation vid utjämningsmagasinet i Spillingsån
och pumpa vattnet därifrån till en reservoar inom industriområdet. Ledningen får en längd av cirka 2 600 m och förläggs
till i närheten av Närsbäcken i samma ledningsgrav som den
planeraåe ledningen från Närsbäcken till

v
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Ledningen kominer att - förutom över Spiilings 4:' - dr.i s
endast i bolaget tillhörig mark.

Anläggningarnas belägenhet framgår närmare av en vid den tekniska beskrivningen som Pl 2 fogad ritning (akten s 4j).

De rättigheter som bolaget erhållit genom denna dom skall fjj
framtiden vara förenade med Klints

1:44.

För de nu meddelade tillstånden gäller följande villkor.
Vid upptagande av Spillingsåns nya fåra nedströms utjämnings-,
magasinet skall schaktmassorna norr om transportvägen bort-" .'.
föras. Söder därom får schaktmassorna läggas i -vallar på
kanalens västra sida. Därvid skall tillses att vallarna ges' ~
ett tilltalande utseende, varvid bergmasspr skall läggas in '
i vallarnas mitt, och att de besås med gräs sar.t förses ir.ed
erforderliga genomstick för dränering av ytvattnet. Bolaget
skall hålla båda utjämningsmagasinen inhägnade till förhindrande av olyckor.

:.

Bolaget skall på lämplig plats installera summerande mätare
för kontroll av bortledd vattenmängd samt månadsvis i journal
anteckna den vattenmängd som bortletts. Journalen skall hållas tillgänglig på bolagets kontor i Slite och anteckningar-^
na skall förvaras i minst 10 år från det de gjordes, dock
under alla förhållanden t o m år 1991.
Bolaget har att gentemot ägaren av Spillings 4:1 iaktta vad
som överenskommits i avtalet 7-2.1977 mellan parterna, dock
med tiTlägg att i stället för den i 2. i avtalet angivna
gränsen -3,0 m skall gälla gränsen -6,0 m. Avtalet fastställs,
med angivna ändring, till efterrättelse mellan parterna. Av.talet har intagits nedan under rubriken AVTAL.

v
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Bolaget skall, inn/m arbeten får påbörjas på Klir.:c '.:".Z till
fastighetens ägare botnl.i e t tucer.tvahundrn ('. 2CC, /:.- i ersättning för skada på fastigheten till följd &v de cills^år.d
som lämnats genom denr.a dom.

Bolaget skall vidare lämna ägaren av Klints 1:1C tillf!'lle
att själv avverka gagnvirket på det onråde con behövs för
Spillingsåns nya fåra sarr.t för uppläggning av schaktmassor
och för arbetsområde inom 2 månader efter skriftlig tillsägelse däron. Vill markägaren ej själv avverka eller har
avverkning ej skett inom nyssnämnd tid äger bolaget utföra
avverkningen och tillvarata virket. Dessförinnan skall bolaget dock låta mäta virket och utge ersättning till faotig-'
hetsägaren för rotvärdet. Cm parterna ej enas om ersättningen!
storlek skall bolaget innan avverkning sker betala erbjuden
ersättning i avräkning och hänskjuta tvisten till vattendomstolens prövning.
Bolaget skall slutligen enligt regeringens beslut 22.7.1976'
intill ett belopp av högst 50 000 kr i prisläget 1.8.1976
betala kostnaderna för sådan fornminnesinventering av Spillingsåns nedre lopp son riksantikvarieämbetet finner erforderlig.

De medgivna arbetena skall, vid äventyr som sägs i 2 kap
22 § tredje stycket och 7 kap 58 § första stycket vattenlager., vara fullbordade inom tre år härefter.

Nu meddelade tillstånd får av bolaget - på villkor som sägs
i 11 kap 67 § första stycket vattenlagen - tas i anspråk
utan hinder av att domen ej vunnit laga kraft.
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Om till följd av nu medgivna arbeten vallas sk.icn s or. e; av
vattendomstolen fbrutsetta får der. som lider sandar. :r.;-ställa anspråk på ersuttninc därför gener.' r.nrr.älr.n till vattendomstolen före utgånjen av år

-.r*i'~i'^T*»»/>T '',"

i, t <Jol\nOL.'-.3

f~~* -*• \» ** ^ »i * i""irp

l l,,00.i;i L i.

Avd 5 Vattendomstolen

0/77

I donna dom gjorda höjdangivningar hänför nig cill rike te
allmänna hö jdsyster.-, år 19CO. I detta höjdsyotem ligger på
höjdon +3i^0 m en fixpunkt, bestående av befäotr.ir.gsrör på
norra sidan av transportvägen Slite - Klints backar vid
vägens korsning med Närsbäcker., över befästningsröret är
ar.bragt en skyddslucka.

ORIENTERING
Bolaget i ansökningen:

Cementa AB driver i Slite, Gotlands kommun, industriell verksamhet för tillverkning av cement och klinker. Produktionen •
utgör f.n. 1,2 millioner ton per år. Enligt av regeringen den
22/7 .1976 lämnat etableringstillstånd jämlikt Byggnads lager.
§ 136 a skall verksamheten•utökas till en årlig produktion
av 2.2 millioner ton per år. utbyggnaden av industrin har
påbörjats.
Råvaran - kalksten och rsärgelsten - tages från orafattande
takter strax väster om den i' Slite samhälle belägna fabrikent
Löpande täkttillstånd gäller t.o.K. utgången av ar 1977- I
ansökan den 30/11 1976" till Länsstyrelsen i Gotlands län har
frågan or. fortsatt takt sammanfattats och fortsatta tillstand
till täktverksamhet begärts; härvid har beaktats dels der. pågående utbyggnaden av industrin och dels av regeringen der.
22/7 1976 lämnat principiellt tillstånd till framtida takt
inom ytterligare område väster or, fabriken, ett område som
har namnet Filé Hajdar.
Det område mellan fabriken och Filé Ilajdar där takt skall bedrivas i framtiden gcr.omflytes av två mindre vattendrag,
Spillingsån och NHrsbäcker.. Vattendragen flyter från norr in
i det planerade taktområde t, sammanflyter inom detta och
flyter under namn av Spillingsån vidare genom området och
därifrån ner till Bogeviker., en vik av Östersjön.
Täktvcrksamhcten innebär att sten tages ut inom stora sammanhängande områden till c:a ^0 meters djup. En förutsättning
för att takt skall kunna bedrivas är att de båda vattendragen
/flyttas och ledes utanför täktorr.rådet.
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Den utbyggda industrin kommer att ha behov av bot.ydnr.de mängde:
sötvattcn. Detta krm erhållas från Spillir.gsån och Närcbäcken
genorp bortlodr.ir.;; via utjämningsmagasin.

ANSÖKAN
I ansökan, som inkommit till vattendomstolen 9.2.197?, har
bolaget begärt rätt att få utföra de arbeten och vidta de
åtgärder som anges under rubriken TILLSTAND, dock begärdes
endast rätt att frän vattendragen få bortleda högst 1 ^00 ni
vatten om dygnet och bottnen pä utjämningsmagasinet i Spillingsån avsåg bolaget att förlägga på -9,0 m. I ansökningen,
utgick bolaget från att behovet av kylvatten skulle tillgodoses med havsvatten.

I skrift, som inkommit till vattendomstolen 17Ö-1977, k
bolaget därefter förklarat att det sedermera framkommit att
Östersjöns vatten ej kan användas som kylvatten i fabriken
utan att kylning skall sko med sötvatten i ett slutet system,
På grund härav har bolaget begärt att få öka vattenuttaget :.
till 1 800 m"' per dygn och att få eka utjämningsmagasinet i
Spillinssån från 250 000 r? till 350 OCO m' genom att sänka
bottnen i magasinet. I sr.mbond därmed har bolaget medgett
att den i avtalet ir.ed ägaren till Spillings 't: 1 under 2. angivna gränsen -3,0 m ändras till -6,0 rf..

AVTAL
Det avtal mellan bolaget och ägaren av Spiliings ** : 1 , sor.
med ovan angivet tiliägj fastställts genom denna do:r,, har
följande innehåll:

S-Uo AI-.CJJ.-.-J VI :••>; o; v »i. L'A v d 5 Vattendomstolen

1. 7ac t ighe(:r:äg,-,ror. goiikär.iier •itu vattendragen a v l D cl o:; till
utjämningsmagasin..'i: oci. nytt: jos oor:; fabrikntionsva t lon ca~t
a i: f: erforderliga - i:;-;äreier ccvi avstangningsanorcininjar, avlcdningadike::, lödning.--: 1 och bortloi!r.ir.g:.;.".r.ordningar r.v boln-ct
utforcG och bibehallc-G inom Cpillir.gs -i : 1, allt or.ligt don av
Orrjc i Co upprättade- tekniska utrcdr.ir.jer. so;:, ligger till
^-« i1 n o 11. ^'" ii c u 3 n r* n r* c n c .\ y\ ^. i t.; ;TI p a. c u n *- u r o i* ^ c v..". ~ - r. z. ri ~ i n c.™
Gpillin^s /l : 1 l'r;°r. ;iet i r.r.slutr.i::j till Gpillir.^G^r. ir.ra:tade utja.v.nin^smarjnsinet ;",rlijor. ur.dcr tider, 1 r;.nj - ;>1
auguGti uttaga intill 25-000 IT.-' vatten, dock att vatten fir
ta^ac endast under tid ca vattenståndet i magasinet överstiger
nivån -^.G rr.. Bolaget skall i najcsir.et uppsätta och underhålla pecel pä vilken denna höjd markerats. ?ör rr.ätnir.c av uttaget bevattnin£svatter. skall fastighetsägaren insiittr. mätare
som skall kunna kontrolleras av bolaget.

3. Anordningar för bortledning av bevattningsvatten cekc^-as
och underhållas av fastighetsägaren.
'+. Bolaget skall sedan bolagets arbeten slutförts avstäda och
återställa de områden ino.r. Spiilings ^f: 1 som berörts av åtgärderna.
5. Bolaget skall inö" Spillings k:1 ha rätt att vidtaga erforderliga underhallsåtgärder. Efter vidtagande av sådan åtgärd skall bolaget verkställa erforderlig avstädning och återställning.
6. Särskild ersättning skall ej utgå fcr rätten till bevattningsvatten, för markupplåtelse eller för skada och intra.-.r
genom de åtgärder som avses i avtalet.
?. l avtal den 22 mars och J- april 19?" har fastighetsägaren
bl. a. åtagit sig att avverka befintlig skog rj.rs. ino;r, de u
för SpillingsAmrgfisir.et avsodda cr.rådet, detta dock endast
inom 15 nar.ader efter det bolaget meddelat ör.skeir.ål häro.-r,.
I avtalet ^;'.;rec här™cd der. ändringen a*t bestärncelser. orr. 15
ma nåder 3 arbetstid upphäves camtidigt sorr. bolaget förpliktar
sig att medverka till att avverkningen m.r.. kan slutföras
inom den kortare tid bolaget önskar.
5. Bolaget skall, om fastighetsägaren sa Önskar, överföra avbaningSTiassor frAn r.a.~asir.so.T.rader.a till av fastighetsägaren
anvisad' plats i n o n Cpillir.gc ;-: 1 dock att bolaget c,; -k:ll
vara skyldigt att vidtaga särskilda förstärknin^satgärder
eller dylikt for rr.öjliggorar.ee av transport ino.~ fastigheten
rr.ed normala transportfordon.
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0. Vid .\-v. överlåt v:l;:;o :.v Spillin^iJ •'. : 1 ^k;.!! uolr.,-;ct förbe
hililas rätti^hi: tor.:a enligt J o t L a avt:.l jer. bc.v.c L r.y a^-ire.
10. A v t n l o L skall ir.;e^; till V.^t ucr.rlc:::^ '.o l or. ;..i '-. j!-':" :. o:r,
faGtGtällclJc, därvi,: rätton till cev:\ttr.ir.jcv;.czj.-. r-:-..ll
tillTörcakrciC facti^hotor.'ooiliin^s v: 1 ock ;le c i l-._•.-. ".Il
lagda rät tis'iöterr.i\ r;kall knytas till der. laötijk-e., ,-«,:
vilken rätter, att bortleda vatten for fabrikationiända;*:;!
koni.r.er ?.tt vara förenad.

Bolaget i ansökningen:

Inverkan av åtgärderna kan uppstå endast nedströms de punkter
dar avledning sker.
Såvitt rör förhållandena inom SpuiilincE *?: 1 föreligger avtalet.
l Såvitt rör Klints 1:10 blir inverkar, obetydlig; ersättning
har föreslagits rr.ed 1 200 kr.
Åtgärderna berör i övrigt endast bolaget tillhöris mark.
Särskild uppmäi-ksar.het h .nr ägnats förhållandena länjs nedre
delen av Spillin^sån i dess nuvarande sträckning;. Tcrriäjjnir.2 ^v åfåran kan där ev. påverka fornminnen. Fr-åjan har
behandlats öv Ke^erin^en, som i lokaliserin^sbeslutet den
22/7 1976 förpliktat Ce:nentr. A3 att ir.till ött belopp av
hb>st ,50.000 kronor i prisläget don 1 augusti 1976, i den
m-ån Snillin;;oår.c lopp är.drcs eller ånc vatten tas i ancpråk
för industrin, bestrida kostnaderna för sådan forr.r.ir.nesinventerin^ av åns nedre lopp so.7; riksantikvarieämbetet fi.inej
erforderlig.
Fiske torde inte förekom.;:;.T- i ån.
Fråga om eventuell inverkan på vatte::kvali-:e ;en i S c.: sviker.
Sonor, bortledr.in^en av fabrikatior.svat -en har c. i s ku t o ra - s i
den tekniska utredningen. Inverkan torde vara os.-nnolik.
Samtliga frågor or. inverkan bör - 'med undantag för Spillir.^s
^:1 och Klints 1:10 - kunna behandlas enligt reglerna för

.s v c j V i\ 11 c r. .j; o .7. n t o — o n

an t ikvarie.'i;::bc.-tc t c; i ; n , ; u r ö ~ k : : i n r b e r
Vid va t ter.coms tolor.r; h u v - d i 1 »j-rhcir.viliiij k a r bcl'V 3 "o: f ^ :~o J l a ^ i t
de f ö r e s k r i f t e r h c t r ä : f a n i i o avvc-rkr.ir.j; r.v Yä:-:a::.v_ ^••--.' ; '
K l i n t s 1:10 sr,,r, v a t t e n d o m s t o l e n r ; o d d e i n b u n d e r rub.-i:-..\-.
TILLSTÅND.
L ä n s s t y r e l s e n i Gotl.-ar.d3 l ä n , plar.erir.^cnvdolr.ir.^cr., har i
y t t r a n d s 1976-12-21 t i l l b o l n ^ e t ( y t t r a n d e t u n d e r t i c k n o u .r.v
l i i n s r a d e t Ulf Thuressor. och "cyridireku^rer. ^e" 1'an^son) r.r.-

f ört :

B o l a g e t , 30;:; har b e h o v av n ö t t f . - b r i k n t i o r . K v a t t e n t i l l oo.v.en
f a b r i k e r . , a v s e r u 1 1 hoo vottcnclorr.s t o l e n n n s Ii k T. on; till:;tar.d
att lii^sa o IL Cpillir.jsar.G r.uvarar.de far.-, och u t n y t t j a en dol
av v a t t n e t . V a t t e n : ö r i n g e n Lr u n d e r långa p e r i o d e r o b c t y d l i s
v a r f ö r r e p r e s e n t a n t för bolci ; ;ot har carr.ri.tt med u n d e r t e c k n a d
b y r å d i r e k t ö r o ni a n l ä g g a n d e t av dels e t t u t jämnir.gcmaöacin
för lagring a v v a t t e n f r ä n Spillir.^sån camt dels e t t cindre
flcidecnarjasir. i de:; niirbeliicna Närsbiicker. f c r ö v e r f ö r i n g av
v a t t e n till ut jiix.iin^sr.sj.isinot .
Från allmän n a t u r v a r c s s y n p u r . k t f i n n s in^en e r i n r a n cot att
iir
d ä r f ö r p å b ö r j a s i n n a n frågar, or; v a t t o n a v l e d r . i n j p r c v a t c av
v a t t e n d o m s t o l u n d e r f öru t s ä t tr.inr a t i .r.a^asir.en i n t e tas i
anspråk för a v s e t t ar.darr.ål eller ar.r.an atgcird v i d t a s avseende Spillinjcån i n n a n t i l l s t å n d ;.;irför e r h å l l i t s . C::, tills t å n d i n t e medger; av doir.stolen skall ir.a;"asir:en å t e r f y l l u a .T.CG
a v b a n i n g s m a s s o r f r å n s t e n b r o t t c - n upp till o m g i v a n d e m a r k n i v å .
'Jncor bry t n i r . ~ s t i d or. cör eko;; r.ärr.ir.st crct t k ar. t, --r. t c. i; bort
sarr,t allniinho ter. -ono.r s t ^ / n ^ s c l ellor på sr.r.st s a t t upprr.arksanmas på o l y c k s f allcrisker. . I ^ a ^ a s i n e r . b e r or. de tas i ansuråk inr^å i det ir.i;ä;rnado i n d u s t r i o m r å d e t .

I yttrande 197?-0^-Oo till vattendomstolen har länsstyrelsen
därefter anfört:

Lännstyrelsen har' inyer. orir.rar. r.iot avlecain^cr. och utnyttjan
det av vattnet so:r, fr.brika-ionsvattcn. Det synes emellertid
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GOZI c;- ut j'i;::nin.-^::K-!;;-. sir.ot f L'.- J p i 11 i r. _;,.-, „". :i nr bcl.'->.?: inom
av vätti2r.doir.5tol 1'a^tötalit skyddoOir.r-jäc :'cr ko "..v.:.".T; l "-:.•;ter.t;ikt (A 11v/'';.'v7 c er. A '':6/'1yc£) . .''o d h i:'r. o yr. --ill :•-rr.cvj.-iGiv.eto ;örcsl:-..-;r..?. ;:.oV.u>.-c jup, er.li;-. till l:!.-.r; '.yr .1,-^r.
ir.:cor7i":ei! ar.;:c:\.~ri o:.; t;::-.t i'.i.u.£: c..ne, r.r -v :v., .<.".:". r^c.\ i "..'..rr.j
för avsänkninj av ^rur.dvc.ttor.yt;:.r. ocl; fcrcrer.ir:^ av v_-.::or.täkten, vilket bor uppr.iirkoarr.~ao.
Bolaget har med anledr.i::^ c:v yttrar.cot iboropat PX 1977-0'i;
av Orrjc i Co Scar.diaccr.sult, vari bl a ar.förö:
ut jämnir.^aina^.asine t lir^-cr, i n or. det Gkyd--..;o::;r.'-dcr r.c.r, i. ocderby^Jeno vät tendorr.stols dör; 1957-11-23 avser d \varr. n do £llt^
köpings vattentäkter på fastigheterna Soillin^s 1 :25 c-er.
1:31 (A 113/1957).
Det lovcivnn uttaget uppgår till hö^st 55^ m ; per dyr n (= ca
6,4 l/s), vilket i första hand skall uttänjas frän brunnen i
Spillings 1:29» Brunnen pä 2pillir.££ 1:31, där uttaget enligt domer, becränsas till högst 125 ^ ?er dyjjn, är ta^en
ur bruk.
Tillströmningen av grundvatten till området sker huvudsaklif~en otvivelaktig-: frin en nordlig till västlig riktr.ir.",
medan föreslagen, utjärr.ringsbassär.;; linjer öscor or.: vattentäkten och x)å ir.er än -«OC rr. avstånd frän brunnen TJC. £»illir.gs
1:29.
7rån undersökningar pä närli-j^ande Filé Hajrtar vet rr.ar. att
sprickporcsitcten och per.-neabiliteten är liter, i den ;r,ärr;«
sten som de grundvattenförande lagren här består av.
Sfter en läng torrperiod, lä^t {rrur.dvattenstånd och r;;axi"alt
utnyttjad ut j ärr.nir.cobr.ssär.zj sker vid nederbörd först en påfyllning av fjrundv.--:->:tenr:.-.sasinen, inr.an en sådan vattonföri,
i Spillingsän erhålles att utjänininirsmagasinet kan fyllas
Det är av o v ar-nämnd.i skäl utc-slutet att förorening av brunnen
kan ske frän rsa^asir.et.
I en senare konpletrerin.-r ha;- Cement.- AB begärt att fa fördjupa magasinet till nivån -1*7,0 r:. Det djupare lä-et innebär in-jen forsämrin.- i nämnda hänseende.
Fiskeriir.tcndenter. i österhavet:; distrikt har i yttrande
1977-03-15 anfört:
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I Bogeviker. f örekor.mcr u n d or v i o s a tider p u året fritidsfiske
efter företrädesvis sik och gädda. Fickot u~liv;;s bl r. mod
nätradskrip. Någon uppvandrin/" av lekance fisk f urokcrr.rr.er in"tei Spillingcån. Ej hellir bedriven något fiske i Sr-illin^san -••
eller Närsbäcken.
Med hänsyn till det ovan anförda gör ar.cöknn ej ar,loi:.-i.-;.;
till någon erinrar, från allmän f iskcrisynpur.kt.

.y-.-•"

TILLÅTLIGHET
Bolaget i ansökningen:

Tillåtligheten av bortlednir.gen av fabrikationsvnttcn ckall.Mj.Vr4
bedömas enligt reglerna i 2 kap. vattenlagen.
,;^
Kostnaderna för åtgärderna redovisas i den tekniska utred- . >>.;
ningen. Skadorna torde bli obetydliga öra ens några.
.'".W"
*

'

•'• .'•'•'•t

Vatten tages f.n. från den ko~r.ur.ala vattentäkter, i Slite. •••' »-'v; •.
Denna har dock ej kapacitet för fabrikens framtida vatten- ',',;:.••.''
behov. Kostnaderna för vatter.bortledr.ingen frän Spillinssån > >: ; . : ;
- Närsbäcken är i den tekniska utredningen beräknad till
':. ;J
v
0.24 kr/tiP. Det torde vara uppenbart att- en utbyg-r.ad ^ -e*i':..
kommunala vattentäkten - om en sådan nu är raöjlig - ej kan •••';.
ge vatten för notsvarande pris. Jöre-taget innebär härutöver .
att don kommunala vattenciikten avlastas och att en utbyggnad •;
därav - som varit aktuell - kan skjutas på framtiden.
.;•
Företaget berör inga sådana intressen som avses i 2 kap. 3 §•-«•?
andra stycket vattenlagen.
•'.:'',
Tillåtligheten jämlikt 2 kap vattenlagen torde ej kunna
ifrågasattae.

.' v• :

Företaget i vad det ror orr.läjsnir.g av vattendragens lopp av.
ser båtnad son an^-^s i 7 kap. 29 § företa stycket vattenlager,
och skall därför enligt 7 kr.p -<^> § andra stycket vattenlagen
tillstädjas av vattendomstolen.
;',
Tillåtligheten skall bedör.as enligt 7 kap. 35 och 59 £-• "st- ' ;
tenlagcn.

Företaget ar en förutsättning för att råvara skall kunna ut;"
tagas till fortsatt drift av industrin. • legeringens två beslut |

v
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i lokaliseringsfrågan och i täktfrågan den 22/7 197o innebar
att utbyggnad nv industrin och takt inom bl.a. det här aktuol
In området medgivits respektive förutsatts. Utan tillgur.^
••,
till det aktuella taktonrådet kan verksamheten i industrin
ej drivas på rimligt cätt. Åtgärder för bibehållande sv vat-;
tendragens sträckning inom täktområdet är - otr. de nu är t ek-";'
niskt möjliga - utan mening. Skadorna av omläggningen är srsa.f'
Kostnaderna har angivits i den tekniska utredningen. En eko->
nomisk beräkning av nyttan av omläggningen är svår att genomföra. Det torde dock vara uppenbart att nyttan överstiger
skadan och intrånget på annans egendom.
Intressen som avses i 7 kap. 39 § vattenlagen beröres ej.
Tillåtligheten jämlikt 7 kap. vattenlagen torde ej kunna
ifrågasättas.

Representanter för motstående intressen har inte bestritt
tillåtligheten av de av bolaget begärda tillstånden,

VATTENDOMSTOLENS BEDÖMNING

.

Vattendomstolen finner att hinder mot de av bolaget begärda
tillstånden ej möter på grund av vattenlagens bestämmelser.

De åtgärder som bolaget avser att utföra berör
bolagets mark och mark som hör till Spillings

beträf-

fande vilken fastighet avtal träffats.

Dessutom berörs Klints 1:10. Vattendomstolen finner att
tvångsrätt kan enligt vattenlagen medges bolaget att mot er-'
sättning vidta de åtgärder som berör Klints 1:10. Den av bolaget härför erbjudna ersättningen för mark och förtidig avverkning av skog, 1 200 ha, har lämnats utan erinran av fas- ;
tighetsägaren. Ersättningen

avser intrång dels genor. an-

,-

läggandet av Spillingsåns nya fåra över fastighetens sydvästra hörn och genom uppläggning av schaktmassor på fårans :...
"rastra sida och dels genom ett 10 m brett tillfälligt arbetg-t
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område längs fårans östra sida. Därutöver erfordras bentämmelser om den skog som måste avverkas på fastigheter;.
4

Skada eller olägenhet i övrigt synes ej uppkorr.mr. till följd
av bolagets åtgärder. Vid donna bedömning godtar vaccendca-.
stolen vad som anförts i PMn 1977-0^-28 om att risk e; kan
anses föreligga för förorening av kommunens grunuvattcntnkt
från utjämningsmagasinet i Spillingsån.

Bestämmelserna för

skyddsområdet innebär ej heller förbud mot täktverksamhct
eller mot att magasinet tillskapas. På grund av vad som upplysts om grundens beskaffenhet kan ej heller förutses att
bolagets åtgärder medför risk för vattenbrist i vattentäkten.
Med hänsyn till vanskligheten att säkert bedöma denna fråga,
bör dock anmälningstiden för oförutsedd skada vara lång.

,|

Vattendomstolen finner på grund av det Anförda att bolaget ..
bör få de begärda tillstånden.

Beträffande villkoren för tillstånden föreligger inte tvist.

FULLFÖLJDSHÄNVISNING
Se bilaga
Vadeanmälan senast 11.8.1977
Vadeinlaga senast 25.8,1977

På vattendomstolens vägnar:

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avd. 5, Valtandomstolen
Kopian övororMJtämnw
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.

Vill port överklaga domen skall han anmäla detta muntligon eller skriftligen hos vattenrättsdomaren eller annan bahörig tjänsteman vid domstolen (vadoanmölan)» Vadeonmfr;
lan skall sko inom två veckor från domens datum eller
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1 ; Den skall vara ställd till vattenöverdomstofen.
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Vill part »om gjort vadeanmälan fullfölja överklagandet skall; han göra. detta skriftligen.
Skriften (vadeinlagan),'skall ha kommit in' till vaitenrättsdomäron inom. fyra veckor från
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- Har par» fullföljt talan' mot domen inom föreskriven tid, för motparten: överklaga även
-;j efter vadetidehs utgång. Detta skall ski» ^kriftligon. Skriffon (vadéinlagon) skall ha kommit in till vatlonrätudomaron inom två veckor från:vadetident vtgång. Den tkall
• ställd till vattenöyerdoimstolen. Denna vad«lalan förfallor om don-försto vadotplan fitor-'
kallajellerforfailer.il
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Upplysningar;'

r?

'•

;

l V a d e i n l a g a skäll alltså vara riktad till vattenöverdomstolen men l ä m n a s
e l l e r s k i c k a s till v a tt o n ro t t s d o m a r e n. V a d e a n m ä l a n skall däremot
• både riktas och lämnas eller sändas till vattenrättsdomaren. Om handlingar/skickas till
vattenrättsdomaron skall portot ha f u l \\-be ta la t * av a v s ä n d a r e n . '
|
g
l

,

• • ; . . : 2 Har part ej gett i# tillräckligt antal avskrifter av inlaga som skall delges morpart,
framställer rätton pä partens bekostnad de:.avskrifter som behövs för delgivningen, (Nor, malt bahövi er».avskrift för varje motpart.)'."
;
.I..-V.
.
3 Ytterligare upplysningar kan erhållas från tingsrätten. Dess adress och telefonnummer

nedan,

,

i;-vBox 510
'./' 10126 STOCKHOLM

'

Vasagatan !52

^

Toltfon

'*

08-241190
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måndan-fredag
9-12,13-15
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Mål nr M 27311-05
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DOM
2006-04-25
meddelad i
Stockholm

>

SÖKANDE
Cementa Aktiebolag, 556013-5864, Box 102,620 30 SLITE
Ombud: advokaten Ingela Malmborg och jur.kand. Mathias Lindquist, Advokatfirman Vinge KB, Box 4255,203 13 MALMÖ
SAKEN
Ansökan om tillstånd att utvidga befintligt centralt utjämningsmagasin för processvatten, m.m., i Slite inom Gotlands kommun och län
Avrinningsområde: 118/117
x: 6403290
y: 1676570
Karta 7 J SO/NO; Samband med "Omläggning av Spillingsån och Närbäcken"; VA 8/77. Avd IV;
Blad 20

DOMSLUT
Tillstånd
Miljödomstolen lämnar sökanden tillstånd att på fastigheten Othem Österby 1:229 i
Slite utvidga befintligt centralt utjämningsmagasin för processvatten ("Spillingsmagasinet") samt att, med ändring av tidigare tillstånd innebärande rätt till bortledning
av vatten från det nyssnämnda magasinet och utjämningsmagasinet benämnt "Närsmagasinet" för fabriksändamål intill en mängd av l 800 m3 vatten om dygnet räknat
som medeltal per månad, i framtiden bortleda vatten för processändamål från samma magasin intill en mängd av 657 000 m3 per år.
Villkor
1. Om inte annat framgår av denna dom ska verksamheten - inklusive åtgärder för
att begränsa störningar för omgivningen - bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse
med vad bolaget angett eller åtagit sig i ansökningshandlingen jämte övriga handlingar och ritningar.
2. En arkeologisk förundersökning av området skall genomföras i god tid före de
planerade arbetena påbörjas.
3. Schaktmassor i form av vegetationstäcke inklusive humusjord samt mineraljord
från magasinsutvidgningen skall användas till efterbehandling respektive uppbyggnad av skyddsvallen mot Bogeviken i enlighet med för verksamheten gällande
täktplan.

Dok.iu231409
Postadress
Box 8307
104 20 Stockholm

Besöksadress
Fleminggatan 14

Telefon
08-657 50 45
E-post:

Telefax
08-657 56 28

strvVhnlms tinosra tf avdeUnmaQtfflAnm

www.stockhohnstingsratt.se
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Expeditionstid
måndag — fredag
09:00-12:00
13:00-15:00
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Avdelning 9, miljödomstolen
4. Närboende skall i god tid före arbetenas påbörjande från bolaget få information
om planerade sprängningsarbeten.
5. Sprängningar skall utföras på sådant sätt att byggnader och anläggningar inte
skadas av vibrationer, luftstötsvågor eller stenkast.
6. Berget skall kontrolleras i fråga om sprickor och slag före tändplan för aktuella
sprängsalva upprättas.
7. Vibrationsmätningar skall utföras vid sprängningsarbete. Vibrationer till följd av
sprängningarna får i berörda bostäders sockel inte överstiga riktvärdet 5 mm/s uttryckt som högsta hastighet i vertikalt led i mer än 10 procent av mätpunkterna med
planerade antal sprängningstillfallen. Sprängningarna skall genomföras så att vibrationer till följd av sprängningarna i berörda bostäders sockel inte överstigar gränsvärdet 7 mm/s.
8. Vattennivån i magasinet skall kunna avläsas med för ändamålet lämplig utrustning. Avläsning skall ske en gång per månad under perioden oktober till maj och en
gång varannan vecka under perioden juni till september. Avläst nivå skall journalföras. Journalen skall hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.
9. Mätning av volym uttaget vatten från magasinet ska ske genom summerande mätare. Sökanden skall månadsvis i journal anteckna den uttagna vattenmängden.
Journalen skall hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.
10. Magasinet skall vara inhägnat för att förebygga olyckor.
Arbetstid
De arbeten som medgetts i denna dom skall vara utförda senast tre (3) år från dagen
för domen. Tillståndet förfaller om sökanden inte iakttar bestämmelserna om arbetstid. Om förlängning av arbetstiden föreskrivs i 24 kap. 2 § andra stycket miljöbalken.
Oförutsedd skada
Om den vattenverksamhet som avses med tillståndet medför skador, som miljödomstolen inte har förutsett, får den skadelidande framställa anspråk på ersättning. Sådant anspråk skall för att tas upp till prövning framställas till miljödomstolen inom
fem (5) år från utgången av den arbetstid som har bestämts ovan.
Miljökonsekvensbeskrivningen
Miljödomstolen godkänner den utförda och upprättade miljökonsekvensbeskrivningen.
Prövningsavgiften
Miljödomstolen fastställer prövningsavgiften slutligt till femtontusen (15 000) kr.
Verkställighet
Tillståndet i denna dom får, under de förutsättningar som anges i 22 kap. 28 § första
stycket miljöbalken, tas i anspråk även om domen inte har vunnit laga kraft.
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BAKGRUND OCH YRKANDEN
Cementa AB, i fortsättningen bolaget eller sökanden, fick i juni 1977 tillstånd av
Koncessionsnämnden för miljöskydd till miljöfarlig verksamhet vid cementfabriken
i Slite. Brytning av kalk- och märgelsten sker inom ramen för ett täkttillstånd meddelat av länsstyrelsen och enligt täktplan upprättad av bolaget. Täkttillståndet meddelat i oktober 2001 löper till den 17 oktober 2011.
Stockholms tingsrätt, avd 9, vattendomstolen lämnade i dom den 28 juli 1977, DVA
49 (mål VA 8/77) bolaget tillstånd att dels omleda Spillingsån och Närsbäcken samt
för detta ändamål ta erforderlig annan än bolaget tillhörig mark i anspråk, dels från
vattendragen med utnyttjande av två utjämningsmagasin för fabriksändamål bortleda intill l 800 m3 vatten om dygnet, räknat som medeltal per månad. De rättigheter
som bolaget erhöll skulle enligt domen för framtiden vara förenade med fastigheten
Othem Österby 1:229.
De två utjämningsmagasinen benämns av bolaget Spillingsmagasinet och Närsmagasinet. Bolaget har nu yrkat miljödomstolens tillstånd att på fastigheten Othem
Österby l :229 i Slite utvidga det befintliga centrala utjämningsmagasinet ("Spillingsmagasinet") för processvatten samt att, med ändring av tidigare vattendom, i
framtiden bortleda vatten för processändamål från magasinen intill en mängd av
657 000 m3 per år.
Bolaget har begärt att arbetstiden bestäms till tre år och föreslagit att tiden för anmälan av anspråk för oförutsedd skada bestäms till fem år.

Slutligen har bolaget yrkat förordnande enligt 22 kap. 28 § miljöbalken att blivande
tillstånd skall få tas i anspråk utan hinder av domen därom inte vunnit laga kraft.
ANSÖKAN
Bolaget har anfört sammanfattningsvis följande.
Orientering
Anläggningen för tillverkning av cementklinker och cement i Slite är belägen på
fastigheten Othem österby l :229. Bolaget har bedrivit verksamhet på orten sedan
1919. Driften av verksamheten sker kontinuerligt dygnet runt i treskift.
Råvarorna - kalksten och märgelsten - bryts i egna dagbrott väster om den i Slite
samhälle belägna fabriken. Efter brytningen transporteras råvarorna till fabriksområdet där de mals till ett fint pulver i en råkvarn. Vid målningen tillsätts råmaterial.
Den malda stenen bildar med tillsatsmedlen det s.k. råmjölet som i nästa steg undergår termisk förbränning i två roterugnslinjer. I ugnarna sintrar råmjölet till ett
halvfabrikat i form av en kulformad produkt, s.k. cementklinker. Den varma cementklinkem lämnar förbränningssteget via kylare för att lagras i en klinkersilo i
avvaktan på målning i cementkvarn. Från klinkersilo förs klinkern till cementkvarn
för målning till färdig cement. Från kvarnen blåses cementen till lagersilos där den
förvaras i awaktasbpå utlastndng, vilket huvudsakligen sker med fartyg.
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Magasinering och användning av processvatten
Bolaget har behov av sötvatten ("Processvatten") for olika ändamål. Vattnet används bland annat i bolagets skrubberanläggning och vid målning av sand samt kylning av råkvam respektive cementkvamar. I skrubberanläggningen bildas gips genom att rökgaserna passerar genom en slurry bestående kalkmjöl och processvatten.
Den bildade gipsslurryn används därefter i cementkvarnarna där den till viss del
ersätter naturgips. Gipsen har en kylande effekt i cementkvamarna då den håller en
vattenhalt om ca 50 procent. I råkvarnen används en slurry av sand som malts tillsammans med processvatten. Denna slurry tillsätts kvarnen som en kiselkomponent.
Slurryn tjänar också som kylmedium i kvarnen. Temperaturen i ovan nämnda kvarnar uppgår till mer än 110° C. Detta innebär att det processvatten som på ovan beskrivet sätt tillsätts respektive kvarn förångas och släpps ut till omgivande luft. Processvattnet måste bestå av sötvatten då vare sig bolagets tillverkningsprocess eller
dess produkter tål den klorbelastning som finns i saltvatten. Denna omständighet
utesluter att bolaget för ändamålet hämtar processvatten från Östersjön.
Processvattnet tas i dag från Spillingsmagasinet som är ett centralt utjämningsmagasin i Spillingsån. Magasinet ligger avskiljt placerat i ett skogsområde på bolagets
fastighet Othem Österby l :229, strax nordväst om fabriken. Under hösten 2004
uppstod akut vattenbrist i nämnda magasin på grund av långvarig torr väderlek. För
att undvika liknande situationer, som kan äventyra verksamheten, önskar bolaget
utvidga magasinets volym och därigenom säkerställa framtida vattentillgång över
året. Det befintliga Spillingsmagasinet är utsprängt i märgelstenen. Dess mått uppgår till 70 x 300 m. Magasinet ligger i öst-västlig riktning. Magasineringskapaciteten är cirka 350 000 m3. Magasinets botten ligger på en nivå av cirka -14 m. I magasinet samlas dels vatten från Spillingsån, dels vatten från Närsbäcken som pumpas över från det på samma fastighet belägna Närsmagasinet med hjälp av två pumpar om vardera 44 kW. Från Spillingsmagasinet avleds processvattnet via två stycken pumpar om vardera 30 kW till en reservoar belägen inne på fabriksområdet.
Mätningar av den mängd el som används för pumpning av vatten vid bortledande
har inte utförts. Elanvändningen för bortledning av vatten från Spillingsmagasinet
till reservoaren på fabriksområdet beräknas uppgå till 0,39 MWh per år. Detta antagande är baserat på att fabriken har behov av kontinuerlig tillförsel av processvatten
under den tid cementillverkningen pågår samt att fabrikens och därmed också ovan
nämna pumpars drifttid uppgår till 6 500 timmar per år. Elanvändningen för bortledningen av vatten från Närsmagasinet till Spillingsmagasinet är av mindre omfattning eftersom ändamålet med dessa pumpar är att fylla på vatten i Spillingsmagasinet då behov föreligger. Påfyllnad sker främst under vår och höst. Drifttiden har inte
varit möjlig att uppskatta i denna del.
Enligt befintligt tillstånd får bolaget från magasinen för fabriksändamål bortleda
l 800 m3 vatten om dygnet, rälcnat som medeltal per månad. Detta motsvarar ett
tillståndsgivet uttag av 657 000 m3 per år. I syfte att .säkerställa framtida produktion
önskar bolaget förändra det tillståndsgivna uttaget så till vida att vattenuttaget i
framtiden begränsas på årsbasis. En sådan reglering är mer lämplig än rådande begränsning eftersom bolagets behov av vatten mot bakgrund av yttre temperaturförhållanden varierar över året.
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Rådighet och sakägare
Bolaget äger fastigheten Othem Österby 1:229 och har till följd av äganderätten
rådighet över den nämnda fastigheten. Nu planerade arbeten berör endast denna
fastighet. Vid den tidigare omläggningen av Spillingsån nedströms Spillingsmagasinet vidtogs vissa arbeten på mark tillhörande fastigheten Othem Klints 1:10. Ersättning för inverkan på den fastigheten har utgått till fastighetsägaren.
Samtliga åtgärder kommer att vidtas på bolagets fastighet. Mot bakgrund härav bedöms det i förevarande fall inte finnas några sakägare i miljöbalkens mening.
Endast ett fåtal enskilda kan antas bli särskilt berörda av de planerade åtgärderna
under själva anläggningsperioden. Därutöver kan det finnas enskilda som kan anse
att de planerade åtgärderna kan medföra visuella förändringar som kan verka
störande. Bolaget har vid samrådsmötet med länsstyrelsen och kommunen presenterat ett förslag på en krets som omfattar åtta omkringliggande fastigheter, belägna
inom en radie av 500 meter från utvidgningens mittpunkt. Länsstyrelsen hade inget
att erinra mot förslaget. Det bör tilläggas att störande aktiviteter såsom sprängning,
buller och transporter är vanligen förekommande i närområdet till följd av bolagets
brytning av sten i det närbelägna Västra brottet. Utvidgningen av Spillingsmagasinet kommer endast att under en begränsad tid (anläggningsperioden) innebära ett
visst tillskott av sådana störningar.
Hydrologiska förhållanden
Spillingsån rinner upp i trakten av Lärbro och vidare söderut till Spillingsmagasinet.
Det vatten som inte pumpas till fabriken bräddas vidare i den omlagda Spillingsån
till Bogeviken, som står i förbindelse med Östersjön via Sjuströmmar. Närbäcken
rinner upp norr om Slite och söderut parallellt med Spillingsån till Närmagasinet,
varifrån vatten pumpas till Spillingsmagasinet.
Då- och nuvarande täktverksamhet innebär att Cementa bryter sten inom stora
sammanhängande områden ner till cirka 40 meters djup. En förutsättning för att
takten skulle kunna bedrivas efter 1977 var att de båda vattendragen flyttades och
leddes utanför Västra brottet.
Med stöd av vattendomen lade Cementa under den senare delen av 1970-talet om de
två vattendragens riktningar genom följande åtgärder:
Spillingsån lades om genom att en spärrdamm anlades cirka 300 meter uppströms
åns korsning med en transportväg från industriområdet i Slite till Klints backar. En
ny fåra togs upp i västlig riktning i vilken vattnet idag leds till Spillingsmagasinet.
Bräddat vatten från Spillingsmagasinet flyter nu liksom tidigare vidare i en sydlig
riktning där den ändrade fåran numera mynnar ut i Bogeviken omkring 300 meter
väster om åns tidigare utlopp.
Närsbäcken lades om genom att bäcken stängdes av uppströms transportvägen till
Klints backar. Ett utjämningsmagasin (Närsmagasinet) upprättades från vilket vatten i dag leds via pumpar och ledningar till Spillingsmagasinet. Ledningens längd
uppgår till cirka l 100 meter. Närsmagasinet har utförts på samma sätt som Spil-
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lingsmagasinet, dock med en mindre volym, 20 000 m3. Botten är förlagd på en
nivå av cirka -8,0 m.
Vid Spillingsmagasinet har Cementa uppfört en pumpstation. Därifrån pumpas vatten till en reservoar inom industriområdet. Ledningen, vars längd uppgår till cirka
2 600 meter, löper i samma ledningsgrav som den ledning som löper mellan Närsmagasinet och Spillingsmagasinet.
Karakteristiska vattenföringarna för Spillingsån och Närsbäcken har beräknats till
följande värden (som dygnsmedelvärden):
SPILLINGSÅN
Vid SpillingsmaVid utloppet i Bogasinet
geviken
Högsta högvattenföring (HHQ)
Normal högvattenföring (NHQ)
Medelvattenföring (MQ)
Normal lågvattenforing (MLQ)
Lägsta lågvattenföring (LLQ)
Vattenföring med 50 % varaktighet
Vattenforing med 75 % varaktighet

l/s

l/s

2600

3500
1200

900
100
2
0
50
11

NÄRSBÄCKEN
Vid flödesmagasinet

140
3
0
65

l/s
400
130
15
0
0
7

15

2

Under ca 120 dygn per år sker tillflöde i Spillingsån. Nedströms Spillingsmagasinet
är vattenföringen i den omlagda Spillingsån starkt påverkad på grund av bortledningen av vattnet. Ån är på sträckan ner till Bogeviken normalt torrlagd från maj
fram till fyllnadsperioden på hösten.
Enligt yttrande av SGU i januari 2005 framgår det att utvidgningen av Spillingsmagasinet inte har någon påtaglig påverkan på grundvattenströmningar eller nivåer i
området. Den dominerande påverkan på grundvattennivån i området har Västra
brottet. Det går därför inte att avgöra hur stor del av vattnet i magasinet som kommer från grundvatten respektive ytvatten.
Den sökta verksamheten
Spillingsmagasinet är i sin nuvarande utformning vattenfyllt cirka sex månader om
året. Vattenföringen är under långa perioder obetydlig. Mot denna bakgrund och i
syfte att säkerställa framtida vattentillgång har bolaget för avsikt att utöka Spillingsmagasinets volym. Utvidgningen innebär att ett nytt magasin sprängs ut längs
med Spillingsån direkt söder om det befintliga Spillingsmagasinet. Det tillkommande magasinet kommer att ges ett mått av 70 x 150 m och ett djup av cirka -14 meter.
Magasinet planeras med kortsidan mot det befintliga magasinets södra sida med
anslutning från dess östra höra. Magasineringskapaciteten i den nya delen uppgår
till cirka 150 000 m3. Spillingsmagasinets totala magasineringskapacitet kommer
efter installationen av det nya magasinet att uppgå till drygt 500 000 m3. Ett nytt
bräddavlopp iordningställs i magasinets sydvästra hörn.
Vid anläggningen av magasinet kommer först de cirka 2-3 m tjcoVa ifieqi jordlagren
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(40 000 fm 3 ) att avbanas och transporteras till området mellan Västra brottet och
Bogeviken. Därefter kommer det nya magasinet att sprängas ut i torrhet (15-20
sprängmngstillfallen) från söder i nordlig riktning med en vägg mot det befintliga
magasinet tills arbetena utförts. Sprängningarna sker i märgelsten och kommer sannolikt att utföras sommartid då vattentillflödet är som minst. Den effektiva anläggningstiden beräknas till ca 3 månader. Märgelstenen används vid cementtillverkningen. Utförandekosmaden för de åtgärder som omfattas av ansökan uppgår enligt
bolagets beräkningar till 2 480 000 SEK.
Bolaget behov av processvatten kan ibland under sommarperioden vara större än
l 800 m3 vatten per dygn medan vattenbehovet normalt är mindre än nämnda volym
under vintermånaderna. Behov av ett större totalt årligt uttag av processvatten än
det i dag tillståndsgivna föreligger inte.
Kontroll och skadeförebyggande åtgärder
I god tid innan arbetena sätts igång kommer en arkeologisk förundersökning av det
berörda området att genomföras. Innan arbetena sätts igång informeras närboende
om sprängningsaktiviteter, tider, säkerhetsfrågor, signalrutiner m.m. Signalering
med tydlig signal utförs före och efter salva. Vakter sätts ut så att personer eller
trafik inte kommer in i riskområdet. Sprängningarna utförs på sådant sätt att byggnader och anläggningar i omgivningen inte skadas av vibrationer, luftstötvågor
och/eller stenkast. Målsättningen är att ha så låga vibrationer som möjligt vid all
form av sprängning. Eventuella sprickor och slag i berget kontrolleras innan tändplån för aktuell salva upprättas för att om möjligt minimera vibrationer. Vibrationsmätning utföres vid sprängningsarbeten med kontinuerligt registrerande mätare
monterad på den byggnad som ligger närmast arbetsområdet. Sprängningarna anpassas så att satta gränsvärden för vibrationer på byggnad eller anläggning innehålles.
Naturvårdsverkets allmänna råd för buller från byggarbetsplatser bör gälla, varvid
60 dB(A) vardagar kl 7.00 - 19.00 skall innehållas.
Samråd och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Utvidgningen av Spillingsmagasinet står inte i konflikt med några riksintressen eller
andra intressen. Samråd har skett med myndigheter och närboende vilka inte motsatt sig projektet om normala hänsyn tas avseende bland annat sprängningar. Länsstyrelsen har genom beslut den 13 juli 2005 anfört att den sökta verksamheten inte
kan antas ha betydande miljöpåverkan. Nollalternativet innebär fortsatt risk för produktionstörningar på grund av otillräcklig vattentillgång under vissa tider av året.
Under den tid då arbetena genomförs kommer störningar i form av buller och vibrationer av uppstå från sprängningarna. Dessa störningar är av temporär art vid ett
antal tillfällen. Transporter till och från arbetsplatsen kommer att ske inom industriområdet och bedöms inte upplevas störande för närboende. De störningar som anläggandet av magasinet förväntas medföra bedöms inte ha någon varaktig menlig
inverkan på andra intressen om normala hänsyn tas.
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Påverkan på Spillingsån nedströms det utvidgade magasinet kommer att uppstå genom länge torrläggningstid. De miljökonsekvenser som magasinsutvidgningen medför på sikt bedöms bli ringa.
Sökandens villkorsförslag
Utöver ett sedvanligt allmänt villkor föreslås följande slutliga villkor för ett kommande tillstånd.
1. En arkeologisk förundersökning av området skall genomföras i god tid före de
planerade arbetena påbörjas.
2. Schaktmassor i form av vegetationstäcke inklusive humusjord samt mineraljord
från magasinsutvidgningen skall användas till efterbehandling respektive uppbyggnad av skyddsvallen mot Bogeviken i enlighet med för verksamheten gällande täktplan.
3. Närboende skall i god tid före arbetenas påbörjande från bolaget få information
om planerade sprängningsarbeten.
4. Sprängningar skall utföras på sådant sätt byggnader och anläggningar inte skadas
av vibrationer, luftstötsvågor eller stenkast.
5. Berget skall kontrolleras i fråga om sprickor och slag före tändplan för aktuella
sprängsalva upprättas.
6. Vibrationsmätningar skall utföras vid sprängningsarbete. Vibrationer till följd av
sprängningarna får i berörda bostäder inte överstiga riktvärdet 5 mm/s uttryckt som
högsta hastighet i vertikalt led i mer än 10 procent av mätpunkterna med planerade
antal sprängningstillfällen, och då upp till riktvärdet 7 mm/s.
7. Vattennivån i magasinet skall kunna avläsas med för ändamålet lämplig utrustning. Avläsning skall ske en gång per månad under perioden oktober till maj och en
gång varannan vecka under perioden juni till september. Avläst nivå skall journalföras. Journalen skall hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.
8. Mätning av volym uttaget vatten från magasinet ska ske genom summerande mätare. Bolaget skall månadsvis i journal anteckna den uttagna vattenmängden. Journalen skall hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.
9. Magasinet skall vara inhägnat för att förebygga olyckor.

HÖJDSYSTEM

Höjdangivelser i ansökan, inklusive bilagor och ritningar, samt i denna dom hänför
sig till Rikets höjdsystem RH 00. Läget av en huvudfixpunkt med höjdnivån +0.70
m och piké nummer 110, belägen inom bolagets fastighet Othem Österby 1:229,
framgår av bilaga l till den tekniska beskrivningen som fogats till ansökningshandlingen, aktbil l.
SYNPUNKTER
Naturvårdsverket har avstått från att yttra sig i målet
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Fiskeriverket, utredningskontoret i Göteborg, har anfört att Spillingsån är starkt
påverkad av verksamheten och att ån nedströms magasinet normalt är torrlagd från
maj till hösten. Vidare har verket upplyst att Bogevikens biologiska, kemiska och
hydrologiska egenskaper innebär att den har måttlig ekologisk status. Verket har
sagt sig inte ha något att erinran mot ansökan ur allmän fiskesynpunkt under förutsättning att arbetena utförs enligt den.
Länsstyrelsen i Gotlands län, miljöskydd, har ifrågasatt om den befintliga domen
på grund av ålder borde omprövas i sin helhet, men tillstyrkt bolagets ansökan och
yrkanden samt förslag till villkor. Enligt länsstyrelsen bör dock arbetstiden vardagar
regleras till vardagar 7.00-18.00, med hänsyn till de höga bullernivåerna, och riktvärden för vibrationer skall vid berörda bostäder vara max 4 mm/s uttryckt som
högsta hastighet i vertikal led.
BOLAGETS BEMÖTANDE
Bolaget har anfört bl.a. följande. Omfattningen av förevarande ansökan faller inom
lagstiftningens ramar och en ny samlad prövning enligt miljöbalken är varken praktiskt möjlig eller miljömässig motiverad.
Frågan om tid på dygnet när arbetena får utförs kommer att regleras genom det allmänna villkoret. Arbetstiden behöver därför inte regleras särskilt på det sätt länsstyrelsen har föreslagit.
Bolaget vidhåller sitt förslag att vibrationer i berörda bostäder inte får överstiga
riktvärdet 5 mm/s uttryckt som högsta hastighet i vertikalt led i mer än 10 procent
av mätpunkterna med planerade antal sprängningstillfällen, och då upp till riktvärdet 7 mm/s. Det av länsstyrelsen föreslagna låga riktvärdet beträffande vibrationer
till följda av sprängningarna utgör snarare ett s.k. komfortvillkor än betingat av säkerhetsskäl. Bolagets centrala utgångspunkt är att vibrationsvillkor bör bestämmas
med utgångspunkt från överväganden om vilka nivåer som kan ge upphov till tekniska skador på fastigheter. I annat mål vid miljödomstolen har bolaget låtit Nitro
Consult AB upprätta en rapport, i vilken bl.a. tekniska och ekonomiska konsekvenser redovisas av att bestämma riktvärdet för vibrationer till 4 respektive 5 mm/s. Det
kan därvid konstateras att åtgärder måste vidtagas i hela salvan för att det lägre värdet skall kunna innehållas, vilket bl.a. resulterar i ett ökat antal sprängningstillfällen
eftersom det lägre riktvärdet förutsätter användande av fler borrhåll med mindre
laddningar. Vidare står klart att risken för att träffa sprickor i berggrunden ökar med
antalet borrhåll. Härigenom ökar också risken för spridning av vibrationer, förlust
av sprängämnen i sprickorna samt en ökad ljudeffekt. Det lägre riktvärdet medför
också en ansenlig ekonomisk belastning för bolaget. I sammanhanget skall vidare
sägas att antalet klagomål per år avseende vibrationer från sprängningar i bolaget
täkrverksamhet varierar mellan noll (0) och två (2) under perioden 2000-2005.
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DOMSKÄL
Rådighet
Miljödomstolen konstaterar att bolaget äger den berörda fastigheten, vilket medför
erforderlig rådighet för den vattenverksamhet som ansökan avser.
Prövningens omfattning
Miljödomstolen anser, liksom bolaget, att det knappast finns förutsättningar och i
vart fall är olämpligt att ompröva det vattenrättsliga tillståndet i 1977 års vattendom. De åtgärder som tillståndet medgav är redan genomförda och de berörs inte av
föreliggande ansökan. Endast marginella förändringar i förhållande till den tidigare
domen sker vid denna prövning, t.ex. den nya avledningspunkten från Spillingsmagasinet på grund av dess utvidgning.
Miljökonsekvensbeskrivningen
Miljödomstolen finner att bolagets miljökonsekvensbeskrivning uppfyller kraven i 6
kap. miljöbalken med avseende på såväl förfarande som dokumentation.
Tillåtlighet m.m.
Det är klarlagt att bolaget i synnerhet sommartid har svårigheter att trygga sin försörjning av processvatten till cementfäbriken i Slite. Nederbörden är liten då och de
nuvarande vattenmagasinen Spillingsmagasinet och Närmagasinet räcker inte till.
Den nuvarande avledningen av vatten från Spillingsån och Närbäcken medför att
den omledda Spillingsån nedströms Spillingmagasinet i stor utsträckning är torrlagd
sommartid. Med den nu sökta utvidgningen av Spillingsmagasinet ökar tidsperioden
när ån blir torrlagd. Ån har dock, enligt vad utredningen ger vid handen, ett begränsat naturvärde såsom starkt påverkad och den ytterligare påverkan som de sökta
åtgärderna orsakar kan godtas. Grundvattnet i området där Spillingsmagasinet är
beläget påverkas i betydande mån av Västra brottet. Den planerade utvidgningen av
Spillingsmagasinet lär sålunda inte medföra påtaglig ytterligare påverkan på grundvattnet. Miljödomstolen bedömer att den begränsade påverkan på yt- och grundvatten i området som den sökta vattenverksamheten innebär kan godtas från miljösynpunkt.
Miljödomstolen finner vidare att nyttan av den ansökta verksamheten, i form av
tryggad vattenförsörjning till en väsentligt lägre kostnad än vad kommunalt vatten
skulle kosta, uppfyller de särskilda förutsättningarna enligt 11 kap. miljöbalken för
att en vattenverksamhet ska få tillåtas.
Av ansökan framgår att bolaget planerar att genomföra verksamheten så att hänsynsreglerna enligt 2 kap. miljöbalken följs. Verksamheten strider inte mot någon
detaljplan eller någon områdesbestämmelse och är förenlig med bestämmelserna i 3
och 4 kap. miljöbalken om utnyttjande mark- och vattenresurser. Ingen remissmyndighet har heller motsatt sig ansökningen.
Miljödomstolen anser sammanfattningsvis att bolagets ansökan kan bifallas, förutsatt att erforderliga försiktighetsmått iakttas under arbetet genomförande.
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Vittkorsfrågor
l tillståndsbeslutet skall föreskrivas ett allmänt villkor om att arbetena skall utföras i
huvudsaklig överensstämmelse med ansökan och därtill hörande handlingar samt på
ett sådant sätt att miljöstörningarna begränsas. De villkor som föreskrevs i den tidigare vattendomen gäller även i fortsättningen i tillämpliga delar.
Ytterligare särskilda villkor i huvudsak enligt bolaget föreslag skall gälla för det
tillstånd som nu lämnas.
Länsstyrelsen harföreslagitatt arbetstiden vardagar skall begränsas till kl 7.00 18.00 och inte till kl. 19.00, som bolaget föreslagit. Som skäl har länsstyrelsen anfört att bullernivån blir hög. Bolaget anser inte att arbetstiden bör regleras utan att
det följer av det allmänna villkoret att arbetet skall utföras dagtid. Med hänsyn till
att arbetena bör utföras när nederbörden och tillrinningeh är låg och då det t.o.m.
undantagsvis kan bli nödvändigt att vid vissa vattenförhållanden utföra visst arbete
även lördagar, söndagar och helgdagar bör arbetstiden inte regleras utöver vad som
följer av det allmänna villkoret. Med hänsyn till att det i detta fall är en förhållandevis kort total arbetstid om tre månader godtar miljödomstolen att tiden på dygnet då
arbeten får ske kan regleras genom det allmänna villkoret.
Länsstyrelsen har föreslagit att vibrationerna i villkorsförslag 5 skall sättas till 4 mm
istället för de 5 mm för 90 % av mätningarna och högst 7 mm som bolaget föreslagit. Miljödomstolen noterar i anslutning till detta att bolaget har överklagat det villkor som länsstyrelsen föreskrev i ett beslut den 20 juni 2005 beträffande den uppskjutna frågan om vibrationer i bostäder från bolagets kalkbrott (Västra brottet och
Filé Hajdar). Bolaget föreslår i förevarande mål samma villkor som i mål M 1939205 gällande överklagandet. Med nuvarande sprängteknik sker 2-3 sprängningar per
vecka med en laddning med cirka 20 ton flytande sprängmedel/salva. Bolaget har
anfört att med denna teknik erhålls genomsnittligt i bostäder vibrationer mellan 1,0
och 1,4 mm/s. Under de senaste sex åren har antalet vibrationsvärden mellan 4 och
5 mm/s uppgått till 17 st och antalet vibrationsvärden mellan 5 och 7 har varit tre
och bara ett värde har överstigit 7 mm/s. För att kunna innehålla vibrationsvärdet 4
mm/s anser bolagets sprängkonsult att borrhålen måste ha mindre diameter och patroniserat sprängmedel måste användas samt att antalet sprängningar därvid kommer att öka så att sprängningarna sker dagligen. - Miljödomstolen konstaterar att
den nuvarande sprängtekniken och vibrationer som orsakas av den inte har skadat
berörda fastigheter. Det är inte heller sannolikt att dessa fastigheter kommer att skadas av sprängningarna. Verksamheten som avses med ansökan i förevarande mål är
tidsbegränsad till ca tre månader. Enligt miljödomstolen bör ett högre vibrationsvärde kunna tillåtas beträffande en verksamhet som är förhållandevis kortvarig, medan det för en verksamhet som är mera stadigvarande finns skäl att göra en annan
bedömning. På grund av det som nu har sagts och med hänsyn till den synnerligen
betydande merkostnad som skulle uppkomma om ett villkor föreskrivs enligt länsstyrelsens förslag, bör bolagets villkorsförslag godtas med den justeringen att högsta vibrationsvärdet 7 mm/s skall föreskrivas som ett gränsvärde.
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STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 9, milj ödomstolen

Arbetstid och oförutsedd skada
Bolagets förslag om arbetstid på tre år och en tid om fem år för anmälan av oförutsedd skada framstår som rimligt och kan godtas.
övrigafrågor
Bolaget har inte framfört någon invändning mot den preliminärt bestämda prövningsavgiften i målet. Med hänsyn härtill och till att det inte heller i övrigt finns
anledning till annat fastställer miljödomstolen avgiften slutligt till samma belopp.
Verkställighet
Enligt miljödomstolen finns det skäl att förordna att tillståndet till verksamheten får
tas i anspråk även om domen inte har vunnit laga kraft.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, domsbilaga (TSH-MD1)
Överklagande, ställt till Svea hovrätt, Miljööverdomstolen, skall ha inkommit till
miljödomstolen senast den 16 maj 2006.

Henrik Löv/

"

Margaretha Bengtsson

I detta avgörande har deltagit t f chefsrådmannen Henrik Löv och miljörådet Margaretha Bengtsson samt sakkunniga ledamöterna Dan Björklund och Christer Edvardsson. Domen är enhällig.

TSH-MD1
(EjPT)

'

Domsbilaga l

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om Ni är missnöjd med domen kan Ni överklaga den till Miljööverdomstolen, Svea hovrätt.
Detta gör Ni genom att skriva ett överklagande som Ni skickar till miljödomstolen. Vad
överklagandet skall innehålla framgår under ÖVERKLAGANDETS INNEHÅLL nedan.
Överklagandet måste ha inkommit till miljödomstolen inom tre veckor från domens datum.
Senaste dag för överklagande finns normalt angiven i slutet av domen.
Anslutningsöverklagande
Om Er motpart har överklagat domen kan också Ni överklaga den till Miljööverdomstolen,
även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut (s.k. anslutningsöverklagande). Ni
skall också i detta fall skicka anslutningsöverklagandet till miljödomstolen.
Anslutningsöverklagandet måste ha kommit in till miljödomstolen inom en vecka från den
senaste dag för överklagande som normalt finns angiven i slutet av domen.
Om det första överklagandet förfaller eller återkallas kan inte heller
anslutningsöverklagandet prövas.

ÖVERKLAGANDETS INNEHÅLL
l överklagandet skall anges
1. att det riktar sig till Miljööverdomstolen,
2. partemas namn och hemvist och om möjligt deras postadress, yrke, personnummer och
telefonnummer, varvid partema benämns klaganden respektive motpart,
3. den överklagade domen med angivande av miljödomstolens namn (tingsrättens namn)
samt dag och nummer för domen,
4. den ändring som yrkas i miljödomstolens dom,

5. grunderna (skälen) för ändringsyrkandet, samt
6. de bevis som åberopas.
Har en omständighet eller ett bevis som åberopas inte lagts fram tidigare skall i mål där
förlikning om saken är tillåten klaganden förklara anledningen till varför omständigheten
eller beviset inte åberppats i miljödomstolen. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare
skall ges in samtidigt med överklagandet.
OBSERVERA
1. överklagandet skall alltså vara riktat till Miljööverdomstolen men lämnas eller skickas
till miljödomstolen. Om handlingarna skickas med posten skall det ske i fullständigt
frankerad försändelse.
2. Till överklagandet skall bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i
målet. Har inte part bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på
partens bekostnad.
3. Ytterligare upplysningar lämnas av miljödomstolen. Adress och telefonnummer finns på
första sidan av domen.

NACKA T1NGSPÅTT
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Apollofjäril och svartfläckig blåvinge - fördjupad bedömning
Calluna AB

Inledning
Vid sidan av väddnätfjäril förekommer i ansökningsområdet två andra fridlysta dagfjärilar
som omfattas av artskyddsförordningen, svartfläckig blåvinge och apollofjäril. De är också
upptagna under EU:s art- och habitatdirektiv, i bilaga 4. För svartfläckig blåvinge fastställdes
år 2007 ett åtgärdsprogram (Elmquist & Nielsen 2007) inom ramen för Naturvårdsverket
arbete med åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. För båda arterna finns artfakta
från Artdatabanken (http://artfakta.artdatabanken.se). Nedanstående faktauppgifter om
arternas ekologi och hotstatus härstammar från dessa publikationer.
Apollofjärilen är knuten till öppna-halvöppna torra miljöer där värdväxten vit fetknopp
förekommer. Då vit fetknopp är kalkgynnad förekommer apollon främst i trakter med
kalkberggrund eller kalkhaltig jordmån. Utöver vit fetknopp är också kärleksört en värdväxt
men trots att den också förekommer på icke kalkhaltiga habitat så är apollofjärilen knuten
till kalkhaltiga trakter. Apollofjärilen är också en mycket aktiv flygare och behöver blomrika
marker för att finna nektar. Detta sammantaget gör att de gotländska alvarmarkerna och
glesa kalktallskogarna utgör viktiga habitat för arten. Även människoskapade habitat
används och inte minst den blomrika vägkantsfloran används för nektarsök på Gotland.
Svartfläckig blåvinge har mycket speciella krav då larverna endast en kort period lever av
värdväxten och senare är beroende av att adopteras av myror. Värdväxten utgörs främst av
backtimjan men även stortimjan och kungsmynta kan användas. Den främsta värdmyran
som utnyttjas är hedrödmyran men även andra arter i Myrmica-släktet kan användas. För en
lyckad reproduktion krävs alltså att hedrödmyran förekommer i omedelbar närhet till
backtimjan. Backtimjan är en lågvuxen ört och är på Gotland knuten till alvarmarker, glesa
kalktallskogar och öppna sandiga marker. Även hedrödmyran är konkurrenssvag i jämförelse
med andra myror och kräver ett varmt mikroklimat. Norra Gotlands kalkhällmarker är därför
viktiga för den svartfläckiga blåvingen där den förekommer spritt i landskapet i lämpliga
miljöer.
Ansökningsområdet
Det område som ansökan omfattar innehåller habitat för både apollofjäril och svartfläckig
blåvinge men till skillnad från väddnätfjäril, där en viktig delpopulation finns inom det
ansökta utökningsområdet, så utgör det ansökta området en perifer del av den lokala
utbredningen för dessa båda arter. Det finns flera viktiga lokala kärnområden varav Filé
hajdar-täktens utökningsområde ligger i kanten av Filé hajdars kalkhällmarker. På
kalkhällmarkerna vid Filé hajdar finns stora arealer alvarmarker och glesa kalktallskogar med
gott om solbelysta och blomrika miljöer med värdväxter och sannolikt värdmyror. Utöver
Filé hajdar finns det andra lokala kärnområden vid Hejnum hällar (ca 3 km sydost om
utökningsområdet) och Forsviden (ca 4 km norrut) (se figur 1).
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Figur 1. Figuren visar utdrag från Artportalen (juni 2018) med fynduppgifter för apollofjäril (till vänster)
och svartfläckig blåvinge (till höger) samt de delpopulationer vid Filé hajdar, Hejnum hällar och Forsviden
som ligger närmast den ansökta täktutvidgningen. l observationerna ingår bland annat data från
länsstyrelsens miljöövervakning.

Sett till hela Gotland är båda arterna spridda över hela ön på lämplig mark, framför allt i
områden där berggrunden utgörs av revkalksten där förutsättningar för älvar- och
hällmarker är som bäst (figur 2 och 3).
Arternas status
Både svartfläckig blåvinge och apollofjäril hade vid den senaste statusrapporten från
Artdatabanken (2014) dålig bevarandestatus och en negativ trend1 för boreal region, vilken
är den region Gotland tillhör. På biogeografisk nivå saknar alltså båda arterna gynnsam
bevarandestatus. Vidare konstateras det i rapporten att situationen är bättre på Öland och
Gotland och att livskraftiga populationer förekommer på alvarmarkerna. Därmed finns
förutsättningar för gynnsam bevarandestatus lokalt på Gotland. Bedömningen att det finns
livskraftiga populationer på Gotland bygger inte på direkta populationsstudier som medger
beräkningar av populationers storlek utan på att arterna är allmänt spridda på ön där
lämpliga habitat förekommer samt att habitaten tillsammans har en stor areal.
Konsekvenser av den ansökta verksamheten
Eftersom det saknas direkta populationsmått är det inte möjligt att beräkna en
populationsminskning utifrån den förlust av habitat som kommer av en utökad takt vid Filé
hajdar. En alternativ metod att utvärdera påverkan på gynnsam bevarandestatus är istället
att använda de rödlistningskriterier som ligger till grund för bedömningen att både
apollofjäril och svartfläckig blåvinge hamnar i rödlistningskategorin Nära hotad (NT). Om det

1

Rapportperioden omfattar 2007-2012 och är Sveriges rapportering till EU-kommissionen om
bevarandestatus. Nästa statusrapport kommer 2019. Artdatabanken ansvarar för Sveriges rapportering.

finns en risk att arten skulle hamna i en högre rödlistningskategori lokalt och/eller
biogeografiskt till följd av en utökad takt innebär det också att verksamheten försvårar att
gynnsam bevarandestatus kan uppnås. För att studera detta har en genomgång av
rödlistningskriterierna för respektive art genomförts. Rödlistningskriterierna är:
A. Minst 15 % populationsminskning under 10 år eller tre generationer (det som är
längst).
B. Litet utbredningsområde (<40 000 km2) eller liten förekomstarea (<4 000 km2) samt
minst 2 av 3 underkriterier:
1. Kraftig fragmentering eller få lokalområden
2. Fortgående minskning
3. Extrema fluktuationer
C. Liten population (<20 000 individer) och fortgående minskning
D. Mycket liten population (<2000 individer) eller mycket begränsad förekomstarea
(<40) km2 vilket gör arten känslig för påverkan eller slumpfaktorer. Inte
nödvändigtvis någon pågående minskning.
E. Kvantitativ analys av utdöenderisk, Population Viability Analysis (PVA), indikerar
minst 5 % risk att arten dör ut inom 100 år.
l den senaste rödlistan (ArtDatabanken 2015) placerades svartfläckig blåvinge i kategorin
Nära hotad (NT). Orsaken till detta var att den totala svenska population bedömdes ligga
mellan 7 000 och 11 000 reproduktiva individer, vilket är mindre än gränsvärdet för NT enligt
C-kriteriet då fortgående minskning förekommer hos en art. Svartfläckig blåvinge uppfyllde
även B-kriteriet vilket skulle ha kunnat placera arten i kategorin Sårbar (VD) eftersom den
svenska förekomstarean skattades till max 1500 km2. B-kriteriets gränsvärde för VU är en
förekomstarea på 2 000 km2. Att svartfläckig blåvinge ändå inte hamnade i kategorin VU
berodde på att det endast var tilläggskriteriet "fortgående minskning" som bedömdes
uppfyllas med säkerhet.
Även apollofjärilen är Nära hotad (NT) men bedöms ha en mindre total populationsstorlek
(3000-8000 reproduktiva individer i Sverige). Apollofjärilen uppvisar också en mer markant
populationsminskning i landet som helhet vilket gör att den även uppfyller gränsvärdet för
NT enligt A-kriteriet. Minskningstakten har uppgått till 17 (15-20) % under de senaste 10
åren.
Begreppet "Förekomstarea2" som används i B-kriteriet i IUCN:s rödlistningsmetod syftar till
att skapa en rimlig approximation av en arts populationsstorlek. Risken för att en art
försvinner från ett område förväntas öka med minskad populationsstorlek. Därför förväntas
artens chanser att överleva långsiktigt öka med ökad förekomstarea. Det har inte gjorts
några undersökningar som kan ge ett direkt mått på hur stor populationen av svartfläckig
2

Förekomstarea är inte ett mått på arealen habitat utan grundar sig på ett rutnät över Sverige om 2 *2
km. Om en art förekommer inom en sådan ruta får arten en förekomstarea på 4 km2. Den utökade takten
vid Filé hajdar berör två rutor vilket gör att populationen kan påverkas negativt inom 8 km2.

blåvinge är vid Filé hajdar. Detsamma gäller för apollofjäril. Det går dock att konstatera att
den föreslagna utvidgningen av kalkbrytningen vid Filé hajdar kan förväntas komma att
reducera förekomstarean för både apollofjäril och svartfläckig blåvinge med upp till 8 km2
enligt IUCN:s riktlinjer för hur måttet tillämpas (figur 2-3).
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Figur 2. Utbredning av förekomstrutor (2*2 km) för svartfläckig blåvinge på Gotland. Den sammanlagda
förekomstarean är 972 km2. Den utvidgade kalktäkten (inflikad detaljkarta) berör två förekomstrutor
motsvarande 8 km2. Rutorna är färglagda iförhållande till antalet kända observationer viktat med totala
antalet fjärilsobservationer vilket kan förmodas ge en mer representativ bild av artens relativa mängd i
olika delområden (detta kompenserar för att vissa platser besöks oftare och vissa arter rapporteras
oftare).
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Figur 3. Utbredning av förekomstrutor (2*2 km) för apollofjäril på Gotland. Den sammanlagda
förekomstarean är 704 km2. Den utvidgade kalktäkten (inflikad detaljkarta) berör två förekomstrutor
motsvarande 8 km2. Rutorna är färglagda iförhållande till antalet kända observationer viktat med totala
antalet fjärilsobservationer vilket kan förmodas ge en mer representativ bild av artens relativa mängd i
olika delområden (detta kompenserar för att vissa platser besöks oftare och vissa arter rapporteras
oftare).

Baserat på samtliga kända artobservationer av svartfläckig blåvinge som gjorts i Sverige
under de senaste 10 åren (2007-2017) så uppgår den nationella förekomstarean till l 652
km2 och den Gotländska till 972 km2 (figur 2). En utvidgad kalkbrytning skulle därmed
förväntas kunna medföra en populationsminskning som är mindre än 0,5% på nationell nivå
och ca 0,8% på regional nivå. Motsvarande siffror för apollofjärilens förekomstarea är 1468
km2 i landet som helhet och 704 km2 på Gotland (figur 2), vilket innebär att dess population
kan förväntas minska med knappt 0,6% nationellt och 1,1% på Gotland vid en utvidgad
kalkbrytning vid Filé hajdar.
För arter som generellt sett uppvisar en fortgående minskning så kan det vara svårt att visa
att även relativt små reduceringar inte skulle försämra artens bevarandestatus. Dessutom
kan det vara svårt att precisera hur liten en negativ påverkan måste vara för att anses vara
försumbar. När det gäller de två aktuella arterna så är apollofjärilen mest utsatt eftersom
den minskat snabbast under det senaste decenniet. Om man ser till rödlistans A-kriterium så
kan en utökning av Filé hajdar-täkten i ett värsta scenario innebära att populationen får en
total minskningstakt på 17,6% nationellt eller 18,1% lokalt (17+0,6 respektive 17+1,1). Den
utökade kalkbrytningens påverkan på apollofjärilens population skulle kunna vara ca 11
gånger större innan arten övergår från att vara klassad som Nära hotad (NT) till att vara
hotad, det vill säga att arten klassas som Sårbar (VU). Denna beräkning förutsätter förstås att

arten fortsätter att minska som den gjort i övrigt. Just nu ser dock både svartfläckig blåvinge
och apollofjäril ut att öka på Gotland och bedömningen är som tidigare konstaterats att den
är livskraftig lokalt (figur 4-5).
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Figur 4. Tidsserie för abundansindex av apollofjäril som bygger på fynd inrapporterade till Artportalen.
Trenden för apollofjäril tycks vara uppåtgående snarare än dalande för de senaste 10 åren på Gotland.
Observationerna som abundansindexet bygger på är viktat med totala antalet fjärilsobservationer vilket
ger en mer representativ bild av artens relativa mängd (detta kompenserar för att vissa platser besöks
oftare och vissa arter rapporteras oftare).
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Figur 5. Tidsserie för abundansindex av svartfläckig blåvinge som bygger på fynd inrapporterade till
Artportalen. Trenden för svartfläckig blåvinge tycks vara uppåtgående snarare än dalande för de senaste
10 åren på Gotland. Observationerna som abundansindexet bygger på är viktat med totala antalet
fjärilsobservationer vilket ger en mer representativ bild av artens relativa mängd (detta kompenserar för
att vissa platser besöks oftare och vissa arter rapporteras oftare).

Slutsatsen av ovanstående är att det inte är rimligt att tänka sig att en utökad takt vid Filé
hajdar ska försvåra uppnåendet av gynnsam bevarandestatus för varken apollofjäril eller
svartflockig blåvinge. Denna slutsats gäller även för om inga skyddsåtgärder vidtas vilket är
något som Cementa planerar utifrån den habitatförlust som ändå uppkommer.
Skyddsåtgärder

För att beräkna förlusten av habitat och därmed lämplig omfattning av skyddsåtgärder har
en noggrann kartering gjorts av drygt halva ytan som ansökan om utvidgning av Filé hajdar
takten gäller. Under två dagar i juni 2018 kvantifierades mängden livsmiljö för både
svartfläckig blåvinge och apollofjäril vid Filé hajdar. Detta gjordes genom koordinatsättning
av samtliga värdväxtbestånd/plantor som observerades genom noggrant letande inom ett
delområde inom den föreslagna utvidgningen av kalktäkten. Baserat på dessa punktdata
skapades en täthetskarta för vardera artens värdväxter med hjälp av algoritmen "Kernel
density" i ArcGIS. Därefter avgränsades potentiellt fungerande habitatytor genom att nyttja
täthetsmåttet. Detta resulterade i ett antal habitatfläckar med någorlunda hög täthet av
respektive arts värdväxter (figur 6-7). Därefter beräknades hur stor del av det inventerade
området som utgörs av potentiellt habitat. Dessa mått kunde sedan användas för att
extrapolera fram en maximal skattning av mängden habitat som kan förväntas försvinna vid
en utvidgad kalktäkt. För svartfläckig blåvinge handlar det om 8,9 hektar och för apollofjäril
2,8 ha. Eftersom arterna har överlappande habitat så uppgår totalarealen till 10,1 ha (55,7%
av apollofjärilens habitat kan potentiellt kunna nyttjas av svartfläckig blåvinge och
17,8% av svartfläckig blåvinges habit kan potentiellt vara habitat också för apollofjäril).
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Figur 6. Identifierade habitatflackar för svartfläckig blåvinge inom en del av den framtida
täktutvidgningen vid Filé hajdar baserat på observerad täthet av artens värdväxt (backtimjan). Gröna
punkter visar fynd av fjärilar enligt Artportalen.
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Figur 7. Identifierade habitatfläckar för apollofjäril inom en del av den framtida täktutvidgningen vid Filé
hajdar baserat på observerad täthet av artens värdväxt (vit fetknopp). Röda punkter visar apollofynd
gjorda 2018 av Callunas medarbetare och blå punkter är fynd registrerade i Artportalen.

För både apollofjäril och svartfläckig blåvinge är det möjligt att restaurera och skapa habitat
och det är också en skyddsåtgärd som Cementa planerar i ett särskilt åtgärds- och
uppföljningsprogram. Detta samordnas med programmet för väddnätfjärilen, kalkfukthedar,
kalkfuktängar och rikkärr. Den strategi som kommer att tillämpas är att:
•

Restaurera och skapa habitat i anslutning till de miljöer som restaureras för
väddnätfjärilen, kalkfukthedar, kalkfuktängar och rikkärr. Alla ytor där åtgärder
planeras kommer inte att bli våtmarker utan en del av arealen kommer att anta
a Ivarkaraktär, l samband med restaureringen kan det också bli fråga om att så in
värdväxter för att påskynda habitatbildandet.

•

Skapa nya habitat i anslutning till befintlig takt där marken utsatts för exempelvis
avbaning och avverkning. Detta kommer att vara en del av efterbehandlingen.

•

Restaurera habitat på andra utpekade platser på norra Gotland där Cementa som
markägare har rådighet. Detta är en del av det kompensationsprogram som tagits
fram av Cementa och som ingår i ansökningshandlingarna.

Genom dessa skyddsåtgärder kommer den habitatförlust och förlust av enskilda individer
som uppstår till följd av utökningen av Filé hajdar takten att fullt ut ersättas av nya lämpliga
habitat som stärker populationerna av apollofjäril och svartfläckig blåvinge på norra Gotland.
Ambitionsnivån för Cementa är att mer habitat ska skapas än den förlust som orsakas av den
utökade takten och därmed kommer varken den lokala, regionala eller nationella
bevarandestatusen att försämras för arterna och dispenskrav enligt artskyddsförordningen
inte utlösas.

Källor:
Artdatabanken artfaktablad:
http://artfakta.artdatabanken.se
Elmquist, H. & Nielsen, P.S. 2007. Åtgärdsprogram för bevarande av svartfläckig blåvinge (Maculinea
arion). Naturvårdsverket, Stockholm/Östersund.

kil MANNHEIMER SWARTLING
Ansökansbilaga D

Åtaganden inom ramen för Cementa AB:s ansökan om tillstånd enligt
miljöbalken till fortsatt täktverksamhet samt vattenverksamhet vid
Slite, Gotlands kommun, Gotlandslän
Sammanfattningsvis gör Cementa AB följande åtaganden inom ramen för verksamheten:
•

För att minimera påverkan på naturområden kommer markvegetation, buskar och träd
att lämnas kvar i den del av verksamhetsområdet som inte kommer brytas ut eller
användas för transport, vilket bidrar till att minimera kanteffekter. Död ved kommer att
flyttas från ansökningsområdet till andra platser där död ved saknas eller endast
förekommer sparsamt så att åtgärden kan bidra till ett höjt naturvärde på dessa platser.
Ytskiktet från alvarmarker i ansökningsområdet kommer vid avbaningen att tillvaratas
och flyttas till andra platser, vilket innebär att alvarvegetation kan etableras på ny mark.
Tillvaratagandet kommer omfatta det minerala materialet med plantor, växtrötter och
fröbank. Frön och växtdelar från blomrika miljöer i ansökningsområdet kommer att
samlas in och flyttas till annan plats.

•

För att minimera påverkan på kärlväxter kommer växtmaterial (plantor eller frön) att tas
tillvara innan avbaning för att flyttas och etableras på lämpliga platser i närområdet.
Plantor av följande arter kommer att tas tillvara: salepsrot, honungsblomster, luktsporre,
svärdkrissla, backtimjan, ljus solvända och majviva. Frön kommer att samlas in från
kalknarv och bergjohannesört.

•

För att minimera påverkan på mossor kommer förekomsterna av ränngaffelmossa att
flyttas till annan lämplig växtplats vid Filé hajdar-täkten eller Västra brottet, med syfte
att växtmaterialet inte förfars utan kan nybildas inom verksamhetsområdet.

•

För att minimera påverkan påfåglar samt grod- och kräldjur kommer avverkning och
avbaning undvikas under perioden mars-juli för att undvika risk för skada under
häcknings-, lek- och yngelperioder.
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•

För att minimera påverkan på kulturmiljö kommer de två lämningar som klassas som
övriga kulturhistoriska lämningar, om de berörs av den horisontella utökningen av
takten, att dokumenteras innan brytning.

•

För att begränsa konsekvenser av vibrationer kommer tändplanen anpassas för att
minimera den laddningsmängd som ger samverkan i vibrationen som når närliggande
fastigheter.

•

För att begränsa konsekvenser av sprängning kommer sprängningar endast genomföras
vardagar mellan klockan 07.00 och 16.00. Inför sprängning i takterna kommer det
teoretiska riskområdet att tömmas och närliggande vägar spärras av med vakter.

•

För att begränsa risk för olycka kommer området runt Filé hajdar-täkten vara avskärmat
med stängsel med skyltar som upplyser om att området innanför är verksamhetsområde.

•

För att begränsa påverkan på ytvatten kommer Cementa att utreda möjligheten att
reducera flödeshastigheterna från området genom att, i första hand på sin egen mark,
anlägga tvärgående avgränsande diken på terrängvägar och i körspår för att fördela ut
vattnet till närliggande naturområden.

•

För att möjliggöra en precisering av eventuell påverkan på naturtypen rikkärr i Hejnum
Kallgate utökningsområde kommer Cementa inom ramen för sin egenkontroll att följa
upp konsekvenserna för naturtypen där.

Cementa åtar sig vidare att genomföra de kompensationsåtgärder som framgår av avsnitt H i
tillståndsansökan samt avsnitt B punkten 8 i kompletteringsskrift den 21 juni 2018. Dessa
åtgärder kompenserar för den påverkan den ansökta verksamheten har på ekologiska värden och
dricksvattenförsörjning. Avseende genomförande och förvaltning av kompensationsplanen för
ekologiska värden föreslår Cementa i kompletteringsskriften den 21 juni 2018 att frågan skjuts
upp under en prövotid. Åtagandet kan således komma att ersättas av ett eller flera slutliga
villkor, om det i senare prövning befinns lämpligt. I annat fall kvarstår åtagandet och är
bindande enligt det allmänna villkoret.
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Verksamhetsområde 2021 - 2025

Verksamhetsområde efter 2025

Sweref99-TM

Sweref99-TM

North

East

North

\

6403359.871

725888.609

1

6403359.871

725888.609

2

6403347.26

725790.187

2

6403347.26

725790.187

3

6403351.948

725782.143

3

6403351.948

725782.143

4

6403375.063

725646.247

4

6403375.063

725646.247

5

6403501.317

725604.76

5

6403501.317

725604.76

6

6403408.923

725373.801

6

6403408.923

725373.801

7

6403501.482

724642.146

7

6403501.482

724642.146

8

6403786.61

724676.709

8

6403786.61

724676.709

9

6403830.891

724304.591

9

6403830.891

724304.591

10

6403556.826

724221.009

10

6403556.826

724221.009

11

6403574.832

724064.339

11

6403574.832

724064.339

12 6403730.475

723877.739

12

6403730.475

723877.739

6403750.189

723832.169

13

6403750.189

723832.169

14 6403690.96

723713.639

14

6403690.96

723713.639

15

6403844.147

723584.47

15

6403844.147

723584.47

16

6403943.29

723498.596

16

6403943.29

723498.596

17 6403986.514

723420.223

17

6403986.514

723420.223

18

6403996.156

723372.857

18

6403996.156

723372.857

19

6404056.835

723090.913

19

6404056.835

723090.913

20 6404086.83

722939.994

20

6404086.83

722939.994

21

722699.406

21

6404131.55

722699.406

22 6404155.362

722572.274

22

6404155.362

722572.274

6404137.624

722430.056

23

6404137.624

722430.056

722255.911

24

6404091.64

722255.911

13

23

6404131.55

24 6404091.64

East
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Verksamhetsområde 2021 - 2025

Verksamhetsområde efter 2025

25

6403912.419

721916.689

25

6403912.419

721916.689

26

6403877.252

721961.368

26

6403877.252

721961.368

27 6404062.645

722305.144

27

6404062.645

722305.144

28 6404091.367

722410.377

28

6404091.367

722410.377

29 6404109.579

722522.38

29

6404109.579

722522.38

30 6404078.132

722707.927

30

6404078.132

722707.927

6403940.636

723401.883

31

6403940.636

723401.883

32 6403893.444

723471.606

32

6403893.444

723471.606

6403664.436

723653.007

33

6403664.436

723653.007

34 6403610.776

723718.654

34

6403610.776

723718.654

31

33

35

6403531.419

724028.4

35

6403531.419

724028.4

36

6403506.978

724183.511

36

6403506.978

724183.511

37 6403378.155

724159.176

37

6403415.627

724710.06

38 6403178.999

724114.439

38

6402860.705

724991.804

39 6403135.169

724259.1

39

6402591.672

725020.942

40 6402933.51

724312.349

40

6402467.136

725059.037

724411.489

41

6402585.476

725327.09

724447.351

42

6402699.096

725633.645

6402215.824

724635.548

43

6402747.18

725831.976

44 6402356.756

724813.868

44

6402771.263

725997.214

6402467.136

725059.037

45

6402961.045

725968.822

46 6402585.476

725327.09

46

6403114.923

725944.944

47 6402699.096

725633.645

47

6403122.066

725918.222

48 6402747.18

725831.976

48

6403159.689

725912.802

49 6402771.263

725997.214

49

6403174.535

725936.21

50 6402961.045

725968.822

50

6403309.924

725906.906

41

6402719.958

42 6402570.3
43

45
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Verksamhetsområde efter 2025

6403114.923

725944.944

51

6403328.332

725890.957

52 6403122.066

725918.222

52

6403359.871

725888.612

6403159.689

725912.802

51

53

54 6403174.535

725936.21

6403309.924

725906.906

56 6403328.332

725890.957

57 6403359.871

725888.612

55
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Bedömning av påverkan på Anerån
Inledning
Hur flödena i Anerån kommer att förändras av ansökt verksamhet framgår av tabell 10 i PM
Ytvatten (Ansökansbilaga B5). Aneråns flöde kommer att minska dels p.g.a. att
länshållningsvattnet pumpas till Västra brottet (som ligger i ett annat avrinningsområde), dels
p.g.a. att täktutvidgningen bidrar till ett något ökat bortfall av nettonederbörd inom Aneråns
avrinningsområde. Flödesminskningen varierar mellan olika månader, årsmedelflödet
beräknas minska med 18 l/s eller knappt 21 % vid provpunkten Anerån/Golfbron. Den
procentuella påverkan avtar mot Bogeviken.
Av den planerade utökningen av Filé hajdar-täkten på 41 ha ligger ca 21 ha inom Aneråns
avrinningsområde. Ca 5 ha av dessa 21 ha har idag en avrinning mot takten vilket innebär att
det i praktiken är 16 ha som tas bort från avrinningsområdet med ansökt verksamhet. Jämfört
med avrinningsområdet uppströms Golfbron motsvarar detta en minskning med ca l ,5 %. Den
procentuella påverkan avtar mot Bogeviken. Flödet kan antas minska i samma
storleksordning.
Anerån är en vattenförekomst (Laxarveån SE640357-167483) med tillhörande
miljökvalitetsnormer (MKN). Vattenförekomstens statusklassning är uppdelad i ekologisk och
kemisk status. Ekologisk status innefattar tre underklasser (kvalitetsfaktorer):
• Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer
• Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
• Biologiska kvalitetsfaktorer
Dessa kvalitetsfaktorer är i sin tur är uppdelade på parameternivå. Hur respektive
kvalitetsfaktor bedöms påverkas av ansökt verksamhet beskrivs nedan.
Aneråns nuvarande statusklassning är måttlig ekologiska status och ej god kemisk status, se
vidare s. 27 i PM Ytvatten.

Ekologisk status
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

l

Aneråns hydrologi finns beskriven i PM Ytvatten. Sammanfattningsvis liknar Anerån övriga
mindre vattendrag på Gotland med kraftiga vattenföringsvariationer under året och även under
en månad. Under torrperioder är vattenföringen i praktiken noll och under våta perioder kan
den uppgå till ca l ,5 kubikmeter per sekund. Under sommarmånaderna är vattendraget oftast
torrlagt, vatten flödar i ån endast vid tillfällen vid kraftig nederbörd. Vid Aneråns utflöde vid
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Bogeviken sker i praktiken inget flöde under sommarmånaderna. Detta beror på att det lilla
flöde som skapas under sommarmånaderna tas upp av växtlighet, avdunstar, används inom
ramen för golfbanans verksamhet m.m. Anerån har till stor del rätats ut och kanaliserats, vid
golfbanan har ett flertal dammar anlagts.
Bortsett från området kring golfbanan är det sammantagna intrycket att vattendragets
utformning inte skiljer sig så mycket mellan olika lokaler med avseende på vattendragets
bredd, bottenstruktur, närmaste omgivning och lutning (strömningshastighet). I området kring
golfbanan är fåran mer meandrande med anlagda dammar. Dammarna ger en viss dämpande
effekt på flödet och de större dammarna håller vatten året runt. Volymen är dock inte
tillräcklig för att förse Anerån med vatten året runt, vattnet blir stående i dammarna. Den
ansökta verksamheten kommer att leda till lägre flöden. Flödesminskningen bedöms dock ha
mycket liten betydelse för vattendragets utformning och naturmiljön.
Jämfört med nollalternativet, att inget förnyat tillstånd erhålls, innebär den ansökta
verksamheten att avrinningsområdet uppströms Golfbron minskar med ca 1,5 %. Sett till
medelvattenföringen är denna påverkan marginell. Anerån är idag torrlagd vid lägsta
lågvattenföring. Bortfallet av avrinning skulle innebära en troligen helt försumbar, men i
värsta fall marginell, ökning av tiden då Anerån är torrlagd.
Den planerade verksamheten kommer sammantaget att innebära troligen försumbara, men
möjligen marginella, skillnader för hur vattendragets vattenföring eller flödeshastigheter
förekommer under endera delen av året. Den minskade tillrinningen till Anerån bedöms alltså
inte medföra en försämring av de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna, inte heller vid
bedömning på parameternivå.

Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer
Vattenkvalitén i Anerån kommer vid ansökt verksamhet till stor del att bli opåverkad av
täktverksamheten. Den påverkan som kvarstår är tillförsel av dagvatten från en del av
truckvägen. Detta dagvatten innehåller tidvis förhöjda halter av suspenderat material till följd
av kraftig eller långvarig nederbörd. Total mängd tillfört suspenderat material till Anerån
kommer att minska till följd av den ansökta verksamheten. Åtgärder för att minska mängden
suspenderat material till Anerån från truckvägen har vidtagits inom ramen för ett
tillsynsärende och fler åtgärder kan komma att genomföras inom ramen för det ärendet.
Utöver suspenderat material sker inga utsläpp från täktverksamheten som kan påverka
Anerån. De särskilt förorenande ämnen som beaktas vid bedömning av ekologisk status
förväntas inte beröras av ansökt verksamhet. De fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna
bedöms sammantaget inte försämras av ansökt verksamhet.

Biologiska kvalitetsfaktorer
Biologiska kvalitetsfaktorer (för Anerån och andra vattendrag är dessa bottenfauna, fisk och
kiselalger) är överordnade hydromorfologiska och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer.
Eftersom inga fysiska arbeten planeras i Anerån bedöms de biologiska kvalitetsfaktorerna inte
påverkas negativt.
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De hydromorfologiska och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna är stödjande
kvalitetsfaktorer till de biologiska bedömningarna. Om de hydromorfologiska och fysikaliskkemiska kvalitetsfaktorernas status inte försämras är förutsättningarna goda att inte heller de
biologiska kvalitetsfaktorernas status försämras. Eftersom den ansökta verksamheten inte
bedöms försämra dessa eller överhuvudtaget påverka dem mer än högst marginellt, bedöms
konsekvenserna på de biologiska kvalitetsfaktorerna bli obetydliga.

Kemisk status
Konsekvenserna för kemisk ytvattenstatus bedöms i allt väsentligt följa den
konsekvensbedömning som gjorts för de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna. De
prioriterade ämnen som beaktas vid bedömning av kemisk status uppkommer inte i ansökt
verksamhet. Den ansökta verksamheten innebär således inte någon risk för att kemisk
ytvattenstatus försämras i Anerån.

Korrigerad tabell 8 i bilaga B5 (PM Ytvatten)

Tabell 8. Vattenkvalitet i länshållningsvatten vid Filé hajdar-täkten, Västra brottet och i
vattendraget Anerån.
20112017
Filé Hajdar Pumpstation
mg/l
Fraktion

20152017

2014-2017
Västra brottet pumpstation
mg/l

Anerån Bron mg/l

Max

Median

Antal

Max

Median

Antal

Max

Suspenderat mtrl

21

6,0

26

11

3,5

13

19

5,9

11

Klorid

150

9,9

24

2000

950

13

13

11

11

Totalkväve

6,1

2,3

16

6,8

2,3

17

3,5

1,5

11

Nitrat

23,5

7,8

18

28

4,6

17

14

<0,44

9

Ammonium

2,0

0,071

18

0,22

0,080

17

0,31

0,051

9

Alkalinitet

230

170

2

260

220

10

-

Totalfosfor

0,014

0,0087

13

0,07

0,0091

17

0,066

0,032

11

3,8

11

TOC

-

6

5

10

-

Oljeindex

-

0,29

<0,10

9

-

Turbiditet (FNU)

-

-

9,7

Koppar, Cu

0,0017

0,00076

15

0,0031

0,0011

17

-

Krom, Cr

<0,0010

<0,00020

15

0,0022

0,00047

17

-

Vanadin, V

<0,00050

0,00022

13

0,0020

0,0004

17

-

Nickel, Ni

0,011

0,0052

15

0,0029

0,0013

17

-

Bly, Pb

0,00039

0,000091

15

0,0026

<0,00025

17

-

Kadmium, Cd

<0,00010

<0,000020

15

<0,0004

<0,00004

17

-

0,00022

0,00012

10

-

Tallium, TI
Zink, Zn

-

Median Antal

0,0029

0,0016

13

0,034

<0,0050

17

-

<0,00010

<0,00010

15

<0,00010

<0,00010

17

-

NH4-N

1,2

0,056

15

0,17

0,089

13

0,24

0,063

11

NO3-N

5,3

1,7

25

5,9

0,20

13

3,1

0,77

9

Barium, Bä

0,21

0,031

13

0,11

0,059

13

-

Kobolt, Co

0,00093

<0,00040

13

<0,0020

<0,0010

13

-

Arsenik, As

0,0008

0,00048

15

<0,0020

<0,00050

13

-

Uran, U

0,017

0,0081

15

0,0037

0,0023

13

-

DOC

8,1

4,1

13

7,2

5,3

13

-

Konduktivitet
mS/m

190

82

15

650

470

13

-

Kalcium, Ca

250

120

15

340

190

13

.

Kvicksilver, Hg

GRUNDVATTENMODELL CEMENTA SLITE - SCENARIO 20141Dnoll

B: Lågvatten

Figur 1-5

Indirekt påverkansområde för Grundvattennivån i lager A (vattenförande L27). Innanför den ljusblå
linjen är höjningen av grundvattennivån större än l m. Jämförelse 2041D och 2041Dnoll. Högvatten
(dec) och lågvatten (juli).

Golder Associates. 2018. JH.
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GRUNDVATTENMODELL CEMENTA SLITE - SENSITIVITETSANALYS

1. SENSITIVITETSANALYS

1.1 Inledning
Följande studie är en komplettering till den tidigare utförda modelleringen av grundvattenförhållanden vid Slite på Gotland. Grundvattenmodelleringen har presenterats i en rapport av Golder
Associates (2017). Eftersom denna studie är en komplettering kommer inte den upprättade
grundvattenmodellen att presenteras i detalj i detta dokument.

1.2 Syfte
Det som är av störst betydelse för den etablerade modellen är den grundläggande hydrogeologiska
beskrivningen av grundvattensystemet på Filé hajdar och dess omgivning t.ex. geometri, typ av
bergart, lagerföljder, sprickzoner samt systemets dynamiska beteende som det har observerats i
borrhål etc. (detta kallas ofta för en konceptuell modell). Den hydrogeologiska beskrivningen
inkluderar ett antal subhorisontella vattenförande lager som försörjs av vatten via vertikala sprickor.
Dessa strukturer har observerats vid fältstudier, bland annat med hjälp av hydrauliska tester i borrhål
och geofysiska undersökningar m.m. Den hydrogeologiska beskrivningen är inte en del av
sensitivitetsanalysen. Syftet med denna studie är att utföra en begränsad sensitivitetsanalys av den
etablerade modellens kalibrering med avseende på två av de viktigaste parametrarna för modellens
kalibrering: (i) De vattenförande lagrens genomsläpplighet, och (ii) nettonederbörden. Det är dessa
två parametrar som har störst betydelse för modellens beteende. Den upprättade modellen är
kalibrerad vilket betyder att modellen förmår att reproducera ett antal olika observationer av det
studerade systemets beteende. Detta gör att osäkerheten i de viktiga parametervärdena blir betydligt
mindre än om parametervärden inte baserades på en kalibrering. Detta diskuteras mer i detalj i nedan.

1.3 Den kalibrerade modellen
Den upprättade modellen som presenteras i rapporten (Golder, 2017) är kalibrerad. Följande text är
ett citat ur denna rapport, tagen ur kapitel 4.9:
"En begränsad kalibrering har utförts av modellen. Modellen har kalibrerats mot uppmätta volymer som pumpats från dagbrotten och
mot observerade grundvattennivåer i de kommunala produktionsbrunnarna samt utvalda borrhål. Det studerade systemet är mycket
komplext och bergmassans egenskaper är heterogena, och det finns därför ingen unik lösning för kalibreringen. Flera olika alternativa
beskrivningar är möjliga. Den kalibrerade modellen är det alternativ som bedöms vara det mest troliga.
Kalibreringen är tidsberoende (transient) och redovisar det studerade systemets variation under ett medelår/normalår. Syftet med att
utföra en transient kalibrering, som är komplicerad och tidsödande, är att upprätta en modell som kan simulera hur de framtida
grundvattennivåerna kommer att variera under ett teoretiskt medelår/normalår. Detta möjliggör en analys av både högvattensituationen
(vinter) och lågvattensituationen (sommar). De simulerade regionala grundvattennivåerna är inte kalibrerade i detalj då det främst är
förändringen av grundvattennivåerna som studerats.
Kalibreringen utfördes för en situation med dagbrotten definierade med den storlek som dagbrotten hade under 2016. Pall 2 i Västra
brottet simulerades som icke vattenfylld, alltså som en dränerad del av Västra brottet. Det kalibrerade medelåret kallas Scenario 2016.
Nettonederbörden är den som angivits i Kapitel 2.7.
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Kalibreringens hade som mål att den kalibrerade transienta modellen: (i) simulerar inflöden till dagbrotten som stämmer med de
uppmätta flödena, (ii) Simulerar vattennivåer i produktionsbrunnarna som stämmer väl med de uppmätta nivåerna, (iii) Simulerar
vattennivåer i BH86 som stämmer rimligt väl överens med de uppmätta nivåerna för detta borrhål.
Metoden för att nå kalibreringens mål var att justera egenskaperna för de statistiska fördelningar som definierar de olika lagrens
heterogena K-värden och magasinsegenskaper. Ett stort antal transienta simuleringar utfördes för att nå kalibreringsmålen, baserat på
en "trial and errof metodik."

Som nämns i texten ovan så kan man tänka sig alternativa beskrivningar av det studerade
hydrogeologiska systemet, men den etablerade och kalibrerade modellen är den beskrivning som
bedöms vara mest trolig. Det är inte så att modellen kan kalibreras för vilken hydrogeologisk
beskrivning som helst eller för vilka parametervärden som helst. Endast beskrivningar som ligger
mycket nära den etablerade modellen kan kalibreras mot uppmätta data. Om vi utgår från den
kalibrerade modellen, så är det endast för mindre förändringar av de betydelsefulla parametrarna som
det är möjligt att erhålla en kalibrerad modell genom att olika betydelsefulla egenskaper noggrant
balanseras mot varandra. Detta gör den etablerade modellen trovärdig.
Modellen är kalibrerad mot följande data:
- Transient inflöde till Filé hajdar takten.
- Inflöde till Västra/östra brotten.
- Uppmätta volymer som pumpats från produktionsbrunnarna
- Observerade transienta grundvattennivåer i de kommunala produktionsbrunnarna.
- Transienta grundvattennivåer i utvalda borrhål, främst BH86.
- Koncentration av salt i produktionsbrunnarna.
Om man ändrar på någon betydelsefull egenskap i den kalibrerade modellen så kommer modellens
egenskaper att förändras och modellen kommer ej längre att vara kalibrerad, de simulerade flödena
till dagbrotten kommer ej längre att stämma med uppmätta flöden, vattennivåerna i
produktionsbrunnarna kommer ej längre att stämma med uppmätta nivåer osv. En sensitivitetsanalys
av hur betydelsefulla parametrar påverkar inflöden till dagbrotten och vattennivåer i
produktionsbrunnarna är en intressant analys, men man bör komma ihåg att när viktiga
parametervärden förändras så erhålls en modell som inte är kalibrerad.

1.4 Sensitivitet med avseende på de vattenförande lagrens
genomsläpplighet
En sensitivitetsanalys har utförts som visar hur inflöden till dagbrotten och hur vattennivåer i
produktionsbrunnarna förändras då genomsläppligheten för de vattenförande lagren varieras.
Modellen innehåller 11 subhorisontella vattenförande lager i berget, dessa lager framgår av figuren
nedan (Figur 1-1).
Genomsläppligheten (K-värdena) för dessa lager (subhorisontella zoner) varierar från lager till lager.
Dessutom så är genomsläppligheten i dessa lager definierad som heterogen, dvs K-värdena varierar
från beräkningscell till beräkningscell, detta diskuteras mer i detalj i Kapitel 4.8 i Golder (2017).
De statistiska fördelningarna som definierar K-värdena framgår av Figur 1-2 nedan.
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Lager FHZ1 och FHZ2, samt A, B, C och D representerar
sub-horisontella vattentärande lager som är tolkade frän fält-data.
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Figur l-I

Ett tvärsnitt i Väst-Östlig riktning genom Filé hajdar takten. Figuren visar den konceptuella indelningen i
olika lager och strukturer, som dessa är definierade i modellen. Notera att figuren endast avbildar
modellens östra del (Filé hajdar och Slite). Den vertikala skalan är c:a 20 gånger större än den
horisontala skalan.
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Vattenförande sub-horisontella zoner. Fördelningsfunktion. Genomslå" pplighet.
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Figur 1-2

Statistisk fördelning av T-värden (transmissivitet) i de vattenförande lagren (subhorisontella zoner).

I sensitivitetsanalysen har genomsläppligheten på de vattenförande lagren förändrats genom att alla
de heterogena K-värdena i de studerade lagren multipliceras med en K-faktor, tex 2.0 (eller 0.5) osv.
Simuleringarna utfördes med en modell som representerar den nuvarande situationen som i denna
studie representeras av år 2016, se Golder (2017). Simuleringarna utfördes för stationära
förhållanden. Nettonederbörden representerar mars månad.
Resultaten av sensitivitetsanalysen för genomsläpplighet presenteras nedan i Figur 1-3 och Figur 1-4.
Resultaten presenteras i relation till den kalibrerade modellen.
I Figur 1-3 och Figur 1-4 är genomsläppligheten definierad som en K-faktor. Med detta menas att
olika simuleringar med olika K-värden anges i relation till K-värdet för den kalibrerade modellen.
Den kalibrerade modellen far då det relativa värdet l .0 och en simulering (sensitivitetfall) med Kvärden som är dubbelt så stora som i den kalibrerade modellen får det relativa värdet 2.0 osv.
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1.4.1 Sensitivitetsanalys - Genomsläpplighet - Vattennivåer i produktionsbrunnarna
Hur vattennivåerna i produktionsbrunnarna (medelvärde) varierar med genomsläppligheten i de
vattenförande lagren visas i Figur 1-3. Figuren visar ett icke linjärt samband.
Den röda punkten i mitten av figuren representerar den kalibrerade modellen. Eftersom resultaten
presenteras i relation till den kalibrerade modellen så är K-faktorn för den kalibrerade modellen lika
med 1.0 och förändring i vattennivå lika med noll.
Av figuren framgår att när genomsläppligheten ökar så stiger vattennivåerna i produktionsbrunnarna.
Om genomsläppligheten ökar med en faktor lika med 2.0 då stiger vattennivån med nära l m.
Av figuren framgår att när genomsläppligheten minskar, då sjunker vattennivåerna i
produktionsbrunnarna. Om genomsläppligheten minskar med en faktor lika med 0.5 då sjunker
vattennivån med nära 1.7m.

Sensitivitetsanalys av vattennivå i produktions brunnar
(medelvärde för april manad)
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Figur 1-3

Sensitivitetsanalys av vattennivån i produktionsbrunnarna. Förändring av vattennivån i brunnarna då de
vattenförande lagrens genomsläpplighet varieras (K-faklor).
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1.4.2 Sensitivitetsanalys - Genomsläpplighet - Inflöde till dagbrotten
Hur inflöde till dagbrotten förändras då de vattenförande lagrens genomsläpplighet varieras (Kfaktor) visas i Figur 1-4. Figuren visar ett icke linjärt samband. I figuren är genomsläppligheten
definierad som en K-faktor, detta diskuteras ovan. På samma sätt anges inflödet som ett relativt
värde. Den röda punkten i figuren representerar den kalibrerade modellen. Eftersom resultaten
presenteras i relation till den kalibrerade modellen så är K-faktorn för den kalibrerade modellen lika
med 1.0 och i inflödet är lika med 100%. De simulerade inflöden för de olika sensitivitetsfallen visas
i procent av inflödet till den kalibrerade modellen.
Av figuren framgår det att när genomsläppligheten ökar så ökar också inflödet till dagbrotten.
Om genomsläppligheten ökar med en faktor lika med 2.0 då ökar inflödet till Filé hajdar takten, och
inflödet blir lika med 140% av inflödet i den kalibrerade modellen (ökning med 40%).
Om genomsläppligheten ökar med en faktor lika med 2.0 då ökar inflödet till Västra/östra brotten,
och inflödet blir lika med 125% av inflödet i den kalibrerade modellen (ökning med 25%).
Av figuren framgår det att när genomsläppligheten minskar då minskar också inflödet till dagbrotten.
Om genomsläppligheten minskar med en faktor lika med 0.5 då minskar inflödet till Filé hajdar
takten, och inflödet blir lika med 77% av inflödet i den kalibrerade modellen (minskning med 23%).
Om genomsläppligheten minskar med en faktor lika med 0.5 då minskar inflödet till Västra/östra
brotten, och inflödet blir lika med 77% av inflödet i den kalibrerade modellen (minskning med 23%).
Sensitivitetsanalys av inflöde till Filé hajdar dagbrott
(medelvärde för april manad)
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Figur 1-4

Sensitivitetsanalys av inflöde till dagbrotten. Förändring av inflöde i procent då de vattenförande lagrens
genomsläpplighet varieras (K-faktor).
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1.5 Sensitivitet med avseende på nettonederbörden
En sensitivitetsanalys har utförts som visar hur inflöden till dagbrotten och hur vattennivåerna i
produktionsbrunnarna förändras då nettonederbörden varieras.
1.5.1 Nettonederbörden
Hydrometerologi och den nettonederbörd som har använts i modellen diskuteras i Kapitel 2.7 i
Golder (2017). I modellberäkningarna har vi använt oss av samma värde på nettonederbörden som i
en studie av SGU för Gotlands kommun: Gotlands kommun, Visby vattenförsörjning Dnr: 08 1285/2003. Det använda värdet på nettonederbörden baseras på data från SMHI, som har beräknat
nettonederbörden för olika platser på Gotland. Resultatet presenteras i Tabell 1-1 nedan.
Tabell 1-1

Av SMHI uppskattad och beräknad nettonederbörd för ett medelår avseende olika platser på Gotland.
(Från studie av SGU för Gotlands kommun, Gotlands kommun, Visby vattenförsörjning Dnr: 08 -1285/2003J.
Gotland. Uppskattad och beräknad nettonederbörd [mm/månad]

Månad
Roma SV
Roma NV
Fårö
Herrvik
Visby
MEDEL

1
25
21
17
19
19
20.2

2
19
16
12
11
14
14.4

3
35
30
24
31
29
29.8

4
31
27
22
25
26
26.2

5
9
6
6
5
6
6.4

6
3
2
2
3
2
2.4

7
2
1
3
1
1
1.6

8
2
2
3
2
2
2.2

9
6
5
5
4
5
5.0

10
11
9
8
6
8
8.4

11
23
18
16
12
16
17.0

12
26
22
18
17
19
20.4

Total
192
159
136
136
147
154

Av tabellen framgår att medelvärdet för de olika platserna är lika med 154 mm/år och det är detta
värde som har använts i denna studie. Detta valda värde är ett representativt värde baserat på
beräkningar av SMHI och har använts för att göra modellberäkningarna jämförbara med tidigare
studier utförda för Gotlands kommun.
Fördelningen av nettonederbörden över året har kalibrerats i den upprättade modellen så att
modellens beteende stämmer väl med uppmätta vattennivåer i borrhål och i kommunens
produktionsbrunnar. Vid denna kalibrering av nettonederbördens fördelning under året har följande
data använts:
(i)
Nederbördsdata från SMHI stationen Hejnum hällar, månadsmedelvärden för perioden
1971-2016
(ii)
Avdunstnings fördelning under ett normalår, baserat på den potentiella avdunstningen för
ett normalår som den har uppskattats vid Visby flygplats av SMHI.
Den beräknade vattenbalansen för Filé hajdar och Slite, avseende ett medelår, visas nedan i Figur 1-5
och Tabell 1-2. Värdena som anges i Tabell 1-2 kan anses representera ett medelår/normalår. Som
framgår av figuren och tabellen så förekommer i modellen ingen nettonederbörd under
sommarmånaderna Jun-Jul-Aug. Det är under vintern som nettonederbörden och grundvattenbildningen huvudsakligen äger rum. I verkligheten är det troligt att under vissa år kan en ringa
nettonederbörd förekomma under sommaren. I modellen är nettonederbörden dock alltid noll under
sommaren. Antagandet om noll nettonederbörd under sommaren utgör ett konservativt antagande
med avseende på den påverkan som erhålls från de utökade dagbrotten.
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Figur 1-5

Beräknad vattenbalans för ett medelår avseende Filé hajdar och Slite.

Tabell 1-2

Beräknad vattenbalans för ett medelår avseende Filé hajdar och Slite
Slite och Filé hajdar. Uppskattad och beräknad vattenbalans i [mm/månad]

Månad
P
E
R

1
59.4
33.3
26.1

2
45.3
27.2
18.1

3
40.9
29.6
11.3

4
34.8
32.0
2.8

5
33.9
33.9
0

6
45.0
45.0
0

7

67.3
67.3
0

8
61.0
58.7
2.3

9
61.1
51.9
9.2

10
62.2
40.9
21.3

11
70.7
39.5
31.2

12
68.9
37.4
31.4

Total
650.5
496.7
153.8

1.5.2 Sensitivitetsanalys - Nettonederbörd - Vattennivåer i produktionsbrunnarna
Vattennivåerna i produktionsbrunnarna och inflödena till dagbrotten varierar med nettonederbörd och
årstider. Det är lämpligt att använda en tidsberoende (transient) simulering eftersom vattennivåerna i
brunnarna inte bara beror av nettonederbördens storlek, utan också på det studerade systemets
tidigare tillstånd, dvs om grundvattennivåerna är i sjunkande (vår-sommar) eller stigande (höstvinter) fas. Resultaten som presenteras nedan baseras på det kalibrerade normalåret som redovisas i
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Golder (2017) med avseende på den nuvarande situationen. Simuleringarna representerar ett transient
normalår -för år 20 1 6.
Hur vattennivåerna i produktionsbrunnarna (medelvärde) varierar med nettonederbörden
(månadsvärden) visas i Figur 1-6.
Sensitivitetsanalys av vattennivå i produktionsbrunnar
(transient simulering)

20
18
16

c

16

klrrjulérad vattennivå i pri

10

20

30

40

Nettonederbörd (mm/månad)
Figur 1-6

Sensitivitetsanalys av vattennivån i produktionsbrunnarna. Förändring av vattennivån i brunnarna då
nettonederbörden varieras.

Figur 1-6 visar ett tydligt icke linjärt samband. Modellen producerar dessutom olika värden på
vattennivån i brunnarna för ungefär samma nettonederbörd beroende på det studerade systemets
tidigare tillstånd, dvs om grundvattennivåerna är i sjunkande (vår-sommar) eller stigande (höstvinter) fas. Flera olika nivåer erhålls också då nettonederbörden är lika med noll, alltså under
sommarmånaderna, den lägsta nivån är nära +1 m och den infaller i slutet på sommaren. Under
vintern är nivåerna höga, den högsta nivån är lite drygt +18 m. En icke linjär kurva har anpassats till
värdena (fjärdegradspolynom) där kurvan tydligt visar på tre olika stadier. Tydligt fallande nivåer då
nettonederbörden understiger c:a 10 mm/månad, en betydligt flackare kurva då nettonederbörden
överstiger c:a 10 mm/månad och en i det närmaste horisontal kurva då nettonederbörden överstiger
c:a 28 mm/månad.

1.5.3 Sensitivitetsanalys - Nettonederbörd - Inflöde till Filé hajdar takten
Hur inflödet till Filé hajdar takten varierar med nettonederbörden visas i Figur 1-7.1 figuren är
nettonederbörden definierad som relativa månadsvärden. Med detta menas att de olika
månadsvärdena för nettonederbörden anges i relation till ett medelvärde för dessa värden.
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Medelvärdet far då det relativa värdet l .0 och ett månadsvärde som är dubbelt så stort som
medelvärdet far det relativa värdet 2.0, osv. På samma sätt anges inflödet som ett relativt värde.
Figuren visar ett i det närmaste linjärt samband med stora inflöden då nettonederbörden är stor och
små inflöden då nettonederbörden är liten. Modellen producerar något olika värden på inflödet for
ungefar samma nettonederbörd beroende på det studerade systemets tidigare tillstånd, dvs om
grundvattennivåerna är i sjunkande (vår-sommar) eller stigande (höst-vinter) fas. Flera olika nivåer
erhålls också då nettonederbörden är lika med noll, alltså under sommarmånaderna, det lägsta
inflödet är lika med 0.32 gånger medelvärdet, och det infaller i slutet på sommaren. Det högsta
inflödet är nära l .9 gånger medelvärdet och det infaller under vintern. Av figuren framgår t.ex. att om
nettonederbörden en månad är dubbelt så stor som medelvärdet under året, då ökar inflödet till Filé
hajdar takten den månaden till ett värde som är lika med c:a 1.6 gånger medelvärdet för inflödet.
Sensitivitetsanalys av inflöde till Filé Hajdar dagbrott.
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• Simulerat inflöde till Filé Hajdar dagbrott för 2016
•

Figur 1-7

Medel netto nederbörd, medel inflöde, 2016

Sensitivitetsanalys av inflöde till Filé hajdar takten. Förändring av inflöde i procent då nettonederbörden
varieras (relativ nettonederbörd baserat på månadsvärden). Relativ nettonederbörd lika med LO
motsvarar medelvärdet baserat på månadsvärden. Exempelvis, relativ nettonederbörd lika med 2.0
motsvarar en nettonederbörd som är dubbelt så stor som medelvärdet.
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1.6 Alternativa kalibreringar
Som nämns ovan så kan man tänka sig alternativa beskrivningar av det studerade hydrogeologiska
systemet men den etablerade och kalibrerade modellen är den beskrivning som bedöms vara mest
trolig. Det är inte så att modellen kan kalibreras för vilken hydrogeologisk beskrivning som helst,
eller för vilka parametervärden som helst. Endast beskrivningar som ligger mycket nära den
etablerade modellen kan kalibreras mot uppmätta data. Om vi utgår från den kalibrerade modellen så
är det endast för mindre förändringar av de betydelsefulla parametrarna som det är möjligt att erhålla
en kalibrerad modell, genom att olika betydelsefulla egenskaper noggrant balanseras mot varandra.
Detta gör den etablerade modellen trovärdig.
1.6.1 Alternativ kalibrering, större genomsläpplighet l de vattenförande lagren, KA2
För att demonstrera hur modellen fungerar vid olika försök att kalibrera denna har vi tagit fram en
alternativ kalibrering. Den ursprungliga kalibrerade modellen kallar vi för scenario KA1, den
alternativa kalibreringen kallas för scenario KA2. För scenario KA2 har vi valt att multiplicera
genomsläppligheten i de vattenförande lagren med en faktor 2.0. Från Figur 1-3 kan vi se att
vattennivån i produktionsbrunnarna stiger med nära l m. Från Figur 1-4 kan vi se att inflödet till Filé
hajdar takten ökar med 40% och inflödet till Västra/östra brotten ökar med 25%.
Eftersom vattennivåerna i produktionsbrunnarna stiger till högre nivåer än de uppmätta och eftersom
inflöden till dagbrotten ökar och blir större än de uppmätta flödena, så måste modellens egenskaper
korrigeras så att vattennivåerna i produktionsbrunnaran och inflödena till dagbrotten stämmer med
uppmätta nivåer. Denna korrigering har utförts genom att vi lägger till en störd zon runt dagbrotten
och brunnarna i den alternativa kalibreringen (KA2). I KA2 kan en störd zon med låg
genomsläpplighet kompensera för att de vattenförande lagren i KA2 har en större genomsläpplighet
äniKAl.
Även i den ursprungliga kalibrerade modellen (KA1) finns en störd zon kring produktionsbrunnarna.
Denna störda zon är en lokal kalibrering av förhållandena i och kring varje produktionsbrunn
individuellt, och det behövs bara en ringa minskning av genomsläppligheten i dessa zoner i KA2 för
att få ner vattennivåerna i produktionsbrunnarna så att de närmar sig de uppmätta nivåerna.
I KA l finns det ingen störd zon kring dagbrotten. Det är teoretiskt möjligt att det i verkligheten
skulle kunna finnas en störd zon kring delar av dagbrotten, men det är dock osäkert hur stor denna
zon i så fall är och hur den påverkar inflödena till dagbrotten. I KA2 definieras en störd zon kring
dagbrotten som är av betydande storlek och som har mycket lägre genomsläpplighet än de
vattenförande lagren. Denna zon begränsar inflödena så att inflödena stämmer rimligt väl med de
uppmätta flödena. Stora störda zoner kring dagbrotten med låg genomsläpplighet blir ett extra tillägg
till modellen som bara är nödvändigt då genomsläppligheten är stor i de vattenförande lagren.
Genomsläppligheten på den störda zonen definieras genom en faktor som multipliceras med
genomsläppligheten i det omgivande berget inom en given radie. En faktor lika med 0.01 med en
radie av 100 m betyder alltså att genomsläppligheten i berget i KA2 reduceras till 1% av
genomsläppligheten i KA l inom en radie av 100 m.
För att erhålla de nödvändiga egenskaperna för den störda zonen så genomfördes ett antal olika
simuleringar med olika egenskaper för den störda zonen, inflöden och vattennivåer beräknades och
egenskaperna för den störda zonen justerades (trial-and-error). Dessa simuleringar, för att kalibrera
Golder Associates. 2018. JH.
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scenario KA2, utfördes som stationära simuleringar som återskapar startpunkten för de transienta
simuleringarna av normalåret. Slutligen erhölls följande egenskaper för den störda zonen i KA2, se
Tabell 1-3.
Tabell 1-3

Scenario KA2: Egenskaper på störd zon kring produktionsbrunnar och dagbrott.

Objekt
Produktionsbrunnar
Horisontalt
Vertikalt
Filé haidar takten
Horisontalt
Vertikalt
Västra/Östra dagbrotten
Horisontalt
Vertikalt

K-faktor

Radie

0.03
0.03

10m

0.01
0.0001

100m
10m

0.08
0.08

100m
10m

5m

När scenario KA2 används i en transient simulering producerar modellen ett dynamiskt beteende som
skiljer sig från det dynamiska beteende som produceras av den ursprungliga kalibrerade modellen
(KA1). Inflödena till dagbrotten är nära desamma och den initiala vattennivån i
produktionsbrunnarna är densamma, men Scenario KA2 producerar ett dynamiskt beteende som är
annorlunda med mindre variation i grundvattennivåer än för KA l. För KA2 stämmer den simulerade
variationen i vattennivå i produktionsbrunnarna under ett normalår mindre bra med det uppmätta
beteendet. I slutet på sommaren är vattennivån i produktionsbrunnarna c:a 5 m högre i KA2 i
jämförelse med KA1. Det dynamiska beteendet visas i Figur 1-8. Man inte kan ändra på
genomsläppligheten utan att det påverkar hela kalibreringen, inklusive det dynamiska beteendet.
Det går dock att korrigera det dynamiska beteendet genom att förändra magasinsegenskaperna i
modellen, främst genom att ändra på magasinskoefficienten. För att få en snabbare avsänkning i KA2
som stämmer bättre med uppmätta värden, så måste magasinskoefficienten för de vattenförande
lagren göras mindre än de standardvärden som användes i KA l. Dessutom är det möjligt att införa
särskilda extra egenskaper för brunnarna i KA2 så att de visar större avsänkningar. De ovan
diskuterade ingreppen blir extra tillägg till modellen som bara är nödvändiga då genomsläppligheten
är stor i de vattenförande lagren.
Som framgår av tabellen är det nödvändigt att införa stora störda zoner med mycket liten
genomsläpplighet för att kunna erhålla korrekta inflöden till dagbrotten i KA2. Från denna iakttagelse
kan man dra slutsatsen att KA2 är en mindre sannolik kalibrering än KA l eftersom en beskrivning
med stora störda zoner med mycket liten genomsläpplighet bedöms vara hydrogeologiskt osannolik.
Från en vetenskapsfilosofisk synvinkel så går denna typ av resonemang tillbaka till ett koncept som
kallas för Occams rakkniv på svenska eller Occams razor på engelska (William Ockham c:a 1320).
Detta är en princip inom vetenskaplig metod som innebär att man inte skall göra fler antaganden än
som behövs för att förklara de observationer som man har. På engelska brukar principen beskrivas
som "Assumptions should not be multiplied beyond necessity". Värt att notera är att det alltså inte
handlar om att bygga en överdrivet förenklad modell för en sådan modell kan inte förklara de
observationer som har av det studerade systemet. Modellen skall vara så omfattande och så komplex

Golder Associates. 2018. JH.
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att den kan förklara (reproducera) de observationer som man har av det studerade systemets beteende,
men modellen bör inte vara ännu mer omfattande och komplex.

Medelnivåer och Nettonederbörd.
r

100

10

0.00

0.08 0.17 0.25 0.33 0.42

0.50 0.58 0.67 0.75 0.83 0.92 1.00

1.08

1.25

1.33

1.42 1.50

- KAl: BH86, Simulerad vattennivå. Filé Hajdar dagbrott 2016.
• KAl: Produktionsbrunnar, Simulerad vattennivå. 2016
- KA2: Produktionsbrunnar, Simulerad vattennivå. 2016.
• KA2: BH86, Simulerad vattennivå. Filé Hajdar dagbrott 2016
-Nettonederbörd, P-ET, Månadsmedelvärden.

Figur 1-8

Scenario KAl och KA2 (år 2016): Simulerade och uppmätta nivåer i produktionsbrunnarna och i BH86.

1.6.2 Alternativ kalibrering, mindre genomsläpplighet l de vattenförande lagren, KA3
Man skulle också kunna tänka sig en alternativ kalibrering där de vattenförande lagren görs något
mindre genomsläppliga. Vi kallar detta scenario KA3. Om vi tex gör de vattenförande lagren hälften
så genomsläppliga så kan vi från Figur 1-3 sluta oss till att vattennivån i produktionsbrunnarna
sjunker med nära l .7 m. Från Figur 1-4 kan vi se att inflödet till Filé hajdar minskar med 23% och
inflödet till Västra/östra brotten minskar med 23%.

Golder Associates. 2018. JH.
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Problemet med scenario KA3 är att detta scenario inte är så enkelt att kalibrera utan stora ingrepp i
den hydrogeologiska beskrivningen. Skälet till detta är att vi har tydligt reducerat grundvattenflödet i
de vattenförande lagren när vi minskade genomsläppligheten. Det finns inte tillräckligt mycket vatten
i de vattenförande lagren i KA3 för att modellen skall producera de uppmätta inflödena till
dagbrotten.
För produktionsbrunnarna skulle det gå att tydligt öka den vertikala genomsläppligheten för
krosszonen i vilken brunnarna är placerade, samt i området kring brunnarna, för att därmed skapa ett
större vattenflöde till brunnarna. En liknande korrigering kan inte göras för dagbrotten eftersom det
inte finns några krosszoner vid dagbrotten. Det är dessutom knappast rimligt att göra krosszonen vid
produktionsbrunnarna ännu mer betydelsefull på bekostnad av de vattenförande lagren.
För scenario KA2 räckte det med att införa en störd zon med mindre genomsläpplighet för att få
rimliga inflöden till dagbrotten, men för KA3 räcker det inte med att införa en störd zon som är mer
genomsläpplig då det helt enkelt inte finns tillräckligt med vatten i de vattenförande lagren i scenario
KA3. Det är dessutom knappast rimligt att det skulle finas stora störda zoner kring dagbrotten som
har en väldigt mycket större genomsläpplighet.
Denna analys visar att det inte är möjligt att kalibrera en modell som är tydligt mindre genomsläpplig
än den ursprungliga kalibreringen, inte utan att hela den hydrogeologiska beskrivningen görs om och
en sådan alternativ beskrivning är inte sannolik.

1.7 Referenser
Golder (2017) "Cementa, Slite, Grundvattenmodell - 2017." av Johan Holmen.
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Fördjupad bedömning av påverkan på riksintresse
A.

Naturvårdverkets synpunkter

I Naturvårdsverkets yttrande (aktbilaga 14) behandlas riksintresset för naturvård under avsnitt
3.1.1 yttrandet framförs kritik mot de slutsatser som dragits i ansökningshandlingarna, bl.a.
rörande den konsekvensbedömning för berört riksintresseområde som Cementa gjort.
De aspekter som Naturvårdsverket anser vara ofullständigt utredda ur ett riksintresseperspektiv
beskrivs ingående i flera olika underlagshandlingar till tillståndsansökan. I det dokument som
hanterar riksintressefrågan (Ansökansbilaga B10) görs en sammanfattning av de relevanta
aspekterna med hänvisningar till var mer detaljerade beskrivningar finns. Sådana hänvisningar
har gjorts för att inte tynga materialet med allt för många upprepningar. I det följande
kommenteras Naturvårdsverkets synpunkter och där det ansetts lämpligt kompletteras
redogörelsen med ytterligare utredning. Framställningen har följande avsnitt.
(B)

Utredning av riksintressets huvudkriterier B, C och D

(C)

Indirekt påverkanlndirekt påverkan

(D)

Verksamhetens påverkan på områdets naturtyper och arter som i huvudsak har stor
sårbarhet samt liten areal/population

B.

Utredning av riksintressets huvudkriterier B, C och D

Naturvårdsverket anser att aspekterna rörande huvudkriterierna B, C och D bör utredas särskilt.
I Ansökansbilaga B l O, Riksintresseutredning Filé hajdar, har de huvudkriterier som
Naturvårdsverket refererar till analyserats. I utredningen har kriterierna brutits ned i mindre
beståndsdelar för att tydligare täcka alla de aspekter som tas upp i registerbladet för berört
riksintresseområde. Uppdelningen har gjorts med utgångspunkt i hur länsstyrelsen har preciserat
och motiverat de använda huvudkriterierna.
Huvudkriterium B avser väsentligen opåverkade naturområden. Länsstyrelsen motiverar i
registerbladet huvudkriterium B enligt följande: Området är Gotlands största sammanhängande
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vildmarksområde med en mängd olika naturtyper. Området är föga påverkat. Högt botaniskt
värde och orörda våtmarker.
Huvudkriterium C avser områden med sällsynta naturtyper, hotade eller sårbara biotoper och
arter. Länsstyrelsen motiverar i registerbladet huvudkriterium C enligt följande: Unika
blekevätar, källmyrar. I området häckar bl. a. brun kärrhök och trana.
Huvudkriterium D avser områden med mycket rik flora eller fauna. Länsstyrelsen motiverar i
registerbladet huvudkriterium D enligt följande: Området har en rik och omväxlande flora med
inslag av mycket sällsynta arter. Mycket rika förekomster av blodtopp, vätögontröst och brun
ögontröst.
I ansökningshandlingarna redovisas områdets naturkvalitéer ingående. Dels har Cementa låtit
genomföra detaljerade kartläggningar av naturtyper och artförekomster samt
naturvärdesinventering i ansökningsområdet såväl som i ett större referensområde, dels har de
identifierade värdena belysts ur olika perspektiv för att kunna bedömas i förhållande till
relevanta bestämmelser, såsom artskydd, områdesskydd, riksintressen och miljöbalkens
allmänna hänsynsregler.
Nedan förtydligas var i ansökningshandlingarna de olika aspekterna av huvudkriterierna B, C
och D beskrivs.
•

I Riksintresseutredning Filé hajdar (Ansökansbilaga B10) beskrivs
riksintresseområdets olika naturtyper (inklusive våtmarker) på s. 17-27 och
naturtyperna inom ansökningsområdet beskrivs i på s. 38-41.

•

I nämnda bilaga, på s. 31 -32, beskrivs Vildmarksaspekten.

•

Artförekomster i riksintresseområdet beskrivs på s. 28-30 i
riksintresseutredningen och en mer detaljerad redogörelse av artförekomster
inom ansökningsområdet görs på s. 40.

•

Mer ingående beskrivningar av arter och naturtyper inom
ansökningsområdet och delar av riksintresseområdet finns i rapporten
Biologisk mångfald och naturvärde på Filé hajdar (Ansökansbilaga B6)
med tillhörande bilagor. Här finns även en sammanfattande bedömning av
områdets naturvärde på s. 72-73 där områdets storlek och orördhet belyses.
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Samtliga aspekter som motiverar huvudkriterierna B, C och D finns således utförligt beskrivna i
det ingivna materialet. På motsvarande sätt beskrivs påverkan på de olika aspekterna var för sig
i det ingivna materialet:
•

På s. 37 i Riksintresseutredning Filé hajdar (Ansökansbilaga BIO) återfinns
en tabell över arealen, och andelen, av olika naturtyper som skulle
ianspråktas av den ansökta verksamheten, d.v.s. den direkta påverkan.

•

I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB), Ansökansbilaga B, görs
konsekvensbedömningar avseende påverkan på arter på s. 75-85 samt 87-89.

•

Påverkan på våtmarker inom riksintresseområdet beskrivs i
underlagsrapporterna Grundvattenmodell (Ansökansbilaga B4), PM Ytvatten
(Ansökansbilaga B5), PM om indirekt påverkan på naturvärden i N2000områden (Ansökanbilaga Bil) och PM om indirekt påverkan på
naturvärden i föreslagna N2000-områden (Ansökansbilaga B13).

•

I MKB görs konsekvensbedömningar avseende påverkan på riksintressen
och formellt skyddade områden (s. 65), på naturvärden (s. 72-89) och på
friluftsliv (s. 90)

•

På s. 52-55 i riksintresseutredningen förs ett resonemang kring påverkan på
riksintresset utifrån de frågeställningar som lyfts i Naturvårdsverkets
Handbok med allmänna råd för tillämpningen av 3 kap. 6 §, andra stycket,
Miljöbalken.

C.

Indirekt påverkan

Utöver en ytterligare utredning rörande huvudkriterierna B, C och D så anger Naturvårdsverket,
avseende huvudkriteriet B, att det finns en osäkerhet om hur den indirekta påverkan från
ingreppet kommer att arta sig.
Den indirekta påverkan som den planerade verksamheten medför beskrivs i MKB, t. ex. avsnitt
6.4.2.1 och avsnitt 6.4.2.3. Som framgår ur MKB är den indirekta påverkan inte av sådan
karaktär så att den påverkar arter och naturtyper i någon större omfattning. Det är den direkta
påverkan som utgör den större påverkansaspekten. Nedan redogörs för skälen till denna slutsats.
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Område: Den indirekta påverkan från den utökade verksamheten bedöms bli ungefar
densamma som i dagsläget, med skillnaden att det kommer vara ett delvis annat område som
berörs. I takt med att täktverksamheten förflyttas mot nordväst avtar dock påverkan öster och
söder om takten, samtidigt som den tilltar norr och väster om takten.
Visuell påverkan: Med utgångpunkt i erfarenheten från nuvarande täktverksamhet kan
konstateras att den visuella påverkan är begränsad till taktens absoluta närhet, inom befintligt
verksamhetsområde, eftersom vegetation och topografi gör att takten döljs från de kringliggande
områdena utanför staketet. Motsvarande visuell påverkan bedöms föreligga även efter en
utvidgning av takten, givet att planen är att spara vegetation inom verksamhetsområdet som
bl.a. döljer takten från insyn.
Buller: Även störning genom buller är i dagsläget, vid normal verksamhet, begränsad till
taktens absoluta närområde. Endast vid sprängning gör sig täktverksamheten påmind i en större
del av riksintresseområdet. I dessa situationer kan markvibrationer och buller upplevas på ett
större avstånd och detta bedöms inte förändras till följd av en eventuell utvidgning av
verksamheten.
Kanteffekt: Idag kan vissa kanteffekter ses kring takten genom att ett öppet landskap ändrar
mikroklimatet på de mest närliggande markerna, inte minst genom ökad utsatthet för vind. I
ansökan föreslås att vegetation att sparas i verksamhetsområdet runt omkring brytområdet och
med en sådan åtgärd bedöms kant effektens utbredning begränsas till själva
verksamhetsområdet.
Damning: Damning bedöms inte utgöra ett problem vid takten idag och förväntas inte heller
utgöra ett problem vid en utvidgning av takten.
Hydrologi och naturmiljöer: Vad gäller hydrologi så bedöms de eventuella förändringar som
skulle kunna uppstå i naturmiljöerna närmast takten bli mycket små. Anledningen till detta är att
den växtlighet som återfinns i dessa naturmiljöer inte är grundvattenberoende utan istället
beroende av ytvatten för sin vattenförsörjning. I dessa naturmiljöer ligger grundvattennivån
åtskilliga meter under marken och växtlighet som återfinns här står alltså inte i stor kontakt med
grundvattnet. Dessa naturtyper försörjs istället till största delen av den nederbörd som faller
direkt på den aktuella platsen. Givet det sagda förväntas inga försämringar i förutsättningarna
för flora och fauna närmst takten. De områden som eventuellt skulle kunna påverkas av en
förändrad hydrologi är de våtmarksmiljöer som är belägna längre söderut inom
riksintresseområdet. Dessa försörjs åtminstone delvis av tillrinnande vatten och kan därmed
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påverkas av att ytan på avrinningsområdet minskar i storlek. Omfattningen av en sådan
påverkan bedöms dock bli liten. Dessutom ska tilläggas att eventuell påverkan sker i delar av
riksintresseområdet som redan är påverkade av dikning, körskador och/eller betesdrift. Det rör
sig alltså inte om påverkan inom en "väsentligen opåverkad" del av riksintresseområdet.
Utöver ovan redovisade bedömningar ska noteras att en viktig grundförutsättning i just det här
fallet är att det i dagsläget redan bedrivs täktverksamhet inom riksintresseområdet. Vid
riksintresseområdets utpekande har bedömningen gjorts art området har karaktären av ett
väsentligen opåverkat naturområde, trots pågående täktverksamhet. Den bedömningen påverkas
alltså inte i någon större utsträckning av att den befintliga verksamheten, med samma form av
påverkansaspekter, utökas. Annorlunda uttryckt rör ansökan en fortsättning på en befintlig
verksamhet, vilket innebär att många av de direkta såväl som indirekta effekter som är att vänta
vid en fortsatt verksamhet redan påverkar området i utgångsläget. Detta är en central skillnad
mot en bedömning av påverkan från en helt ny takt i jungfrulig mark.

D.

Verksamhetens påverkan på områdets naturtyper och arter
som i huvudsak har stor sårbarhet samt liten areal/population

Naturvårdsverket anger vidare i sitt yttrande att ansökan bör kompletteras med uppgifter ett
förtydligande av hur områdets naturtyper och arter som i huvudsak har stor sårbarhet samt liten
areal/population påverkas direkt och indirekt. Nedan redogörs dels för hur arternas och
naturtypernas utbredning kan jämföras och de svårigheter som ligger i att jämföra med andra
platser, dels hur den utökade verksamheten bedöms påverka dessa unika kvalitéer.
D. l

Arter och naturtyper som har en begränsad förekomst nationellt och
internationellt

Utbredningen av olika arter och naturtyper i ansökningsområdet, på Filehajdar och på Gotland i
stort beskrivs ingående i underlagsrapporten Biologisk mångfald och naturvärde på Filé hajdar
(Ansökansbilaga B6) med tillhörande bilagor. I bilagorna till rapporten beskrivs arternas
förekomst även i ett större geografiskt perspektiv. Ytterligare kunskap om de fridlysta arterna
har även sammanställts i punkt 8 i avsnitt B i huvuddokumentet.
Redovisningen utgår i dessa underlagsutredningar huvudsakligen ifrån en jämförelse mellan
själva ansökningsområdet och övriga delar av Filé hajdar, för att belysa ansökningsområdets
relativa betydelse för helheten, d.v.s. för att avgöra i vad mån ansökningsområdet sticker ut som
en "hot spöt" i området eller om motsvarande kvaliteter återfinns inom en större yta. Denna
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utgångspunkt i beskrivningarna har valts eftersom det redan från början var allmänt känt att Filé
hajdar totalt sett är ett mycket artrikt område med förekomst av flertalet sällsynta arter.
Trots att jämförelsen primärt gjorts mellan ansökningsområdet och övriga Filé hajdar, framgår
det av underlagsrapporterna att det inom ansökningsområdet förekommer naturtyper och arter
som har en mycket begränsad utbredning i Sverige. I underlagsrapporten Biologisk mångfald
och naturvärde på Filé hajdar (Ansökansbilaga B6) framgår att de naturkvalitéer som finns på
Filé hajdar är sällsynta i landet. Större sammanhängande områden med hällmarkstallskog och
naturalvar förekommer i Sverige endast på norra Gotland och det är således bara där en
artsammansättning och artrikedom som liknar den på Filé hajdar kan förväntas. Utanför
riksintresseområdet hittas sådana miljöer i Lärbro, Bunge och Fleringe socknar samt i västra
delen av Hall och Hangvar.
Liknande miljöer finns även i Estland. Naturgeografiska skillnader, t.ex. avseende
spridningsmöjligheter och klimat, gör dock att artsammansättningen i de estländska
hällmarkstallskogarna inte helt kan jämföras med de gotländska även om miljöerna för ögat
synes lika. I en del områden, t.ex. i Ryssland och Vitryssland, skulle det potentiellt kunna finnas
naturmiljöer liknande dem på Filé hajdar men så länge denna kunskap inte finns tillgänglig så
kan det totala globala perspektivet inte beskrivas.
I avsaknad av liknande miljöer att jämföra med, och för att få fram mer exakta siffor att jämföra
med, skulle en jämförelse kunna göras mellan arealen av olika Natura 2000-naturtyper. De olika
Natura 2000-naturtyperna är nämligen relativt väl kartlagda. Vad gäller ansökansområdet skulle
en sådan jämförelse skulle dock inte ge en rättvisande bild eftersom det finns en stor variation

inom Natura 2000-naturtyperna. Exempel på den problematik som skulle uppstå är följande:
•

Alvar utgör en Natura 2000-naturtyp. Dock kan inte de naturalvar som återfinns på Filé
hajdar jämföras direkt med kulturalvaren på södra Öland då de bibehålls genom olika
processer, vilket ger olika förutsättningar för flora och fauna. Merparten av alvarmarken
i Sverige är en kulturprodukt, d.v.s. den bibehålls genom kontinuerlig hävd i form av
röjningar och betesdrift. Alvarmarkerna på Filé hajdar bibehålls däremot genom
naturliga processer där perioder av torkstress, översvämning, uppfrysning etc. gör det
omöjligt för träd och buskar att få fäste.

•

Förekomsten av blekvätar och uppfrysningsmark inte kartlagd, utan dessa ingår i
naturtypen älvar. Förekomsten av blekvätar och uppfrysningsmark kan således inte
jämföras mellan olika förekomster av älvar.
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•

Hällmarkstallskogen på Filé hajdar skiljer sig markant från exempelvis västerbottnisk
taiga, även om båda ingår i Natura 2000-naturtypen Taiga (9010).

På samma sätt som för naturtyperna naturalvar och blekvätar låter sig några av de ovanliga arter
som förekommer på Filé hajdar svårligen jämföras ur ett nationellt och internationellt
perspektiv. Flera av de arter som förekommer på Filé hajdar är så sällsynta så att man dåligt
känner till deras ekologi och globala utbredning. Utan denna kunskap går det inte att göra en
säker bedömning om hur viktiga förekomsterna vid Filé hajdar är i ett större geografiskt
perspektiv, utan man måste vila på försiktighetsprincipen. Några av de arter som hittats i
ansökningsområdet har endast ett fåtal kända förekomstlokaler i landet. Detta kan bero på att
arten är mycket sällsynt, men det kan också bero på att arten inte har eftersökts i någon större
omfattning t.ex. på grund av att väldigt få personer har tillräcklig kännedom om arten för att
artbestämma den eller på grund av att den har en livscykel som medför att den endast kan ses
vissa år med långa mellanrum och övrig tid finns under mark. Utan att veta anledningen till de
fåtaliga kända förekomstlokalerna går det inte att göra några exakta bedömningar av hur viktiga
förekomsterna vid Filé hajdar är i ett större perspektiv.
Sammantaget är det alltså svårt att göra mer precisa utlåtanden än att vissa av de naturtyper och
arter som finns representerade på Filé hajdar är ovanliga, eller mycket ovanliga, i ett globalt
perspektiv. För arter där kunskaperna om deras utbredning och ekologi är bristfällig, men där
arten bedömts vara ovanlig snarare än förbisedd, har därför konsekvensbedömningen gjorts
utifrån försiktighetsprincipen och landat i att konsekvensen av påverkan från takten riskerar att
bli försämrad bevarandestatus för den berörda arten.
Den påverkan som den fortsatta täktverksamheten väntas medföra är att naturtyperna såväl som
arterna får ett minskat utbredningsområde. För samtliga naturtyper och flertalet arter gäller att
de även fortsatt kommer att förekomma på Filé hajdar, men i något minskad areal eller numerär.
För en del arter som förekommer i låga numerär kan bortfallet dock vara så stort att deras
bevarandestatus lokalt kan komma att försämras. Detta bedöms dock inte gälla någon art som
skyddas av artskyddsförordningen. Även om alla arter även med den ansökta verksamheten
kommer att finnas kvar på Filé hajdar kan en del arter som redan idag förekommer i låga
numerär bli så fåtaliga så att de på sikt inte kan fortleva där. De arter som bedöms kunna stå i
riskzonen för detta är ett antal mycket sällsynta arter av marksvampar (sju arter) och fjärilar
(åtta arter). För fem av dessa arter bedöms en eventuell försämrad bevarandestatus på Filé
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hajdar också leda till en försämrad bevarandestatus i ett gotländskt perspektiv, se avsnitt 6.4.2.3
iMKB.
D.2

Påverkan på riksintresseområdets unika kvaliteter

Som ovan konstaterats planeras utökningen av täktverksamheten i ett område med höga till
mycket höga naturvärde som hyser både mycket sällsynta naturtyper och mycket sällsynta arter.
Bolaget har låtit göra omfattande utredningar och inventeringar för att klarlägga
ansökningsområdets betydelse ur just denna aspekt. Detta har gjorts i syfte att ta fram ett
gediget underlag inför tillståndsprövningen.
Hur stora arealer av utpekade naturtyper och hur många individer av utpekade arter som
beräknas försvinna i och med den ansökta täktverksamheten, samt hur stor andel detta utgör av
den totala förekomsten inom riksintresseområdet respektive inom Filé hajdar, redovisas i såväl
MKB som underlagsrapporterna Biologisk mångfald och naturvärde på Filé hajdar och
Riksintresseutredning Filé hajdar. l samtliga dokument där det beskrivs vad sökta åtgärder
kommer att medföra för konsekvens för arter och naturtyper så är det den sammanlagda
påverkan, såväl direkt som indirekt, som avses.
Sammanfattningsvis kan sägas att påverkan i stor utsträckning är av irreversibel karaktär, d.v.s.
den mark som sprängs bort kan inte återgå till den typ av natur som den är i dagsläget. Vissa
aspekter av naturmiljön, t.ex. naturalvaren med frostmarkerna, är dessutom av en sådan karaktär
att de inte kan nyskapas på andra platser utan de går förlorade.
Den påverkan som en utökning av befintlig takt på Filé hajdar utgör på riksintresseområdet är
huvudsakligen förlagd till utkanten av området. Alla de strukturer som bidrar till naturvärdet på
Filé hajdar och de aspekter som motiverar riksintresseområdet kommer således att bestå, både
vad avser naturtyper och arter och upplevelsevärden, om än med en minskad areal. Utökningen
medför dessutom inte någon ytterligare fragmentering av området och därmed inga nya
spridningsbarriärer.
Det stora sammanhängande område som riksintresset utgör kommer till följd av sökta åtgärder
att minska i ytterkant. Även med den ansökta verksamheten kommer det dock att finnas ett stort
sammanhängande område som är väsentligen opåverkat.
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NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

UNDERRÄTTELSE
2018-09-18

Aktbilaga 47
Mål nr
M 7575-17

Avdelning 3

Anges vid kontakt med domstolen

Region Gotland
621 81 Visby

Cementa AB
angående ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet samt
vattenverksamhet vid Slite, Gotlands kommun
___________________________________________________________________
Bifogade handlingar översänds för kännedom.
Om Ni har frågor i målet kan ni kontakta domstolen.

Annie Jonasson
Telefon 08-561 656 30
Bifogade aktbilagor: 45

Dok.Id 558470
Postadress
Box 1104
131 26 Nacka strand

Besöksadress
Augustendalsvägen
20

Telefon
Telefax
08-561 656 30
E-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se
www.nackatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag–fredag
08:00–16:30

NACKA TINGSRÄTT
Avdelning 3

Nacka tingsrätt
Mark- och miljödomstolen

INKOM: 2018-09-17
MÅLNR: M 7575-17
AKTBIL: 45

MEDDELANDE
Mål nr M 7575-17; ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet samt
vattenverksamhet vid Slite, Gotlands kommun
Av ansökan i rubricerat mål framgår att fjärilsarten väddnätfjäril förekommer på Gotland, bland
annat i och omkring det område där Cementa AB ansökt om utvidgning av befintlig
kalkstenstäkt. Arten omfattas av artskyddsförordningen. Vid fjärilsinventering i september 2018
har framkommit att populationen på Gotland decimerats kraftigt som en följd av sommarens
extrema torka. Resultaten av inventeringen håller för närvarande på att sammanställas i en
rapport som Cementa avser inge nästa vecka. Cementa hemställer att domstolen underrättar
berörda remissmyndigheter om detta, så att rapporten kan beaktas i deras kommande yttranden.
Malmö den 17 september 2018
Cementa AB,

Anna Bryngelsson

Samrådsmöte Slite 2017
Cementa avser att söka tillstånd för fortsatt verksamhet för kalkstenstäkt och vattenhantering i
Slite och på File hajdar. I en mindre utställning får du ta del av ämnesvisa presentationer och
diskutera med personer från Cementa och några av de anlitade experter som utreder olika
aspekter av verksamheten.
Välkommen när det passar dig: onsdagen den 18 januari kl 15.00–19.00 på Cementas kontor,
Skolgatan 6 i Slite.
För att i förväg ta del av sammanfattande information når du vårt samrådsunderlag på
www.cementa.se/slite. Kontakta oss om du vill ha materialet skickat med post. Vid själva
samrådet kan du skriftligen lämna synpunkter och idéer. Om du inte kan närvara eller vill skicka
in i efterhand skickar du dessa till Kerstin Nyberg, Cementa AB, Box 102, 620 30 Slite. E-post:
kerstin.nyberg@cementa.se, tel: 0498-28 10 00. Vi vill ha dina synpunkter senast den 10
februari.
Varmt välkommen!
Per Ole Morken, Fabrikschef
Tillbaka

Ladda ner
� Samrådsunderlag Slite kort version (6 sid)

(PDF, 424.98 KB)

� Samrådsunderlag Slite 20161101 (33 sid)

(PDF, 3.51 MB)

SAMRÅDSUNDERLAG
Samrådsunderlag inför ansökan om tillstånd för fortsatt täktverksamhet samt för vattenbortledning
m.m. i Slite, Region Gotland.
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1

Administrativa uppgifter
Sökande: Cementa AB
Adress: Skolgatan 1, 624 22 Slite
Kontaktperson Cementa: Kerstin Nyberg, miljöchef för Slitefabriken
Telefonnummer: 070-820 09 04
E-postadress: kerstin.nyberg@cementa.se

Kontaktuppgifter Bergab (konsult för MKB):
Johan Larsson, 070-844 48 75
E-postadress: johan.larsson@bergab.se

Synpunkter i det aktuella ärendet går att lämna genom att skicka e-post eller brev till
angivna kontaktpersoner/adresser. Synpunkter ska vara Cementa tillhanda senast den 13
januari 2017. Cementa uppskattar om även de som inte har något att erinra mot den
planerade verksamheten meddelar detta skriftligen till Cementa.

2

Inledning
Cementa AB (”Cementa”) är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och bedriver
fabrik- och täktverksamhet i Slite i syfte att producera bindemedlet cement för användning i
betong. Råvaran till cement är kalksten som idag bryts i två stycken täkter i Sliteområdet,
se översiktskarta i bilaga 1. Kalkstenen är av två olika kvalitéer, ren kalksten (”kalksten”)
och lerig kalksten (”märgelsten”), båda nödvändiga för att producera cement.
Cementa avser att ansöka om tillstånd för fortsatt täktverksamhet i de två befintliga
kalkstenstäkterna Västra brottet och File hajdar-täkten på fastigheten Othem Österby
1:229 i Slite, Region Gotland. Cementa avser också att ansöka om tillstånd för sådana
ändringar av vattenhanteringen som behövs för att det vatten som bortleds från
täktverksamheten ska kunna tillhandahållas för allmänt dricksvattenändamål. Brytning av
kalksten innebär enligt miljöbalken s.k. miljöfarlig verksamhet. Cementa kommer dessutom
att söka tillstånd för länshållning av täkterna, vilket enligt miljöbalken innebär
vattenverksamhet. Tillståndsgivande myndighet är mark- och miljödomstolen vid Nacka
tingsrätt. Hur tillståndsprocessen går till kan ses i avsnitt 3.
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2.1

Behovet av cement och betong i ett hållbart framtida Sverige
Betongens uppbyggnad
Betong består huvudsakligen av krossad sten och grus som med hjälp av cement och
vatten binds samman till betong. Det är cement som är bindemedlet, ”limmet”, i betongen. I
Sverige finns det mycket goda förutsättningar för en långsiktig och effektiv
cementproduktion. Vid cementfabriken i Slite har vi betydande råvaruresurser (kalksten)
nära fabriksanläggningen, det är möjligt att till stor del transportera övriga insatsvaror och
produkter med fartyg, vilket är både kostnads- och miljöeffektivt. Även ur ett globalt
perspektiv är cement en produkt som i huvudsak tillverkas, säljs och används regionalt.
Betong baseras i dag till i mer än 99 procent av fallen på en cementklinker, som något
förenklat tillverkas genom att kalciumkarbonat (kalksten) upphettas och kalciumoxid samt
koldioxid erhålls som produkter. Det är ingen slump att det just är denna metod som
används då detta baseras just på tillgängligheten till råmaterial (kalksten som är ett av
jordskorpans vanligaste mineral) och mycket lång tids erfarenhet av produkten och dess
användningsområden. Det finns god potential att i viss utsträckning ersätta den
kalkstensbaserade cementklinkern med andra industriella restmaterial med liknande
egenskaper, som slagg och flygaska. Detta görs också i betydande omfattning.
Cementfabriken i Slite ersatte 2015 14 procent av cementklinkern med andra material och
ytterligare substitution sker vid betongtillverkningen. Det som begränsar ambitionen att öka
denna andel är tillgängligheten till ersättningsmaterialen, vilken varierar över tid, men
också kvalitetsaspekten.
Betongen kan inte ersättas
Ofta stöter vi på utsagan ”vi behöver inte betong, vi kan ersätta betong med andra material
som inte medför samma klimatbelastning”. Det kommer i ett framtida hållbart samhälle
finnas plats för ett stort antal olika byggmaterial, där konstruktionens långsiktiga funktion
måste vara överordnad, och där valet av byggmaterial och design baseras på en
livscykelanalys för det som ska byggas.
För att möta efterfrågan på välfärd och hållbarhet är det nödvändigt att även framöver
fortsätta producera kalciumbaserade bindemedel i betong, d.v.s. material snarlika dagens
cement. I mindre utsträckning används andra typer av bindemedel än det kalciumbaserade
cementet och fler av dessa nischprodukter kommer sannolikt att utvecklas med tiden.
Men materialtillgänglighet och funktionalitet är begränsande. Det är en fysisk omöjlighet att
producera något annat material i de kvantiteter och med de egenskaper som efterfrågas,
då den kemiska sammansättningen i jordskorpan helt enkelt inte tillåter det och våra jordar
och skogar når begränsningar för hur hårt de kan exploateras om vi ska fortsätta ha en hög
biodiversitet och de ekosystemtjänster vi så starkt är beroende av. Att ersätta betong med
biobaserade produkter i betydande utsträckning stöter alltså på begränsningar både av
funktionsskäl men även utifrån tillgänglighet. Cementframställning är för övrigt mycket
yteffektiv sett till den mark som behöver tas i anspråk.
Kort sagt, vi kommer även i framtiden att behöva ett byggmaterial med en lång livslängd,
formbarhet och beständighet som motsvarar betong. Däremot har vi som producenter
naturligtvis ett stort ansvar att vi framställer detta material med så stor miljöhänsyn som
möjligt.
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Betongen möjliggör ett funktionellt och miljöanpassat samhälle
Det är nödvändigt att förstå materialförsörjningsfrågan ur ett globalt perspektiv och
samtidigt ha kunskap om vad vi i Sverige kan göra för att skapa såväl nationella som
globala förbättringar.
Årligen används i storleksordningen 30 miljarder ton betong runt om i världen för att bygga
bostäder, säkerställa trygg vattenförsörjning och avloppshantering, skapa stommen i en
trygg energiförsörjning och bidra till fungerande infrastruktur – allt till rimliga kostnader.
Jämförelsevis kan nämnas att den globala konsumtionen av stål respektive trä är cirka en
hundradel av detta. Tillgången till betong är avgörande för att möta behovet av bostäder
och infrastruktur – inte minst då fattigdom ska bekämpas i utvecklingsekonomier som ofta
är lokaliserade i varma och fuktiga delar av världen men även då framtidens hållbara
städer planeras och byggs, även i vår del av världen.
I Sverige skall det fram till 2025 byggas 700 000 nya bostäder och stora infrastrukturprojekt
så som Förbifart Stockholm, utbyggnad av tunnelbanan samt Västlänken och Ostlänken
ska genomföras. Betong är en nödvändighet för att detta skall vara genomförbart. I figur 1
visas exempel på konstruktioner i samhället som helt eller delvis är byggda i betong.

Figur 1. Konstruktioner i samhället som är byggda helt eller delvis i betong.
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File hajdar tryggar den nationella cementförsörjningen
Så frågan är alltså ”hur kan vi skapa cement och i förlängningen betongkonstruktioner med
så liten miljöpåverkan som möjligt?”. Den absolut största miljönyttan kommer handla om att
utveckla hela betongbyggandet där cementproduktionen kommer fortsätta att vara en
självklar del. Den största insatsen Sverige kan bidra med är att skapa goda förutsättningar
i denna utveckling, så att kunskaper om exempelvis varsam råmaterialutvinning,
koldioxidsnål processteknik och resurseffektivt betongbyggande kan exporteras.
Dessa förutsättningar kräver en långsiktig tillgänglighet till kalkstensfyndigheten på File
hajdar. Denna spelar idag, och kommer under minst ett sekel framåt behöva spela, en
avgörande roll som huvudsaklig utvinningspunkt av råmaterial till cementproduktion i Slite
och i förlängningen som en garant för en nationell försörjningstrygghet av en
nyckelkomponent i det svenska betongbyggandet.
Kalkstenen utgör drygt 90 procent av råmaterialen vid cementklinkerframställning och
närheten mellan fabrik och täkt är central ur både ett kostnads- och miljöperspektiv. Därtill
är kalkstenen på File hajdar av sådan beskaffenhet att väldigt lite tillsatsmaterial krävs för
en optimal cementframställning. Det är även nödvändigt att betrakta mäktigheten och den
goda tillgängligheten till kalkstensfyndigheten vilket även understryks av SGU i deras
utpekande av riksintresse mineral.
Just dessa aspekter skapar nödvändiga förutsättningar för att bedriva en långsiktig
verksamhet i Slite där investeringar i hållbara tekniker och arbetssätt kan utvecklas. Ges
inte en långsiktig tillgång till kalkstenen begränsas även förutsättningarna för ett svenskt
hållbart betongbyggande avsevärt.

3

Hur går tillståndsprocessen till?
Ansökan ska bland annat innehålla en teknisk beskrivning, som beskriver anläggningens
tekniska utformning, och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). En MKB beskriver
förväntade konsekvenser på miljön av den planerade verksamheten.

3.1

Samrådsprocessen
I arbetet med en MKB ingår genomförande av samråd. Samrådet ska ske i god tid och i
den omfattning som behövs innan MKB:n upprättas. Samrådet ska gälla verksamhetens
eller åtgärdens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Möjlighet att delta i samråd ska
ges till länsstyrelsen, kommunen samt de statliga myndigheter, de organisationer och den
allmänhet som kan antas blir berörda av verksamheten. Inför samrådet ska den som avser
att bedriva verksamheten, dvs. Cementa, lämna uppgifter om den planerade
verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning och utformning samt dess
förutsedda miljöpåverkan. Dessa uppgifter har sammanställts i detta dokument samrådsunderlaget för aktuellt samråd.
Samrådsunderlaget skickas med post till länsstyrelsen och Region Gotland.
Samrådsunderlaget tillhandahålls genom e-postutskick till övriga berörda myndigheter och
organisationer. Ett mer översiktligt underlag kommer att skickas till boende och andra
berörda. Information om samrådet lämnas till den övriga allmänheten genom annonsering i
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Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda. Detta samrådsunderlag finns även tillgängligt
på Cementas hemsida www.cementa.se/sv/taktansokan-slite och kan beställas i tryckt
format från Cementa.
Samrådet ska inte ses som ett enskilt möte utan utgörs normalt för ett ärende av denna
omfattning av en kombination av skriftliga och muntliga kontakter med kommun (dvs.
Region Gotland) och länsstyrelse samt ett eller flera samrådsmöten med allmänhet och
berörda organisationer. Samrådsunderlaget kommer att presenteras vid ett samrådsmöte
som är öppet för allmänheten, datum för detta kommer att annonseras.
Syftet med samrådsprocessen är att tidigt fånga upp väsentliga frågor, viktiga problem och
alternativa lösningar/lokaliseringar, för att i förlängningen ge projektet en bra utformning.

3.2

MKB, miljökonsekvensbeskrivning
Efter att samråden genomförts upprättas en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Syftet med
MKB:n är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad
verksamhet kan få på människor, djur och miljö samt effekterna på samhälleliga intressen
såsom hushållningen med mark, vatten, energi och den fysiska miljön i övrigt.
Miljöpåverkan i såväl kort som långt tidsperspektiv bör ingå i beskrivningen.
Här redovisas också de alternativa utformningar/lokaliseringar som utretts och valet av det
sökta alternativet motiveras. En MKB ska också alltid redovisa ett nollalternativ, dvs. en
beskrivning av konsekvenser för det fall att verksamheten inte blir av. En MKB ska vara väl
avgränsad och kunna läsas fristående och ska därför utformas som ett separat dokument. I
dokumentet ska också en icke-teknisk sammanfattning finnas, som alltså ska kunna
förstås av någon utan sakkunskaper om aktuell typ av verksamhet. Dokumentet ska också
redovisa de skydds- och kompensationsåtgärder som planeras för att undvika eller mildra
negativa konsekvenser.
Under samrådet ska länsstyrelsen verka för att MKB:n får den omfattning och inriktning
som behövs för tillståndsprövningen. Vid prövningen av ärendet i mark- och
miljödomstolen tar domstolen specifikt ställning till om upprättad MKB uppfyller de formella
innehållskrav som finns i miljöbalken.

3.3

Inlämning av ansökan
I ansökan ingår bland annat miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning och en
redogörelse för genomförda samråd.
Efter att Cementa upprättat och lämnat in ansökan om tillstånd med tillhörande handlingar
skickar domstolen ut handlingarna till bland annat länsstyrelse och olika statliga
myndigheter för kompletteringsönskemål. Cementa besvarar därefter eventuella
kompletteringsönskemål och efter detta kungörs ansökan av domstolen.
Ansökningshandlingarna går även ut på remiss till berörda myndigheter och övriga.
Kungörelsen sker genom annons i dagstidningar och hela ansökan hålls tillgänglig för
intresserade hos aktförvarare och på Cementas hemsida. Cementa får därefter ytterligare
en gång besvara eventuellt inkomna synpunkter och vid behov komplettera
underlagsmaterialet till ansökan.
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3.4

Huvudförhandling
I ett ärende av denna omfattning hålls normalt sett muntlig huvudförhandling i mark- och
miljödomstolen (Nacka tingsrätt), där ansökan gås igenom och eventuella kvarstående
frågeställningar/motsättningar diskuteras. Huvudförhandlingen hålls oftast i en lokal
belägen i närheten till platsen för den planerade verksamheten och en gemensam syn på
plats görs också.

3.5

Dom
Mark- och miljödomstolen meddelar därefter dom i ärendet. Domen avgör om Cementa får
det tillstånd man ansökt om eller ej, samt vilka villkor ett ev. tillstånd är förknippat med. För
att säkerställa att meddelade villkor följs åläggs verksamhetsutövaren ofta att upprätta ett
kontrollprogram i samråd med tillsynsmyndigheten, se nedan.

3.6

Tillsyn
Tillsynsmyndighet för verksamheten kommer att vara Länsstyrelsen i Gotlands län.
Länsstyrelsens uppgift är bland annat att kontrollera att meddelade villkor följs.

4

Beskrivning av pågående verksamhet
En översiktskarta över Cementas täktverksamhet i Slite kan ses i figur 2. Nuvarande
tillstånd för täktverksamheten på fastigheten Othem Österby 1:229 lämnades av
miljödomstolen i oktober 2010. Tillståndet medger kalk- och märgelstensbrytning ned till –
26 m i Västra brottet och nivån + 20 m i File hajdar-täkten, inom markerade områden i
meddelad dom. Tillståndet gäller fram till 1 november 2021.
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Figur 2. Översiktskarta över Cementas verksamhet i Slite.

4.1

Brytning, krossning, och utlastning
Råvaror för Cementas produktion av cement är kalksten och märgelsten. För att få rätt
kvalitet på cementen behövs dels kalksten med hög kalkhalt, dels märgelsten med lägre
kalkhalt och högre innehåll av lermineraler som tillför kisel, aluminium och järn. Eftersom
kalksten och märgelsten för närvarande är tillgänglig för brytning på två separata platser i
närheten av Cementas fabrik måste brytningen ske parallellt för att kontinuerligt ha tillgång
till sten i de proportioner som behövs för tillverkningen. Vid full produktion i cementfabriken
bryts sammanlagt 3,8 miljoner ton råsten per år i Västra brottet och File hajdar-täkten.
Innan brytning kan ske behöver eventuell vegetation och jordlager som överlagrar berget
tas bort, så kallad avbaning. Inför sprängning utförs borrning av borrhål för sprängning med
en borrigg. Sprängämnet som används är av emulsionstyp och fungerar därmed som ett
sprängämne först efter att det har pumpats ner och blandats i ett borrhål. Sprängning
utförs vanligtvis två till tre gånger per vecka, vardagar mellan 07.00 och 16.00.
Stenen som sprängts loss lastas med hjullastare till truckar. Stenen transporteras sedan
med truckarna till krossen som är belägen centralt i Västra brottet. Krossen är inbyggd i en
betongbyggnad och är därmed ljudisolerad. Stenen tippas ner i en matarficka som
transporterar materialet in i hammarkrossen där kalksten och märgelsten krossas var för
sig. Den krossade stenen transporteras på ett transportband till ett homogeniserings- och
buffertlager i Östra brottet. Från lagret transporteras stenen vidare på bandtransportörer för
bearbetning i cementfabriken.
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4.2

Vattenhantering
För att möjliggöra brytning i Västra brottet respektive File hajdar-täkten behöver inläckande
grund- och markvatten samt tillrinnande ytvatten och fallande nederbörd som ansamlas i
täkterna ledas bort genom pumpning. För Västra brottet består en del av det inläckande
vattnet av havsvatten. För pågående verksamhet finns pumpanläggningar i lågpunkter i
respektive täkt.
Det bortledda vattnet benämns länshållningsvatten. Från Västra brottet pumpas
länshållningsvattnet till Östra brottet och vidare till Östersjön via hamnbassängen, se figur
3. Cementa använder idag Spillingsdammen, som försörjs av vatten från Spillingsån, för
uttag av processvatten till i huvudsak kylning och rökgasrening i fabriken. Det vatten som
avrinner från Spillingsdammen rinner ut i Spillingsån som mynnar i Bogeviken. I
Spillingsån, mellan Spillingsdammen och Bogeviken, finns en anlagd sedimenteringsdamm
och en s.k. ”gäddfabrik” (föryngringsområde/lekplats för gädda).

Figur 3. Schematisk bild över vattenhantering vid Västra brottet.
Länshållningsvattnet från File hajdar-täkten pumpas till Anerån som mynnar i Bogeviken,
se figur 4. Från sammanflödespunkten mellan Anerån och länshållningsvattnet passerar
Anerån den anlagda Golfdammen, ett flertal mindre anlagda dammar, golfbanan (Slite
Golfklubb) och områden med skogs- och jordbruksmark innan den mynnar i Bogeviken.
Länshållningsvattnet och dagvatten från truckvägen mellan de båda täkterna kan periodvis
innehålla förhöjda koncentrationer av suspenderat material. Utjämnings- och
sedimentationsdammar finns anlagda i Anerån och Spillingsån samt i Västra- och Östra
brottet.
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Figur 4. Schematisk bild över vattenhantering vid File hajdar-täkten.

4.3

Transporter
Vidareförädling av utbruten kalksten och märgelsten sker idag genom krossning i Västra
brottet, homogenisering och lagring i Östra brottet och slutligen cementframställning i
fabriken. Transporterna av råsten sker i dagsläget med fyra stycken truckar som lastar 90
ton vardera. Truckarna lastas med lastmaskiner.
Övriga transporter som genomförs är bl.a. förflyttning av borriggar och dammbekämpning,
dessa sker dock i betydligt mindre skala än trucktransporterna.

5

Beskrivning av planerad verksamhet
Vid File hajdar planerar Cementa för dels fortsatt brytning av kalk ned till + 20 m.ö.h. samt
brytning av märgelsten inom ett fördjupat område ned till ca + 5 m.ö.h. Avseende Västra
brottet planeras brytning av märgelsten ned till – 26 m.ö.h. (samma brytdjup som
pågående verksamhet). Se markerade områden i figur 5 och figur 6. Cementa avser även
fortsättningsvis att ansöka om ett sammanlagt uttag om maximalt 3,8 miljoner ton råsten
per år i Västra brottet och File hajdar-täkten, motsvarande försörjningskravet för
cementfabriken vid full produktion. Brytningstid för den planerade verksamheten är 20 år.
Enligt befintligt täkttillstånd är den maximala täktytan vid Västra brottet ca 89 ha. Den
tilltänkta verksamheten kommer omfatta ytterligare ca 5 ha, vilket ger en total täktyta om ca
94 ha. Maximal utbredning av täktytan vid File hajdar-täkten enligt befintligt tillstånd är ca
78 ha. Den tilltänkta verksamheten kommer omfatta ytterligare ca 86 ha, vilket ger en total
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yta om ca 164 ha. Den större expansionen vid File hajdar-täkten beror på att brytningen i
Västra brottet befinner sig i ett slutskede och kommer att avvecklas under den tänkta
tillståndstiden, varför fortsatt brytning på längre sikt uteslutande kommer att ske i File
hajdar-täkten. I File hajdar-täkten kommer brytning att ske på olika djup inom delar av
täktområdet (s.k. pallbrytning). Om inte annat anges avses verksamheten att bedrivas på
samma sätt som i nuläget. Planerade brytområden i Västra brottet och File hajdar-täkten
kan ses i figur 5 och figur 6.

Figur 5. Planerad utvidgning av File hajdar-täkten.
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Figur 6. Planerad utvidgning av Västra brottet.

5.1

Vattenhantering
Den framtida täktverksamheten kan ge upphov till förändrad vattenhantering jämfört med
dagens vattenhantering. Cementa planerar som skyddsåtgärd att tillhandahålla ett
dricksvattenmagasin som kan fungera som stöd till Region Gotlands
dricksvattenförsörjning i Slite. Olika alternativa lösningar för tillhandahållande av ett
dricksvattenmagasin har studerats och kommer redovisas i kommande tillståndsansökan.
Det valda alternativet från genomförd studie är att nyttja befintliga Spillingsdammen som
dricksvattenmagasin. Detta sker genom att försörja dammen med länshållningsvatten från
File hajdar-täkten då vattenkvaliteten i Spillingsån bedöms vara undermålig. För denna
lösning kan omledning av Spillingsån runt Spillingsdammen komma att bli aktuellt, vilket
skulle innebära att en mer naturlig flödesregim kan återskapas. Även Närsbäcken kommer
att omfattas av ansökan. Cementa behöver även hitta en annan källa för uttag av
processvatten till fabriken i Slite. Av detta skäl planeras ett uttag av processvatten från den
djupare delen av Västra brottet, pall 2, som Cementa är i färd med att börja vattenfylla i
enlighet med gällande tillstånd.

5.2

Transporter
Vidareförädling av utbruten kalksten och märgelsten kommer fortsatt att ske genom
krossning i Västra brottet, homogenisering och lagring i Östra brottet och slutligen
cementframställning i fabriken. Vid sökt verksamhet och full produktion i cementfabriken
kommer sammanlagt maximalt 3,8 miljoner ton råsten brytas per år i Västra brottet och File
hajdar-täkten, vilket är densamma som i dagsläget. Den framtida verksamheten kan
komma att innebära utökning och/eller förändringar av det befintliga transportsystemet till
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följd av att en större andel av den totala stenbrytningen kommer att förläggas till File
hajdar-täkten jämfört med dagsläget.

6

Alternativa lokaliseringar
För att möjliggöra en bedömning av lämpligheten för verksamhetens lokalisering kommer
Cementa att utreda alternativa lokaliseringar för täktverksamheten. Alternativa
lokaliseringar för täktverksamhet avgränsas till att omfatta Gotland då täktverksamhet
utanför Gotland inte bedöms utgöra en miljömässigt eller ekonomiskt hållbar
råvaruförsörjning för cementfabriken i Slite. Som ingående parametrar för en sådan
utredning används i huvudsak råvarans kvalité och mäktighet, avstånd till cementfabriken i
Slite, transportalternativ, områdesskydd, hydrologiska och hydrogeologiska förhållanden,
naturvärden, planeringsunderlag, samt avstånd till bebyggelse.

6.1

Nollalternativ
Nollalternativet innebär att Cementa fortsätter att bedriva verksamhet enligt gällande
tillstånd fram till dess gällande tillstånd går ut. Efter det avslutas täktverksamheten och
området efterbehandlas.
Nollalternativet innebär mest sannolikt att cementfabriken läggs ned. Konsekvensen av en
fabriksnedläggning innebär att Sveriges behov av cement behöver tillgodoses i långt större
utsträckning av importerad cement, och därav följer en ökad export av miljöpåverkan i
direkt relation till omfattningen av cement-importen. Då har vi i Sverige väsentligt sämre
förutsättningar att utveckla ett hållbart samhällsbyggande. De regionala konsekvenserna
blir omfattande för lokalt näringsliv och inte minst en förlust för regionen av stora
skatteintäkter från verksamheten och dess lokala underleverantörer. Idag resulterar
fabriken med kringverksamheter i en skattebas om 30 miljoner kronor årligen och 430
arbetstillfällen. Verksamheten köper varor och tjänster lokalt för ca 170 miljoner kronor
årligen.
Nollalternativet skulle teoretiskt även kunna innebära att cementfabrikens behov av råvara
tillgodoses av andra täkter, vilket kommer leda till ökade transporter, en ökad
miljöbelastning nationellt och/eller ökad export av miljöpåverkan, samt en fördyrad
produktionsprocess. Nollalternativet innebär också att de miljökonsekvenser den planerade
verksamheten medför inte uppkommer. Täktverksamheten och cementfabriken i Slite har
ett gynnsamt läge med närhet till hamn för fartyg med stor lastkapacitet och miljömässigt
fördelaktiga fartygstransporter till avsättningshamnar.
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7

Utförda och planerade utredningar
Mark- och vattenförhållanden
Då täktverksamhet har bedrivits under lång tid i området har det utförts ett flertal
geologiska, hydrologiska och hydrogeologiska utredningar under årens lopp.
Utredningarna täcker i flera fall stora områden och överlappar varandra. Resultaten från
utredningarna bedöms fortfarande vara aktuella. Vissa av utredningarna beskrivs kort
nedan.
 På 70-talet utförde SGU omfattande hydrologiska, geologiska och hydrogeologiska

undersökningar vid File hajdar för att utreda rådande förhållanden.
 I början på 90-talet utförde Golder Associates en omfattande strukturgeologisk kartering

av berggrunden i Västra brottet och i täkten på File hajdar. Dessutom utfördes
hydrogeologiska tester (resistivitetsmätningar/borrhålskartering av vattenförande strukturer
samt hydrauliska tester mot karterade strukturer) i borrhål på File hajdar. Syftet med dessa
undersökningar var att verifiera den strukturgeologiska modellen, kartera vattenförande
sprickor och lager, samt att beskriva vattnets uppträdande i dessa.
 Under 2008, inför dåvarande tillståndsansökan, upprättade Golder Associates en

konceptuell modell över de dominerande hydrogeologiska strukturerna. Modellen
baserades på strukturgeologisk kartering, hydrogeologiska tester i borrhål,
borrhållsloggning samt borrprotokoll.
 Under åren 2013-2014 utfördes etablering av nya grundvattenrör i kalkstenen samt

installation av kontinuerligt registrerande system i grundvattenrör.
 Under 2015 har SGU utfört geofysiska mätningar med helikopterburen

elektromagnetisk utrustning (SkyTEM) inom ett område som bl.a. omfattar File hajdar.
Syftet med mätningarna har varit att erhålla information om berggrundens uppbyggnad
med bäring på identifiering och avgränsning av grundvattenmagasin och salt grundvatten.
Arbetet planeras slutredovisas av SGU i slutet på 2016.
 Under 2016 har Golder Associates genomfört kompletterande fältundersökningar på

File hajdar. Dessa undersökningar har omfattat borrhålsloggning i befintliga och
nyuppförda borrhål, manschettester samt provpumpningar.
Pågående och planerade utredningar är i korthet uppdatering av befintlig
grundvattenmodell med resultat från nya fältundersökningar, framtagande av
influensområden och inventering av känsliga objekt. För tillhandahållande av ett
dricksvattenmagasin kan olika utredningar komma att bli aktuella såsom
vattenbalansstudier för dricksvattenmagasin och vattendrag samt vattenkemiska studier för
dricksvattenmagasin.
Naturmiljö och arter
Som ett kunskapsunderlag för täktansökan har områdets biologiska mångfald och
naturvärde kartlagts genom en rad olika inventeringar. De inventeringar som utförts gäller
rödlistade och fridlysta arter generellt, Natura 2000-naturtypskartering och
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naturvärdesinventering. Fåglar och väddnätfjäril har inventerats separat. Nipsippans
förekomst i området är sedan tidigare väl kartlagd. För att bättre förstå resultaten och för
att kunna sätta kunskapen om ansökningsområdet i relation till något har inventeringarna
utförts i ett större referensområde, inventeringsområden kring File-hajdar-täkten kan ses i
figur 7.

Figur 7. Inventeringsområden kring File-hajdar-täkten.
Det mindre utökningsområdet för Västra brottet ligger inom befintligt verksamhetsområde.
Som ett underlag i tillståndsprövningen har en naturvärdesbedömning av området gjorts.
Naturvärde
Naturvärdesinventeringen har genomförts enligt svensk standard SS199000:2014 med
ambitionsnivån NVI på fältnivå medel. Med naturvärde avses här betydelse för biologisk
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mångfald. Ambitionsnivå medel innebär att naturvärdesobjekt ner till en storlek av 0,1 ha
har eftersökts och kartlagts. Naturvärdesinventeringen omfattar samtliga naturmiljöer i
inventeringsområdet.
Naturvårdsarter
Förekomst av naturvårdsarter har kartlagts genom detaljerade inventeringar i fält. I den här
inventeringen innefattas rödlistade arter, fridlysta arter och signalarter i begreppet
naturvårdsarter. Inventeringen omfattade alla artgrupper utom fåglar som inventerades
med annan metodik och nipsippa vars utbredning redan är väl känd. De artgrupper som
har eftersökts speciellt är kärlväxter, mossor, lavar, svampar, grod- och kräldjur, bin,
blomflugor, fjärilar (inklusive småfjärilar), skalbaggar samt en del andra insekter.
Inventeringsansträngningen har varit jämnt fördelad i inventeringsområdet. Detta för att i
möjligaste mån få ett resultat där eventuella kluster av fynd motsvarar verkliga kluster
snarare än att inventerarna har tillbringat mer tid där. Inventerarna har håvat flygande
insekter, lyft på bark vid sök efter vedlevande skalbaggar och krupit på knä för att leta lavar
och mossor. En ombyggd lövsug har använts för att samla små skalbaggar från blommor.
De exemplar som inventerarna själva inte kunnat artbestämma har skickats iväg till olika
experter.
Alla fynd av naturvårdsarter har registrerats med koordinat och registrerats i Artportalen.
En del arter förekommer talrikt och spritt i området. För dessa arter har varje enskilt fynd
inte registrerats, registrering i varje karterat naturtypsobjekt har ansetts vara tillräckligt. Det
gäller bland annat backtimjan och sankt pers nycklar.
Väddnätfjäril
Väddnätfjäril inventerades separat. Vid inventeringen besöktes lokaler med känd förekomst
av arten, alla lokaler där arten observerats någon gång under de senaste 20 åren
besöktes. Dessutom besöktes närliggande lokaler med liknande miljöer i ambitionen att
försöka hitta nya förekomster. Flygande individer räknades och miljön beskrevs. Under
2016 fortskred arbetet med väddnätfjäril genom att platser med lämplig biotop för arten
karterades detaljerat inom, samt några kilometer norr och söder om Cementas fastighet.
Därefter eftersöktes och räknades larvkolonier vid tidigare kända förekomster samt vid de
nya potentiella förekomstlokaler som identifierats.
Planen är att fortsätta följa väddnätfjärilens förekomst inom riksintresset för naturvård
under flera år, parallellt med tillståndsprocessen. Uppföljningen kan komma att utföras på
olika sätt. Förutom kunskapsuppbyggnaden om artens förekomst lokalt, dess ekologi och
dess livsmiljö bör det undersökas vad som krävs för att flytta arten till nya platser;
tillvägagångssätt vid flytt, identifiering av lämpliga platser att flytta dem till och kanske
testflyttningar i mindre skala.
Nipsippa
Gotlands Botaniska Förening gjorde en mycket detaljerad inventering av hela beståndet år
2004. Länsstyrelsen utförde kompletterande inventeringar i beståndets utkant år 2015.
Cementa har sedan 2007 låtit studera artens ekologi i ett forskningsprojekt. Kunskap om
arten finns samlad i rapporten Nipsippa på File hajdar - förekomst och ekologi som finns
tillgänglig på Cementas hemsida.
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Fåglar
Fågellivet i området har kartlagts genom att området besökts vid olika tillfällen spritt över
häckningssäsongen. Inventeringen utfördes tidigt på morgonen med start i gryningen och
avslut senast klockan tio. Fältbesök gjordes även nattetid för att kartlägga förekomst av
nattaktiva fåglar som nattskärra och ugglor.
Inventeringen lades upp som en linjetaxering enligt Naturvårdsverkets Manual för
uppföljning i skyddade områden (Naturvårdsverket, 2010). Rutterna planerades så att hela
inventeringsområdet täcktes in. De förlades med sådan täthet att inventeraren befann sig
inom 100 m från varje slumpmässigt vald punkt inom inventeringsområdet vid minst två
tillfällen under säsongen. Extra fokus lades på rödlistade arter och arter som ska prioriteras
i artskyddssammanhang. Varje observation av sådana arter (sedda eller hörda)
dokumenterades med en koordinat med samma metodik som normalt används vid
revirkarteringar. Övriga arter dokumenterades med ungefärligt antal per inventerad
kilometer. För nattskärra och ugglor gjordes punkttaxering på strategiskt lämpliga platser i
inventeringsområdet under dygnets mörka timmar. För att utesluta dubbelräkning av
rödlistade arter, arter som ska prioriteras i artskyddssammanhang samt hörda individer av
t.ex. ugglor och nattskärror registrerades alla observationer med koordinat.
Naturtyper
En naturtypskartering har utförts. Vid definition av de olika naturtyperna följdes
Naturvårdsverkets vägledningar. Som ett stöd vid fältinventeringen användes en instruktion
för naturtypskartering framtagen för NILS-inventerare (Gardfjell och Hagner 2014). Som
minsta karteringsenhet för de olika naturtyperna användes de karteringsenheter som
anges i NILS-manualen.
Endast naturtyper som uppfyller kvalitetskriterier enligt Naturvårdsverkets vägledningar
klassades som Natura 2000-naturtyp. Övriga naturtyper klassades som Övrig mark. En
viktig utgångspunkt vid naturtypskarteringen har varit att det är den naturtyp som marken
har just nu som beskrivits, inte vad den har varit eller vad den har potential att utvecklas till.
Kulturmiljö och fornlämningar
Arendus AB har på uppdrag av Cementa genomfört en kulturhistorisk utredning inom hela
Cementas fastighet Othem Österby 1:229. Utredningen har även berört närliggande
områden för att bättre kunna belysa landskapets historia inom aktuellt område.
Utredningen har genomförts under perioden juni till september 2016 och belyser såväl
frågan om fornlämningar som landskapets användande från förhistorisk tid till nutid. Ett
väsentligt avsnitt rör frågan om ägandet av marken, vilket ger en belysande bild av vilka
aktiviteter som varit för handen inom berörd fastighet.
Transportutredning
Den planerade verksamheten innebär i viss utsträckning förändrade förutsättningar för
transporten av råsten då en ökande andel av brytningen kommer att förläggas till File
hajdar-täkten. Brytningen kommer på sikt uteslutande att bedrivas i File hajdar-täkten.
Detta innebär att procentuellt fler trucktransporter, och senare alla trucktransporter,
kommer att utgå från File hajdar-täkten vilket är betydligt mer tidskrävande än transporter
från det närliggande Västra brottet. För den planerade verksamheten är alltså det befintliga
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transportsystemet för råsten otillräckligt för att förse förädlingsprocessen med råvara i den
utsträckning som krävs. Cementa utreder därför olika transportalternativ för den planerade
verksamheten. Möjliga alternativ är en utökning av befintligt system med truckar, truckar
med alternativa drivmedel, samt transportband. I detta sammanhang utreds även
lokaliseringen av krossanläggningen.
Buller och vibrationer
Inför ansökan om fortsatt täktverksamhet kommer en utredning avseende buller att
genomföras. Utredningen syftar till att ge klarhet i bullerpåverkan från befintlig verksamhet,
som i huvudsak utgörs av samma moment som ingår i den planerade verksamheten.
Bullernivåer från de i täktverksamheten ingående delmomenten kommer beräknas både
separat och parallellt för att ge en helhetsbild av påverkan från verksamheten. Vidare
kommer aspekter såsom förändrad fördelning av brytningen mellan de två täkterna, och
möjliga förändringar av transportsystemet i den planerade verksamheten inkorporeras för
att klargöra den bullerpåverkan som är att förvänta i tid och rum.
Nitro Consult har utfört en utredning avseende vibrationer där vibrationspåverkan har
bedömts för en planerad utvidgning av täkterna vid Västra-brottet respektive File hajdar
fram till 2041.

8

Beskrivning av berört område
Cementas täktområden på Gotland, Västra brottet och File hajdar-täkten, är belägna väster
om Slite tätort. Västra brottet angränsar i väster till Spillingsån och i öster till Slite tätort.
File hajdar-täkten angränsar inte till bostadsbebyggelse. Cementfabriken är lokaliserad
öster om Västra brottet, på andra sidan väg 147. Mellan de båda täkterna och
cementfabriken går en transportväg som under väg 147 går i en bergtunnel. En
översiktskarta över Cementas fastighet, täktområden, verksamheter inom fastigheten m.m.
kan ses i bilaga 1.

8.1

Planförhållanden
Kalkstenstäkterna är belägna inom fastigheten Othem Österby 1:229 väster om Slite tätort.
Region Gotland har upprättat en översiktsplan för perioden 2010-2025. I översiktsplanen är
området för befintlig och föreslagen utökning av Västra brottet och File hajdar-täkten
utpekat som område för mineralbrytning. Området för Västra brottet är även utpekat som
område där fördjupad översiktsplan ska tas fram. Delar av det befintliga Västra brottet är
även utpekat som befintligt vindbruksområde.
Området för befintlig och föreslagen utökning av Västra brottet och File hajdar-täkten är
inte detaljplanelagt. Öster om Västra brottet finns detaljplaner för bl.a. bostadsbebyggelse
och Cementas fabriksområde.
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8.2

Mark- och vattenförhållanden
Berggrunden på Gotland består av sedimentära bergarter, huvudsakligen av kalksten med
hög kalciumkarbonathalt. Förutom kalksten finns även märgelsten och på vissa ställen
sandsten. I området runt Slite består berggrunden av lagrad kalksten (kristallin kalksten
och revkalksten) som överlagrar märgelstenen. Bergarterna i området är av särskilt
intresse för industriell användning. En principskiss över geologin vid File hajdar och Västra
brottet kan ses i figur 8.

Figur 8. Principskiss geologi File hajdar och Västra brottet. Profilen ligger i rak-öst-västlig
riktning med Östersjön längst till höger i blå färg.
De lösa jordlagren på File hajdar utgörs huvudsakligen av ett tunt lager starkt lerhaltig
vittringsjord. Jordlagrens ringa mäktighet i förhållande till lagren med sedimentära
bergarter gör att de inte visas i principskissen i figur 8. På flera platser saknas
vittringsjorden varvid underliggande kalksten går i dagen. De lösa avlagringarna i
anslutning till File hajdar utgörs således i huvudsak av täta jordarter med ringa mäktighet.
Detta medför att jordlagren till viss del begränsar infiltrationen till underliggande berggrund
på File hajdar. Sand och grusavlagringar påträffas till största delen i området mellan File
hajdar och Klints backar, där de överlagrar moränleran. Väster om Västra brottet (väster
om Spillingsån) är jordlagren relativt mäktiga (upp till 9 m) och utgörs huvudsakligen av
moränlera.

8.2.1

Grundvatten och inläckage vid pågående verksamhet
Grundvatten av betydelse förekommer inte i de lösa jordlagren på File hajdar, utan endast i
kalk- och märgelstenen. Grundvatten i jord förekommer i större utsträckning kring Västra
brottet där jordlagren har större mäktighet.
Grundvattenflödet i kalkstenslagret är till större delen koncentrerat till horisontella lager,
som förekommer både i kalkstenen och i den underlagrande märgelstenen. De horisontella
vattenförande lagren åtskiljs av lager med tätare material. Totalt har fem stycken
vattenförande horisontella lager kunnat identifieras vilka benämns A, B, C, D och E i figur
9. Det vertikala flödet mellan dessa lager sker genom vertikala sprickor.
Mellan File hajdar täkten och Västra brottet vid Dyhagen är regionens grundvattentäkt
belägen, se figur 9. Brunnarna i vattentäkten ligger inom en större vertikal sprickzon.
Zonen sträcker sig från SSV mot NNO längs foten av höjdområdet på File hajdar. Zonens
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bredd har uppskattats till 550 meter och dess utsträckning i längdled har genom tidigare
provpumpningar visats vara minst 2 km.

Figur 9. Illustration av de djupa vattenförande lagren. Profilen ligger i rak-öst-västlig
riktning. Kalkstenstäkternas form illustrerar en situation då vattenfyllning av de lägre
delarna i Västra brottet genomförts. Det röda strecket ”Brunnar” illustrerar läget för
regionens uttagsbrunnar.
Utförda grundvattennivåmätningar i berg visar att grundvattennivåerna följer ett tydligt
mönster med höga grundvattennivåer (fyllda magasin) under höst, vinter och tidig vår samt
låga nivåer sommartid. Nivådata visar att grundvattennivån är tydligt avsänkt till följd av
Västra brottet vilket stämmer med tidigare utförda beräkningar. I princip har ingen
påverkan på grundvattennivåerna på längre avstånd från File hajdar-täkten
(storleksordningen 500 – 1000 meter) kunna konstateras. Cementa har tagit del av data
från de grundvattennivåmätningar utförda i de regionala uttagsbrunnarna. Mätningarna har
visat att medelnivåerna och de lägsta nivåerna är högre under perioden 2009-2015 jämfört
med perioden 1998-2008.
Inflödet av vatten till File hajdar-täkten och Västra brottet utgörs av inläckande grund- och
markvatten samt tillrinnande ytvatten och direkt nederbörd. För Västra brottet består en del
av det inläckande vattnet av havsvatten. Under åren 2013-2015 uppgick det länshållna
flödet i medeltal till 36,4 l/s för Västra brottet respektive 15,1 l/s för File hajdar-täkten.

8.2.2

Ytvatten
Kalkstenstäkterna ligger inom tre avrinningsområden. Inom Västra brottets
avrinningsområde finns två vattendrag, Spillingsån och Närsbäcken. Spillingsån rinner
genom Spillingsdammen som används för uttag av processvatten till cementfabriken. Det
vatten som avrinner från Spillingsdammen rinner ut i Spillingsån som mynnar i Bogeviken. I
Spillingsån, mellan Spillingsdammen och Bogeviken, finns en anlagd sedimenteringsdamm
och en s.k. ”gäddfabrik” (föryngringsområde/lekplats för gädda). Närsbäcken, som är ett
mindre vattendrag, ansluter genom pumpning till Spillingsdammen och utgör således en
del i Spillingsåns vattensystem. Från Västra brottet pumpas länshållningsvattnet till Östra
brottet och vidare till Östersjön via hamnbassängen.
File hajdar-täkten ligger till allra största del inom Aneråns avrinningsområde. Anerån
avbördas i sydostlig riktning och mynnar i Bogeviken sydväst om Slite.
Länshållningsvattnet från File hajdar-täkten pumpas till Anerån. Från
sammanflödespunkten mellan Anerån och länshållningsvattnet passerar Anerån den
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anlagda Golfdammen, ett flertal mindre anlagda dammar, golfbanan och områden med
skogs- och jordbruksmark innan den mynnar i Bogeviken. Anerån passerar även
Storhagens naturreservat.
En mindre del av brytningsområdet inom befintligt tillstånd, samt en mindre del av
utökningområdet för föreslagen utökning av File hajdar-täkten ligger inom ett annat
avrinningsområde, väster om Aneråns avrinningsområde. Detta avrinningsområde har
inget vattendrag i storlek med Spillingsån eller Anerån. Den del av avrinningsområdet som
berörs av den utvidgade täktverksamheten ligger högst upp i avrinningsområdet.
Vattendraget passerar nedströms genom Bojsvätar Natura 2000-område och Bojsvätar
naturreservat.
I likhet med andra mindre vattendrag på Gotland uppvisar samtliga ovan nämnda
vattendrag stora vattenföringsvariationer under året. Vattendrag inom området är
markerade i figur 10.
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Figur 10. Översiktskarta över ytvattendrag i Slite.

8.3 Naturmiljö
Västra brottet
Det mindre utökningsområdet vid Västra brottet utgörs av avbanad mark och upplag med
avbaningsmassor. På den avbanade marken är kalkberget frilagt. Jordmån och vegetation
saknas helt. Avbaningsmassorna utgörs av olika fraktioner, bland annat kalkrik morän,
sand och blålera som har lagts upp i högar. På dessa upplag har vegetation etablerats. Det
är främst lättspridda ogräs såsom olika tistlar, fibblor och tussilago som växer på upplagen.
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File hajdar-täkten
File hajdar utgörs av ett hällområde med en mosaik av tallskog, öppet alvar och
fuktsvackor. Jordlagret är tunt eller obefintligt och det gör att skogen är gles och ljusöppen.
Här och var går kalkhällen i dagen. De öppna områdena utgörs av grusalvar,
uppfrysningsmarker, berghällar, och fuktsvackor. Områdets naturmiljöer är ett resultat av
de naturgivna förutsättningarna på platsen. Det vill säga det är främst torkstress,
froströrelser och avsaknad av jordmån som format miljöerna till vad de är idag. Uttag av
ved och virke för husbehov har sannolikt förekommit under lång tid.
Redan under 1700-talet bedrevs kalkstensbrytning i området och det har funnits två
kalkugnar i östra kanten av området. I anslutning till dessa har uttag av ved sannolikt varit
omfattande. Under 1930 och 40-tal genomfördes prospektering i området, ett stort antal
provgropar och två provtäkter togs upp. Under 40-talet gjordes även försök att borra efter
olja i området. I anslutning till dessa verksamheter torde det ha förekommit en del slitage.
Gällande naturvärden så är de viktigaste värdestrukturerna och värdeelementen de som
formar naturskogen och naturalvaren. Områdets höga naturvärden är ett resultat av den
långa kontinuiteten, dvs. att miljöerna har varit konstanta under så lång tid. I skogen finns
gott om naturskogsstrukturer såsom naturlig föryngring, olikåldriga träd, gruppställt och
luckigt trädskikt samt död ved. Trädskiktet domineras stort av tall men spritt i området finns
kloner av gran som sannolikt är mycket gamla. Dessa grankloner utgör ofta en hotspot för
mykorrhizabildande svampar, bland annat olika arter av spindlingar. Alvarmarkerna hålls
öppna tack vare torkstress och froströrelser och därmed är miljöförhållandena konstanta
över lång tid. Dessa alvar kallas naturalvar. Att alvarmarkerna inte är helt öppna utan har
ett träd- och buskskikt gör att det finns gott om vindskyddade, varma gläntor. Detta är
viktiga miljöer för många fjärilsarter. Karsthällar och basiska berghällar utgör småbiotoper
och naturliga gläntor. Områdets mosaik bidrar till att det finns gott om bryn. I de solbelysta
och vindskyddade brynen finns ofta en stor artrikedom av såväl kärlväxter som insekter. En
följd av att området inte betas är att här finns en mycket stor blomrikedom. Det gäller både
de öppnare miljöerna och de ljusöppnare delarna av skogen. Blommorna är en
förutsättning för det artrika insektslivet. Sammanfattningsvis är området mycket artrikt och
här finns ett stort antal rödlistade arter. Det är främst inom artgrupperna kärlväxter, fjärilar
och svampar som det finns en stor mångfald i området.
Det område som den planerade utökningen av täkt avser utgör en mindre del av File
hajdar. Det är marker som ligger i direkt anslutning till befintlig täkt. Delar av området har
redan avverkats och utgörs idag av kalhygge. I övrigt utgörs ansökningsområdet av ovan
beskrivna naturmiljöer (mosaik av främst hällmarkstallskog och alvar) med höga
naturvärden. De områden med högst naturvärde i ansökningsområdet utgörs av naturskog,
en glänta med sydvända bryn och välutvecklad vegetationszonering kring ett agkärr, en
uppfrysningsmark med förekomst av väddnätfjäril samt en gammal provtäkt som idag utgör
en miljö rik på olika strukturer och småbiotoper.
Bland de rödlistade arter som finns i ansökningsområdet kan nämnas kalknarv VU,
småtörel VU, mjukdån NT, svärdkrissla VU, nipsippa NT, luktsporre NT, salepsrot NT,
honungsblomster VU, väddnätfjäril VU, apollofjäril NT, svartfläckig blåvinge NT,
blodtoppblomveclare VU och olika spindelskivlingar. En fullständig lista på rödlistade och
fridlysta arter i området kommer att presenteras i tillståndsansökan.
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När det gäller naturtyper så utgörs området till större delen av Taiga i mosaik med Alvar.
Här finns också små ytor med Enbuskmarker, Fuktängar, Rikkärr, Kalkgräsmarker och
Basiska berghällar.

8.4

Kulturmiljö och fornlämningar
Den utförda kulturhistoriska utredningen visar att Cementas fastighet i princip utgörs av
utmarkerna till gården File, vars inägor (åker- och ängsmark) och gårdsläge berör den allra
östligaste delen av Cementas fastighet. Över hällmarkerna, mot väster, löper ett antal mer
eller mindre väl framträdande vägar, vilka, på några ställen, kantas av fornlämningar i form
av förhistoriska gravar. Inventeringen har inneburit att fyra tidigare oregistrerade gravar
påträffats samt att en tidigare registrerad lämning omtolkats till att vara en grav. Två av de
nyupptäckta gravarna ligger inom Cementas fastighet, belägna längst i väster, på var sida
av en äldre väg. Övriga påträffade nya gravar ligger utanför Cementas fastighet.
Utöver fornlämningar i form av gravar finns längs vägarna, framför allt utanför Cementas
mark i söder, ett flertal gränsrösen, äldre vägsträckningar och även ett område med fossila
åkrar från perioden bronsålder-äldre järnålder, beläget sydväst om Cementas fastighet.
I den östra kanten av fastigheten, öster om nuvarande täktområde, finns två kalkugnar och
intilliggande täkt, vilka väl belyser gårdens historia under 1700-tal och fram i 1900-talet
som en kalkpatronsgård.
Spåren av mänsklig aktivitet inom de centrala hällmarkerna väster om nuvarande täkt
utgörs framför allt av ett flertal gruvhål (provhål, genomgående ca 3 meter i diameter och
intill 3 meter djupa), mindre täkter, spår av oljeborrning etc; lämningar tillkomna under
första hälften av 1900-talet.
Inom nu ansökt område finns enligt utredningen tre så kallade gruvhål från 1940-talet och
en mindre, sentida täkt, samtliga anläggningar registrerade som övrig kulturhistorisk
lämning.

8.5

Riksintressen och skyddade områden
I området kring Slite finns ett flertal riksintressen och skyddade områden. De riksintressen
och skyddade områden som bedöms vara mest relevanta att beskriva utifrån Cementas
täktverksamhet beskrivs nedan. I figur 11 kan skyddade områden i området runt Västra
brottet och File hajdar-täkten ses.
Riksintressen
 Ett område kring Västra brottet och ett område kring File hajdar-täkten är utpekat som
riksintresse för mineralutvinning. Tillsammans omfattar riksintresset vid Västra brottet och
riksintresset vid File hajdar ca 805 ha. Kalkstensfyndigheterna vid Västra brottet och File
hajdar-täkten är enligt SGU väl kända och mycket viktiga ur försörjningssynpunkt.
Fyndigheterna utgör riksintressen för exploatering vilket överensstämmer med
översiktsplanen som pekar ut områdena som områden för mineralbrytning. Riksintresset
för mineralutvinning överensstämmer i princip med Cementas fastighet som kan ses i
bilaga 1.
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 Västra brottet utgör ett riksintresse för naturvård på grund av sedimentär
berggrundsstratigrafi. Förutsättningarna för bevarande anges vara att skärningarna
bevaras.
 Söder om Västra brottets riksintresse för naturvård ligger Bogeviks riksintresse för
naturvård. Bogeviken är bl.a ett betydande reproduktionsställe för ett stort antal sjöfåglar,
en av de art- och individrikaste insjöarna på Gotland, samt ett våtmarksområde med värde
av våtmarkskomplex och strandäng. Förutsättningarna för bevarande anges bl.a. vara att
området närmast sjön inte exploateras och att våtmarkernas hydrologi skyddas mot
dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt.
 Mellan Västra brottet och File hajdar-täkten, söder om golfbanan, ligger Laxare änge
som är riksintresse för naturvård. Laxare änge består bl.a. av ett hävdat ek-askänge med
markant inslag av björk och hassel. Förutsättningarna för bevarande anges bl.a. vara att
ängarna hävdas och att kalkbarrskogen inte avverkas.
 File hajdar-täkten ligger inom ett riksintresse för naturvård som är benämnt File hajdar,
Hejnum hällar och Kallgatburg. Riksintresset är stort och omfattar 8043 ha. Inom
riksintresseområdet finns ett av de största sammanhängande hällmarkskomplexen på
Gotland. I området finns det största sammanhängande våtmarksområdet på Gotland och
våtmarkerna är av en speciell blekevättyp som inte förekommer på övriga ön. Ett stort antal
rödlistade arter förekommer också inom riksintresseområdet, bl.a. ringlav och nipsippa.
Förutsättningarna för bevarande anges bl.a. vara att ytterligare täktverksamhet inte tillåts,
att det militära övningsområdet inte utvidgas, minskad eller upphörd jordbruks-/betesdrift
skogsplantering på jordbruksmark, energiskogsodling, spridning av gifter eller
gödselmedel, bebyggelse, nydikningar, dränering, vattenreglering, luftledningar,
vägdragningar.
 I enlighet med 4 kap 1-2 §§ miljöbalken utgör hela Gotland riksintresse med avseende
på turism och friluftsliv, och då främst det rörliga friluftslivet.
Vidare så finns riksomfattande förslag på områden för utpekande av ytterligare riksintresse
för friluftsliv. På Gotland innefattar förslaget bland annat den västra delen av Cementas
fastighet på File hajdar.
Vattenskyddsområden
Mellan Västra brottet och File hajdar-täkten är vattenskyddsområdet för den regionala
grundvattentäkten i Slite. Vattentäkten består av sju bergborrade (kalkstenen)
uttagsbrunnar, placerade i nord-sydlig linje med ett inbördes avstånd på mellan 150 – 500
meter. Grundvattentäkten försörjer Slite med dricksvatten.
Tingstäde träsk med ett omgivande markområde utgör ett vattenskyddsområde. Syftet med
vattenskyddsområdet är att skydda ytvattentäkten Tingstäde träsk och
grundvattentillgångarna inom området. Tingstäde träsk nyttjas bl.a. till delar av Visbys
vattenförsörjning.
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Figur 11. Skyddade områden i området runt Västra brottet och File hajdar-täkten.
Natura 2000 och naturreservat
 File hajdar Natura 2000-område är beläget ca 1,5 km väster om File hajdar-täkten.
Området är 64,5 ha och består av alvarmark bevuxen med gles skog. Den västra delen av
Natura 2000-området utgör även naturreservat med samma namn.
 Hejnum Kallgate Natura 2000-område ligger ca 1,5 km söder om File hajdar-täkten.
Området är ca 953 ha stort och är ett av Gotlands största våtmarksområden.
 Natura 2000-området Kallgatburg angränsar till Natura 2000-området Hejnum Kallgate.
Området är ca 115 ha och är ett säreget utmarksområde som innehåller flera olika
livsmiljöer. Kallgatburg utgör även ett naturreservat med samma namn.
 Bojsvätar Natura 2000-område ligger ca 3 km söder om File hajdar-täkten. Området är
ca 45,5 ha och domineras av ett större, öppet kärr och längst i söder vätar (Västers träsk).
Bojsvätar utgör även ett naturreservat med samma namn.
 Natura 2000-området Tiselhagen ligger ca 2,5 km sydväst om File hajdar-täkten.
Området är ca 12 ha och gränsar till File hajdar Natura 2000. Tiselhagen utgör även ett
naturreservat med samma namn.
 Grodvät Natura 2000-område är beläget ca 3 km väster om File hajdar-täkten. Området
är ca 24 ha och består av en vik som ligger i östra delen av Tingstäde träsk. Grodvät
Natura 2000-området utgör tillsammans med ytterligare landområde och vattenområde
naturreservat med samma namn.
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 Mellan Västra brottet och File hajdar-täkten, söder om golfbanan, ligger Storhagens
naturreservat. Området utgörs av ett antal varierande skogstyper.
 Sydväst om File hajdar-täkten finns ett flertal skogliga biotopskyddsområden på
avstånd mellan ca 1-3 km.
Länsstyrelsen i Gotlands län har föreslagit en utökning av Natura 2000-området File
hajdar. Utökningen avser ett område mot norr och nordost från det ursprungliga området.
Länsstyrelsen föreslår även en utökning av Hejnum Kallgate samt ett nytt Natura 2000område vid Hejnum hällar. Förslaget är under utredning. Förslaget omfattar inte föreslaget
utvidgningsområde.

8.6

Miljömål och miljökvalitetsnormer
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och
tjugofyra etappmål. Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som
behöver ske inom en generation och miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.
De nationella miljömål som bedöms beröras av verksamheten är Begränsad
klimatpåverkan, Frisk luft, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten
av god kvalitet, Myllrande våtmarker, En god bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv.
Vid prövning enligt miljöbalken ska det säkerställas att tillståndet inte medverkar till att
några miljökvalitetsnormer överskrids. De miljökvalitetsnormer som kan vara aktuella att
redovisa återfinns i:
- Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
- Förordning (2004:675) om omgivningsbuller
Anerån och Bogeviken är klassade som vattenförekomster medan grundvatten i den
sedimentära bergförekomsten är klassad som grundvattenförekomst. I
miljökonsekvensbeskrivningen till den kommande tillståndsansökan kommer en
bedömning av påverkan på berörda miljökvalitetsnormer att göras.

9

Efterbehandling och kompensationsåtgärder
I och med denna tillståndsansökan är planen att Västra brottet ska avslutas. Det finns en
efterbehandlingsplan för området som grovt redovisar hur området ska gestaltas och vilka
naturtyper som ska skapas. Nu när slutskedet med efterbehandlingen närmar sig kommer
det tas fram en mer konkret efterbehandlingsplan som i detalj beskriver de naturtyper som
avses att skapas med tydliga målbilder och en åtgärdsplan för att komma dit. Ambitionen
är att av området skapa ett grönområde med plats för biologisk mångfald och olika
friluftsaktiviteter. Målbilder för naturtyperna hämtas i närområdet.
Även täkten på File hajdar kommer på sikt att efterbehandlas. Här är ambitionen att skapa
så bra biologisk mångfald som möjligt och i första hand med sådana naturtyper som går
förlorade på platsen. Då detta ligger långt fram i tiden kommer efterbehandlingsplanen för
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File hajdar-täkten att mer ha karaktären av en övergripande ambition och målbild än
detaljerad åtgärdsplan. Det kommer även finnas en plan för att tillägna sig kunskap om
metoder för att nå denna målbild.
Cementa kommer att föreslå förslag på kompensationsåtgärder i kommande
tillståndsansökan.

10

Bedömd omgivningspåverkan
Grundvatten
Grundvattennivåerna runt täkterna kommer att påverkas genom framflyttade lägen för
brytfronterna och en ökad bortledning av vatten från täkterna. Vid File hajdar täkten
kommer även ett ökat brytningsdjup från +20 till ca +5 meter att påverka
grundvattentrycken i de djupare vattenförande lagren. Förändringen av grundvattennivåer
och trycknivåer i de djupa vattenförande lagren vid framtida brytning kommer att utredas.
Särskilt viktiga objekt att studera ur påverkanssynpunkt när det gäller
grundvattennivåsänkning är regionens uttagsbrunnar vid Dyhagen i Othems
vattenskyddsområde, enskilda brunnar, samt Natura 2000-områden och naturreservat
söder om File hajdar-täkten.
Ytvatten
Den framtida täktverksamheten kan ge upphov till förändrad vattenhantering jämfört med
dagens vattenhantering. Cementa planerar som skyddsåtgärd att tillhandahålla ett
dricksvattenmagasin som kan fungera som stöd till Region Gotlands
dricksvattenförsörjning i Slite. Den valda lösningen är att nyttja befintliga Spillingsdammen
som dricksvattenmagasin. Detta sker genom att försörja dammen med delar av
länshållningsvattnet från File hajdar-täkten. Övriga delar av länshållningsvattnet avses
även fortsättningsvis att avledas till Anerån, volymen länshållningsvatten som tillförs
Anerån kan dock komma att minskas. Eftersom File hajdar-täkten ligger topografiskt högt
upp i avrinningsområdet kommer ett tillskott av ytvatten i princip endast bestå av den
framtida täktens direkta nederbörd. Delar av detta tillskott av ytvatten härrör från
avrinningsområdet till Bojsvätar Natura 2000-område som därför kommer att få ett något
minskat tillrinningsområde.
För att nyttja Spillingsdammen som dricksvattenmagasin kan omledning av Spillingsån och
Närsbäcken runt Spillingsdammen komma att bli aktuellt. Cementa behöver också hitta en
annan källa för uttag av processvatten till fabriken i Slite. Av detta skäl planeras ett uttag av
processvatten från den djupare delen av Västra brottet, pall 2, som Cementa är i färd med
att börja vattenfylla i enlighet med gällande tillstånd. En eventuellt förändrad flödesregim i
Spillingsån till följd av omledning m.m. kommer att studeras.
En utvidgad täktverksamhet i File hajdar-täkten kan komma att ge upphov till något högre
halter av kväve i länshållningsvattnet. Eftersom brytningen i Västra brottet befinner sig i ett
slutskede kommer kvävehalterna från täktverksamheten klinga av efter avslutad brytning.
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Påverkan på naturmiljön och intrång i naturmarker
Västra brottet
Naturmiljön inom det område som ansökan avser i Västra brottet utgörs av mark som
redan idag är starkt påverkad av kalkstensindustrin. Naturvärdet är lågt. En utvidgad
kalkstensbrytning i detta område bedöms inte medföra någon mätbar påverkan på
naturmiljöer eller biologisk mångfald. De miljöer som alls håller ett visst naturvärde inom
det aktuella området är några tillfälliga vattensamlingar. Det är miljöer som enkelt kan
tillskapas på olika platser både inom pågående täktområde och på efterbehandlad mark.
File hajdar-täkten
Då ingreppets art är sådant att naturmiljöerna inom ansökningsområdet helt kommer att
försvinna innebär det en förlust av naturtyper, naturvärden och artförekomster. Ingreppet
kan även komma att påverka närmast intilliggande mark vid en förändrad markhydrologi.
Det gäller såväl ingrepp vid själva täktkanten som ev. nya vägar utanför
verksamhetsområdet. Ifall dessa områden utgörs av fuktängar, rikkärr, vätar eller
uppfrysningsmark finns en risk för att dessa miljöer förändras och därmed att arter som
finns där idag kan försvinna. Det är därför av stor vikt att åtgärder vidtas för att eliminera
påverkan på markhydrologin.
Den planerade utökningen kommer inte att ta någon skyddad mark (Natura 2000,
naturreservat, biotopskydd, naturvårdsavtal) i anspråk. I tillståndsansökan kommer det
finnas bedömningar kring hur omkringliggande mark som i dagsläget omfattas av sådana
skydd påverkas av ingreppet. Generellt sett så är naturmiljöerna i området av sådan art så
att påverkan utanför själva den mark som tas i anspråk är liten eller försumbar.
Gällande naturvärden så är de viktigaste värdestrukturerna och värdeelementen de som
formar naturskogen och naturalvaren. Det är de gamla granklonerna som utgör hotspots
för många mykorhizabildande svampar. Det är mosaiken med många smågläntor och bryn
i skogen och vindskyddande träd- och buskskikt på alvarmarken som är en förutsättning för
många fjärilar. Det är den stora blomrikedomen som innebär att det finns pollen och nektar
som födoresurser under hela sommarsäsongen. Dessa strukturer och element som
förekommer inom utökningsområdet kommer att försvinna och därmed också de arter som
är knutna till dem.
Vad gäller artförekomster i utökningsområdet så kommer merparten av dessa att försvinna
i och med ingreppet. Ett fåtal kommer att flytta på sig och hitta livsmiljöer på annat håll. Det
gäller främst fåglar och fladdermöss. Merparten av arterna kommer dock att försvinna. För
en del av arterna utgör det aktuella området en viktigare plats än för andra. En sådan art är
väddnätfjäril.
Rekreation och friluftsliv
Utökningen av Västra brottet sker i ett område som allmänheten inte har tillgång till idag.
Utsiktspunkten från väg 147 kommer även i fortsättningen att erbjuda en intressant utblick
över täkten. Utökningen av File hajdar-täkten berör både kala hällmarker och
hällmarksskog som har höga naturvärden. Sett till File hajdars stora kvarvarande yta
bedöms den utvidgade täktverksamheten ge upphov till en liten begränsning för friluftslivet.
Slite golfklubbs golfbana bedöms inte påverkas av en utvidgad täktverksamhet. Golfbanan
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kommer även i framtiden ha en vegetationsskärm mellan utvidgad täktverksamhet och
truckvägar.
Utsläpp till luft
Vid sökt verksamhet kommer utsläppen till luft relaterade till täktverksamheten att vara av
samma karaktär som i nuläget. Beroende på att brytningen i Västra brottet på sikt kommer
att avslutas och ersättas av en utvidgad brytning i File hajdar-täkten kan antalet transporter
komma att öka, beroende på transportalternativ för den planerade verksamheten. Eftersom
utsläppen från transporterna i täkterna sker på relativ långt avstånd från bostäder bedöms
konsekvenserna på människors hälsa och miljön av dessa att vara mycket små.
Transporterna medför dock utsläpp av ämnen som enligt samhällets miljömål helst skall
minska. Damning utefter transportvägen medför lokal påverkan på vegetation. Damning
från täktverksamheten är inte i nuläget ett problem för boende i omgivningarna och
bedöms inte heller vara det vid sökt verksamhet.
Buller och vibrationer
Täktverksamheten ger upphov till buller från i huvudsak lastmaskiner, transportfordon
(truckar), borrningsaggregat och skutknackning. Krossanläggningen är idag belägen i
Västra brottet. Den är nedsänkt i berget samt inbyggd i en betongbyggnad och bedöms
inte ge någon nämnvärd olägenhet. I och urlastning av sten ger också upphov till buller. En
eventuellt förändrad bullersituation till följd av en utvidgad täktverksamhet och ändrade
transporter kommer att genomföras.
I utförd vibrationsutredning fortsatt täktverksamhet bedöms riktvärden om v = 4 mm/s
klaras om losshållningen utförs på samma sätt som hittills. En viss reducering av
samverkande laddning kan dock framledes erfordras vid sprängning i nordvästra delen av
Västra brottet för att kunna innehålla riktvärdet på då närmaste fastighet.
Luftstötsvåg och stenkast
Påverkan i form av luftstötvåg bedöms inte förändras till följd av den utvidgade
verksamheten. Luftstötvågens påverkan är beroende av väderbetingelserna vid
sprängtillfället, vindstyrka, vindriktning, luftlagrens täthet och höjd är faktorer som påverkar
luftstötvågens utbredning.
I och med att sprängning sker av lodräta bergväggar, vanligen mot täktens centrum samt
täktens ytstorlek och bergkvalitet, bedöms risken för stenkast som kan medföra skada för
tredje man som mycket liten.
Kulturmiljö
Den kulturhistoriska utredningen har visat att det inom ansökt område finns spår av
kalkstensbrytning från första hälften av 1900-talet i form av tre provgropar och en mindre
täkt. Några övriga kulturhistoriska lämningar eller fornlämningar finns inte, varför påverkan
på kulturmiljön bedöms som ringa, närmast försumbar.
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Innehållsförteckning MKB
En preliminär innehållsförteckning för kommande MKB kan ses nedan.
Innehållsförteckning
Icke teknisk sammanfattning
1 Inledning
1.1 Administrativa uppgifter
1.2 Ansökan avser
1.3 Lokalisering
1.4 Koordinater och höjduppgifter
2 Bakgrund
2.1 Historik
2.2 Efterfrågan på cement
2.3 Verksamhetsutövare
3 Samråd och informationsinsatser
4 Teknisk beskrivning av planerad verksamhet
4.1 Täktverksamhet
4.2 Vattenhantering
4.3 Transporter
4.4 Omledning av vattendrag
4.5 Alternativa metoder
5 Lokalisering
5.1 Sökt lokalisering
5.2 Nollalternativ
5.3 Alternativa lokaliseringar
6 Omgivningsbeskrivning
6.1 Planförhållanden
6.2 Lägesbeskrivning
6.3 Geologiska förhållanden
6.4 Meteorologiska, hydrologiska och hydrogeologiska förhållanden
6.5 Naturvärden
6.6 Friluftsliv
6.7 Kulturhistoriska värden
6.8 Sammanställning riksintressen och formellt skyddade områden
7 Miljökonsekvenser av planerad verksamhet
7.1 Konsekvenser för landskapsbild
7.2 Utsläpp till luft
7.3 Utsläpp till vatten
7.4 Buller
7.5 Vibrationer, luftstötar och stenkast
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7.6 Konsekvenser för grundvattensystemet
7.7 Konsekvenser för ytvattensystem
7.8 Konsekvenser för naturvärden
7.9 Konsekvenser för friluftsliv
7.10 Konsekvenser för kulturhistoriska värden
7.11 Sammanfattning av konsekvenser för riksintressen och formellt skyddade områden
Verksamheten i relation till miljömål och miljökvalitetsnormer
8.1 Aktuella miljömål
8.2 Aktuella miljökvalitetsnormer
8.3 Verksamhetens konsekvenser sett till miljömål och miljökvalitetsnormer
Jämförelse mellan nollalternativ och alternativa lokaliseringar med valt alternativ
Efterbehandlingsplan och miljökonsekvenser efterbehandlingsskede
10.1 Efterbehandling täkt
10.2 Konsekvenser för grundvattensystemet och ytvattensystemet efter avlutad drift
Kontrollprogram

Kontroll
I ansökan kommer ett förslag till kontrollprogram för verksamheten att ingå. Detta kommer
att beskriva de huvudsakliga mätningar och andra åtgärder som ska säkerställa att
verksamheten följer lagar och regler samt de särskilda villkor som meddelats i tillståndet.
Utöver ovan nämnt kontrollprogram kommer Cementa att ha ett egenkontrollprogram i
enlighet med FEV (förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll), vilken reglerar
rutiner för löpande kontroll av mätutrustning, löpande miljöriskbedömningar etc.
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REGION GOTLAND

Till fastighetsägare i närheten av Cementas kalkstenstäkter i Slite
Cementa AB Slitefabriken håller på att utarbeta en tillståndsansökan enligt Miljöbalken för fortsatt
täktverksamhet. l ansökan ingår frågan om bortledning av vatten från kalkstenstäkten på Filé hajdar
och från Västra brottet. Som en del i detta arbete utreder Cementa hur bortledningen av vatten kan
påverka grundvattennivåerna i området och därmed grundvattenbrunnar i närheten av takterna.
Ägarna till fastigheter som ligger inom det område där grundvattnet kan påverkas och som har
brunnar för dricksvattenuttag, bevattning, energiutvinning (bergvärme) m.m. kommer att bli sakägare
i den kommande tillståndsprövningen. Vi behöver nu din hjälp att identifiera om du är sakägare och
ber dig därför fylla i uppgifter om fastighetens vattenförsörjning på bifogat svarsformulär och markera
positionen för din brunn på bifogad karta. Returnera formuläret och kartan med bifogad returpost.
Uteblivet svar kommer att tolkas som att det inte finns någon brunn på fastigheten.
Har Du frågor angående denna begäran är Du välkommen att kontakta undertecknad.
Vi kommer vid ett senare tillfälle informera sakägare om planerna och konsekvenserna av den
planerade täktverksamheten.
Svar skall vara oss tillhanda senast 2017-11-29

Cementa AB
Kerstin Nyberg
Miljöchef
0498-281055
kerstin.nvbera@cementa.se

cemErrm
HEIDELBERCCEMENTCroup
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Fastighetsbeteckn i ng
Uppgift om
vattenförsörjning

Q Dricksvattenbrunn på fastigheten
Q Brunn med annan användning t.ex. bevattning
Q Ansluten till samfällt dricksvattennät
Q Ansluten till kommunalt dricksvattennät
Q Ingen vattenanvändning på fastigheten

Uppgifter om brunn

Q Brunnen är borrad i berg
Q Brunnen är grävd i jord
Om brunnens djup är känt, vänligen fyll i djupet:
meter under markytan

Energibrunnar

Q Det finns borrad energibrunn på fastigheten

Övrig information om
vattenanvändning på
fastigheten.

Här kan kompletterande information lämnas:

Uppgiftslämnare och
underskrift

Namn

Underskrift

Telefonnummer om vi behöver nå er (frivilligt)

cemerrra
HEIDELBERCCEMENTGroup
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YTTRANDE
Mål nr M 7575-17; ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet samt
vattenverksamhet vid Slite, Gotlands kommun
Av ansökan i rubricerat mål framgår att fjärilsarten väddnätfjäril förekommer på Gotland, bland
annat i och omkring det område där Cementa AB (Cementa) ansökt om utvidgning av befintlig
kalkstenstäkt. Arten omfattas av artskyddsförordningen. Inom ramen för arbetet med ansökan
initierade Cementa en studie av populationen på Gotland. Studien är den största utredningen av
en dagfjäril som genomförts i Sverige och en av de största som genomförts i Europa, och pågår
fortfarande genom uppföljande inventeringar. Inventeringarna syftar till fortsatt kunskapsinhämtning om populationens utveckling, uppföljning av pilotförsök av skyddsåtgärder och att
verifiera den sårbarhetsanalys för arten som Calluna tagit fram baserat på tidigare års resultat.
Sårbarhetsanalysen kommer att ges in när den färdigställts senare i höst.
Vid sommarens (2018) inventering visade det sig att populationen väddnätfjäril på Gotland
decimerats kraftigt som en följd av sommarens extrema torka och värme. Som en uppdatering
av underlaget i målet bifogas en fältrapport från inventeringen, se Bilaga. Av rapporten framgår
sammanfattningsvis följande.
Sommaren 2017 bedömdes den totala populationen (metapopulationen) väddnätfjäril i utredningsområdet bestå av 25–30 000 individer. Efter sommaren 2018 bedöms populationen ha
minskat med 95–98 %. Att metapopulationen överlevde den extrema händelse som sommarens
väder var är i överensstämmelse med sårbarhetsanalysen som visar att populationen är robust
även vid extrema händelser. Arten är också känd för att variera stort i populationsstorlek mellan
åren, bland annat eftersom honorna i många fall bara lägger ägg på ett fåtal platser under sitt liv.
Det finns inget som tyder på att sommarens torka har medfört strukturella förändringar i populationsdynamiken som medför att arten inte kan återhämta sig som vanligt efter en stark nedgång. Istället bör årets extrema väder och därav följande populationsnedgång ses som ett led i de
naturliga fluktuationer som arten har. Det som framöver högst troligen kommer att ske är en
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successiv återhämtning av väddnätfjäril på de lokaler där arten överlevt. På sikt kommer återkolonisering att ske av de lokaler där den tillfälligt dött ut. Detta följer av den metapopulationsdynamik som råder. Återhämtningsprocessen kan påskyndas av att även de parasitsteklar som
lever på väddnätfjärilens larver kan antas ha minskat kraftigt i antal som en följd av sommarens
väder. Den reglerande funktion som dessa steklar har på väddnätfjärilspopulationen avtar därmed och fjärilens överlevnad och därmed populationstillväxt förväntas öka. Även minskad
konkurrens om föda, äggläggningsplatser m.m. medverkar till att öka populationstillväxten.
Det finns heller inget som tyder på att livsmiljön förändrats permanent. Arten finns kvar i de
viktigaste delarna av sitt utbredningsområde och dessa förekomstlokaler finns inom spridningsavstånd till varandra. I de torrare vegetationstyperna kan en försämring av livsmiljön väntas
under några år, medan den viktiga värdväxten ängsvädd redan i augusti sköt nya skott i de något
blötare habitaten. En viktig bidragande faktor till det stora utdöendet i fjärilshägnet var att länsstyrelsen som en följd av torkan tillät bete där. Bete ger mycket stor dödlighet hos fjärilslarverna, under årets förhållanden kanske nästintill hundraprocentig. Betet av fjärilshägnet får
förutsättas vara en engångshändelse, så att även den livsmiljön kan återhämta sig.
Sammantaget innebär resultaten från årets inventering att väddnätfjärilens bevarandestatus fortsatt bedöms vara god och den ansökta verksamheten bedöms heller inte påverka bevarandestatusen negativt. Med anledning av populationens behov av återhämtning de kommande åren
har Cementa dock börjat undersöka hur den åtgärdsplan som bolaget redan åtagit sig att genomföra kan förfinas efter den ytterligare kunskap om populationen som årets inventering har gett
och eventuellt anpassas till den fas metapopulationen nu befinner sig i.

Malmö den 26 september 2018
CEMENTA AKTIEBOLAG, genom

Bo Hansson

Anna Bryngelsson

Bilaga: PM Fältinventeringsresultat väddnätfjäril 2018, Calluna AB

På uppdrag av: Cementa AB
Beställarens kontaktperson: Jon Hallgren
Version/datum: 2018-09-25

NACKA TINGSRÄTT
Avdelning 3

PM Fältinventeringsresultat
väddnätfjäril 2018

INKOM: 2018-09-26
MÅLNR: M 7575-17
AKTBIL: 54

Detta är en kort rapportering av de inventeringsinsatser som gjorts under våren-sommaren
2018. Här redovisas och diskuteras resultat.

Årets populationsutveckling för väddnätfjäril
Kraftig nedgång i populationen
Sommarens extrema torka, som får betecknas som en mycket sällsynt företeelse, har slagit
mycket hårt mot väddnätfjärilspopulationen.
Mycket tyder på att populationen minskat med över 90% och i värsta fall med så mycket som
95-98% i den metapopulation som identifierats kring Bälsalvret-Hejnum-Kallgate-File hajdar
och Forsvidar (fiur 4). Den exakta siffran för populationsnedgången återstår fortfarande att
beräkna men de resultat som finns är ändå så säkra att det går att slå fast att en kraftig
tillbakagång har skett. Den extrema torkan och värmen har utlöst en rad samverkande faktorer
som sannolikt är förklaringen till minskningen. Här är några av de viktiga faktorerna och
händelserna:
•

Tidig torka: Dagstemperaturer på 20-30° C redan från början av maj och inget regn.
Detta ledde till en snabb upptorkning av våtmarkerna, särskilt där jordtäcket är tunt som
på lokalen vid kalkstenstäkten vid File hajdar. Viss mortalitet bland larver och puppor är
tänkbart. Hur som helst var intrycket vid årets inventeringar av flygande individer i juni
att det var färre som flög i år än året innan även om det inte skedde någon uppskattning
av antalet fullbildade fjärilar. Detta ska ses mot bakgrund av att förra årets reproduktion
var god och visade på en ökning av antalet larvkolonier jämfört med året före (2016).

•

Värmebölja under flygtid: I juni, under flygtiden, var det fortsatt mycket varmt och
aktiviteten hos fjärilar låg. Många fjärilar satt stilla under dagtid och var inte lika aktiva i
luften som året innan. Det fanns visserligen fjärilar i princip alla lokaler där de fanns
2017 men intrycket var att de var färre. Förmodligen var dödligheten stor hos vuxna
individer till följd av värmen.

•

Värdväxten ängsvädd torkade ut under äggläggningstiden: Redan under flygtiden visade
många ängsväddplantor tydliga tecken på allvarlig stress och blad hade redan börjat
skrumpna ihop. Det i sin tur ledde förmodligen till problem med att finna bra värdväxter
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att lägga ägg på. Normalt läggs ägg på stora individer i solexponerade lägen och denna
typ av plantor drabbades extra allvarligt av uttorkning. Det tycks heller inte som att
honorna bytte strategi under torkan och lade ägg i skuggigare miljöer. Trots omfattande
eftersök har inte kolonier hittats inne i skog eller halvslutna miljöer trots att det där
förekom väddplantor som både överlevt sommarens torka och var storvuxna.
•

Nektarkällor försvann: Torkan och värmen ledde till att vår- och försommarblomningen
gick över mycket snabbt och bristen på nektarkällor var tydlig under inventeringen. De
vuxna fjärilarna behöver fylla på energiförrådet för att kunna flyga men de behöver
också vätska för att inte torka ut. Förutom ökad dödlighet så har bristen på nektarkällor
säkert påverkat möjligheten att sprida sig över längre avstånd. Det betyder att honor
som inte hittar värdväxter att lägga ägg på plats haft mycket svårt att kunna förflytta sig
till bättre habitat vilket möjligen bidragit till ökad dödlighet.

•

Ängsvädd med äggsamlingar och larvkolonier svälter eller torkar ut: Det varma och torra
vädret fortsatte. I juli kunde det observeras att ängsväddens blad torkat ut och blivit
bruna i princip överallt där de växer solexponerat. Det är också denna typ av platser som
i huvudsak väljs av honan att lägga ägg på. De plantor som fortfarande var tillräckligt
vitala under äggläggningen försvann under denna period. Detta ledde sannolikt till
massvält i de larvkolonier som kläcktes fram eftersom de saknade föda samtidigt som de
var utsatta för extrema väderförhållanden. Möjligen kan också äggsamlingar ha torkat ut
i hettan men det troliga är att det är matbrist som är den stora orsaken till den stora
dödligheten. Under larvkoloniinventeringen, som precis har avslutats, hittades nästan
inga levande kolonier utan huvuddelen av kolonierna som hittades var döda. De dog
förmodligen under torkan i slutet av juli och början av augusti. Förra året hittades
visserligen också döda kolonier men de var ytterst få jämfört med de levande.

Tack vare larvkoloniinventeringen i september 2018 är det möjligt att dra en del slutsatser om
populationernas utveckling och den förmodade dramatiska minskningen av väddnätfjärilen.
Slutsatsen dras med reservationen för att det kan visa sig att populationsnedgången inte är så
kraftig som befaras. I delar av Sverige med kallare klimat har väddnätfjärilen en tvåårig
larvutveckling, vilket den normalt inte har på Gotland. Det finns en liten möjlighet att larverna
tagit en paus (s.k. diapaus) och gått i en slags dvala och grävt ner sig i marken under torkan. Vi
bedömer dock inte att det är särskilt troligt utan att det faktiskt är fråga om en reell
populationsnedgång i värmeböljans spår.

Populationen på olika lokaler
File hajdar vid kalktäkten – dramatisk minskning
På File hajdar vid kalktäkten har endast två levande kolonier hittats vid årets totalkartering.
Båda dessa finns i de allra fuktigaste delarna där väddplantor överlevt torkan. Ytterligare ett
antal kolonier hittades men dessa var döda. År 2017 inventerades 264 kolonier och året innan
dess 180 kolonier. Reduktionen av väddnätfjäril är därför mycket kraftig och uppgår till 99% på
File hajdar vid kalktäkten.
Kolonierna som hittades var inte särskilt stora utan rymde kanske 30-40 larver per koloni.
Möjligen finns en koloni till i området då vana inventerare generellt påträffar ca 2/3 av
kolonierna. Om vintern inte blir exceptionellt avvikande kan man förvänta sig att det kommer
att kläcka ut mycket få fjärilar på File hajdar-lokalen under 2019.
Om förra årets population bestod av ca 2000 individer kan man nästa år förvänta sig runt 20
individer. Det råder således mycket stor risk för ett lokalt utdöende på lokalen nästa år, särskilt
om det blir ett ogynnsamt år igen.
2

PM Fältinventeringsresultat väddnätfjäril 2018

Figur 1. Förekomst
av larvkolonier av
väddnätfjäril vid
kalktäkten vid File
hajdar. 2018
(överst) och 2017
(underst). De
inringade kolonierna var de enda
levande 2018.

Högstensvät – troligen utdöd
I figur 4 nedan har Högstensvät och andra lokaler markerats på karta. Utanför File hajdarlokalen inventerades kolonier i utslumpade transekter vilket betyder att ca 10% av arealen
habitat inventeras. För Högstensvät innebar det att inga kolonier hittades. Därför
kompletterades inventeringen här med en totalkartering av de åtta hektar som hade flest
kolonier 2017. Inte heller detta resulterade i att några kolonier påträffades. Däremot
observerades stor minskning av ängsvädd och slutsatsen är att det är troligt att den lokala
populationen av väddnätfjäril har dött ut på Högstensvät.
3
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Fjärilshägnet – inga levande larvkolonier påträffade
Fjärilshägnet har tillsammans med Bälsalvret fungerat som den stora kärnpopulationen med
huvuddelen av metapopulationens individer. Så är det inte längre och frågan är om det finns
några levande kolonier kvar i fjärilshägnet. Anledningen till detta är att länsstyrelsen p.g.a
betesbrist för kreatur beslutade att låta beta fjärilshägnet. Callunas studier har visat att bete är
fem gånger sämre än obetat, dvs. bete innebär att man lägger till en dödlighet på 80% ovanpå all
annan dödlighet. Ett sådant här extremår har förmodligen dödligheten av bete varit ännu högre,
kanske närmare 100%. Detta eftersom djuren söker sig till de friskaste partierna med växtlighet
och det är där de enda överlevande larvkolonierna finns. Eftersom betesdjuren fick vara kvar i
det inhägnade och normalt betesfredade fjärilshägnet även efter att regnen kom i slutet av
augusti har dödligheten ökat ännu mer. När våtmarkerna blir fuktiga reagerar väddnätfjärilens
larver med att förflytta kolonin uppåt längs ängsväddens blomstänglar. Dessa stänglar är mycket
attraktiva för betesdjuren och nästan alla blomstänglar har betats av och därmed har även
fjärilslarverna utsats för hög mortalitet. Under inventeringen hittades rester av sådana
bortbetade larvkolonier i fjärilshägnet. Utöver nötdjur har också får betat i fjärilshägnet. Får och
nöt i kombination är extremt effektiva i att beta ner vegetation eftersom de kompletterar
varandra när det gäller vilka delar av växtlighet de betar. I år har inga levande kolonier i
fjärilshägnet hittats, trots att transektinventering skett samt att 20% av ytan som komplement
till transektinventeringen har totalkarterats. Endast döda kolonier noterades vid inventeringen.
Inte heller länsstyrelsens inventerare har hittills hittat någon levande larvkoloni vid årets
inventeringar (Arne Pettersson, Skogsstyrelsen, munlig kommunikation). Trots detta behöver
arten inte vara helt försvunnen från området utan någon ej hittad koloni kan finnas, eftersom
det trots allt förekommer ängsväddplantor som överlevde sommarens hetta och att 80% av ytan
heller inte totalkarterats.

Figur 2.
Länsstyrelsen
tog i år beslut
om att öppna
upp fjärilshägnet för
betande kor och
får vilket fått en
förödande effekt
för väddnätfjärilen. Det är
inte omöjligt att
den helt dött ut
från området då
inga levande
kolonier kunde
hittas trots stora
inventeringsinsatser.
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Figur 3. Bete påverkar på flera sätt, både genom tramp och spillning men framförallt genom att väddplantor betas
av med stor risk för att larvkolonier skadas eller helt försvinner. Djur betar dessutom gärna tuvor (övre bild) och
större plantor med blomstänglar vilket också är de plantor som gärna nyttjas av väddnätfjärilen.
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Forsvidar

S Forsvidar

Hajdhagen

Högstensvät
Mellan Högstensvät och Filehajdar

Filehajdar

S Filehajdar

Rövätar
N Kallgate

Hejnum hällar

Bojsvätar

Mellan Kalgate och Bojsvätar

Kallgate

Bälsalvret

Bläckvätarna

Figur 4. Översikt över metapopulationen med alla lokaler inom 10 km från File hajdar-lokalen med potential för
väddnätfjäril (2016/2017).
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Figur 5. Foto från Fjärilshägnet som är tagen över samma öppna yta 2017 och 2018 och vid samma tidpunkt.
Skillnaden är slående vad gäller vitaliteten och blomningen hos ängsvädd.
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Bälsalvret – stor minskning
Även en del av Bälsalvret norr om länsväg 147 har betats och dessutom större delen av
områdena söder om men tillräckligt stora avsnitt har förblivit obetade och här finns enstaka
levande kolonier kvar. Tätheten är likt övriga områden mycket låg och transektinveneringen
kompletterades med en totalkartering i ett antal hektar för att få en fingervisning om
minskningens omfattning. Delar av Bälsalvret är fuktigare än både File hajdar-lokalen, Forsvidar
och Högstensvät och det förefaller som att en inte lika stor andel har försvunnit som i dessa
lokaler. Bälsalvret har därför sannolikt den största kvarvarande populationen av väddnätfjäril
inom metapopulationen och är synnerligen viktig för artens fortlevnad, och då inte bara för
metapopulationen runt Slite utan förmodligen för artens framtid på Gotland.
Forsvidar – dramatisk minskning
I Forsvidar finns ett fåtal levande kolonier kvar och situationen påminner i stora delar om File
hajdar-lokalen men med skillnanden att det finns större fuktigare områden här samt att
området i sig är mycket större än File hajdar vid kalktäkten.
Övriga områden
Lokalerna uppe på Hejnum hällar har varit extremt torra i år och här finns arten förmodligen
inte kvar. Övriga områden, dvs. Rövätar Hajdhagen, Bojsvätar och Kallgatburg m.fl. har endast
inventerats med transekter och där har inga levande larvkolonier hittats. Det kan inte uteslutas
att vissa av dessa också är utgångna, särskilt med tanke på att vissa tidigare obetade lokaler som
den i Rövätar i år har betats.

Effekter på gynnsam bevarandestatus
I den artskyddsutredning som ingavs till mark- och miljödomstolen drogs slutsatsen att
metapopulationen har gynnsam bevarandestatus. Att populationen nu drastiskt minskat och att
nedgången dessutom förstärkts av det bete som länsstyrelsen anvisade i fjärilshägnet gör att
populationen nu befinner sig i ett sämre läge än tidigare och att det är viktigt att den får
möjlighet till återhätmning. En viktig fråga är dock om populationen fortfarande kan anses ha
gynnam bevarandestatus eller om det extrema vädret förändrat bedömningen.
Den bedömningen utgår ifrån hur gynnsam bevarandestatus definieras. En central del i
begreppet är att en population ska vara livskraftig och med det menas att risken för att en
population ska dö ut är mindre än 5-10% under en tidsperiod på minst 100 år. Viktiga aspekter
att ta hänsyn till om bedömningen om gynnsam bevarandestatus ska kvarstå är om:
1. artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt kommer att förbli en livskraftig
del av sin livsmiljö,
2. …artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken minskar eller
sannolikt kommer att minska inom en överskådlig framtid, och
3. …det finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas en tillräckligt stor mängd
livsmiljö för att artens population ska bibehållas på lång sikt.
Tidigare i år gjordes en sårbarhetsanalys för både nuläge och utökad täkt. En sårbarhetsanalys
är det skarpaste redskapet att tillgå för att studera hur livskraftig en population är. Den
genomfördes med två oberoende metoder och visade på god robusthet även vid extrema
händelser, både för nuläget och en utökad täkt. Årets extrema väder har heller inte medfört att
metapopulationen har dött ut och så långt stämmer sårbarhetsanalysen överens med
verkligheten.
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Trots årets kraftiga nedgång har egentligen mycket lite förändrats vad gäller de aspekter som
listats ovan. Populatationsutvecklingen bedöms inte annorlunda. Väddnätfjärilen är känd för att
variera stort i populationsstorlek från år till år och mellan 2016 och 2017 ökade den exempelvis
med 50% på lokalen vid kalktäkten på File hajdar. Mängden livsmiljö, spridningsmöjligheterna
inom metapopulationen och så vidare är fortsatt tillräckliga för att hysa en metapopulation med
gynnsam bevarandestatus. Istället bör det extremår som vi just fått uppleva ses som en del i de
naturliga fluktuationer som arten har.
Det är helt enkelt naturligt att en så torr och varm sommar som denna drabbar en våtmarksart
som väddnätfjärilen extra hårt. Händelsen i sig är också mycket ovanlig och enligt SMHI med
återkomsttider på kanske 100 år eller mer.
Det som skulle kunna ge en annan slutsats kring bevarandestatus är två faktorer. Den första
gäller om den kraftiga populationsnedgången kan ge strukturella förändringar i
populationsdynamiken. Med det menas en så stor strukturell förändring i förekomst som gör att
metapopulationen får ett nytt jämviktsläge som ligger på en betydligt lägre nivå, eller är lika
med 0. Är det så blir bevarandestatusen dålig framgent. Ingenting tyder dock på att strukturella
förändringar kommer att ske då arten fortfarande finns kvar i de viktigaste delarna av sitt
utbredningsområde och att dessa förekomstlokaler finns inom spridningsavstånd till varandra.
Den andra faktorn som skulle kunna ha betydelse för en annan bedömning är om livsmiljön
förändrats permanent på grund av torkan. Under sommaren har förändringar i habitatkvalitet
kunnat ses i form av att värdväxten ängsvädd har minskat i omfattning i de torraste
livsmiljöerna. Artens ekologiska hemvist är i rikkärr, kalkfuktängar, kalkfukthedar och
blekevätar med rikligt med ängsvädd. I rikkärr och kalkfuktängar vissnade bladen visserligen
ner under torkan men sedan regnen kom i augusti har vädden skjutit nya skott. I de torrare
vegetationstyperna kalkfukthed och blekevätar har ängsvädd däremot inte klarat av torkan i
samma utsträckning utan där har dödligheten varit stor i solexponerade lägen (figur 6 och 7).

Figur 6. Denna bild är tagen från File hajdar-lokalen och visar en kalkfukthed. I princip allt som är brunt och
förtorkat i denna bild är ängsvädd som dött. Kvar är endast några strån med slank- och hirsstarr samt rödklint. Se
även nästa bild med en förstoring.
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Figur 7. Närbild som visar död
ängsvädd men även död hirsoch slankstarr. De enda gröna
bladen i de tidigare
kalkfukthedarna är ofta
rödklint.

Här finns det anledning att tro att kvaliteten på livsmiljön försämrats för några år framåt men
knappast permanent. Både blekevätar och kalkfukthedar är extrema miljöer som upprätthålls av
kalkrikedomen samt periodvis återkommande blöta och torra förhållanden och därför bebos av
arter som klarar av dessa betingelser. Det är därför högst osannolikt att återkolonisering av
dessa miljöer skulle ske av andra arter än de som under denna extremtorra sommar fått ge upp.
Istället är det högst sannolikt att ängsvädd åter kommer att öka i habitaten och att de därmed
återfår sin tidigare kvalitet.
En faktor som däremot har förutsättning att påverka bevarandestatusen negativt, även om det
är oklart i vilken utsträckning, är bete i fjärilshägnet. I princip medför införandet av bete på en
habitatyta en förväntad deterministisk sänkning av habitatytans bärförmåga (K). Detta medför
sannolikt en försämrad bevarandestatus om det skulle bli permanent.
Betet av fjärilshägnet torde stå i strid med habitatdirektivet och bör ur den synvinkeln vara en
engångshändelse som inte kommer att upprepas. Därmed bör habitatet även här kunna återgå i
fullgod kvalitet redan nästa år.
Sammanfattningsvis är slutsatsen att trots årets extrema torka råder fortfarande gynnsam
bevarandestatus för väddnätfjäril i metapopulationen.
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Framtiden för väddnätfjäril
Metapopulationen av väddnätfjäril kring File hajdar har nu studerats under flera år och har visat
på både upp- och nedgångar för arten. Det gör att kunskapsläget har ökat högst markant om
arten och hur den därmed på lång sikt ska kunna gynnas med olika åtgärder och därmed
fortsätta att ha gynnsam bevarandestatus.
Det som framöver högst troligen kommer att äga rum är en successiv återhämtning av
väddnätfjärilen på de lokaler där den överlevt. På sikt kommer en återkolonisering att ske av de
lokaler där fjärilen tillfälligt dött ut. Det följer av den metapopulationsdynamik som råder.
Återhämtningen är en process som kan påskyndas genom att torkan också har medfört att de
parasitsteklar som lever på väddnätfjärilens larver nu också antas ha minskat kraftigt och dess
reglerande funktion kommer att avta. Det förväntas öka överlevnaden och därmed öka
populationstillväxten. Det kan också förväntas att minskad konkurrens om föda,
äggläggningsplatser etc också medverkar till att öka populationstillväxten. Detta är typiska
skeenden för arter som väddnätfjärilen vars populationsdynamik är täthetsberoende, dvs. att
populationstillväxten är som störst när populationen har gått ner. För blekevätar och
kalkfukthedar kommer återhämtningen att fördröjas ett antal år innan det finns ängsvädd på
”rätt” plats för fjärilens äggläggning och larver.
När det kommer till utformningen av Cementas skyddsåtgärder kommer dessa att ha fokus på
att förbättra den hydrologiska statusen i våtmarker samt att restaurera igenväxta habitat. För
bevarandet av väddnätfjärilen rent generellt anser Calluna, med hänsyn till årets extremväder,
att länsstyrelsen bör kunna utvärdera och vidta åtgärder vad gäller nuvarande skötselregim
med betesdriften. På det viset kan väddnätfjärilen och många andra arter gynnas.

Figur 8. Stor larvkoloni med väddnätfjäril från Rövätar 2017. Så stora kolonier har varit en ovanlig syn under 2018
men bör återkomma när populationen återhämtar sig framöver. Observera läget på kolonin längs en blomstängel
av ängsvädd som gör den mycket känslig för bete. Rövätar tillhör de tidigare obetade lokalerna som under 2018
betades.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2555
12 oktober 2018

Magnus Jönsson

Tekniska nämnden

Remiss - Utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet,
Lärbro Stora Vikers 1:94 Nordkalk
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden svarar, i nedanstående skrivelse, på Nordkalk AB:s handlingar
gällande Klinthagentäkten Lärbro Stora Vikers 1:94.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen ser positivt på att Nordkalk har genomfört ytterligare
geohydrologiska undersökningar för Klinthagentäkten. Det bedöms som om VAhuvudmannens vattenintressen kvalitetssäkras med de förslag som presenteras av
Nordkalk AB. Det är en mycket viktig aspekt att huvudmannen får tillgång till den
framtida föreslagna vattenresursen. Om möjligt utnyttjar VA-huvudmannen gärna
även den vattenresurs som uppkommer genom det täktvatten från Pall 2-sjön som
Nordkalk avleder, i enlighet med den avsiktsförklaring som Regionen och Nordkalk
har träffat.
Ärendebeskrivning

Nordkalk AB (nedan kallat företaget) har till Nacka tingsrätt, mark- och
miljödomstolen lämnat in en ansökan om befintlig och utökad tillstånd, gällande
bergtäkt samt bortledande av yt- och grundvatten – på fastigheten Lärbro Stora
Vikers 1:94. Region Gotland (nedan kallat Regionen) har beretts tillfälle att yttra sig
över ansökan. Sista dag för Regionen att lämna synpunkter på underlaget är den 24
oktober 2018.
Tekniska nämnden är huvudman för den allmänna dricksvattenförsörjningen och
därmed ansvarig för att säkra det allmännas intresse när det gäller vattenresurser för
dricksvattenproduktion. Nämnden lämnar synpunkter enbart utifrån VAhuvudmannens intressen och uttalar sig inte i andra frågor såsom buller, naturvärden
eller kulturhistoriska värdefrågor.
Ansökan omfattar både befintlig och utökad täktverksamhet och utgör ett 282,3
hektar stort område. De nya brytområdena omfattar drygt 50 hektar och består av två
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befintliga områden inom nuvarande kalkbrott samt två angränsande områden i
nordvästlig riktning alldeles bredvid den nuvarande kalkbrottskanten.
Vattenintresset gör att Regionen särskilt tittar på den risk för påverkan på
grundvattenförekomst som kan ske genom täktens inverkan på de geohydrologiska
förhållandena. I Regionens samrådsyttrande i september 2017 framfördes önskemål
om ytterligare utredningar när det gäller de geohydrologiska förhållandena i området.
Regionen ser positivt på att företaget har tagit fram en Kompletterande
hydrogeologisk undersökning Nordkross, Klinthagen och en teknisk beskrivning
som är fylliga och genomarbetade (aktbilaga 15 och bilaga A till ansökan).
Regionen är som VA-huvudman intresserad av tillrinningen till Pall 2-sjön. För
Regionen är det oerhört viktigt med långsiktighet och möjligheten att utnyttja Pall 2sjön efter det att företagets verksamhet har upphört. Företages beräkning av
vattenbalansen och beskrivning av vattenresurshanteringen (Bilaga B:5 till ansökan)
visar att verksamhetens upphörande kanske inte påverkar tillflödet till Pall 2-sjön.
Den enda framtida faktorn som kommer att tillföra ytterligare vatten betraktas vara
kommande nederbördsmönster. Regionens erfarenhet säger att tillflödet genom den
avrinning (differensen mellan nederbörd och avdunstning) som företaget kalkylerat
med 536 000 m3 enligt företagets modellberäkning (bilaga B:5 till ansökan) låter
rimligt. Vid kommande klimatförändringar bedömer Regionen vattentillgången som
en fortsatt intressant parameter även om mängden vatten minskar ned till 150 000
m3.
Företaget beskriver att uttag ur Pall 2-sjön kan göras mellan nivåer +21,7 till
+19,7m.ö.h (meter över havet), vilket ger en volym på drygt 5 000 000 m3. Därvid ser
inte Regionen att klimatförändringar förorsakar minskad tillgång på vatten från
täkten. Regionen bedömer att den mängden är tillräckligt från fem till tio års
vattenförbrukning, beroende på avdunstning. Utgångspunkten är den avledning från
Pall 2-sjön om 300 000 m3/år i Regionens avsiktsförklaring med företaget. Den
mängden motsvarar ungefär årsförbrukningen för 5 500 personer.
Den nuvarande förbrukningen av vatten för vattendistributionen på nordvästra
Gotland med Lärbro som distributionspunkt är 55 000 m3/år. Detta gör att de
bedömda framtida uttaget utgör en god marginal för de behov som Regionen ser
framöver. Den vattenmängden utgör även reservvatten för nordöstra Gotland ifall de
kommunala grundvattentäkterna i Lärbro och Slite skulle förorenas.
När det gäller vattenintresset är risken för förorening en viktig aspekt att ta hänsyn
till. Företaget anger att flera metoder för brytning kommer att användas, bland annat
sprängning och borrning. Därvid är det viktigt att allt vatten leds via vattenringleden
till Pall 2-sjön i enlighet med vad företaget beskriver (Bilaga A - Teknisk beskrivning).
Regionen ser positivt på att företaget kommer att vidta skyddsåtgärder uppströms
genom Pall 2-sjön och anser att företagets förslag är ett fullgott skydd.
Företaget föreslår:
1.
En teknisk lösning för att detektera olja i täktvattnet på ringleden.
2.
En tät lucka som vid behov tillfälligt kan stänga av ringleden vid ett
större akut tillbud med spill från maskiner.
3.
Vidmakthåller och säkerställer restriktiva och väl fungerande dieseloch oljespillsrutiner.
Brytningen är tänkt att prospekteras som mest i brytområde 2, där ett brytningsdjup
kan uppkomma från dagens marknivå på 37 m.ö.h till som lägst 15 m.ö.h när täkten
är utbruten.
Brytningsverksamheten kan ge upphov till en förändrad grundvattenbalans i området
i jämförelse med dagens situation. Då de föreslagna brytområdena är svåra att
bedöma utifrån de framtida eventuella förändringarna i grundvattenströmmarna, så
vill Regionen att företaget fortsättningsvis genomför vetenskapliga analyser. Syftet
2 (3)

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/2555

med dessa är att under täkttillståndens period inte riskera förändringar av
grundvattenströmmarna som kan vara av väsentlig betydelse.
Bedömningen från företaget är att när väl Klinthagentäktens djupare delar blivit helt
vattenfyllda kommer de i framtiden att utgöra Gotlands näst största sötvattensjö. Alla
framtida vattenuttag för dricksvattenproduktion är av intresse för VA-huvudmannen.
Så länge som företaget bedriver täktverksamheten vill VA-huvudmannen om möjligt
gärna utnyttjar den vattenresurs som uppkommer genom det täktvatten som
företaget avleder i enlighet med den avsiktsförklaring som Regionen och företaget
har träffat.
Bedömning

Det bedöms att genom framtida nederbörd kommer vatten även i fortsättningen att
rinna till Pall 2-sjön, som kan vid den tidpunkten ses som ett magasin för uppsamling
av vatten. VA-huvudmannen kan efter en teknisk reningsprocess använda detta
vatten för produktion av dricksvatten.
Teknikförvaltningen har tidigare framhållit behovet av en förnyad
vattenbalansberäkning, vilket förvaltningen nu bedömer att företaget har upprättat.
Vad som är viktigt för Regionen är att Pall 2-sjön i framtiden kan användas som en
reservvattentäkt, där värdet finns i vattnet som en resurs att kunna nyttja för framtida
generationer.
Vid framtida vattenuttag efter det att företaget har avslutat sin täktverksamhet bör
Regionen söka tillstånd till vattenuttaget samt tillförsäkra sig dispositionen till
uttagsområdet. På så sätt får Regionen ett sådant rättsligt bestämmande inflytande
över vattentäkten att den utgör en allmän vattentäkt.
När det gäller uttag så länge som företaget bedriver täktverksamhet har Regionen och
företaget gjort en avsiktsförklaring där nästa steg är att parterna kommer överens om
de närmare förutsättningarna för att genomföra projektet.
Beslutsunderlag

Nordkalk – 21 remisshandlingar som återfinns i ärende TN2018/2555, Lärbro Stora
Vikers 1:94
Tjänsteskrivelse 2018-10-12
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen

3 (3)

NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

KUNGÖRELSE
2018-05-17

Aktbilaga 7
Mål nr
M 1215-18

Avdelning 4

Anges vid kontakt med domstolen
Anr

2018 -05- 2 2
REGION GOTLAND

Mark- och miljödomstolen

Vid Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Nordkalk AB ansökt om tillstånd till
befintlig och utökad täktverksamhet på fastigheten Lärbro Stora Vikers l :94.
Verksamheten uppges beröra fastigheterna Lärbro Stora Källstäde l :72 och Lärbro Stora
Vikers 6:1. En miljökonsekvensbeskrivning har getts in.
Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in
skriftligen till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 1104, 131 26 Nacka strand
eller via e-post mmd.nacka.avdelning4@dom.se senast den onsdagen den 11 juli 2018.
Domstolens målnummer M 1215-18 ska anges. Yrkanden om ersättning framställs helst
skriftligen inom samma tid och senast vid domstolens kommande huvudförhandling.
Domstolen får avvisa senare framställda yrkanden.
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli och hos aktförvararen
platschefen Ola Thuresson, Nordkalk AB, Lärbro Storugns 2741 i Lärbro. Telefon: 0104762681.
Kallelser och andra meddelanden införs i Gotlands allehanda och Gotlands tidningar.

Dok.Id 543059
Postadress
Box 1104
131 26 Nacka strand

Besöksadress
Augustendal s vägen
20

Telefon
Telefax
08-561 656 40
08-561 657 99
E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se
www.nackatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag-fredag
08:00-16:30

NACKA TINGSRÄTT
Mark-och miljödomstolen

TIDSPLAN
2018-05-17

Aktbilaga 6
Mål M 1215-18 Avdelning 4
Anges vid kontakt med domstolen

Nordkalk Aktiebolag
angående tillstånd till befintlig och utökad täktverksamhet på fastigheten
Lärbro Stora Vikers 1:94

TIDSPLAN
1. Ansökan kungörs i vecka 20 eller 21.
Remissmyndigheter m.fl. ges tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttranden ska
ha kommit in till mark- och miljödomstolen senast onsdagen den 11 juli 2018.
2. Bemötande
SLL ges tillfälle att senast onsdagen den 5 september 2018 bemöta inkomna yttrande.
3. Kallelse till huvudförhandling med syn sker i månadsskiftet januari/februari 2019.
4. Huvudförhandling med syn
Tidsåtgången beräknas för närvarande till tre dagar. Förhandlingen genomförs
i vecka 11 nästa år. (Domstolen har reserverat tid den 12-14 mars 2019.)
5. Mark- och miljödomstolens avgörande
Dom eller beslut bör kunna meddelas senast under april månad 2019.
Upplysningar
För domstolens planering är det viktigt att parterna följer planen och att målets
handläggning inte fördröjs i onödan. Domstolen utgår från att parterna inte
behöver anstånd för att komma in med yttranden m.m. Domstolen utgår också
från att dagar för huvudförhandling med syn är bokade med ombud och parter.

Inge Karlström
Ansvarig rådman: Inge Karlström (08-561 657 21)
Ansvarigt tekniskt råd: Ola Lindstrand (08-561 657 17)

DokJd 543049
Besöksadress
Postadress
Augustendalsvägen 20
Box 1104
131 26 Nacka strand
w, ,, ,
Webbplats
www.nackatingsratt.domstol.se

Sida l (1)
Telefon
Fax
08-56165640
08-56165799
_
E-post
mmd.nacka.avdelning4@dom.se

Öppettider
måndag-fredag
08:00-16:30

Fröberg&Lundholm Advokatbyrå
ADVOKATBYRÅN FÖR MARK- OCH MILJÖRÄTT

Till
Mark- och miljödomstolen
Nacka tingsrätt
Box 1104
13126 Nacka Strand
NACKA TINGSRÄTT
Ink

2018-02-23

Akt
Aktbil...

SÖKANDE
Nordkalk AB, 556073-4054
Storugns
620 34 Lärbro

Ombud: advokaterna Mikael Lundholm och Olof Hasselberg, Fröberg & Lundholm
Advokatbyrå AB, Kungsgatan 44, 111 35 Stockholm, tel. 08-662 79 40, fax 08-662 79 41, epost: mikael.lundholm@froberg-lundholni.se respektive olof.hasselberg@froberg-lundholm.se

SAKEN
Ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken till befintlig och utökad täktverksamhet
på fastigheten Lärbro Stora Vikers 1:94 samt till bortledande avyt- och grundvatten m.m.

1

Yrkanden

l. Nordkalk AB (Nordkalk eller Bolaget) yrkar att mark- och miljödomstolen lämnar sökanden
tillstånd enligt 9 kap. 6 § miljöbalken till
a) fortsatt och utökad takt av kalksten inom markerade bryt- och verksamhetsområden inom
fastigheten Lärbro Stora Vikers 1:94 i Gotlands kommun, se bilagorna A:2ochA:5, med
en maximal årlig volym om 3,5 miljoner ton och en maximal volym om 26,8 miljoner
ton, samt
b) att få utföra samtliga arbetsmoment som erfordras för en fortsatt och utökad drift av
verksamheten och avser bl.a. borrning, sprängningsarbeten, schakming, uppläggning,
lastning, homogenisering, krossning och transporter av kalksten samt åtgärder för
efterbehandling av takten, allt i huvudsaklig överensstämmelse med denna ansökan
jämte bilagor.
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2. Nordkalk yrkar att mark- och miljödomstolen lämnar sökanden tillstånd enligt 11 kap.
miljöbaken till
a) att få bortleda inläckande yt- och grundvatten inom Klinthagentäkten till Klinthagenbäcken,
b) att få bibehålla och underhålla befintliga diken och anläggningar mellan takten och
Kappleshamnsviken på fastigheterna Lärbro Stora Vikers 1:94, Lärbro Stora Källstäde
1:72 och Lärbro Stora Vikers 6:1 for bortledning av täktvatten,
c) att få avleda täktvatten från Pall-2 sjön till Region Gotlands VA-system och att installera
pumpar, pumpstation och vidta övriga åtgärder for detta ändamål, samt
d) att på fastigheten Lärbo Stora Vikers l :94 få anlägga luckutskov och övriga åtgärder i
enlighet med vad som anges i bilaga A:11 och vid behov schakta och spränga för att
skapa reglerande trösklar, gjuta eller förstärka trösklar samt utföra invallnings- och
dikningsåtgärder, samt
e) att på fastigheten Lärbo Stora Vikers 1:94 få anlägga ett dike och ett bräddavlop i
enlighet med vad som anges i bilaga A:17 och vid behov schakta och spränga för att
skapa diket samt reglerande trösklar, gjuta eller förstärka trösklar samt utföra
invallnings- och dikningsåtgärder.
3. Nordkak yrkar vidare att mark- och miljödomstolen
a) fastställer arbetstiden för vattenverksamheten till 10 år från den dag tillståndsdomen
vinner laga kraft,
b) fastställer tiden för anmälan av anspråk på ersättning för oförutsedd skada på grund av
vattenverksamheten till 15 år från arbetstidens utgång,
c) bestämmer tiden för igångsättande av den miljöfarliga verksamheten till 5 år från den
dag tillståndsdomen vinner laga kraft,
d) fastställer att villkor föreskrivs i enlighet med de förslag som redovisas nedan,
e) godkänner den till ansökan upprättade miljökonsekvens beskrivningen (MKBn), samt
f) fastställer prövningsavgiften enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken till 68 600 kr.
2

Förslag till villkor

Nordkalk föreslår att mark-och miljödomstolen föreskriver följande villkor för verksamheten.
1. Ominte annat följer av nedan angivna villkor ska verksamheten, inklusive åtgärder för
att begränsa vatten- och luftföroreningar samt andra störningar för omgivningen,
bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad Nordkak i ansökningshandlingarna
och i övrigt angett eller åtagit sig.
2. Buller från täkrverksamheten får inte, utomhus vid bostäder, överstiga någon av nedan
angivna ekvivalenta nivåer.
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50 dB (A) dagtid (kl 06-18)
40 dB(A) nattetid (kl 22-06)
45 dB(A) övrig tid (kl 18-22)
Om det förekommer hörbara tonkomponenter ska en generell sänkning av ekvivalentvärdena ske med 5 dB(A)-enheter.
Nattetid ska dessutom gälla att momentanvärden som riktvärden inte får överstiga 55
dB(A).
Bullernivåerna ska kontrolleras senast sex månader efter det att tillståndet har tagits i
anspråk och därefter vartannat år eller efter det att ändringar har vidtagits i verksamheten
som kan påverka bullernivåerna mer än obetydligt. Bullernivåerna ska även kontrolleras
om det framställts berättigade klagomål på buller från verksamheten. Kontroll ska ske
genom mätningar eller närfältsmätningar och beräkningar.
3. Vid sprängning får vibrationshastigheten inte överskrida 4 mm/s uttryckt som högsta
svängningshastighet i vertikal led vid mer än 10 procent av mättillfällena per år, som
toppvärde i sockel på bottenvåning i närbelägen bebyggelse. Mätningen skall följa
svensk standard, för närvarande SS 460 4866.
4. Luftstörvågor till följd av sprängning får som begränsningsvärde inte överstiga 100
pascal mätt som frifältsvärde (värdet motsvarar 200 pascal mätt som reflektionstryck).
Uppföljning av luftstötsvågor ska framgå av kontrollprogrammen där mätmetoder,
mätfrekvens och utvärderingsmetoder anges. Mätning ska ske enligt svensk standard SS
025210. Begränsningsvärdet ska anses uppfyllt om 95 procent av mätningarna visar att
värdet inne ha Ils.
5. Sprängning får endast ske vid i förväg bestämd tidpunkt som meddelas de närboende
med en tydlig förvarningssignal.
6. Nordkalk ska vidta åtgärder för att förhindra att stenkastning förekommer utanför
Nordkalks område.
7. Diffus damning ska begränsas så mycket som möjligt. Då risk föreligger för att damm
ska spridas mot närbelägna bostadsfastigheter vid sprängning ska berget samt
luftrummet ovanför sprängplatsen sprinklas med vatten.
8. På avsnitt med uppenbara olycksfallsrisker ska stängsel sättas upp eller allmänheten på
annat sätt tydligt uppmärksammas på riskerna att beträda området.
9. Tillfällig lagring av överblivet material i brottet får enbart innehålla mineraliskt material
som härstammar från brytningen samt avbaningsmassor från området och inte något som
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kan förorena grundvatten. Uppläggning eller tippning av utifrån kommande sten,
schaktmassor, rivningsmassor och dylikt far inte ske inom verksamhetsområdet.
10. Förvaring och hantering av petroleumprodukter och andra för mark, yt- och grundvatten
skadliga ämnen inklusive avfall ska inom täktområdet ske med största aktsamhet så att
risken för skador till följd av spill eller läckage elimineras. Förvaring av petroleumprodukter och övriga för mark, yt- och grundvatten skadliga ämnen ska ske på tät yta
som är invallad under tak. Invallningen ska ha minst samma volym som det största kärl
som förvaras där. Cisternerna ska vara utrustade med påkörnings skydd.
11. Utrustning för sanering av oljespill eller annat läckage ska finnas lätt tillgängligt vid
förvaring och hantering av petroleumprodukter. God beredskap ska finnas för att ta hand
om kemikalier eller farligt avfall från olyckor som kan hota mark, yt- eller grundvatten.
12. Tankning av hjulburna fordon ska om så är möjligt ske utanför täktområdet, och i annat
fall utföras över hårdgjord, tät yta där spill kan saneras (denstationära tankningsplatsen).
Tankning av ej hjulburna maskiner ska ske över tät yta. Särskilda åtgärder ska vidtas för
att undvika spill. Om akut reparationsbehov av fordon eller maskiner uppkommer ska
åtgärder vidtas så att föroreningar av mark, yt- eller grundvatten inte förekommer. Inom
täktområdet ska stationärt uppställda maskiner eller stadigvarande utnyttjade maskiner
vara försedda med uppsamlingsanordningar för oljespill.
13. Inträffar driftstörning som kan innebära risk för skada på miljön eller på människors
hälsa ska verksamheten omedelbart avbrytas, lämpliga åtgärder vidtas och tillsynsmyndigheten omgående kontaktas.
14. Personal som arbetar inom täktområdet ska vara väl informerad om innehållet i denna
dom (täkttillståndet med villkor) och betydelsen av den. En kopia av domen samt arbetsoch säkerhetsinstruktioner för arbetsmomenten innefattande miljörisker ska finnas
tillgängligt vid takten.
15. Bortledandet av vatten från täktområdet med avledning till Klinthagenbäcken får ske
med ett maximalt tillflöde om 200 l/s.
16. Avledandet av täktvatten från pall 2-sjön med avledning till regionens VA-systemfår
ske med ett maximal årlig volym om 300 000 m3/år.
17. Vattennivån i Pall 2-sjön ska hållas mellan 19,7 och 21,7 meter för det fall det blir
aktuellt att avleda vatten till Region Gotlands VA-näti enlighet med yrkande 2 c).
18. Vattennivån i Polenhålet ska hållas mellan 13,0 och 17,0 meter.
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19. Nordkalk ska senast när detta tillstånd tas i anspråk ställa en ekonomisk säkerhet om
totalt 23 miljoner kronor för fullgörandet av den efterbehandlingsskyldighet som gäller
för verksamheten.
Om det visar sig att den ställda säkerhetenär större än de beräknade efterbehandlingskostnaderna ska tillsynsmyndigheten bestämma säkerheten till ett lägre belopp än som
bestämts ovan. Tillsynsmyndigheten äger också rätt att medge att säkerheten succesivt
sänks i takt med att efterbehandlingsåtgärder genomförs. Säkerhetsbeloppet ska då sättas
ned till ett belopp som motsvarar kostnaderna för återstående åtgärder.
20. Om verksamheten avbryts eller upphör innan den slutförts enligt detta tillstånd ska
anmälan om detta i god tid göras till tillsynsmyndigheten.
21. Täktområdet ska efterbehandlas i enlighet med de intentioner som redovisas i den till
ansökan fogade efterbehandlingsplanen, bilaga A:17. En fullständig efterbehandlingsplan ska ges in till tillsynsmyndigheten i god tid innan verksamheten upphör. Den
slutliga efterbehandlingen ska, vad gäller detaljfrågor, bestämmas av tillsynsmyndigheten.
22. Pågående skötsel- och restaureringsåtgärder på fastigheten Lärbro Takstens Utmark 1:1
ska fortgå och ytterligare åtgärder vidtas i samråd med Länsstyrelsen allt i enligt vad som
framgår av bilaga B:17.
23. Ett förslag till kontrollprogram kommer att ges in till tillsynsmyndigheten senast tre
månader från det att tillståndet tas i anspråk.
3

Ansökan

Bolagets ansökan omfattar tillstånd enligt miljöbalken till såväl befintlig som till utökad
täktverksamhet på fastigheten Lärbro Stora Vikers l :94 inom områden som framgår av bilaga
A:l samt till bortledande av inläckande yt- och grundvatten inom Klinthagentäkten och
avledande av täktvarten till regionens VA-system.
Den utökning av verksamheten som avses omfattar fyra delområden. Två av dessa ligger inom
det nuvarande täktområdet varav det ena, P2N Norr, ligger ungefär mitt i takten och utgör en
direkt förlängning av det redan utbrutna P2N-området och det andra, Södra Klinthagen, utgör ett
tidigare obrutet område lokaliserat väster om det s.k. Polenhålet och norr om den s.k. Pall 2-sjön.
Det två andra områdena ligger omedelbart nordväst om taktens nuvarande gräns och utvidgar
takten på ytan. Områdenas lokalisering, utbredning och slutligt djup framgår av Figur l nedaa
Samma bild finns även i bilaga A:5.
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Nya brytomräden

JK
Pall-1, hög kvalitet
Pall-2. låg kvalitet
l \
Pall-2, märgel

Figur 1. De fyra nya brytområdena.
Till denna ansökningshandling bifogas:
•
•
•

Teknisk beskrivning, bilaga A.
MKB, bilaga B.
Fastighetsägarförteckning, bilaga C.
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Ansökan har föregåtts av ett samrådsförfarande enligt 6 kap. miljöbalken. Samrådshandlingarna
återfinns i bilaga B:l.
Bilagorna utgör en integrerad del av ansökan. Om en uppgift i bilagorna avviker från vad som
anges i denna ansökningshandling ska uppgifterna i ansökningshandlingen ha företräde.
4

Bakgrund och gällande tillstånd

Produktion av kalkstensprodukter har sedan mycket lång tid bedrivits i Storugns. För närvarande
sker brytningen av den kalksten som går till Storugns i Klinthagentäkten. Den idag bedrivna
verksamheten i Klinthagentäkten bedrivs inom ramen för det tillstånd som meddelats av markoch miljödomstolen 2014-11-20 (M 2175-14) med den ändring som följer av Mark- och
miljööverdomstolens dom 2016-01-25 (M 11317-14). Tillståndet omfattar även den pågående
vattenverksamhet som bedrivs inom området. Produktionen av märgelsten bedrivs dock med stöd
av en anmäld ändring av verksamheten, se länsstyrelsens meddelande 2015-11-18 (dnr. 5552660-15).
Tidigare prospektering av Klinthagentäkten gav vid handen att de värdefullaste delarna av
Klinthagenfyndigheten skulle vara utbrutna omkring 2010. Sedan långt tid har Nordkalk därför
haft som inriktning att avveckla brytningen i Klinthagentäkten och öppna en ny takt för att kunna
fortsätta bedriva verksamhet på Gotland. Med hänsyn till att det krävs omfattande förberedande
arbeten för att påbörja en ny täktverksamhet lämnade Nordkalk, efter omfattande prospekteringsarbete, in en ansökan om tillstånd för den så kallade Bungetäkten 2005.
Prövningen av ansökan avseende Bungetäkten har kommit att präglas av osedvanligt lång
handläggningstid. Av olika skäl har prövningen av ansökan - hittills - skett tre gånger av markoch miljödomstolen och två gånger av Mark- och miljööverdomstolen. Ansökan prövas för
närvarande, för tredje gången, av Mark- och miljööverdomstolen. Denna prövning har ytterligare
dragit ut på tiden eftersom målet vilandeförklarades med hänsyn till att regeringen under målets
handläggning beslutade att föreslå för EU-kommissionen att Natura 2000-nätverket på norra
Gotland skulle utvidgas till att omfatta bland annat det planerade täktområdet. Nordkalk
överklagade regeringsbeslutet till Högsta förvaltningsdomstolen vilken under sommaren 2017
meddelade att regeringens beslut ska stå fast. Mark- och miljööverdomstolen har därför återupptagit handläggningen av målet, men ännu inte meddelat dom i frågan.
Med hänsyn till den situation bolaget försatts i är Nordkalk i stort behov av ett nytt utökat
täkttillstånd för att säkra produktionen på Gotland på medellång sikt. Den kalksten som omfattas
av det nu gällande täkttillståndet för Klinthagen bedöms räcka fram till omkring 2020.
Syftet med denna ansökan är å ena sidan att möjliggöra för en fortsatt verksamhet inom delar av
det befintliga täktområdet. Därutöver syftar ansökan till att Nordkalk ska kunna bryta ut
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kalkstensråvara även inom ett nytt område nordväst om Klinthagentäkten så att kalksten av den
bättre kvaliteten, s.k. Pall-1 sten, kan blandas upp med Pall-2 sten av något sämre kvalitet. Allt
för att nyttja kvarvarande reserver på ett ändamålsenligt sätt och för att förlänga livslängden för
takten, se avsnitt 6.2 nedan för betydelsen av stenens kvalitet.
5

Orientering av verksamheten

Nordkalk AB är det svenska dotterbolaget till Nordkalk Oy Ab som tillverkar kalkstensbaserade
produkter som används inom miljövård, industri och lantbruk. I Nordkalk AB ingår verksamheter
på åtta orter i Sverige och ca 170 anställda. Storugns på Gotland utgör den största takt- och
sorteringsverksamheten inom Nordkalk AB och har ca 65 anställda och ca 20 entreprenörer
kopplade till sin verksamhet.
Klinthagentäkten ligger sydost om Kappelshamnsviken, knappt tre kilometer norr om Lärbro och
lika långt söder om hamnen och verket i Storugns på norra Gotland. Brytning sker idag i ett öppet
dagbrott på fastigheten Lärbro Stora Vikers 1:94 och har pågått sedan slutet av 1980-talet.
Närmaste bebyggelse från Klinthagentäkten beräknas till 300 meter från den södra täktgränsen,
men avståndet från närmsta bostadshus till de områden som omfattas av denna ansökan uppgår
till 420 meter. Mellan bostäderna i söder och täktområdet går väg 148. Norr om Klinthagentäkten
finns tolv vindkraftverk (Siral System Co AB) samt en motorbana (Gotland Ring). Öster om
täktområdet ligger Natura 2000-området Hoburgsmyr.
Såväl den befintliga täktverksamheten som det tillkommande täktområde som avses att
ianspråktas som kalkstenstäkt ligger inom fastigheten Lärbro Stora Vikers l :94. Det är såldes
fastigheten och dess närområde som kan komma att beröras av verksamhetens eventuella
påverkan på människors hälsa och miljön. Området är mycket lämpligt för fortsatt taktverksamhet eftersom det finns en begränsad kvarvarande tillgång till kalksten av hög kvalitet
varför området är utpekat som riksintresse för mineralutvinning. Utöver detta finns det redan
tillgång till såväl krossning- och sorteringsverksamhet, hamn och kalkugn i Storugns som en
färdig industriväg samt ett transportband för transport av kalkstenen mellan Klinthagen och
Storugns.
5.1

Omgivningsförhållanden

Området i fråga omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Fyndigheten av kalksten
har pekats ut som av riksintresse för mineralutvinning. Därutöver är hela Gotland utpekat som
av riksintresse för turism och friluftsliv enligt 4 kap. miljöbalken med hänsyn till dess natur- och
kulturvärden. I närheten av Klinthagentäkten ligger Hoburgsmyr som utgör Natura 2000-område,
naturreservat och riksintresse för naturvård, men fastigheten varpå verksamheten bedrivs
omfattas inte av något områdesskydd.
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5.2

Avgränsning mot andra verksamheter

Hamnen och verket vid industrianläggningen i Storugns regleras i ett tillstånd meddelat av
länsstyrelsen den 8 oktober 1998 (dnr. 241-1568-98) med justerade villkor genom en dom från
Stockholms tingsrätt, miljödomstolen, den 4 juni 1999 i mål nr M 159-99. Tillståndet omfattar
befintligt kross- och sorteringsverk, utlastning i hamnen, vattenhantering i produktionen,
verkstad, VA och deponi. Inledningsvis hanterades verksamheten vid Storugns och taktverksamheten i Klinthagen i ett och samma tillstånd. I samband med det utökade tillståndet för
södra Klinthagen som meddelades den 14 maj 2002 (dnr. 541-3733-01) återkallades 1998 års
tillstånd i de delar som avsåg verksamheten i Klinthagentäkten och ersattes med 2002 års tillstånd. Härefter har verksamheterna i Klinthagentäkten och Storugns reglerats i separata tillstånd.
Verksamheterna sammanbinds geografiskt av det ca tre kilometer långa transportbandet men
ligger på ett allt för långt avstånd från varandra för att de ska kunna ses som en och samma
verksamhet.
6
6.1

Verksamhetsbeskrivning
Inledning

Verksamhetens utformning redovisas i den tekniska beskrivningen. Här kan sammanfattningsvis
följande anges.
6.2

Beskrivning av täktverksamheten

För att kunna fortsätta bedriva verksamhet vid anläggningen i Storugns är Nordkalk i behov av
tillgång till kalkstensråvara av en viss kvalitet. På grund av den osäkerhet som råder kring
möjligheten att överhuvudtaget få tillstånd att bryta kalk i Bungetäkten har Nordkalk stort behov
av att nyttja kvarvarande reserver i Klinthagen. Den sökta förlängningen och utökningen av
täkttillståndet är således inget alternativ till Bungetäkten eller produktion i något annat område,
utan syftar till att förlänga Klinthagentäktens livslängd med förhoppning om att kunna ersätta
denna verksamhet med kalkstensbrytning på annan plats på sikt.
I genomsnitt har Nordkalk de senaste åren producerat ca 1,7-2,0 miljoner ton kalksten per år.
För att kunna producera kalksten av bättre kvalitet som krävs av bland annat stålindustrin bryter
Nordkalk idag s.k. pall 1-kvalitet som blandas med s.k. pall 2-kvalitet för att såväl optimera
kvaliteten som för att bidra till en god resurshushållning. Så länge det är möjligt kommer denna
kalkstenskvalitet att produceras, men det finns endast begränsade reserver av både Pall l- och
Pall 2-sten kvar i Klinthagen.
Utöver pall l- och pall 2-sten finns även en tredje stenkvalitet i form av s.k. märgelsten. Det är
en sten med lägre kvalitet än pall l- och pall 2-stenen och kan därför inte användas av de kunder
som kräver den ovan nämnda blandningen av pall l- och pall 2-sten. Märgelsten kan dock
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användas i andra sammanhang och Nordkalk bedömer därför att den utgör en potentiellt säljbar
sten.
Brytningen sker vanligen genom sprängning 2-3 gånger per vecka på fasta sprängningstider i
enlighet med nu gällande villkor.
6.2.1

Mer om hur verksamheten bedrivs idag och vilka förändringar som planeras

Såvitt avser pall l- och pall 2-sten kan den pågående täktverksamheten kortfattat beskrivas med
hjälp av följande flödesschema:

Sprängning

•^t.
Ä

Lastning

-^t. Transport ^^.

Krossn.ng

^^k Transport-

Efter att de uppbrutna stenmassorna transporterats med truck till den s.k. primärkrossen som är
nedsänkt i en krossgrop i takten, krossas stenen och transporteras därefter med ett ca tre km långt
transportband från krossen till Storugnsanläggningen för vidare krossning, sortering och
utlastning. Nordkalk planerar att eventuellt komplettera denna process med ytterligare ett
produktions steg, s.k. homogenisering. I delar av de nya områden som omfattas av denna ansökan
förekommer det kalksten med något lägre karbonhalt, vilket påverkar stenens brännegenskaper.
Av detta skäl kan sten med denna egenskap behöva blandas, dvs. homogeniseras, med sten med
högre karbonhalt. Homogeniseringen är tänkt att ske i ett större lagertält där två lastmaskiner av
en större modell kommer att blanda runt olika stenpartier med en fraktionsstorlek på 01 000 mm. Efter blandning kommer lastmaskinerna att tippa den homogeniserade stenen ner i
primärkrossning varefter den transporteras på transportbandet ner till Storugns. Homogeniseringen är därför tänkt att ske i närheten av primärkrossen. Nordkalk har ännu inte beslutat om
homogenisering ska användas i processen, men eventuellt buller från denna del av verksamheten
har beaktats vid de bullerberäkningar som utförts.
Hanteringen av märgelsten skiljer sig något från ovanstående beskrivning. Efter borrning,
sprängning och lastning krossas och siktas stenmassorna i ett mobilt krossverk istället för vid
primärkrossen. Därefter transporteras den krossades stenen med truckar till anläggningen vid
Storugns med som mest 16 truckar per timme. Skälen till att märgelstenen kräver en särskild
process är flera. För det första är mängden märgelsten i förhållande till övriga stenkvaliteter liten
och det är också bara en enskild kund som efterfrågar just denna sten. Dessutom har den en
avvikande stenkvalitet jämfört med pall l- och pall 2-sten och till följd av det finns en rad
tekniska hinder som försvårar möjligheten att hantera denna mindre volym av märgelsten i
befintlig infrastruktur för krossning, för transport på transportbandet och för sortering. Se mer
härom i avsnitt 4.8 i den tekniska beskrivningen. Märgelstenen kommer inte att behöva
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homogeniseras. Brytningen av märgelstenen sker kampanjvis och under denna tid pågår ingen
annan bullrande verksamhet utöver eventuell borrning i takten.
6.2.2

Transporter m. m.

Det sker en stor mängd transporter med truck av kalkstenen. Vid ordinarie drift i takten kör fem
tipptruckar i skytteltrafik mellan olika brytfronter och primärkrossen. Bullerberäkningarna för
denna trafik är baserad på att antalet transporter med truckar vid ordinarie drift uppgår till 25
stycken per timme.
De idag använda truckvägarna för den ordinarie trafiken finns redovisade i bilaga A:3. Detta
gäller dock inte transporten av märgelstenen som istället är redovisad i bilaga A:9. Dessa
transporter regleras idag genom det befintliga tillståndet för Klinthagentäkten men regleras
utanför det aktuella täktområdet genom en anmälan kopplad till tillståndet för verksamheten vid
Storugns. Denna uppdelning har behållits även i denna ansökan. Det innebär att under den tid
som truckarna befinner sig inom Klinthagentäktens verksamhetsområde omfattas de av
regleringen i detta tillstånd, men när de befinner sig inom Storugns verksamhetsområde omfattas
de av den separata regleringen för verksamheten i Storugns. Eftersom transporternas
omgivningspåverkan i Storugnsområdet redan har prövats och reglerats finns inget skäl att pröva
eller reglera dem på nytt inom ramen för denna ansökan. I denna ansökan har därför
miljöpåverkan från märgeltransporterna endast beaktats under den tid då de befinner sig inom
Klinthagentäktens verksamhetsområde.
Transporteringen av den mobilkrossade stenen genomförs kampanj vis och de dagar transport av
märgelsten pågår, sker ingen annan bullrande verksamhet i takten utöver mobilkrossning och
eventuell borrning. Det innebär att det inte sker någon samtidig transport med truckar av
märgelsten och övriga stenkvaliteter samt att även såväl primärkrossen, homogeniseringen och
transportbandet som anläggningen vid Storugns kommer att stå still de timmar eller dagar som
trucktransporter av märgelsten sker. Därmed sker inte heller något tillskott av buller eller
damning under dessa dagar.
I takt med att takten växer kommer transportvägarna att behöva justeras. Planerade förändringar
finns redovisade bilaga A: 10. I samband med detta kommer även transporter mellan Storugnsanläggningen och den s.k. nollahögen att gå genom Klinthagens täktområdet eftersom den
nuvarande nollahögstruckvägen i Nordvästra Klinthagen kommer att brytas bort. Nollahögstrucktrafiken omfattas av tillståndet för verksamheten vid Storugns men den miljöpåverkan som
den bedöms orsaka inom ramen för Klinthagens verksamhet har beaktats vid upprättandet av
denna ansökan och MKB:n.
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6.2.3

Stenmängder

Nordkalk har ännu inte brutit all den sten som omfattas av det nu gällande tillståndet. Kvarstående
kalkstensvolymer uppgick vid årsskiftet 2017/2018 till följande:
• Pall 1-sten
4,03 miljoner ton
• Pall 2-sten
l ,47 miljoner ton
• Märgelsten
6.7 miljoner ton
• Totalt
12,2 miljoner ton
Därutöver uppgår kalkstensvolymerna i de nya brytområdena till följande:
• Pall 1-sten
8,2 miljoner ton
• Pall 2-sten
0,9 miljoner ton
• Märgelsten
5.5 miljoner ton
• Totalt
14,6 miljoner ton
Sammantaget uppgår volymen kalksten, utifrån de stenmängder som fanns kvar vid årsskiftet
2017/2018, som omfattas av denna ansökan alltså till 26,8 miljoner ton.
6.3
6.3.7

Beskrivning av vattenverksamheten
Befintlig vattenverksamhet

Efter det att det tidigare tillståndet meddelades för verksamheten utförde Nordkalk en hel del
åtgärder som påverkade vattenflödet i och från takten. Vattenresurshanteringen idag innebär att
vatten från taktens norra delar leds via ett ringledsdikessystem som mynnar ut i den s.k. Pall 2sjön. Vatten från lägre nivåer i takten pumpas till ringledsdiket för vidare avrinning till sjön. När
Pall 2-sjön är uppfylld får vattnet brädda fritt över en tröskel till den s.k. Polenhålet. Vattnet som
avrinner från området i närheten av Polenhålet leds direkt dit. Från Polenhålet pumpas vattnet
över pallkantenvia en rörledning som ovanför pallkanten leds i ett anlagt dike och sedan vidare
till ett översilningsområde för dränering till Klinthagenbäcken som sedan rinner ut i Kappelhamnsviken. Eftersom Pall 2-sjön för närvarande är helt uppfylld och regleringen av Polenhålet
utförs för att inte vattenståndsvariationerna ska bli allt för stora innebär vattenhanteringen att
vattnet pumpas till Klinthagenbäcken med en naturlig årstidsvariation. Allt vatten lämnar i
dagsläget Klinthagentäkten genom pumpning från Polenhålet.
6.3.2

Planerad vattenverksamhet

Nordkalk och Region Gotland har sedan våren 2016 fört en löpande dialog om möjligheten att
tillvarata delar av täktvartnet för regionen behov istället för att avleda det till Kappelshamnsviken. Orsaken till detta är den akuta vattenbrist som till och från har uppkommit på Gotland
sedan 2015. Genom att avleda överskottsvattnet till regionens VA-nät skulle vattnet därmed
kunna nyttiggöras. En förutsättning för detta är att det bedöms finnas tillräckligt med magasinerat
täktvatten för att det även fortsättningsvis ska gå att upprätthålla goda förhållanden för
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havsöringens lekrevir i den nedströms liggande Klinthagenbäcken. Eftersom de vattenmängder
som idag avleds från takten med råge överskrider behovet för att bibehålla havsöringens
lekmiljöer bedöms det finnas goda förutsättningar att även avleda en delmängd av vattnet till
regionens VA-nät.
En sådan åtgärd skulle vara viktig för resurshushållningen med vattnet, vilket Nordkalk eftersträvar och önskar bidra till i den mån det inte riskerar den fortsatta täktverksamheten i
Klinthagen. Nordkalk vill därför understryka att en eventuell avledning av täktvatten för Region
Gotlands behov inte görs för att gagna Nordkalk eller bolagets verksamhet. För Nordkalks del
finns inga behov eller någon ekonomisk nytta med att avleda vattnet på annat sätt än idag. Tvärt
om skulle en sådan åtgärd medföra ytterligare arbete och kostnader för Nordkalk.
Eftersom någon slutlig överenskommelse mellan Nordkalk och Region Gotland om ett eventuellt
omhändertagande av vattnet ännu inte finns planerar Nordkalk även för det alternativa scenariot
att avledningen av täktvattnet fortgår i huvudsak som idag. Tillståndsansökan omfattar därför
båda de två alternativ som beskrivs nedan.
Det bör noteras att i bägge scenarierna kommer Polenhålet att regleras genom pumpning och
vattennivån att hållas mellan +13 och +17 meter över havet, se villkorsförslag 18. Allt täktvatten
som pumpas från Polenhålet kommer att mätas med en induktiv flödesmätare avseende flöde (l/s)
för att kontrollera att flödet aldrig överskrider 200 l/s, se villkorsförslag 15. Även vattenkemin
kontrolleras regelbundet. Därtill kommer vattenföringen i Klinthagenbäcken att mätas för att den
mängd täktvatten som bortleds från Polenhålet ska kunna utvärderas mot vad det ger för flöden i
bäcken (som utöver täktvattnet får vatten från en uppströms liggande källa samt naturlig
avrinning från skog- och jordbruksmark vid nederbörd). Havsöringens lek kommer att inventeras
under alla åren täktbrytning sker och två år efter avslutad brytning.
6.3.2.1

Scenario 1: Bortledning av en delström till Region Gotland och övrig delström fortsatt
till Klinthagenbäcken

Nordkalks och Region Gotland har som nämnts ovan utrett möjlighet att avleda viss del av
täktvattnet till regionens VA-nät, se avsiktsförklaringen mellan bolaget och regionen i bilaga
A:13. Skälet härtill är att nyttiggöra det överskottsvatten som annars släpps ut i Klinthagenbäcken
och vidare till Kappelhamnsviken.
För att transportera vattnet från Pall 2-sjön till det regionala VA-nätet kommer en pumpstation
och anslutningsledning att anläggas vid Pall 2-sjön, se en schematisk beskrivning i bilaga A: 14.
Upp till 10 l/s kommer att avledas från sjön till Region Gotlands VA-nät i Lärbro. Medelvattenföringen i Klinthagenbäcken kommer därmed att minska med samma flöde. För att upprätthålla
bäckens goda lek- och uppväxtmiljöer för havsöring samtidigt som vatten avleds till regionens
VA-nät, planerar Nordkalk att utveckla regleringen av Pall 2-sjön genom att ett luckutskov med
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regleringshöjden 2 meter anläggs vid sjöns utlopp mellan Pall 2-sjön och Polenhålet. Det föreslås
också att sänkningsgränsen sätts till 2 meter under sjöns nuvarande naturliga tröskel. Vattennivån
kommer därför att hållas mellan +19,7 och +21,7 meter över havet. Pall 2-sjön dränerar som
tidigare med självfall till Polenhålet (men genom reglering i föreslaget luckutskov under nivån
+21,7), vilket fortsatt fungerar som mellanlager innan vattnet pumpas över pallkanten till
Klinthagenbäcken. Med en regleringshöj d om 2 meter i Pall 2-sjön blir regleringsvolymen knappt
600 000 m3. Eftersom tillrinningen till Pall 2-sjön uppgår till ca 536 000 rrrVår, och vattenuttaget
om det utnyttjas maximalt av Region Gotland blir omkring 300 000 m3/år, betyder det att knappt
två årsvolymer av regionens maximala årliga vattenuttag finns lagrade enbart i den sjövolym som
innesluts av nivåskillnaden 2 m mellan sänknings- och dämningsgränsen.
Syftet med åtgärderna är att genom en uthållig vattenresurshantering uppnå vattenbalans på så
sätt att magasinsvolymen hålls konstant på årsbasis genom att årstillrinning och årsavrinning
hålls i balans. Under året kommer magasinet att regleras aktivt för att utjämna för variationer i
tillrinning men även för variationer i vattenuttag samt för att upprätthålla en rimlig vattenföring
och naturliga årstidsvariationer i Klinthagenbäcken, och den mindre vattenvolym som avleds till
bäcken i scenario l jämfört med idag kommer att beaktas särskilt. Som ytterligare skyddsåtgärd
kommer ett lämpligt antal extra lekgrusplatser förbättras och nyanläggs i bäcken i samråd med
länsstyrelsens havsöringsexpert.
Såväl anläggandet av luckutskovet som Region Gotlands pumpstation och anslutningsledning
vid Pall 2-sjön kommer att medföra arbeten i form av schaktning, borrning, sprängning och
gjutning.
Denna tillståndsansökan omfattar alltså de åtgärder och installationer som krävs för att kunna
avleda delar av täktvattnet från Pall 2-sjön till regionens VA-nät, såsom pumpar och ledningar
samt underhåll av anläggningen. Ansökan omfattar däremot inte regionens hantering av det
avledda täktvattnet efter avledning. Nordkalks syfte i egenskap av verksamhetsutövare är inte
heller att avleda vattnet för dricksvattenändamål utan det kan betraktas som utsläpp av täktvatten.
Nordkalk vill därför understryka att denna tillståndsansökan inte avser avledande av vatten för
vattenförsörjning och att det alltså inte är fråga om en vattentäkt i enlighet med 11 kap. 5 §
miljöbalken. Inte heller ska den anläggning som uppförs i syfte att avleda vattnet anses utgöra en
allmän VA-anläggning i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänsters mening.
6.3.2.2

Scenario 2: Fortsatt bortledning av täktvatten enbart till Klinthagenbäcken

Scenario 2 innebär i korthet att dagens vattenhantering fortsätter under den planerade verksamhetens drifttid. Om inte scenario l genomförs kan den ursprungliga efterbehandlingsplanen såvitt
avser vattenhanteringen användas. Det innebär att de djupare brytområdena i mellersta
Klinthagen vattenfylls till en större sjö som innefattar både Pall 2-sjön och Polenhålet.
Uppfyllnaden beräknas till cirka 15 år. När den nya sjön är uppfylld kommer vattenföringen i
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Klinthagenbäcken att återgå till den naturliga avrinningen från området. Det nya området Södra
Klinthagen forslås få självfyllas på samma vis som skedde med Pall-2sjön. Om Södra Klinthagen
inte självfylls lika fort som Pall-2sjön, bedöms Södra Klinthagen istället bli en grundare sjö.
Som en del av den planerade efterbehandlingen planerar Norkalk att på fastigheten Lärbo Stora
Vikers 1:94 anlägga ett dike och ett bräddavlopp. Diket skall anläggas enligt självfallsprincipen
och kunna avvattna bräddningsvatten från täktsjöarna Pall 2-sjön och Polenhålet via Polenhålets
bräddningspunkt till den övre delen av det s.k. översilningsområdet dit dagens täktvatten pumpas
från Polenhålet. Syftet är alltså att ersätta pumpning av vattnet med självfall. För att erhålla
självfall hela vägen kan utloppet mot översilningsområdet behöva sänkas jämfört med idag.
Bräddavloppet skall anläggas mot den del som omnämns som Område F i
efterbehandlingsplanen, bilaga A: 17. Anläggandet av dessa kommer att medföra behov av att
schakta och spränga för att skapa diket samt reglerande trösklar, gjuta eller förstärka trösklar
samt utföra invallnings- och dikningsåtgärder.
7

Inverkan på enskilda fastigheter och ersättning till sakägare

Den grundvattenpåverkan som verksamheten skulle kunna medföra kan eventuellt påverka de
enskilda brunnar som finns i området kring takten. Nordkalk har sedan länge övervakat vattennivåerna i ett antal brunnarsöder om samt en brunnväst om verksamhetsområdet och därvid
kunnat konstatera att någon påverkan inte har skett. Denna kontroll visar tvärt om att till och med
när grundvattennivån var som lägst och vattennivån i Pall 2-sjön var torrlagd på bottennivån 13
meter fanns det tillräckligt med vatten i de enskilda brunnarna. Med hänsyn till att vattennivån
kommer att hållas på minst 19,7 meter, vilket innebär att det alltid kommer att finnas en 6,7
meters vattenpelare, finns det ingen risk för påverkan heller vid fortsatt brytning i enlighet med
denna ansökan. Dessa slutsatser bekräftas även av de hydrogeologiska undersökningar som
Nordkalk låtit utföra, se bilaga B:6 och avsnitt 7.2.5 i MKB:n, där det bland annat framgår att
det saknas hydraulisk kontakt mellan Pall 2-sjön och de enskilda brunnarna.
Såvitt avser de enskilda som bor norr och nordväst om takten förser Nordkalk majoriteten av
dessa redan idag med grundvatten från den s.k. Ekedahlskällan och har gjort så under omkring
30 år. Dessa fastigheter påverkas därför inte av täktverksamheten. Ingen övervakning av
eventuella extra privata brunnar sker idagsläget i detta område eftersom avståndet till närmaste
brytfront är ca 900 meter eller mer. Enligt den hydrogeologiska utredningen kan det dock inte
uteslutas att delar av Nordkrossområdet kan stå i kontakt med ett nordsydligt karstsystem. För
att säkerställa att ingen påverkan på enskilda brunnar kan uppstå på de fastigheter som inte har
dricks vattenförsörjning från Nordkalk kommer en ny provpumpning att utföras i området under
2018 med fler observationspunkter i nord-sydlig riktning samt på ett mindre avstånd från
pumpbrunnen.
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Som framgår av förslaget till fortsatt brunnsövervakning i bilaga B:6 avser Nordkalk att fortsätta
kontrollera de enskilda brunnar som teoretiskt sett skulle kunna påverkas av verksamheten, trots
att någon påverkan inte bedöms uppstå.
En förteckning över de fastigheter som visserligen ligger utanför verksamhetens bedömda
influensområde, men som teoretiskt sett ändå skulle kunna beröras av verksamheten finns
angiven i bilaga C:l. Sakägare i vattenrättslig mening är ägarna till ägarna till fastigheterna
Lärbro Stora Källstäde 1:72 och Lärbro Stora Vikers 6:1 med hänsyn till det underhåll av diken
och anläggningar på dessa fastigheter som omfattas av ansökan.
Fastighetsbeteckning
Lärbro Stora Källstäde 1:72

Fastighetsägare
Lars Åke Engström

Lärbro Stora Vikers 6:1

Lena Guteborg Larsson

Adress
Lärbro Uppegårds 1342
624 53 Lärbro
Lärbro Stora Vikers 2519
624 53 Lärbro

Verksamheten bedöms inte medföra någon förutsedd skada för enskilda sakägare som skulle
medföra rätt till skade- eller intrångsersättning enligt 31 kap. miljöbalken. Skulle verksamheten
ändå visa sig medföra skador på någon fastighet, eller för någon rättighetshavare, bör frågan
hanteras enligt reglerna för oförutsedd skada.
8
8.1

Miljökonsekvenser
Inledning

Verksamhetens miljökonsekvenser redovisas i avsnitt 7 i MKB:n. Här kan sammanfattningsvis
följande anges.
8.2

Buller

Utvidgningen av verksamheten kommer att medföra att den kommer att bedrivas närmre ett antal
bostäder än den gör idag. Därmed finns risk för ökade bullernivåer vid dessa bostäder. Av detta
skäl har frågan om buller utretts omsorgsfullt för att säkerställa att, och hur, verksamheten kan
bedrivas inom ramen för det föreslagna bullervillkoret. Utredningen visar att det kommer att vara
möjligt att innehålla de föreslagna nivåerna genom att ett vidta ett antal begränsningar av hur
verksamheten kan bedrivas. Sammanfattningsvis innebär det begränsningar i vilka och hur
många bullerkällor, det vill säga maskiner av olika slag, som får operera i olika delar av takten
vid samma tidpunkt. Under vissa perioder och i vissa delar av takten krävs ytterligare skyddsåtgärder, bland annat användning av en bullerdämpad borrigg. Bullerövervakningen kommer att
utökas med nya kontrollpunkter.
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8.3

Vibrationer, luftstötväg och stenkastning

Liksom vad gäller buller kan utvidgningen av verksamhetsområdet komma att påverka
omfattningen av vibrationer, luftstötsvågor och stenkastning från verksamheten. Samtliga dessa
effekter uppstår, eller riskerar att uppstå, vid sprängning. Vibrationer och luftstötsvågor ingår i
det nu gällande kontrollprogrammet och resultaten av kontrollen visar att gällande villkor
innehålls. Även om vissa boende på grund av utvidgningen kan komma att uppleva en ökad
påverkan av vibrationer och luftstötsvågor visar utredningen att nivåerna kommer att kunna
innehållas även fortsättnings vis. I avsnitt 4.2.4 i den tekniska beskrivningen redovisas de skyddsåtgärder och kontroller som bolaget planerar att genomföra för att säkerställa att ingen skada ska
uppkomma. Mätning sker enligt tillämplig standard. I samma avsnitt beskrivs även de åtgärder
som vidtas för att förebygga stenkastning. På grund av det stora avståndet mellan bostäder och
takten, även med beaktande av de nya föreslagna områdena, finns ingen kastrisk. Liksom vad
som angetts för buller kommer antalet kontrollövervakningspunkter för vibrationer och luftstötsvågor att utökas.
8.4

Dammning

Den utökade verksamheten bedöms inte medföra nämnvärt ökat stoftnedfall på närbelägna
bostäder. Verksamheten i takten kommer att ge upphov till viss diffus damrnbildning och
spridning genom borrning, sprängning, lastning, transport och krossning. Den största källan till
diffus damning bedöms vara trucktrafiken torra dagar. Truckvägarna ligger till största del nere i
takten på betydande avstånd från bostäder. Transporten av kalksten sker dessutom i första hand
på ett transportband som är helt inbyggt vilket effektivt förhindrar dammbildning. Damm från
borrning samlas upp i stoftavskiljare. Övriga arbetsmoment, till exempel sprängning, orsakar
endast tillfällig och begränsad dammspridning. Övriga skyddsåtgärder för att begränsa dammbildning består i att skyddande skogsridåer mot väg 148 i möjligaste mån kommer att bevaras
samt att vattenbegjuta vägarna för att minska dammspridningen från verksamhetsområdet vid
dammigt väglag.
8.5

Ytvatten på verka n

Påverkan på Klinthagenbäcken och Kappelhamnsviken beror till viss del på vilket av de två
scenarierna som kommer att väljas, se avsnitt 6.3 ovan. När det gäller Klinthagenbäcken kommer
medelvattenföringen nästan att halveras om vatten från Pafl2-sjön kommer att avledas till Region
Gotlands VA-nät. Pall 2-sjön kommer dock att regleras så att årstidsvariationerna i bäckens
vattenföring blir så naturliga som möjligt, men med lägre maxflöde vintertid och högre minflöde
sommartid än vad som är normalt för en gotländsk bäck med så litet avrinnings område.
Regleringen kommer att utformas för att upprätthålla ett tillräckligt flöde vid havsöringens
lekperiod på hösten samt tillräckligt flöde sommartid för att försörja även de inventerade lek- och
uppväxtområden för havsöring som är belägna långt uppströms i bäcken. I kombination med de
miljöförbättrande åtgärder som Nordkalk har genomfört och planerar att genomföra bedöms
scenario l inte medföra några negativa konsekvenser för havsöringens reproduktion i
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Klinthagenbäcken. Blir de planerade åtgärderna framgångsrika kan havsöringens reproduktion i
bäcken rentav stärkas ytterligare. Scenario 2 innebär istället att dagens situation upprätthålls
under drifttiden. Därefter minskar vattenföringen i bäcken under något decennium medan
efterbehandlingen av Klinthagentäkten och uppfyllnad av täktsjöarna sker, for att därefter återgå
till en naturlig avrinnings situation.
Såvitt avser verksamhetens påverkan på Klinthagenbäckens vattenkemi sker det främst genom
utsläpp av kväve och sulfat. Halten av kväve i täktvattnet är dock i samma storleksordning som
bakgrundshalten. Sulfatbelastningen kan innebära en förändring av bäckens vattenkemi, men
halterna

är så låga att de inte

bedöms

medföra några

negativa

konsekvenser

för

Klinthagenbäckens ekologi.
Verksamhetens påverkan på Kappelhamnsviken består främst i kväveläckage från täktea
Kvävebelastningen på Kappelshamnsviken från verksamheten bedöms uppgå till några hundra
kilogram per år, vilket i jämförelse med den beräknade totalbelastningen på Kappelshamnsviken,
som uppgår till 68,9 ton, får anses vara försumbart. Om vattenhanteringen inte förändras kommer
denna nivå att gälla även fortsättningsvis under taktens drifttid. Om vatten från Pall2-sjön avleds
till det regionala VA-nätet kommer kvävebelastningen på Kappelhamnsviken från verksamheten
att minska i motsvarande grad.
Vad gäller risken för spill av diesel och olja har bolaget väl utvecklade rutiner. Regelbunden
utbildning av all täktpersonal genomfors och en beredskapsrutin och handlingsplan vid större
spill finns inövad och personalen är väl införstådd med kraven rörande miljöfarliga ämnen enligt
nuvarande täkttillstånd. Tankning av hjulburna fordon sker vid en tankplats med hårdgjord yta i
form av en tät betongplatta som är placerad norr om krossgropen. Rutiner för att hantera
eventuella spill vid länkning finns och i ett förråd bredvid tankplatsen förvaras absolsäckar som
kan suga upp eventuella spill vid tankning eller andra form av spill av exempelvis hydraulolja.
Dieseltanken är utformad med sekundärt skydd och har påkörningsskydd. Tankplatsen omfattas
av ett särskilt tillstånd för hantering av brandfarliga varor. De icke hjulburna fordonen i takten
tankas med hjälp av en dieseltankbil direkt på plats i takten på den täta täktbottnen. Om den
framtida vattenverksamheten utformas i enlighet med scenario l kommer dessutom ytterligare
skyddsåtgärder att vidtas för att begränsa risken för att eventuella spill av diesel eller olja kan nå
något ytvatten, se bilaga A:ll.
8.6

Grundvattenpåverkan och påverkan på Natura 2000

Denbefintliga täktverksamhetens påverkan på Hoburgsmyr prövades i samband med prövningen
av ansökan för det befintliga tillståndet. Enligt mark- och miljödomstolens bedömning krävdes
visserligen tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, men endast för de två pallar kalksten som
var lokaliserade närmast myren i taktens nordöstra del. Dessa pallar är nu utbrutna. För övriga
brytområden ansåg domstolen att något Natura 2000-tillstånd inte krävdes. De nu tillkommande
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områdena ligger på ett längre avstånd från myren än det område där verksamheten tidigare
bedömdes kunna påverka grundvattenförhållandena i myren. Den hydrogeologiska utredningen
för dessa nytillkomna områden visar dessutom att det inte kommer att ske någon sådan påverkan.
Den påverkan från verksamheten som skulle kunna ha en negativ konsekvens för Natura 2000området Hoburgsmyr är framför allt förändrade grundvattennivåer. Täkrverksamhetens påverkan
på grundvattenströmningen och dess eventuella påverkan på Hoburgsmyr har utretts ingående
genom åren. Inför och i samband med prövningen av det nu gällande tillståndet utförde Nordkalk
ett flertal omfattande utredningar.
Det är sedan tidigare utförda undersökningar av SGU känt att Hoburgsmyr awattnas via en
karststruktur, ett slukhål, vilken har kontakt med Storugnsdagbrottet ca 200 meter nordväst om
myren. Georadarundersökningar för att identifiera karst utfördes över den norra delen av det
nuvarande täktområdet av SGU under 2003. Undersökningen visade karstförekomster i områdets
norra del, nära Storugnsdagbrottet, på ca fem meters djup. 2014 lät Nordkalk Bergab utföra
georadarundersökningar i och kring norra och nordöstra delen av Klinthagen, till ett djup av ca
åtta meter. Undersökningen visade att karst förekom på 4—6 meters djup, framförallt i den norra
delen av det undersökta området. Karststrukturerna tolkades vara lokala och utan koppling till
den struktur som dränerar Hoburgsmyr. Ytterligare georadarundersökningar har genomförts
under 2017 i områden kring norra och nordöstra delen av Klinthagen samt i mitten av befintlig
takt i nybrytsområdet P2N Norra. I samband med undersökningen identifierades fyra områden
där karst tolkas förekomma. I området nordöst om befintlig takt identifierades totalt tre områden
där karst förekom på cirka 3-6 meters djup under marknivån. Dessa stämde överens med tidigare
observationer av Bergab. I mitten av takten identifierades ett område där karst förekom på 1,5-4
meters djup under marknivån.
Inte någon av georadarundersökningarna visade att det finns strukturer som skulle kunna medföra
risk för att täktverksamheten kan påverka gmndvattenförhållandena i Hoburgsmyr. Även de
utredningar av verksamhetens grundvattenpåverkan som utförts stödjer detta. I samband med
tillståndsprövningen inför nu gällande tillstånd lät Nordkalk sammanställa en utredning under
2013 - 2014, Analys av yt- och grundvatten vid dagbrottet Klinthagen, avseende yt- och
grundvattenpåverkan på myren som finns redovisad som en bilaga till utredningen från 2017 som
redovisas i bilaga B:6. Utredningen visade sammantaget att uppmätta trycknivåsänkningar saknar
betydelse för Hoburgsmyr. Hösten 2017 genomfördes ytterligare en hydrogeologisk undersökning för att bestämma den framtida omgivningspåverkan som den utvidgning av takten som
omfattas av denna ansökans förändrade grundvattensituation kan innebära. Utredningens slutsats
är att Hoburgsmyr inte kommer att påverkas av den förändrade grundvattensituationen som
uppstår till följd av brytning till de djup som planeras. I den hydrogeologiska utredningen har
även kunskap och mätdata från de redan pågående kontrollprogrammen som beskrivs i bilaga
A:18 och bilaga A:19 beaktats.
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Den planerade verksamheten bedöms inte heller i övrigt medföra någon betydande påverkan på
Hoburgsmyrs Natura 2000-område. Nordkalk anser därför att verksamheten inte fordrar tillstånd
enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken. Skulle domstolen finna att sådant tillstånd krävs anser bokget
att utredningen visar att förutsättningar finns för att ett sådant tillstånd ska kunna meddelas.
8.7

Påverkan på natur- och kulturmiljön.

Den befintliga täktverksamhetens på verkan på naturmiljön bedömdes i samband me d prövningen
av ansökan för det befintliga tillståndet (MOD 2016:1). Mark- och miljööverdomstolen slog
därvid fast att såvitt avser verksamheter där syftet uppenbart är ett annat än att döda eller störa
de skyddade arterna krävs det en risk för påverkan på artens bevarandestatus i området för att
utlösa förbuden i 4 § punkterna l och 2 samt i 8 och 9 §§ artskyddsförordningen (2007:845).
Vidare fann domstolen att om verksamheten bedöms medföra en sådan skada på de skyddade
arternas fortplantningsområden som är förbjuden enligt 4 § punkten 4 artskyddsförordningen
krävs dispens om det inte är möjligt att föreskriva om tillräckliga skyddsåtgärder. Mark- och
miljööverdomstolen bedömde att täktverksamhet inom det s.k. nybrytsområdet inte skulle
påverka någon skyddad arts bevarandestatus i området, men att verksamheten kunde medföra
skada på de skyddade arternas fortplantningsområden. Genom att föreskriva villkor om särskilda
skötsel- och restaureringsåtgärder på ett område ca två kilometer från täktområdet ansåg
domstolen emellertid att det kunde undvikas att verksamheten kom i konflikt med fridlysningsbestämmelserna och att det därmed inte krävdes en artskyddsdispens.
För att bedöma vilken påverkan den planerade utvidgningen av verksamheten skulle kunna ha på
naturmiljön har nya inventeringar gjorts av områdena Nordkross och Nordvästra Klinthagen. Att
inga inventeringar av naturmiljön har gjorts i områdena Södra Klinthagen och P2N Norra beror
på att dessa ligger i det befintliga täktområdet och att dessa områdena därför är störda och hyser
låga naturvärden. Resultatet av inventeringarna visar att omkring hälften av det inventerade
området bedöms ha höga till mycket höga naturvärden medan den andra hälften utgörs av en
blandning av brukad skog och verksamhetsytor inklusive väg. Som framgår av avsnitt 7.4. l i
MKBn bedöms dock den planerade verksamheten innebära en mindre förlust av värdefulla
markområden jämfört med vad som var fallet vid denna förra utvidgningen av verksamheten
(med det s.k. Nybrytsområdet). Såvitt avser påverkan på särskild hänsynskrävande arter är det
framför allt ett antal arter av fjärilar som har påträffats och som skulle kunna påverkas av
verksamheten. Liksom den bedömning som gjordes vid den förra tillståndsprövningen bedöms
inte heller denna utökning av verksamheten medföra att arternas bevarandestatus på populationsnivå i sina naturliga utbredningsområden inte försvåras. Nordkalk avser emellertid att fortsätta
och utöka restaureringen av fjärilsgod mark för att ytterligare reducera den planerade verksamhetens effekt på dessa fjärilsarters populationer och utbredningsområden. När det gäller övriga
påträffade växt- och djurarter bedöms inte den planerade verksamheten medföra någon större
påverkan av betydelse för denna prövning.
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Eftersom verksamheten inte bedöms påverka någon skyddad arts bevarandestatus i området
aktualiseras inte förbuden i 4 § punkterna l och 2 eller 8 och 9 § § artskyddsförordningen. Genom
att mer för fjärilarna betydelsefull mark tas i anspråk skulle deras fortplantnings områden kunna
komma att skadas. Som beskrivs i MKB:n är det dock en mindre andel fjärilsgod mark som
påverkas av denna utvidgning än vad som var fallet vid den förra prövningen av verksamheten.
Därtill avser Nordkalk att det restaureringsområde som tidigare röjdes i syfte att skydda
fjärilarnas fortplantningsområden ska utökas med ytterligare 12,2 hektar igenväxningsmark, se
bilaga B: 10. Genom denna skyddsåtgärd aktualiseras inte heller förbudet i 4 § punkten 3
artskyddsförordningen. Någon artskyddsdispens krävs alltså inte.
Inga fornlämningar har upptäckts inom områdena Nordkross eller Nordvästra Klinthagen. Övriga
områden ligger inom den befintliga takten inom vilken inga fornlämningar finns.
9
9.1
9.7.7

Hänsynsregler
Allmänna hänsynsregler
Kunskapskravet (2 kap. 2 § miljöbalk en)

Nordkalk har mycket lång erfarenhet av, och gedigen kunskap om, kalkstensutbrytning liksom
av den omgivningspåverkan som verksamheten medför, inte minst inom det nu förevarande
området för Klinthagentäkten. Även av vattenverksamheten har Bolaget erforderlig erfarenhet
De erfarenheter, rutiner och metoder som används för att minimera risker och påverkan och som
Nordkalk har utarbetat under åren kommer att användas inom det nu ansökta täktområdet. Enligt
vad som framgår av ansökan med bilagor har Nordkalk låtit utföra noggranna utredningar och
inventeringar av området för att säkerställa att verksamhetens störningar blir acceptabla.
9.7.2

Försiktighetsprincipen (2 kap. 3 § miljöbalken)

Nordkalk kommer att vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att
förebygga, hindra och motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön. Åtgärder vidtas redan idag och kommer även fortsättningsvis att vidtas för att
minimera risker för olyckor inom och utom täktområdet.
9.7.3

Hushållnings- och kretsloppsprincipen (2 kap. 5 § miljöbalken)

Den aktuella ansökan innebär att resurserna i den redan befintliga takten utvinns i möjligaste mån
vilket torde ligga i det allmännas intresse. Kalkstenen från Klinthagen är den viktigaste råvarukällan för bränd kalk i hela Östersjöområdet och bl.a. av stor betydelse för stålindustrin.
Verksamheten kan således inte anses strida mot hushållningsbestämmelserna. Den kalksten som
bryts kommer sedermera till användning i Nordkalks verksamhet och i de kalkstensprodukter
som framställs. Fraktioner som inte kommer till användning i produktionen kan lämnas kvar och
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återanvändas i samband med efterbehandlingen av takten. Arbetsmaskinerna i Klinthagentäkten
drivs med diesel med en viss bioinblandning och uppfyller gällande utsläppsbestämmelser.
Utöver drivmedels- och sprängämneshantering kommer endast en mycket begränsad hantering
av kemiska produkter att förekomma inom verksamheten. Endast små mängder av avfall
uppkommer i verksamheten i övrigt. Skulle delar av täktvattnet kunna avledas till Region
Gotlands VA-nät kommer vattenresursen alltså att kunna tillgodogöras i viss utsträckning, vilket
måste anses vara i linje med hushållnings- och kretsloppsprincipen.
9.1.4

Lokaliseringsprincipen (2 kap 6 § miljöbalk en)

Nordkalk anser att de enligt ansökan redan ianspråktagna täktområdena bevisligen är lämpliga
för täktverksamhet eftersom sådan verksamhet redan bedrivs där. Såvitt avser de nytillkomna
områdena har Nordkalk låtit utföra en mängd utredningar som visar att även dessa är lämpliga
för täktverksamhet. Inom de aktuella områdena finns kalksten av tillräckligt hög kvalitet och det
finns redan tillräckliga installationer för utvinning och utlastning till Storugns. Hela området är
vidare utpekat som av riksintresse för mineralutvinning på grund av de unika materialegenskaperna. Verksamheten strider inte mot någon detaljplan. Mot bakgrund av att taktverksamheten har bedrivits länge på den för allmänheten otillgängliga platsen kommer den
planerade förlängningen och utvidgningen av verksamheten inte heller att påverka det
riksintresse för turism och friluftsliv som området omfattas av. Tvärt om utgör täktverksamheten
en del av områdets karaktär och området kommer efter avslutad verksamhet att återställas och
göras tillgängligt för allmänheten.
9.1.5

Skälighetsregeln (2 kap. 7 § miljöbal k en)

Nordkalks överväganden och förslag i fråga om skyddsåtgärder och försiktighetsmått m.m. har
skett och kommer att ske mot bakgrund av skälighetsregeln i 2 kap. 7 § miljöbalken.
9.1.6

Miljök val itet s norm er

Den planerade verksamheten kommer inte att medverka till att någon miljökvalitetsnorm överträds eller försvåra att den kan uppnås. Se närmare avsnitt 7.6.2 i MKBn och avsnitt 6.2.2.2 i
bilaga B:2.
9.2
9.2.7

Särskilda hänsynsregler enligt 11 kap.
Rådighet

Nordkalk är lagfaren ägare till fastigheten Lärbo Stora Vikers 1:94 där täktverksamheten idag
bedrivs och kommer att bedrivas samt från vilken bortledningen av vatten kommer att ske. För
det underhåll av befintliga diken och anläggningar mellan takten och Kappleshamnsviken på
fastigheterna Lärbro Stora Vikers 1:94, Lärbro Stora Källstäde 1:72 och Lärbro Stora Vikers 6:1
som omfattas av ansökan har Nordkalk rådighet enligt 2 kap. 5 § andra stycket lagen (1998:812)
med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.
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9.2.2

Samhällsekonomisk tillåtlighet

Nyttan av den planerade vattenverksamheten består för det första i att det för den fortsatta och
utökade verksamheten i Klinthagentäkten är nödvändigt att länshålla takten och att bortleda
vatten för täktsjöarna så att dessa inte bräddar under pågående verksamhet. Om tillstånd inte
beviljas kommer bolagets verksamhet i Storugns att upphöra. Nyttan består för det andra i att
vattenbristen på Gotland kan lindras om delar av täktvattnet kan nyttiggöras för Region Gotlands
räkning. Att vattenresursen kan tillgodogöras i det allmännas intresse bör ges stor betydelse vid
en samhällsekonomisk avvägning. Kostnaden för vattenverksamheten bedöms uppgå till knappt
2,7 miljoner kr för det fall de åtgärder som beskriv i scenario l ovan genomförs. Om scenario 2
istället genomförs bedöms kostnaderna uppgå till knappt 1,2 miljoner kr. Några skador till följd
av vattenverksamheten kan inte förutses. Nyttan av en fortsatt drift av verksamheten får sammantaget vida anses överstiga kostnaderna för densamma i vattenrättslig mening.

10 Efterbehandling och säkerhet
Efterbehandling av takten pågår i enlighet med den efterbehandlingsplan som tagits fram i
samråd med tillsynsmyndigheten i samband med den tidigare prövningen av verksamheten. Mot
bakgrund av de ändringar av verksamheten som planeras och omfattas av denna ansökan, såväl
utvidgningen avtäktområdet som den eventuella avledningen av vatten till Region Gotlands VAnät, har en ny efterbehandlingsplan arbetats fram, se bilaga A:17. Även denna plan har tagits
fram i dialog med tillsynsmyndigheten.
För att säkerställa att skyldigheterna enligt detta tillstånd fullföljs gällande erforderliga
avslutnings- eller efterbehandlingsåtgärder har verksamhetsutövaren hos Länsstyrelsen i
Stockholms län sedan tidigare ställt säkerhet om 19 miljoner kronor. Om Nordkalk ges tillstånd
till den utökade täktverksamheten i enlighet med ansökan kommer säkerheten att utökas med
ytterligare fyra miljoner till 23 miljoner kronor. Denna beräkning är baserad på de ökade efterbehandlingskostnader som utökningen av takten kommer att medföra och kostnaden för den
eventuella vattenreglering av de djupare täktområdena som kan komma att behöva vidtas.

11 Försiktighetsmått och skyddsåtgärder
Nordkalk har för avsikt att även fortsättningsvis bedriva verksamheten i Klinthagentäkten
huvudsakligen i enlighet med befintligt tillstånd Enligt vad som framgår av MKBm och de
erfarenheter som Nordkalk har kunnat dra av den befintliga verksamheten vid takten ger den nu
ansökta verksamheten, inklusive utökningen, i princip upphov till samma störningar som den
sedan tidigare redan prövade verksamheten i Klinthagentäkten. Nordkalk föreslår således att
huvudsakligen samma villkor och försiktighetsmått som har gällt enligt tidigare meddelade
tillstånd ska gälla även för den fortsatta verksamheten med vissa förtydliganden och tillägg som
framgår av den tekniska beskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen.
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Såvitt avser bortledningen av täktvattnet vill Nordkalk framhålla följande. Det vatten som leds
bort från takten består främst av dagvatten och i viss mån av inläckande grundvatten. Behovet av
att leda bort vatten kommer att variera med framför allt nederbörds mängder, vilka varierar såväl
under året som från år till år. Det är därför olämpligt att i tillstånds meningen eller i villkor reglera
det maximalt tillåtna flödet. Någon sådan reglering finns inte heller i det nu gällande tillståndet.
Samma syfte kan istället säkerställas genom att föreskriva till vilken nivå vattnet maximalt får
avsänkas. Nordkalk föreslår därför villkor med innebörden att vattennivån iPal!2-sjön ska hållas
mellan 19,7 och 21,7 meter och att vattennivån i Polenhålet ska hållas mellan 13,0 och 17,0
meter.
Något villkor avseende rninimivattenföring i Klinthagenbäcken är inte heller lämpligt att
föreskriva eftersom bäcken normalt sett är helt torrlagd under delar av sommarhalvåret. Med den
nuvarande utformningen av verksamheten avleds redan idag tillräckligt med vatten till
Klinthagenbäcken och skulle vattenavledning till Region Gotlands VA-nät i enlighet med
scenario l genomföras kommer vattennivåerna i bäcken sommartid att mer effektivt hushållas
med på ett för Klinthagenbäcken godtagbart vis (se avsnitt 6.3.2. l och 8.5 ovan).
12 Kontroll
Nordkalk kommer att kontrollera verksamheten i Klinthagentäkten enligt tillämpliga
bestämmelser om egenkontroll. För den pågående verksamheten finns ett kontrollprogram och
ett uppdaterat kontrollprogram kommer att ges in senast tre månader från det att tillståndet har
tagits i anspråk. En stor del av den utökade kontrollen som kommer att behövas med anledning
av utvidgningen av verksamheten finns redan beskriven i de olika underutredningarna som
bifogas ansökan.
13 Samråd
Inför upprättandet av den nu föreliggande ansökan har Nordkalk genomfört ett samrådsförfarande enligt 6 kap. miljöbalken. Vad som framkommit vid samrådet har beaktats vid upprättandet av denna ansökan.
Vid samrådet har Trafikverket att det önskar en förnyad dialog avseende väg 689. En sådan dialog
har inletts.
14 Tidplan mm.
Erfarenhetsmässigt finns en risk för förseningar som kan påverka tidpknen. De åtgärder som
omfattas av ovan beskrivna scenario l är ännu inte beslutade och förutsätter att det finns en
överenskommelse på plats mellan Nordkalk och Region Gotland. Nordkalk begär därför en
arbetstid för verksamheten om tio år.
Tiden för anmälan av oförutsedd skada bör sättas till 15 år från utgången av arbetstiden.
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15 Prövningsavgift
Kostnaden för vattenverksamheten bedöms uppgå till knappt 2,7 miljoner kr för det fall de
åtgärder som beskrivs som scenario l ovan kommer att vidtas, vilket är det dyraste alternativet.
Täktvattenbildningen, och därmed den årliga bortledningen av vatten, bedöms uppgå till omkring
536 000 m3 per år. Prövningsavgiften ska således enligt förordningen (1998:940) om avgifter för
prövning och tillsyn bestämmas till 68 600 kr (15 000 kr i grundavgift och 53 600 kr i
tilläggsavgift).
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1. Bakgrund
1.1 Företagsbeskrivning av Nordkalk Oy och Nordkalk AB
Nordkalk Oy Ab är Nordeuropas ledande tillverkare av högklassiga kalkstensbaserade
produkter. Nord kalk bryter kalksten och förädlar den till produkter av högklassig kvalitet för
miljövård, industri och lantbruk. Nordkalks produkter används vid framställningen av de
dagliga förnödenheter som utgör grunden för vårt moderna samhälle. År 2016 uppgick
omsättningen till 298 miljoner euro. Antalet anställda är ca 1000. Nordkalk bedriver
verksamhet på fler än 30 orter i 9 länder, samt har gruvor och stenbrott i fem länder.
Nordkalk ingår sedan 2010 i Rettig Group-koncernen. Nordkalk AB är det svenska
dotterbolaget till Nordkalk Oy Ab och här ingår verksamheter på 7 orter i Sverige och med
huvudkontor i Stockholm och med sammanlagt ca 170 anställda. Storugns på Gotland utgör
den största takt- och sorteringsverksamheten inom Nordkalk AB och har ca 65 anställda och
ca 20 entreprenörer. Vid systerbolaget Kalkproduktion AB (KPAB) som ligger i anslutning till
Nordkalks verksamhet vid Storugns där kalksten från Klinthagen bränns är ca 20 anställda
verksamma.

1.2 Pågående arbeten och framtidsplaner
Sedan 2005 har Nordkalk bedrivit en tillståndsprocess för att få tillstånd att öppna en ny takt
på norra Gotland vid den s.k. Bungetäkten eftersom kalksten av den bättre kvaliteten som
bl.a. används i stålindustrin är på väg att ta slut i Klinthagentäkten.
Klinthagentäkten ligger 3 km från Storugns där Nordkalks sten sorteras och skeppas ut till
kund. l juni 2013 erhöll Nordkalk en dom från Högsta domstolen som innebar att hela
tillståndsärendet för Bungetäkten måste prövas på nytt i Mark- och Miljödomstolen. 2016
meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att Regeringens beslut om att föreslå
Bungeområdet till att bli Natura 2000-område var legitimt. Nordkalk har överklagat beslutet
till Europadomstolen men det är i dagsläget oklart om och när ett öppnande av Bungetäkten
kan ske. l väntan på den fortsatta tillståndsprocessen måste Nordkalk nu planera om sin
verksamhet för att kunna vidmakthålla en kalkstensproduktion fram till det att en ny takt
kan tas i bruk vilket bedöms kunna ta flertalet år. Klinthagentäktens befintliga tillstånd gäller
med nuvarande brytningstakt t.o.m. våren 2020. Det innebär möjlighet att säkra våra
kundåtaganden, säkerställa att vi har en fortsatt verksamhet med där tillhörande tillgång till
kompetent personal, i väntan på ett tillstånd i en annan takt

Tillgången till mer högkvalitativ sten, s.k. pall 1-sten är mycket begränsad av den
kvarvarande samlade kalkstenreserven i befintliga täkttillstånd i Klinthagen. Med anledning
av behovet av ytterligare pall 1-sten och pall 2-sten i syfte att bibehålla en tillräckligt hög
kemisk stenkvalitet ansöker Nordkalk inom ramen för Klinthagens tillståndsprövning även
täkttillstånd för ett nytt brytområde i nordvästra Klinthagen om ca 30,1 ha.

2. Omgivningsbeskrivning
2.1 Lärbro Stora Vikers 1:94
Klinthagens takt ligger söder om Storugns verksamhet med tillhörande verkstad, kross- och
sorteringsverk och utlastningshamn. l en översiktskarta nedan i Översiktskarta l redovisas
hur gränsen för den nya täktansökan på fastigheten Lärbro Stora Vikers 1:94 och dess täktoch verksamhetsområde ligger i förhållande till Storugns verksamhet norr om detta område i
gamla Storugnsbrottet och norröver mot Storugns och dess hamn vars samlade verksamhet
regleras enligt ett separat tillstånd. Övrig pågående verksamhet som också i huvudsak är
verksam norr om Klinthagentäkten och som arrenderar mark av Nordkalk finns beskriven på
Översiktskarta l i form av 12 vindkraftsverk och motorsportsbanan Gotland Ring. Två
moderna vindkraftsverk ligger dock väster respektive öster om de ansökta nya norr
brytområdena. Två identifierade behov av hänsynstagande för dessa bedöms behövas för
dessa två vindkraftsverk. Det ena är att det östra vindkraftverkets elanslutning till GEAB:s
stamnät är dragen över det nya Nordvästra Klinthagens brytområde. Här kommer denna
elkabel ersättas med en annan kabeldragning som tas fram av bolaget i samråd mellan
vindkraftsbolaget och GEAB. Det andra hänsynstagandet är att täktbrytningen närmast
vindkraftsverken kommer behöva utföras så att sprängningen sker i riktning bort från
vindkraftsverken. Detta är inget problem utan planeras in tidigt i brytplaneringen för
området. Gotland Rings verksamhet i dess nuvarande läge bedöms inte påverkas av de nya
norra brytområdena. Inom för Gotland Ring avtalade områden för motorsport bedöms inte
någon risk föreligga och därför har Nordkalk meddelat Gotland Ring att deras verksamhet
bör fortsättningsvis ske inom detta avtalade område så länge Nordkalks täktverksamhet
bedrivs i norra Klinthagen.
På Översiktskartan framgår att de nuvarande lagerhögarna i gamla Storugnsbrottet, deponin
och övrig verksamhet för Storugns ligger norr om Klinthagens nya täktansökan.
Transportbandet ner till Storugns hör till Klinthagens tillstånd. Skiljelinjen mellan tillstånden
dras där truckvägen från Klinthagens täktområde övergår i Storugns tillstånd. Därför har för
tydlighetens skull trucktrafik från Storugns när den leds över Klinthagens tillstånd för att
deponera restmaterial vid Nollahögen eller för att lämnas som återställningsmaterial i norra
Klinthagen bedömts trafikplaneringsmässigt och bullermässigt på Klinthagens tillstånd när så

sker för att skapa en tydlighet så att inte tillstånden är otydliga på denna enda punkt där
tillstånden kan anses överlappas. Vattendelaren mellan Klinthagen och Storugns tillstånd
föreslås hållas intakt och kommer därför inte påverkas av varandra, l fortsatta delen av
denna Tekniska beskrivning ligger fokus på Klinthagentäktens verksamhet.
För fastigheten Lärbro Stora Vikers 1:94 skall verksamhets- och täkttillståndet omfatta de
befintliga och planerade täktgränserna för planerad kalkstensbrytning samt infrastruktur i
Klinthagentäkten som omfattar, tillfälliga materialupplag, vägar, primär kross, transportband
på fastigheten nertill Storugns. En samlad översiktskarta för hela Klinthagen som inkluderar
redan tillståndsgivna områden samt de nya täktområdena finns redovisad i figur l vilket
motsvarar Bilaga A:l (Översiktskarta hela Klinthagens täktansökan).
Klinthagenområdets befintliga bryttillstånd samt infrastruktur beskrivs i figur 2 - 4 vilket
motsvarar Bilaga A:2 (Status befintligt brytområdestillstånd Klinthagen). Bilaga A:3
(Infrastruktur Klinthagen) och A:4 (Jaktplan tillståndsgivet nybrvtsområde Norra Klinthagen).
Mer detaljerade täktkartor för alla nya tillkommande brytområden som ansöks om i
tillståndsansökan redovisas i figur 5 - 8 och motsvarar Bilaga A:5 (Översiktskarta alla nya
brytområden), Bilaga A:6 (Jaktplan nya brytområden Nordkross och Nordvästra Klinthagen),
Bilaga A:7 (Jaktplan nya brytområdet P2N Norr) och Bilaga A:8 (Jaktplan nya brvtområdet
Södra Klinthagen).
Märgeltrucktransporter med tillhörande mobilkrossområden i Bilaga A:9 samt_Nya planerade
truckvägar redovisas i Bilaga A:10. Klinthagens Vattenhantering beskrivs i Bilagorna A:ll

-

A:16. En uppdaterad Efterbehandlingsplan redovisas i Bilaga A:17 samt nuvarande
Kontrollprogram för grundvattenövervakning i Bilaga A:18 nuvarande Kontrollprogram för
yt- och grundvattenövervakning vid Hoburgsmyr i Bilaga A:19.
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Översiktskarta 1. Översiktskartan beskriver hur Klinthagentäkten inklusive de föreslagna nya
brytområdena ligger iförhållande till övrig verksamhet norr om takten.

3. Verksamhetsbeskrivning
3.1 Normala arbetstider
Arbetstid kontorspersonal
Måndag - Fredag kl. 07.00 - 16.00
Arbetstid för dagtidspersonal
Måndag - Fredag kl. 07.00 - 16.00
Arbetstid för produktionspersonal i KlinthaRentäkten, skift 16 augusti t.o.m. 14 juni
Måndag - Fredag skift kl. 05.30 - 22.30
Arbetstid för produktionspersonal i Klinthagentäkten, skift 15 juni t.o.m. 15 auRusti
Måndag - Fredag skift l kl. 05.30 - 22.30
Arbetstid helger, för produktions- och underhållspersonal i Klinthagentäkten
Lördag och Söndag kl. 06.00 -19.00
Övrig arbetstid
l verksamheten kan även förekomma nattarbeten vid mer omfattande underhållsarbeten.
Arbete nattetid förekommer normalt mellan 22.30 - 05.30

3.2 Produktion
Nordkalk AB har idag tillstånd att bryta 3,5 miljoner ton kalksten per år. Den nuvarande
brytningstakten är ca 1,7 - 2,0 miljoner ton kalksten per år och planerna är att hålla samma
brytningstakt även i fortsättningen. Det föreslagna området anses vara ett mycket lämpligt
område för fortsatt täktverksamhet. Huvudanledningen är att här finns tillgång till kalksten
av hög kvalitet, som överensstämmer med beställarens specifikationer. Kvalitén på
kalkstenen som bryts på Gotland är unik i östersjöregionen och speciellt lämpad för bränning
av styckekalk. En annan orsak till det valda alternativet är att det vid Storugns finns tillgång
till hamn och komplett sorteringsanläggning. Vid sorteringsanläggningen krossas, sorteras,
tvättas och lastas kalkstenen. Det finns en färdig industriväg mellan befintligt brott vid
Klinthagen och industrianläggningen, samt ett transportband för transport av kalkstenen.

3.3 Väg 689 genom Klinthagen
Nordkalk har i enlighet med Trafikverkets önskemål inlett en dialog med myndigheten
avseende väg 689 och dess framtida återuppbyggnad.

3.4 Översikt Klinthagens Samtliga Täktområden samt
Samlade Kalkstensvolymer och Kvaliteter.
Nordkalk erhöll ett nytt samlat tillstånd för Klinthagentäkten 2014 som vann laga kraft i
februari 2016. Samtliga tillståndsgivna områden för detta tillstånd finns beskrivna under
Kapitel 3.5. Men för att få en första inledande översikt över Klinthagens samlade
brytområden (redan tillståndsgivna samt de nya brytområdena som nu ansöks om) redovisas
en översiktskarta i figur l som redovisa Klinthagentäktens totala täktgränsdragning och dess
samtliga brytområden.
Som ett komplement till Figur l redovisas även översiktligt de samlade kvarvarande
stenvolymerna på det befintliga täkttillståndet samt de nya volymerna för de nya
brytområdena enligt Tillståndsansökan. Syftet med att blanda pall 1-hög kvalitet med en vis
andel pall 2-låg kvalitet är två. För de befintliga täkttillståndet syftar det till att man på så vis
förlänger den totalaproduktionsvolymer över tid i den kvarvarande kalkstenstäkten då det
råder en bristvara på kemiskt ren kalksten med rätt brännegenskaper för att kunna
producera s.k. "styckekalk" som behövs för många industriprocesser inklusive stålindustrin.
För nya brytområdena i täkttillståndsansökan syftar det utöver att förlänga produktionstiden
även till att bättre balansera produktens kemiska kvalitet över tid vilket är centralt vid
bränningen av kalkstenen i kalkstenugnarna. En viss utblandning med sten från P2N Norr
(med pall 2-låg kvalitet vad gäller svavel, men med höga karbonattal) möjliggör det att
optimera till en sammantaget bättre kvalitet då den hög kvalitativa pall 1-stenen har låga
svavelhalter har medium- till höga karbonathalter för de nya brytområde i norra Klinthagen
(Områdena Nordkross och Nordvästra Klinthagen). Genom att vid behov blanda in en viss
volym pall 2-låg kvalitet (från området P2N Norr) får man en jämnare kemisk kvalitet över
hela den kvarvarande produktionstiden med sammantaget bättre kvalitet (varav låga
svavelhalter och höga karbonattal är två mycket centrala kvalitetsaspekter för Nordkalks
kunder).
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Kvarstående kalkstensvolymer enligt befintliga täkttillstånd (årsskiftet 2017/2018):
Pall-1 hög kvalitet
Pall-2 låg kvalitet
Total Högkvalitativ kalksten för bränning

4,03 Miljoner ton
1.47 Miljoner ton
5, 5 Miljoner ton

Total Pall-2 Märgel (ej brännbar som ovan, separat produkt)

6,7 Miljoner ton

Samlade Volymer för Nya brytområden i Tillståndsansökan:
Pall-1 hög kvalitet
Pall-1 obekräftad
Pall-2 låg kvalitet
Total Högkvalitativ kalksten för bränning

7,2 Miljoner ton
1,0 Miljoner ton
0,9 Miljoner ton
9,1 Miljoner ton

Total Pall-2 Märgel (ej brännbar som ovan, separat produkt)

5,5 Miljoner ton

il

JAKTOMRÅDE, ANSÖKAN

Täktgräns, ansökan
Pål 1-1. hög kvalitet
Pall-2. låg kvalitet
Pall-2. märgel

Figur 1. Översiktskarta över hela Klinthagens täktområde (mörkblå linje) samt samtliga kvarvarande
och nya brytområden inom detta samlade täktområde (ljusblåa (pä 111-hög kvalitet), ljusgröna (pall 2låg kvalitet samt mörkgröna områden (pall 2-Märgel).
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3.5 Tillståndsgivna Brytområden i Tillståndsansökan
Brytområdet i ansökan kan med fördel delas in i två delar, dels det idag befintliga
täktområden som Nordkalk redan har täkttillstånd för och dels de nya brytområden i
områdena som i ansökan beskrivs som Nordkross, Nordvästra Klinthagen, P2N Norr samt
Södra Klinthagens märgelbrott.

3.5.1 Mellersta Klinthagen - Tillståndsgivna områden
3.5.1.1. Geologi
Området är undersökt med diamantborrning i ett rutnät å 50 X 100 m, till 30 m djup.
De olika kalkstenstyperna som förekommer i frågavarande områden är följande:
•

Stromatoporoidkalksten

•

Krinoidkalksten

•

Revkalksten

•

Fragmentkalksten

•

Lerig krinoidkalksten

•

Märgel

3.5.1.2. Brytarea, brytdjup samt uppskattade volymer för olika
stenkvaliteter samt färdigutbrutna områden, täktsjöar och befintlig
infrastruktur
Täktområde och Verksamhetsområde
Enligt Figur l redovisas det totala ansökta täktområdet som omfattas av täktansökan för den
befintliga Klinthagentäkten med en blå linje. Detta område innanför den blå linjen omfattar
ca 282,3 hektar. Av dessa 282,3 hektar utgör totalarealen för det tidigare täkttillståndet 254
hektar och de nya tillkommande täktansökningsarealen 50,1 hektar. Kvarstående brytvärda
arealer på tidigare täkttillstånd är 51,4 hektar varav 22,2 finns i det s.k. nybrytsområdet.
Dessa olika brytområden beskrivs närmare nedan. Figur l motsvarar Bilaga A:l
Översiktskarta hela Klinthagens täktansökan. Av dessa 282,3 hektaren brytområde utgör ca
25 hektar utbrutna områden i nordöstra Klinthagen vars efterbehandling påbörjats samt ca 5
hektar runt det framtida Södra Klinthagens märgelbrott som också är efterbehandlat. Pall 2sjön och Polenhålet är också två vattenfyllda återställningsområden, l anslutning till
täktområdet ämnar bolaget nyttja samtliga befintliga anlagda truckvägar och mindre
grusvägar som finns utritade på Infrastrukturkartan i Bilaga A:3 Infrastruktur Klinthagen
motsvarande Figur 3 i rapporten. Dessa vägnät har använts under hela taktens framväxt och
utgör en viktig grund för en funktionell drift av täktverksamheten varför de föreslås vara en
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del av verksamhetsområdet. Nya stora transportvägar som ska anläggas redovisas särskilt
under Bilaga A:9 MärReltrucktransporter Klinthagen motsvarande Figur 9A i Kapitel 4.8 samt
Bilaga A:10 Nya planerade truckvägar Klinthagen motsvarande Figur 10 i Kapitel 4.11. Dessa
nya truckvägar dras helt och hållet i den redan utbrutna takten och tar inga nya
landområden i anspråk.

Pall I-sten
Enligt Figur 2 finns det fortfarande pall l sten (ner till brytnivån max + 25 m.ö.h) kvar i två
brytområden som gemensamt kallas för Takstens i den Tekniska beskrivningen och i BullerMKB:n. Det var i detta område som den nu utbrutna vägbanken ledde in i Klinthagentäkten.
Exakt var detta kvarvarande mindre brytområde Takstens ligger finns redovisat på Figur 2
med en mörkblå ring. Totalt utgör den kvarvarande reserven av pall 1-sten vid Takstens till
ca 0.2 miljoner ton i december 2017.

Pall 2-sten
På samma sätt som för pall 1-stenens brytområden är stora delar av pall 2-stenen redan
utbruten. Enligt Figur 2 finns det fortfarande pall 2 sten (ner till brytnivån max +10 m.ö.h.)
kvar framför allt i mellersta delen av den befintliga Klinthagen både öster och väster om den
s.k. Vägbanken och i ett område mot pall 2-sjön. Kvarvarande brytområden för pall 2-sten
åskådliggörs med helfylld ljusgrönfärg. Totalt utgör den kvarvarande reserven av pall 2-sten
till ca 1.47 miljoner ton i december 2017.För att bättre åskådliggöra var i takten det redan
finns utbrutna pall 2-nivåer ner till + 10 m.ö.h. har dessa områden ritats in grön vit rasterad
färg i Figur 2.

Märgelsten
Utöver s.k. pall 1-sten och pall 2-sten finns även en tredje stenkvalitet i form av s.k.
märgelsten (ner till brytnivån max + 10 m.ö.h) som utgör en tredje stenkvalitet som inte kan
användas för kunder som idag kräver en stenblandning av pall l- och pall 2-stenskvalitet.
Men märgelstenen kan användas för andra kundgrupper och utgör därmed en potentiellt
säljbar sten. Områden med märgelsten redovisas i Figur 2 som mörkgröna helfyllda
områden. Totalt utgör den kvarvarande reserven av märgelsten, i december 2017, till ca.
6.7mMiljoner ton.

Täktsjöar
l södra Klinthagen finns idag två täktsjöar i form av den större s.k. Pall 2-sjön respektive det
s.k. Polenhålet. Dessa täktsjöar utgör tidigare pall 2-brytområden som har avslutats och som
därefter har vattenfyllts genom att länshållningen har tagits bort. Dessa två täktsjöar finns
utritade i Figur l och mer i detalj i Översiktskarta 8 i Kapitel 4.15.

Infrastruktur
l figur 3 motsvarande Bilaga A:3 finns även inritat principskisser var det förekommer aktiva
brytfronter i takten idag, truckvägar, grusvägar, ställverk, fikabod med uppställningsplats för
borriggar för borrentreprenör, sprängmedelsförråd samt var primärkrossen och
transportbandet är placerade i takten.
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Status befintligt tillstand
31.12.2017
Pall-1, hög kvalitet
Pall-2, låg kvalitet
Pall-2. märgel
l

F '. •

T%

*

Utbrutna områden
Slutlig bottennivå i
Bergyta (nivå) mot Hobursmyr
l

i

V^

V \l

\

Begränsning + 25 m/befintligt
tillstånd

fö.

Figur 2. Status befintligt bryttillstånd 2017-12-31 brytområden, stenkvalitet samt olika brytdjup i
Klinthagentäkten. Röda området visar den historiska skyddszon för brytning under +23 meter mot
bebyggelse vid väg 148. Mörk blå ring visar var pall 1-sten vid området Takstens ligger.
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kabod och uppställningsplats
borriggar

Figur
3. Infrastruktur i Klinthagentäkten i form av aktiva brytfronter, truckvägar, ställverk, krossgrop samt
transportband. Nuvarande truckvägen som går från Klinthagen till Storugns är utritad med rödfärg
och övriga truckvägar som ritade vägar i takten och föreslås omfattas av taktens
verksamhetsområde.
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3.5.2 Norra Klinthagen - Tillståndsgivna s.k. nybrytsområdet
3.5.2.1. Geologi
\ januari 2014 genomförde Nordkalk en fördjupad geologisk undersökning med s.k.
diamantborrning för att närmare fastställa det planerade nybrytsområdets geologi och olika
kalkstenskvaliteter för att fastställa mer fördjupad information om kalkstenslagrenas kvalitet
och till vilket djup ansökan bör läggas.
Geologin i det planerade utökningsområdet är relativt homogen över hela området, med
undantag för den sydvästra delen. Överst i lagerföljden förekommer
stromatoporoidékalksten (blå rastrering enligt Geoprofil l som varierar i mäktighet från 7
meter längs den redan utbrutna Klinthagentäkten till 5 m längst i väst och nordväst.
Stromatoporoidékalkstenen underlagras av ett tunt revartat lager (röd rastrering enligt figur
3 med en tjocklek på l - 2 meter. Mindre inslag av fragmentkalksten kan ställvis observeras
mellan stromatoproidékalkstenen och revkalkstenen, l den sydvästra delen kan ett l mtjockt märgellager observeras mitt i kalkstenspacken.
Den brytvärda kalkstenen underlagras av en massiv och mäktig märgel (grå rastrering enligt
figur 3), kontakten ligger på nivån + 29 m till + 27 m i de mellersta och norra delarna, men
slutar söderut på så vis att den ligger på + 23 m längst i söder och sydväst Området är
planerat att brytas som mest till + 29 m i norra delarna, + 27 m i de mellersta och + 23 m i
söder. Mer precisa brytdjup redovisas i stycket nedan och i Figur 4.
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Geoprofil 1. Genomskärning i väst-östlig riktning som visar att den planerade nybrytsområdet. Detta
har bekräftats i de ytterligare geologiska undersökningar och som visar en underliggande packe med
s. k. märgelsten som grundar upp i nybrytsområdets västra och norra del. Detta framgår också av
figur 4 där brytdjupen varierar över området beroende på fyndighetens utbredning.

3,5.2.2. Brytarea, brytdjup och brytvolymer
\ den kvarvarande redan tillståndsgivna nybrytsområdet i norra Klinthagen förekommer den
underliggande märgeln som ligger under den brytvärda kalkstenen i ett sluttande plan.
Därför kommer brytdjupet variera över området i enlighet med Figur 4 som motsvarar Bilaga
A:4. För att inte skapa trappsteg i brytområdena kommer övergången mellan de olika
områdenas bottennivåer ske längs sluttande plan vilket gestaltas i en inflikad bild i figur 4.
Som Figur 4 också visar kommer övergången till det befintliga redan utbrutna norra
Klinthagenbrottet få en naturlig övergång utan trappsteg utan naturliga sluttande plan
anpassat till det redan utbrutna bergets nivåer, l det nordvästra hörnet av detta område
kommer i de tillkommande nya brytområdena att brytas ner till ett större djup i den nya takt
ansökan vilket redovisas nedan i Figur 4 och i Kapitel 3.6.1.1. om Nordvästra Klinthagens
brytområde. Nordkalk vill bara för tydlighetens skull påpeka att övriga området som i
Samrådshandlingen benämndes som Område 2 inte kommer brytas djupare. Det är således
endast det rödmarkerade hörnet i Figur 4 nedan som slutgiltigt ingår i Ansökan av det i
samrådshandlingen tidigare beskrivna Område 2. Övriga delen av Samrådshandlingens
Område 2 ingår inte längre i Ansökan.
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f/gur 4. F/gur 4 visar hur det slutliga brytdjupet varierar över den planerade nybrytsområdet och
kommer såldes att brytas i jämnnivå med det brytnivåer som redan finns för norra Klinthagen.

3.6 Nya brytområden i Tillståndsansökan
Nordkalk söker tillstånd för fyra nya brytområden i Norra, Mellersta och Södra Klinthagen, se
översiktskarta i Figur 5 som motsvarar Bilaga A:5. l norra Klinthagen ligger de två nya
brytområden bredvid varandra men beskrivs med två olika namn eftersom de kommer
brytas till olika brytdjup. Området Nordvästra Klinthagen ligger närmare Hoburgsmyrs
19

Natura 2000-område medans området Nordkross är det brytområde som ligga närmast
bostäderna väster och norr om norra Klinthagen. Området P2N Norra är viktig
kvalitetsmässigför att skapa en mer jämn kalkstenskvalitet för de två nya brytområdet i
norra Klinthagen.

Nya brytområden

JS
Pall-2. låg kvalitet
i \
Pall-2. märgel

Figur 5. Översiktskarta över de fyra nya brytområdena i norra, mellersta och södra Klinthagen.
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S.ö.l.Brytområdena Nordvästra Klinthagen och Nordkross
3.6.1,1. Geologi
Området undersöktes i december 2016 och januari 2017 med hjälp av diamantborrning
(= kärnborrning). Överst i kalkstenssekvensen ligger ett ca. 7-10 m tjockt lager av
stromatoporoidékalksten som tunnar ut västerut för att försvinna helt och hållet i
nordkrossområdet (borteroderat p.g.a. att nordkrossområdet ligger lägre i topografin,
bergytan i nordkrossområdet ligger på ca. +27-28 m medan bergytan i nordvästra Klinthagen
ligger på ca. +35-36 m). Detta stromatoporoidélager underlagras av ett ca. 6-11 m tjockt,
horisontellt utsträckt, mörkt krinoidékalkstenslager. Krinoidékalkstenen är finkornig och
karaktäriseras av tunna l mm-tjocka lermellanskikt, vilka förekommer med ett intervall av 34 cm i kalkstenspacken. Mot djupet, under krinoidékalkstenen, återkommer
stromatoporoidékalkstenen som ett 7-10 meter tjockt lager. Denna undre
stromatoporoidékalksten skiljer sig något från den överliggande i att andelen
stromatoporoidélinser är betydligt färre (och kunde därför snarare beskrivas som en
stromatoporoidérik krinoidékalksten). Mellanlagrande 1-2 meter tjocka revliknande lager
förekommer på flera nivåer i sekvensen, och till dessa anslutande tunna
fragmentkalkstenslager. Märgel förekommer ställvis som 1-2 meter tjocka mellanlägen En
geoprofil av området finns redovisad nedan i Geoprofil 2.
AB

5700.9400
Stromatoporoidékalksten
Mörk krinoidékalksten

Fragmentkalksten

Stromatoporoidéka t k sten
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5700 9600

5700 9800

B

-

Geoprofil 2. Geologisk vertikalprofil från nordvästra Klinthagen.
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3.6.1.1. Brytarea, brytdjup och brytvolymer
Nordvästra Klinthagen och Nordkross omfattar sammanlagt 30,1 hektar, av vilka
Nordkrossområdet 5.1 hektar. Bergytan ligger på en genomsnittlig nivå från +28 m i
Nordkrossområdettill +36 m i Nordvästra Klinthagen. Nordkrossområdet avses brytas nertill
ett brytdjup av + 15 m, medan Nordvästra Klinthagen avses brytas ner till + 21 m, vilket
motsvarar det ungefärliga historiska brytdjupet i det gamla Storugnsbrottet strax norr om
dessa områden. Den totala brytvolymen uppskattas till 8.2 miljoner ton, av vilka 7.2 miljoner
ton av bekräftad brytvärd kvalitet. Fortsatta undersökningsborrningar får utvisa kvaliteten på
den resterande l miljoner ton, men som i Ansökan dock anges som en del av den totala pall
1-volymen.

S
<~
04 \i

NORDKROSS OCH
KLINTHAGEN NORDVÄSTRA
<!/ ' l\ \\
-f/--+22m tNuvViJnde höjd

o/V .• i .VT

'm r ~ --

Befintligt tillstånd +29m. sdkes till +21m

: % \\i \\

Brytriktning

Figur 6. Området Nordvästra Klinthagen och Området Nordkross och dess nuvarande nivåer (grön
plushöjd) slutliga brytdjup (röd plushöjd). l figuren finns den planerade bullervallen i form av en
bergvägg i Nordkrossområdet redovisad och som bryts först i slutskedet av brytningen för att minska
bullerspridningen norrut, l figuren finns även den stenmur som sparas mot Storugnsbrottet så att
vattendelarenför dessa brytområden hålls intakt mot Storugns brottet. Planerade truckramper
söderifrån finns även inritade.
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3.6.2. Brytområdet P2N Norr
3.6.2.1. Geologi
P2N Norr utgör en direkt förlängning norrut av det redan utbrutna P2N-området, både med
avseende brytdjup men också geologiskt. Kalkstenen i detta område är mycket homogen och
består mestadels av en mörk, finkornig krinoidékalksten med mellanlager av en mera
medelkornig och svagt kristallin krinoidékalksten. Tätt förekommande tunna och mjuka
lermellanlager karaktäriserar kalkstenssekvensen, l de östra delarna av området förekommer
inslag av fragmentkalksten, en kalkstenstyp som alltid förekommer i anslutning till
revkroppar och -lager. Denna fragmentkalksten är kopplad till en redan utbruten revkalksten
i området mellan P2N och Hoburgsmyr. Enstaka ca. l meter tjocka märgellager har
observerats. En geoprofil för området redovisas i Geoprofil 3.

Mörk krinoidékalksten
Fraonwntl

{

Geoprofil 3. Geologisk vertikalprofil från P2N Norr.
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3.6.2.1. Erytarea, brytdjup och brytvolymer
Brytområdet har en areal på 3.9 ha och avses brytas med en pallhöjd ä 11-12 m. Bergytan i
detta område ligger på en höjd ca. +22 m över havet medan den planerade bottennivån är +
10 m. Den uppskattade brytvolymen är 0.9 miljoner ton. Brytområdet utgör ett väldigt viktig
stenvolym som behövs för att jämna ut kvaliteten i de nya planerade brytområden i norra
Klinthagen. Jaktplan för nya brytområdet P2N Norra beskrivs i Figur 7 som motsvarar Bilaga
A:7.
64146001

P2N NORRA
*'

6414700 Y

84H700V

+21m" Nuvarande höjd över havet

i
+10m

Brytdjup

- - -.

\

i

\

Brytriktning

'

' N
6414'idOY

+22m

Figur 7. Brytområdet P2N Norra (P2N är en förkortning av Pall-2 Norr som området söder om detta
brytområde kallats under lång tid). Nuvarande brytnivå redovisas i figuren som (grön plushöjd) och
slutgiltig brytdjup redovisas som (röd plushöjd).
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3.6.3 Brytområdet Södra Klinthagen
3.6.3.1. Geologi
Geologin i Södra Klinthagen avviker från de övriga områdena på så vis att området helt och
hållet domineras av lerig kalksten, märgel. På toppen förekommer ofta att tunnare lager av
mörk krinoidékalksten, medan större partier av fragmentkalksten stör lagerserien på flera
ställen. Fragmentkalkstenen har sitt ursprung i den stora revkalkstenskropp som är utbruten
(Pall 2-sjön) och utgör ett rikligt inslag i detta brytområde, speciellt söderut mot Pall 2-sjön.
En geoprofil för området redovisas i Geoprofil 4.

3 >
Geoprofil 4. Geologisk vertikalprofil från södra Klinthagen.

3.6.3.2. Brytarea, brytdjup och brytvolymer samt säkerhetsavstånd till
omgivande täktsjöar
Södra Klinthagen utgör den tidigare (historiska, tidigare brytdjup) bottennivån och har en
höjd + 26 m över havet. Brytarean är 161438 m2 (16.1 ha). Området avses brytas till ett djup
å +10 m, således med en pallhöjd på 15-16 m. Brytvolymen har uppskattats till
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ca 5,5 miljoner ton. Jaktplan för nya brytområdet Södra Klinthagen beskrivs i Figur 8 som
motsvarar Bilaga A:8.
Beträffande frågan om vatten bedöms kunna tränga in från Pall-2sjön respektive Polenhålet
till Södra Klinthagenbrottet har Nordkalk redan utrett denna frågan tidigare. Detta utreddes i
samband med att Pall 2-brytområdet i Mellersta Klinthagen närmade sig Pall 2-sjön. 2013
genomfördes en utredning kring hållfasthet i berg som kom till slutsatsen att om man sparar
en 30 meters bergvägg mot Pall 2-sjön erhålls med god säkerhetsmarginal en bra hållfasthet
mot nuvarande sjösystem. Nordkalk har följt denna rekommendation och nedan visas ett
foto från detta område. Hållfasthetsavståndet bedöms även ha fungerat bra för att inte
vatten från Pall 2-sjön ska kunna läcka genom berget från Pall 2-sjön in i brottet bredvid, se
Översiktsfoto 1.
För Södra Klinthagens märgelbrott kommer avståndet mellan detta brytområde och Pall 2sjön dock vara på större avstånd som ligger runt ca 40-50 meter då brytkanten runt Pall 2sjön är mer ojämn och då det redan ligger stora mängder massor runt sjön. l området mot
Polenhålet har däremot avståndet med säkerhetsmarginalen 30 meter tillämpats på samma
sätt som i nuvarande Pall-2 område enligt ovan. Innan Södra Klinthagenbrottet öppnas
kommer märgelområdet nordöst om Polenhålet redan ha brutits ut mot Polenhålet nordöst
ifrån. Här kan Nordkalk med hjälp av erfarenheterna från detta brytområde (som är av
samma typ av märgelsten som Södra Klinthagenbrottet) säkerställa att inget vatten från
Polenhålet bedöms läcka in med nu framtagna säkerhetsmarginaler. När man sedan öppnar
Södra Klinthagens märgelbrott fastställer man ett lämpligt avstånd mot Polenhålet, men inte
närmare än det som har angivits i ansökan som uppskattas till ca 30 meter mot Polenhålet.

Översiktsfoto 1. Fotot visar en vy över det ovan beskrivna Pall-2området bredvid Pall-2sjön och den 30
meters säkerhetsmarginal som sparats mot Pall-2sjön. Täktbottnen i Pall 2-området ligger på +10 m
och det övre bergribbans överkant ligger på +26 m. Bergväggen bedöms med god marginal utöver
hållfasthet även förhindra att vatten från pall-2sjön rinner in i Pall 2-området.
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Figur 8. Jaktplan för nya brytområdet Södra Klinthagen. Nuvarande brytnivå redovisas i figuren som
(grön plushöjd) och slutgiltig brytdjup redovisas som (röd plushöjd). Plushöjdsnivåerna för täktsjö
bottennivån i Pall 2-sjön och Polenhålet finns också utmärkt i figuren. Södra Klinthagen och
Polenhålet bryts till samma brytdjup om +10 meter över havet.
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4. Klinthagens pågående och planerade
täktverksamhet
Materialflödet i Klinthagen bygger på en god planering mellan en rad olika arbetsmoment
och flera tekniska steg. l denna materialflödesbeskrivning har inte det inledande skedet med
avbaning av marken inkluderats eftersom det inte sker dagligen eller veckovis utan
genomförs vid behov med lite längre intervaller. Precis på samma sätt har inte
efterbehandlingsarbetet inkluderats i materialflödet eftersom det sker först i ett område när
brytningen är helt avslutad.
Först ut i materialflödet kommer borrning följt av sprängning. Sedan sker lastning på truck
med grävmaskin eller hjullastare och borttransport av det sprängda berget bort till krossen
följt av krossning och vidare borttransportering via transportband. Materialflödet
åskådliggörs i figur 10. Eventuellt kommer Nordkalk vid behov även genomföra ett delsteg
med s.k. homogenisering av kalkstenen innan den tippas ner i primärkrossen. Denna process
beskrivs under kapitel 4.9. l övrigt beskrivs även taktens infrastruktur så som tankplats,
personalutrymmen, ställverk etc. Ett alternativt flöde till det nedan beskrivna materialflödet
kan komma att behövas i täktverksamheten vid produktion av en produkt som har en annan
kemisk kvalitet än det övriga materialflödet. Denna alternativa hanteringen beskrivs närmare
i Kapitel 4.8 "Mobilt krossverk i Klinthagen och trucktransporter till Storugns".

Borrning

Sprängning

Lastning

Transport
till kross

Krossninf

Figur 10. Materialflödet i Klinthagen kräver en god planering mellan flera olika
arbetsmoment för att hålla ett så jämt produktionsflyt som möjligt i verksamheten.
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4.1 Borrning Klinthagen
Borrning sker vardagar, dagtid, l Klinthagen förekommer normalt två olika borriggar se ett
exempel i foto 1. Inför ett sprängtillfälle borras normal ca 20 och 40 hål i klintkanten men är
helt beroende på vilken mängd berg som ska sprängas. Längden på borrhålen anpassas till
pallhöjden på brytfronten.

Foto 1. Borrigg i Klinthagentäkten

4.2 Sprängning Klinthagen
4.2.1 Metoder vid sprängning
Texten nedan är en beskrivning av nuläget och kan komma att ändras, utifrån val av
leverantör, ständigt förbättringsarbete, etc. Före borrning och sprängning frigörs berget från
jord och växtlighet genom avbaning. Vid Nordkalks sprängningsarbeten används olika
märken av booster för uppstart av detonation samt emulsionssprängämne.
Sprängmedel i form av flytande emulsion levereras i laddbil från sprängmedelsleverantörens
depå i Slite och pumpas ner i borrhålen vid brytfronten med hjälp av plastslang i den mängd
som förbestämts i förhållande till hållängd. Råvarorna blandas och gasas i samband med
pumpningen och blir därmed sprängmedel.
Alla sprängmedel lagras i sprängmedelsleverantörens sprängmedelsförråd i Slite. Nordkalks
sprängverksamhet vid Klinthagentäkten ligger med god marginal under den nuvarande
Sevesolagstiftningens lägre kravnivå som omfattar bergtäkter som spränger mer än 10 ton
sprängämne vid ett och samma tillfälle.

l borrhålen läggs en s.k. primers sammankopplad med en sprängkapsel för tandning av
salvan och ovanpå denna fylls borrhålet med emulsionen till 2.5 m från borrhålets övre kant.
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Emulsionen pumpas i slang från bulkbilen. Till varje hål åtgår i dagsläget mellan 6 -7 kg
bulkemulsion per meter borrhål och totalt vid ett sprängtillfälle åtgår mellan l till 4 ton
sprängmedel. l övre delen av borrhålen läggs en halv s.k. booster med sprängkapsel som
extra säkerhet innan de sista 2 m fylls med grus som proppning av spränghålet som en
ytterligare skyddsåtgärd. Pumpning och laddning sköts av 2 personer hos
sprängmedelsleverantören. Tändarna kopplas ihop med plastslangar och dras till en
sprängkur från vilken tandning av sprängsalvan sker. Koppling och proppning sker av
sprängarbas som även ansvarar för själva sprängningen.

4.2.2 Förvaring av sprängmedel
Allt sprängmedel, tändare och kopplingsblock och övrigt tillbehör levereras och handhas av
leverantören och förvaras i godkända förråd enligt MSBFS 2010:5 i Slite.

4.2.3 Tider vid sprängning
Sprängning sker i samband med raster för produktion personalen för att förhindra att
personal vistas i takten i samband med sprängning. Sprängning sker vanligtvis kl. 11.40 eller
kl. 1405.

4.2.4 Vibrationer och Luftstötvåg
4.2.4.1. Orsaken till uppkomsten av markvibrationer
Vid sprängning uppstår tillfälligt vibrationer som är kännbara i intilliggande bebyggelse.
Detta är en problemställning som bolaget aktivt och kontinuerligt arbetar med. Ett nära
samarbete med sprängämnesleverantörer pågår. Bolaget deltar och har deltagit i olika
forskningsprojekt som berör sprängningsinducerande vibrationer för att förbättra
sprängningsarbetet och därmed reducera vibrationerna. Inspända salvor kan orsaka högre
vibrationer, vilket bolaget försöker undvika. Sprickighet och variationer i berget orsakar i
olika stor utsträckning vibrationer, l samarbete med sprängmedelsleverantören sker
ständiga förbättringar i takt med att ny teknik och kunskap kommer ut på marknaden.
När det gäller förväntade vibrationsnivåer från de nya täktområdena finns detta beskrivet i
MKB-Bilagan i Bilaga B:3.
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4.2.4.2 Sprängstandard
Vibrationer kan vara den direkta orsaken till skador på byggnader. Oftast uppstår dessa
skador därför att vibrationer orsakar en töjning i byggnadsdelar där materialets hållfasthet
överskrids. Med denna bakgrund har det utvärderats hur stora vibrationsnivåer olika typer
av byggnader kan utsättas för innan det uppkommer en risk för skada.
För att göra denna bedömning används i Sverige den svenska sprängstandarden SS 460 48 66
"Vibration och stöt - Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader". Denna
standard har framgångsrikt tillämpats sedan 1989 och erfarenhetsmaterialet är i dag
följaktligen mycket stort. Standarden har uppdaterats vid två tillfällen senast 2011, men är i
princip oförändrad när det gäller hur man sätter tillåtna vibrationsnivåer Standarden
tillämpas vid alla typer av sprängningsarbeten och definierar hur (instrument specifikationer)
och var (givarplacering) vibrationer skall mätas, hur en riskanalys för sprängningsarbeten ska
utförs samt hur tillåtna värden för vibrationer skall sättas för att undvika att skador uppstår
på omgivande fastigheter.

4.2.4.3. Åtgärder för att hålla nere vibrationsnivåerna
Skyddsåtgärder som används för att hålla nere vibrationsnivåerna vid sprängning är följande:
1) Inget borrhål laddas mer än vad som är beräknat genom ett system som är inbyggt i
laddbilen där man i förväg bestämmer mängden sprängmedel förhållande till hål längden
och det slår automatiskt ifrån när inställd mängd uppnåtts. Det ger en minskad risk för att
stora mängder sprängämne ska kunna bli koncentrerade i öppna sprickplan eller hålrum inne
i berget.
2) Tändplanerna planeras så att bara ett hål åt gången detonerar.
3) Genom att vibrationsmätningar sker kontinuerligt och vid varje salva kan man följa upp
och justera laddningsmängder, tändplaner etc., om trenden pekar på att risk för
överskridande föreligger. Enligt prognosen kommer dock vibrationerna att vara på en låg
nivå så länge skyddsåtgärderna följs och inget tyder på att vibrationsnivån någon gång
kommer att överstiga 4 mm/s vid något hus så länge de laddningsmängder som är planerade
används.
Vid påvisade trender för överskridande finns ytterligare skyddsåtgärder att vidta, detta
gäller framförallt området kring Takstens (formellt inom innevarande tillstånd från 2014)
a) Delad laddning: eller däckad laddning (dvs. man skjuter av varje hål i två steg med två
tändhattar med grusning emellan (se Skiss 1).
Däckad laddning kan om många hål ingår i sprängsalvan innebära komplexa tändplaner. För
att garantera att sprängplanen är korrekt uppbyggd har sprängentreprenören vid behov
tillgång till en programvara där man kan testa sina tändplaner för att säkerställa att ingen
samverkan mellan olika hål riskerar att förekomma.
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Skiss 1. Exempel på "däckad" laddning, det röd-rastrerade området representerar var
laddningen är placerad medan de grå områdena är fyllda med grus. l exemplet i bilden
detonerar den övre laddningen efter 35 ms och den undre efter 120 ms. Detta är en lång tid i
sprängningssammanhang och innebär att vibrationerna från de två laddningarna inte
kommer att samverka vid mätpunkten.
b) Minskad borrhålsdiameter (76 mm) + vid behov delad laddning
Gå ner i borrhålsdiameter till 76 mm för att minska mängden sprängmedel. l dag används 89
mm borrhål vilket innebär 6,1 liter sprängämne per meter. Går man ner till 76 mm hål laddar
man istället 4,5 l/m eller en reduktion med 26 %. Eftersom den specifika laddningen (kg
sprängämne per kubikmeter berg) alltid måste vara densamma kräver mindre
borrhålsdiameter att fler borrhål borras.
c) Elektroniska tändare för att styra detonationen med ytterligare precision
Detta innebär att man kan ta bort risken för att två laddningar skall detonera samtidigt,
särskilt vid komplexa sprängplaner kan detta vara betydelsefullt. Normalt används
pyrotekniska sprängkapslar "Nonel" vilka har en viss spridning gällande detonationsintervall.
d) Optimering av tändplaner, tidigare undersökningar visar att fördröjningstider kring 35 ms
är optimala i området
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4.2.4.4. Vibrationsmätningar
Vibrationsmätning sker vid fasta mätpunkter och vid varje sprängsalva, vid fastigheterna Lilla
Takstens 1:20 och Stora Källstäde 1:35 vars placering i förhållande till takten redovisas i
Översiktskarta 2. Mätning sker kontinuerligt och givarna sitter monterade på husgrunden
(enligt standard SS 460 4866) och registrerar på så sätt den inkommande vibrationen.
Toppvärde för varannan minut registreras. När vibrationsnivån överstiger en viss nivå sk.
triggnivå spelas dessutom ett kurvförlopp in, detta ger möjligheten att analysera
vibrationerna från sprängningarna och vid behov kunna föreslå åtgärder för att minska dessa
vibrationer. Mätningarna utförs och mätarna underhålls av personal från Nitro Consult.
Analyserna av vibrationsmätningarna genomförs i dialog mellan Nordkalk och Nitro Consult.
Genom att mäta in andhålen på varje sprängsalva med GPS ges en mycket god kännedom
det exakta avståndet mellan sprängsalvan och de fastigheterna där vibrationer mäts. På så
vis kan mer noggranna trendanalyser genomföras för att påvisa när behov av ytterligare
skyddsåtgärder bedöms föreligga.
En ny mätpunkt för vibration och luftstötvåg föreslås placeras vid närmaste fastighet
nordväst om Nordkrossområdet vid fastigheten Lärbro Stora Vikers 1:78. Inspektion rörande
fastigheternas husgrunder, sprickor samt murade eldstäders täthet föreslås av denna
fastighet Lärbro Stora Vikers 1:78 samt den intilliggande fastigheten Lärbro Stora Vikers
1:55. Rörande fastigheternas husgrunder, sprickor samt murade eldstäders täthet föreslås
ske innan Nordkrossområdet börjar brytas.
När Mellersta Klinthagen är fullt utbruten på märgel planerar bolaget att flytta brytningen till
Södra Klinthagens nya brytområde. l samband med det föreslås att mätpunkten för
vibrationer vid fastigheten Lärbro Stora Källstäde 1:35 flyttas till en ny matplats samt
mätning av luftstötvåg längre söderut längs med väg 148 vid fastigheten Lärbro Rangvide 1:5
(som idag även har brunnsövervakning.) Denna fastighet och den intilliggande fastigheten på
norra sidan om väg 148, Lärbro Ringvide 1:13 (som sedan 2015 också har
brunnsövervakning) föreslås få sina husgrunder, sprickor samt murade eldstäders täthet
inspekterade när Södra Klinthagenområdet börjar brytas. Motsvarande vibrationsmätare
med luftstötvåg föreslås placeras vid fastigheten Lärbro Stora Vikers 6:1 nordväst om Södra
Klinthagen. Husgrunds- och eldstadsinspektion inklusive inspektion av fastighetens
jordbruksfastigheter vid Lärbro Stora Vikers 6:1 sker i samband med att brytning inleds i
Södra Klinthagenområdet.
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4,2.4.5. Åtgärder för att förebygga luftstötvåg
Följande skyddsåtgärder tillämpas i verksamheten för att förebygga förhöjda värden vid
mätning av luftstötvåg:
1) Oladdad del i toppen av borrhålet anpassas för att minimera luftstötvågen.
2) Stenkrossmaterial av anpassad fraktion används för att "proppa" borrhålet efter laddning.
Detta för att undvika sk. urblåsning.
3) När borrhålsdjupet överstiger 10 m mäts alltid de två första hålraderna in samt att stuffen
scannas, detta för att kunna ha kontroll över den verkliga försättningen. Är försättningen för
liten åtgärdas detta antingen genom att ladda mindre i borrhålet (om avvikelsen inte är för
stor) eller genom att borra om det felborrade hålet.
4) Inget borrhål skall laddas mer än vad som är beräknat, detta då laddningen av varje
individuellt borrhål kontrolleras. Överskrids förväntad laddningsmängd stoppas laddningen
automatiskt från bulkbilen. Detta ger en minskad risk för att stora mängder sprängämne ska
kunna bli koncentrerade i öppna sprickplan eller hålrum inne i berget.
5) Tändplanerna planeras så att bara ett hål åt gången detonerar.
Genom att luftstötvågsmätning sker kontinuerligt och vid varje salva kan man följa upp och
justera metodiken om trenden pekar på att risk för överskridande föreligger. Enligt
prognosen kommer dock luftstötvågstrycket att vara på en låg nivå så länge normala
skyddsrutiner följs.
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Översiktskarta 2. Blå linjer visar prognostiserade max-utbredning för vibrationsnivåerna 3 resp. 4
mm/s. De blå markerar punkterna visar nuvarande positioner för vibrationsmätning och
luftstötvågsmätning, (varav till vänster Stora Källstäde 1:35, vibrationsmätning och till höger Lilla
Takstens 1:20 vibrationsmätning och luftstötvågsmätning.) Röda punkter visar förslag på mätpunkter
på kommande mätpunkter för vibration och luftstötvåg. Röd punkt söder om Södra Klinthagentäkten
är söderut längs med väg 148 vid fastigheten Lärbro Rangvide 1:5. Röd punkt väster om Södra
Klinthagen är vid fastighetern Lärbro Stora Vikers 6:1. Röd punkt nordväst om norra takten är vid
fastigheten Lärbro Stora Vikers 1:78.

4.2.4.6. Luftstötvågsmätningar
Luftstötvåg har mätts vid Lilla Takstens 1:20 sedan 2008. Mätning sker kontinuerligt och
givaren sitter monterad på fasaden (inom 10 cm från fasad enligt Svensk Standard SS 02 52
Vibration och stöt - Sprängningsinducerade luftstötvågor - Riktvärden för byggnader (1996)
och registrerar följaktligen s.k. reflektionstryck. Mätning sker då vibrationsmätaren triggas
igång (d.v.s. uppnår en förbestämd vibrationsnivå s.k. "triggnivå") kurvförlopp spelas då in
både för vibration och luftstötvåg. Mätningarna utförs och mätarna underhålls av personal
från Nitro Consult.
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Nya mätpunkter för luftstötvåg föreslås sättas upp vid Lärbro Ringvide 1:5, Lärbro Stora
Vikers 6:1 som de två närmaste husen runt Södra Klinthagenområdets märgelbrott samt vid
fastigheten Lärbro Stora Vikers 1:78 närmaste hus nordväst om Nordkrossområdet, se
Översiktskarta 2.

4.2.4.7. Åtgärder för att förebygga stenkastning
Följande skyddsåtgärder tillämpas i verksamheten för att undvika stenkastning:
1) När borrhålsdjupet överstiger 10 m mäts alltid de två första hålraderna in samt att stuffen
scannas, detta för att kunna ha kontroll över den verkliga försättningen. Är försättningen för
liten åtgärdas detta antingen genom att ladda mindre i borrhålet (om avvikelsen inte är för
stor) eller genom att borra om det felborrade hålet.
2) Renskrapning av löst material på bergytan: Minskar risken för lösa stenar som kan öka
kastrisken. Förbättrar förhållanden för "påhugg" vid borrning av borrhålen. Underlättar
utsättning av den planerade borrplanen.
3) Oladdad del i toppen av borrhålet anpassas till rätt längd och kontrollmäts för att
minimera kastrisk från toppen av sprängsalvan sk. kratereffekt, l områden där kastrisken inte
är uppenbart låg skall den oladdade delen vara minst lika lång som försättningen.
4) Stenkrossmaterial av anpassad fraktion används för att "proppa" borrhålet efter laddning.
Detta för att undvika sk. urblåsning.
5) Tändplan där intervalltider mellan borrhålen är anpassade efter bergkvalité och borrplan.
6) Inget borrhål skall laddas mer än vad som är beräknat, detta då laddningen av varje
individuellt borrhål kontrolleras. Överskrids förväntad laddningsmängd stoppas laddningen
från bulkbilen. Detta ger en minskad risk för att stora mängder sprängämne ska kunna bli
koncentrerade i öppna sprickplan eller hålrum inne i berget.
7) Sprängningarna skall även, när behov föreligger, riktas från närliggande bebyggelse eller
känsliga objekt. Detta gäller framförallt i det norra området: dels norr om området där
vindkraftverk ligger ca 250 m från brytområdet samt väster om Nordkrossområdet där väg
689 samt luftledningar (och transportband) finns, sprängningarna hindras inte men
riktningen på salvorna masta väljas ifrån objekten.
8) Att verksamhetsutövaren alltid säkerställer ett skyddsavstånd (bakom salvan) om minst
240 meter (vid 89 mm hål) vid sprängning för samtliga brytområden som angränsar mot väg
148 på pall 1-nivå (brytområdet Takstens).
Under förutsättning att dessa åtgärder sköts på ett korrekt sätt kan sprängningar utföras
utan att riskera s.k. opåräknad stenkastning.
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4.3 Maskin- och fordonspark Klinthagen
l Klinthagen finns en fordonspark med ett antal truckar, lastmaskiner och grävmaskiner som
lastar och transporterar den utbrutna kalkstenen från brytfronterna till primär krossen för
krossning och vidare transport till Storugns via transportband. Exempel på fordon redovisas
enligt foto 2. l dagens produktion har Nordkalk normalt 4-5 truckar om 65 ton nyttolast i
drift vid normal produktion samt 2 larvgående grävmaskiner och ca 2-3 hjullastare. Vid
laddning av sprängmedel inför sprängning används en laddbil. Utöver de tunga fordonen
används även ett antal servicebilar för att sköta den ordinarie driften och
underhållsverksamheten.

Foto 2. En truck vid lastning av grävmaskin vid brytfront i högra bilden samt en hjullastare som kan
rensa vägbanan eller lasta kalksten i truckar i den vänstra bilden.

Brytningen sker genom veckovis sprängning på fasta sprängningstider på dygnet, l snitt sker
ca 2-3 sprängningar per vecka. Med hjälp av larvgående grävmaskin och/eller hjullastare
lastas truckar och fraktas sedan den sprängda kalkstenen till primärkrossen i Klinthagen för
vidare transport till Storugns sorteringsverk.
Inför sprängningen används borriggar för att borra hål för sprängladdningen. För de
stenblock som blir för stora efter sprängning knackas till mindre stenbitar med en s.k.
skutknackarredskap i form av en hydraulisk hammare på en grävmaskin, se foto 3. Borrning
och skutknackning sker endast dagtid vardagar i verksamheten för att minimera störande
buller från verksamheten. Under vissa perioder av året flyttas även avbaningsmassor inom
täktområdet dagtid vardagar eller helgtid i syfte att återställa brytområden som är
färdigutbrutna.
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Foto 3. £n grävmaskin med hydraulisk hammare som knackar ner de stenblock som är för stora för att
kunna krossas i primärkrossen.

4.4 Primärkross Klinthagen, ställverk och pumpar
l Klinthagen krossas all sten som sprängs i takten i en primärkross som är placerad
Klinthagen se Figur 3 samt Översiktskarta 3. Primärkrossen är nedsänkt i en krossgrop på pall
2-djup, se foto 4, vilket underlättar för truckarna att få stenen att tippas ner i krossen, se
foto 5. Krossen får därmed också en bra bullerdämpning i och med sitt nedsänkta läge. l
Figur 3 finns även beskrivet att i anslutning till krossgropen finns ett ställverk bredvid
hörntornet mellan det korta och långa transportbandet som sedan leder nertill Storugns.
Ställverket försörjer primärkrossen, transportband och pumpar vid krossgropen med ström.
Där så är möjligt försöker Nordkalk göra elanslutningar till Geab:s ställverk norr om
Klinthagen, enligt Figur 2, ungefär i höjd med den f.d. Vägbanken för att strömförsörja
pumpar vid brytfronterna längs med denna pallkant. Vid mer avlägsna brytfronter finns
mobila diesetelverk som strömkälla för att driva pumpar. Dessa mobila dieselverk med
dubbelmantling som rymmer i dagsläget 800 respektive 300 liter. Nordkalk föreslår som en
skyddsåtgärdsförbättring att de dubbelmantlade flyttbara dieseltankarna ersätts med en s.k.
IBC-behållare (Intermediate Bulk Container) som omfattas av ADR-regler som i Sverige
föreskrivs av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). ADR är ett Europagemensamt regelverk för transport av farligt gods på väg. Den svenska versionen av
regelverket heter ADR-S och ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
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Översiktskarta 3. Den röda rektangeln visar var krossgropen och dess primärkross är belägen och de
blåa strecken visar var transportbanden transporterar kalkstenen från krossen ner till Storugnsverket.

Foto 4. Primärkrossen är nedsänkt i pall 2-nivå och ett takt transportband som transporterar stenen
från krossen upp ur krossgropen till en vinkelstation med ett anslutande långt transportband som går
ner till Storugnsverket.
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Foto 5. Tippning av sten från krossen till primärkrossen.

4.5 Transportband Klinthagen
Från krossen leder ett transportband upp ur krossgropen och lastas sedan över på ett
ytterligare transportband som transporterar stenen 3 km ner till Storugnsanläggningen för
vidare krossning, sortering och utlastning, se foto 6 och i Figur 3. Transportbandet har en
kapacitet på att lasta ca 1000 ton kalksten/h och det tar knappt 30 minuter att transportera
kalksten ner till Storugnsverket. Transportbanden är konstruerade med ett slitstarkt gummi
och rullar. Nordkalk bedriver ett löpande underhåll av rullar och transportband. Vid uppstart
av bandet och då särskilt under den kallare årstiden bör transportbanden köras fria från is
ett varv runt så att de blir isfria hela vägen innan någon stentrasport påbörjas då detta
minskar risken för haveri. På samma sätt bör stenen som tippas i krossen gå klart ner till
Storugns innan transportbanden stängs av så att bandet blir helt fritt från sten då risken för
haverier annars är stor vid en uppstart med sten på bandet.

Foto 6. Vinkelstationen som överlastar sten från transportbandet från primärkrossen och del av långa
täckta transportbandet samt truckvägen ner till Storugns.
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4.6 Tankplats Klinthagen
Alla hjulburna dieselfordon i Klinthagen tankas regelbundet vid en tankplats i
Klinthagentäkten som är placerad norr om krossgropen. länkningen sker över hårdgjord yta i
form av en tät betongplatta sedan 2014. Rutiner för att hantera eventuella spill vid tankning
finns och i ett förråd bredvid tankplatsen förvaras säckar med saneringsmedel, länsar och
oljesugande mattor som kan suga upp eventuella spill vid tankning eller andra form av spill
av exempelvis hydraulolja. Dieseltanken rymmer 40 kubik diesel och är utformad med
sekundärt skydd och som har påkörningsskydd, foto 7. En mindre tank på 2 000 l Adbluevätska finns också som är ett medel som tillsätts till dieselmotorernas avgassystem för att
minska kväveoxider från maskinerna. Tanken i Klinthagen har tillståndsbevis för hantering av
brandfarliga varor. De icke hjulburna fordonen i takten tankas med hjälp av en dieseltankbil
direkt på plats i takten på den täta täktbottnen.
Vid behov tankas även de dieseldrivna fordonen samt de bensindrivna fordonen nere vid
Verkstaden vilket omfattas av Storugns tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

Foto 7. Tankplats vid Klinthagentäkten med hårdgjord betongplatta där truckarna ställer upp sig vid
tankning som säkert spillskydd.

För Klinthagens täktverksamhet finns väl utvecklade rutiner för att hantera spill av diesel och
olja från maskiner. Utbildning av all täktpersonal genomförs och en beredskapsrutin och
handlingsplan vid större spill finns inövad och personalen är väl införstådd med kraven
rörande miljöfarliga ämnen enligt nuvarande täkttillstånd.

4.7 Personalutrymmen Klinthagen
Bredvid primärkrossen finns en personalbyggnad. Till byggnaden förses med vatten via en
vattenbrunn och avlopp till byggnaden finns i form av en sluten tank. Vattnets drickskvalitet
provtas regelbundet över året inom ramen för Storugns Kontrollprogram. Tanken slamtöms
ett par gånger om året. l personalbyggnaden finns möjlighet för personalen att fika, gå på
toaletten och tvätta av sig. l en del av byggnaden finns också ett övervakningsrum för
krossen och vid personalbyggnaden startas också varningslarmet innan sprängning sker i
takten. En enklare fikabod med intilliggande uppställningsyta för mindre servicefordon och
borriggar finns även enligt placering i Figur 3 för borrentreprenörens personal.
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4.8 Märgelstensproduktion - mobilt krossverk i Klinthagen
och trucktransporter till Storugns
4.8.1 Märgelstensproduktion i Klinthagen
Nordkalk planerar att även ett i framtida nytt tillstånd liksom i dagens tillstånd producera en
alternativ stenkvalitet än den som normalt produceras i den ordinarie driften som går tillett
antal kunder. Denna sten kvaliteten framställs av s.k. märgelsten som har en annan kemisk
sammansättning än den stenkvalitet som framställs genom en blandning av s.k. pall l- och
pall 2-sten. Produktionen av märgelstenen produceras enligt följande tekniska beskrivning.
Volymerna märgel som produceras rör sig om 300 000 ton per år och regleras idag enligt
nuvarande täkttillstånd inom ramen för ett anmälnsingsärende. Totalt planeras att krossa ca
300 000 ton per år av denna produkt vilket ger ca 225 000 ton 10 - 90 mm fraktion till
försäljning. Resterande 75 000 ton erhålls en restprodukt med fraktionen 0-10 mm som
kommer om möjligt säljas till kund eller lämnas annars kvar i berget som del i
återställningsarbetet. Produktionen kommer inte pågå hela året om men under de månader
som den pågår kommer det innebära 2 - 3 extra sprängningar per månad.
Kalkstenen planeras att i första hand brytas i det kvarvarande märgelstensområdet, enligt
mörk grön färg i Figur 2, i mörkgröna områdena närmast Pall2-sjön och Polenhålet samt
kvarvarande märgelområdesdelar mot väg 148 inklusive märgelstenen som den nuvarande
truckvägen norrut i Klinthagentäkten kör över. Delar av dessa mörkgröna områden i Figur 2
omfattas dock av dagens krossgrop för primär krossen med tillhörande truckvägar m.m.
enligt Figur 3 och dessa kommer inte heller att brytas bort utan vara kvar. På samma sätt
kommer eventuellt ett homogeniseringslager ligga i delar av det nordvästra mörk gröna
märgelområdet enligt nedan inte brytas. Först när det kvarvarande märgelområdet i
Mellersta Klinthagen är utbrutet så långt det går kommer det nya brytområdet i Södra
Klinthagen att öppnas.
Krossning av märgelmaterialet kommer inte kunna ske i primär krossen utan kommer som
idag krossas med ett mobilt krossverk med tillhörande sorteringsverk. Se exempel på hur en
sådan utrustning ser ut, se foto 8. Placeringen av den mobila kross- och siktverket kommer
att vara placerad nere på pall 2-nivå d.v.s. +10 m. Damning från kross- och siktverket bedöms
inte bidra till någon damning vid bostäder.
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Foto 8. Mobilt kross- och siktverket där krossningen sker i två steg med efterföljande sortering, l
bakgrunden syns den s.k. "Rauken" som har en ljuddämpande effekt om mobilkrossen står placerad
bakom denna bergvägg.
l Figur 9A redovisas var Nordkalk planerar att mobilkrossen kan vara placerad i
märgelbrytområdet i Mellersta Klinthagen och sedan i nästa steg i Södra Klinthagen, l Figur
9B och Figur 9C redovisas vilka arbetstider som gäller för mobilkrossen i olika områden samt
vilka skyddsåtgärder som i övrigt föreslås i form av dämpad borrigg och vilka ytor där ingen
mobilkross bör stå då den är för oskärmad.
Vid transporter från märgelområdet i Mellersta Klinthagen transporteras märgelstenen med
truckar i huvudsak via Truckväg A i Figur 9A. Truckvägen för Märgeltruckvägen bryts sedan ut
norrut så långt bryttillstånden medger enligt ansökan så att all märgelsten i mellersta
Klinthagen tas tillvara innan man i nästa steg öppnar upp det södra brottet.
När märgelområdet i Mellersta Klinthagen är fullt utbruten flyttas märgelbrytningen till
Södra Klinthagen och är inte tänkt att ske samtidigt. Eftersom truckvägen i Mellersta
Klinthagen för för Truckväg A enligt Figur 9A i det skedet är utbruten körs märgelstenen för
Södra Klinthagens brott enligt Truckväg B i Figur 9A. Det är förklaringen till varför två olika
trucktranportvägar redovisas. När berget sedan bryts bort i Nordvästra Klinthagen leds
trucktrafiken som sista variant via en ny truckväg BC som då i sista etappen av taktens
utbrytning ersätter den tidigare sista sträckan av truckvägen ner till Storugns.
Mobilkrossens placeringar och föreslagna truckvägar enligt Figur 9A har legat till grund för
MKB-utredningen för buller som bedömt verksamheten ur bullerhänseende. Simuleringarna
har för brytning och krossning gjorts tillsammans med övrig pågående täktverksamheten.
Transporteringen av den mobilkrossade stenen kommer ske kampanjvis med de truckar som
finns i Klinthagen. Sammanlagt innebär det att maximalt 300 000 av fraktionen 0-90 mm ton
märgelsten kampanjvis kommer att köras ner från takten med truck över året. Damning från
trucktrafik åtgärdas genom vätning av vägbanan.
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Figur Figur 9A. Märgelbrytningen sker först i Mellersta Klinthagen och föreslaget område för
mobilkross finns angivet där och Truckväg A används id märgeltrucktransporter till Storugns. När
märgeln i mellersta området är slut öppnat märgelbrottet i Södra Klinthagen upp och där finns
placering för mobilkross angivet och då sker märgeltrucktransporterna enligt truckväg B och sträckan
BC när den truckvägen ut ur Klinthagen finns anlagd.
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De arbetsperioder som trucktransporterna av den mobilkrossade märgelfraktionen
transporteras ner till Storugns pågår ingen ordinarie trucktransporter i Klinthagen från andra
brytfronter. Primärkrossen, homogeniseringen, transportbandet nertill Storugns samt
verket nere på Storugns kommer också stå still dessa arbetsdagar eftersom den ordinarie
verksamheten också står still. Utlastningen i hamnen av alla produkter utom 60-90 mm och
80-120 mm bedöms däremot kunna ske samtidigt som truckarna med märgelsten körs ner
och tippas vid Storugnsverket på för produkten särskild utpekad lämplig tippningsplats.
Trucktransporterna kommer sannolikt att ske i samband med ordinarie inplanerade
driftstopp av verket och transportband och primärkross. Lagerutrymmet nere på verket i
Storugns för märgelsten är begränsat volymmässigt. Trucktransporterna av sten kommer
således ske kampanjvis under några dagar inför en inplanerad skeppslast med fartyg från ca
3000 - 13 000 ton. Det kommer innebära ca 200 - 250 trucktransporter per månad de
månader på året som denna alternativa stenkvaliteten ska transporteras ner till Storugns. 16
truckar per timme om 40 - 60 ton per fordon ske dagtid (06.00 - 18.00) och kvällstid (18.00 22.00) föreslås rymmas inom ramen för Klinthagentäktens tillstånd. Behöver mängden
truckar som angivits här sedan justeras ner för att även rymma olika alternativa driftfall
kopplat till Storugns verksamhetsförutsättningar så kan så komma att ske. En anmälan finns
beslutad av Länsstyrelsen för märgeltrucktransporterna även på Storugns tillstånd sedan
flera år tillbaka och kan vid behov förnyas.

Vid ordinarie drift parkeras truckarna i Klinthagentäkten. De körs således inte ner till
Storugns verkstad dagligen. En bedömd medelnivå av trucktrafiken vid övriga tidsperioder
när inte märgelsten körs ner till Storugns med truckar är således ca l - 4 truckar per månad
från Klinthagen, d.v.s. mycket låga mängder trucktrafik. Det kan handla om att en truck ska
tas ner för service eller att finesmaterial från Storugnsverket körs upp till Klinthagentäktens
brytfronter med truck för att jämna till berget vid pågående brytfronter för att minska
slitaget på fordonens däck etc. Övriga ordinarie dagliga transporter av servicefordon för
produktions- och underhållspersonal somt övriga entreprenörer har inte redovisats men
utgörs inte heller av någon tung trafik och är begränsad.
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Figur 9B. Samtliga Skyddsåtgärder rörande arbetstider, mobilkrossens placering och krav på dämpad
borrigg vid produktion av märgelsten redovisas i en samlad figur. Gröna områden visar var
mobilkrossen kan driftas dagtid med gröna streck. Orangea områden mitt ute på den öppna planen i
mellersta Klinthagen får ingen mobilkross stå. Bakom den skärmade Raukenfår mobilkrossen driftas
kvällstid, se särskild Figur 9C. För borrning krävs en dämpad borrigg i de blåa områdena.
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Figur 9C. l Figur 9C visar de områden bakom den s.k. Rauken vid P2S-brytområde i Mellersta
Klinthagen där mobilkrossen står så skärmad att den även kan driftas kvällstid när man bryter i detta
område. Detta driftfall med mobilkrossar kvällstid får bara ske när Rauken ännu inte är bortbruten.

4.8.2 Skäl till varför transportbandet inte kan användas för den
mobilkrossade märgelstenen
Orsaken till varför transportbandet inte kan nyttjas för den särskilda stenfraktionen som
krossa mobilt i takten hänger samman med flera olika faktorer. För det första är det viktigt
att notera att den mobilkrossade stenen framställs av s.k. märgelsten. Märgelstenen har en
avvikande stenkvalitet jämfört med s.k. pall l-och pall-2sten. Detta beskrivs mer ingående
under Kapitel 3 där Klinthagens geologi beskrivs för olika brytområden i takten. Det är
således endast ett antal kunder som kan använda och efterfrågar märgelsten i nuläget. Det
är framför allt den gotländska kalkstenens förmåga att inte falla sönder vid långväga
transporter som är av betydelse förvissa av dessa kunder.
Som en följd av den avvikande stenkvaliteten finns dock en rad tekniska hinder som
försvårar möjligheten att även hantera denna mindre volym av märgelsten i befintlig
infrastruktur för krossning, på transportbandet och för sortering. Inledningsvis finns det inte
någon lastficka att lasta "en färdigkrossad" fraktion från Klinthagen på det ca 3 km långa
transportbandet mellan Klinthagentäkten och industrianläggningen vid Storugns. Även om
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en tippficka hade funnits till transportbandet uppkommer ett motsvarande tekniskt problem
när den mobilkrossade stenen sedan når Storugns. Den tekniska infrastrukturen vid Storugns
är sådan att den inte inbjuder till någon "by-pass"-lösning för en färdigkrossad fraktion av
betydligt sämre kvalitet än den sten som produceras i den ordinarie driften. Eftersom den
mobilkrossade stenen är av märgelstenskvalitet kan den inte skickas in i verket eftersom den
där per automatik skulle fördelas på samtliga fraktioner på befintliga produktionshögar och
därigenom blandas med den högre stenkvalitet som andra kunder får. En sådan lösning
skulle förstöra kvaliteten på alla stenfraktioner på verket. Tekniska lösningar för att
konstruera ett stickband eller någon annan form av "by-pass"-funktion har undersökts och
skulle kräva en omfattande ombyggnation. Den är således förknippad med en orimligt stor
investering för en förhållandevis liten volym, l dagsläget bedöms det ännu som osäkert hur
stabilt och långsiktigt leveranserna till denna kund blir, varför en rimlig avskrivningsplan inte
bedöms görbar. Detta är förklaringen och bakgrunden till varför bolaget valt att transportera
denna produkt med truckar ner till Storugns istället.

l bifogad figur 8 redovisas var själva brytningen kommer att ske i Klinthagen samt var det
mobila kross- och siktverket kommer att stå placerat. Den mobila krossen kommer stegvis
sedan flyttas västerut enligt specifik figur i MKB Bilaga B:5 om buller.

4.9 Homogenisering före primärkrossning
Som en konsekvens av att det för de nya brytområdena i norra Klinthagen förekommer
partier med något lägre karbonathalt som påverkar kalkstenens brännegenskaper kan det
komma att behöva tillföras ett nytt steg i produktionsprocessen, l Översiktskarta 4 redovisas
ett specifikt område i takten där tillstånd att bryta finns idag som kan komma att brytas ut.
På denna nya plats som ligger direkt väster om primärkrossen kommer ett större lagertält
uppföras, l detta lagertält kommer sedan två lastmaskiner av en större modell (Hjullastare,
60 ton) blanda runt olika stenpartier med en fraktionsstorlek på O - 1000 mm. l simuleringen
tas även höjd för att tippning från truck för vidare homogenisering sker i en ofördelaktig
riktning. Efter blandning kommer lastmaskinerna tippa den homogeniserade stenen ner i
primärkrossning och sedan transporteras vidare på transportbandet ner till Storugns.
Placeringen av homogeniseringslagret bedöms ur bullersynpunkt vara bra och har god
skärmning mot närmaste berörd fastighet vid Lärbro Stora Vikers 6:1. Arbetstiderna föreslås
vara som mest mellan 06.00 - 22.00, men sker främst vid ordinarie drift, vilket normalt kan
vara kortare än till 22.00.
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Översiktskarta 4. Yta som visar var platsen för s.k. Homogenisering kan kunna att utformas direkt
väster om den nuvarande primärkrossen.
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4.10 Hantering av Avbaningsmassor från Nya brytområden
samt Transporter av Restmaterial från Storugns till
Nollahögen och som Efterbehandling i
Klinthagentäkten
En plan för var redan tillståndsgivna brytområdens avbaningsmassor finns framtagen och
arbetas utifrån idag. Och en betydande del av dessa massor har också redan flyttats och
finns därför redovisade i Efterbehandlingsplanen ingivet som massvolymer och var de är
tänkta att placeras ut. l det befintliga återställningsarbetet har stora mängder
avbaningsmassor använts till att skapa släntningar mot norra Klinthagentäktens brytkant
mot Natura 2000-området vid Hoburgsmyr. Syftet är att skapa en mjuk övergång till detta
område och på så vis också skapa en möjlighet för djur- och växtlivet att röra sig mellan
naturområdet och det framväxande naturområdet i norra Klinthagen. Detta har resulterat i
att djur nu börjat röra sig ner i norra täktområdet. l detta område har en efterbehandling
också skett på täktbottnen genom att skapa olika naturliga platser för djurlivet att etablera
sig i form av vilt/fågelsjöar, våtmarksmiljöer samt rinnande diken och större områden med
massor bestående av kalkgrus, moränjord och större kalkblock och naturlig granitblock från
återställningen.
För de i denna ansökan nya brytområden har en ny plan för hantering av avbaningsmassor
tagits fram och redovisas enligt Översiktskarta 5. Här är tanken att se till att all avbaning som
ska flyttas når sin slutdestination vid första flyttningen så att det blir en resurs medans en
viss växtkraft finns i de organiska delarna av avbaningsjorden man flyttar och växt- och
fröbanken ännu är aktiv. Erfarenheten är att moränjord från kringliggande marker runt
Klinthagen för med sig många för återställningsfasen naturligt lämpade arter. Arterna är ofta
torktåliga och väldigt lite ogräs eller andra negativa och allt för konkurrensstarka arter
förekommer.
Innan avbaning kan flyttas från brytområdena som idag är bevuxna med skog kommer
skogen att avverkas men rötterna lämnas kvar. Som finns gestaltat i Översiktskarta 5 så är
planen att avbaningsmassorna som är rikligast förekommande i de mer skogbevuxna
områdena i Nordkross och delar av Nordvästra Klinthagen att stegvis köras och användas
som släntningsmaterial i södra pallkanterna i det nu tillståndsgivna s.k, nybrytsområdet. Det
kommer finnas en avbanad kant längs med dessa brytområden som kan användas som
körväg och släntning sker i lämpliga rasvinklar som ger en inte för brant lutning.
Vid brytning av den s.k. Rauken i mellersta Klinthagen inom redan tillståndsgivna områden
kommer större mängder avbaningsmassor som ligger runt den södra delen av Rauken att
behöva flyttas. Enligt Översiktskarta 5 kommer dessa avbaningsmassor flyttas genom att
skapa en körramp nere från brottet och upp till den övre pallkanten för att kunna placera
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massorna vid den redan släntade pallen en bit i nordöst och slänta ett i dagsläget ännu
osläntat område mot Hoburgsmyr.
Slutligen finns det i Översiktskarta 5 redovisat en preliminär plan för hur avbaningsmassorna
i det nya ansökta brytområdet i Södra Klinthagen, som placerats på det nya täktområdet, ska
flyttas. Inför den inledande brytningen kommer massorna som blockerar det inledande
brytområdet flyttas till ett idag icke efterbehandlat brytområde i hörnet av det sydvästra
brytområdet. En mindre del av ett efterbehandlat område med ungskog utan naturvärden
kommer också att fällas och flyttas till området enligt ovan. Kvarvarande massor kommer
stegvis flyttas och slänta utbrutna pallkanter med i brottet. Hur mycket av pallkanten som
släntas vart efter brytningen sker beror helt på hur mycket massor som behövs. Detta finns
även bättre och lite mer i detalj beskrivet i den nya Efterbehandlingsplanen som finns som
Bilaga A:17. All flyttning av avbaningsmassor kommer ske löpande vart efter brytfronten
växer fram.
Avbaningskörningen kommer därför inte kunna på förhand tidsättas eftersom den kommer
ske föra varje ny avbaning inför den framväxande brytfronten. Men målet är att få en stegvis
efterbehandling där massorna hamnar på slutdestination och växterna i materialet kan börja
etablera sig för att påskynda den ekologiska efterbehandlingens värde.
l norra delen av Klinthagen i de nya planerade brytområdet Nordvästra Klinthagen finns även
i Översiktskarta 5 angivet de två möjliga nollahögstruckvägarna som kan komma att bli
aktuella. Dessa finns även beskrivna i Kapitel 4.11 och Figur 10 kring truckvägar och
transporter, l Översiktskarta l finns beskrivet att själva Lagerhögarna eller de s.k.
Nollahögarna som i dagsläget omfattar stora utvinningsmateriallager om uppskattningsvis
runt 6 Miljoner ton sten. Dessa lager utgör s.k. finesmaterial d.v.s. i fraktionsstorleken O - 25
mm kalksten som historiskt fram till nutid inte blivit sålda. Mängden nollahögskörning har
minskat senaste åren men viss mellanlagring sker ännu årligen, l Översiktskarta 5 visar att
man från och med det nya Klinthagentillståndet har en plan att använda
restmaterialfraktionen 0 - 6 mm som släntingsmaterial längs med nordöstra pallkanten.
Tanken är att restmaterial mellan 6 -25 mm deponeras på lagerhögarna utanför Klinthagens
takt- och verksamhetstillstånd och som regleras av Storugns tillstånd. Restmaterialfraktionen
O - 6 mm som inte bedöms i framtiden säljbar används som släntningsmaterial i likhet med
hur man tidigare gjort i gamla Storugnsbrottet. Släntningen avser att kunna exempelvis
beskogas med gles tallskog längs med nordöstra pallkanten för att delvis skapa en grön
korridor mellan Natura 2000-området och markområdena västerut. Eller så skapas en
solbelyst sydslänt som blir lämplig för backsvalor och andra solgynnade växter och djurliv.
Nollahögen och restmateriallagringen bedöms inte kunna bearbetas och försäljas förrän
Klinthagens b rytverksamhet är avslutad. Det arbetet och försäljningen bedöms inte vara
förenlig samtidigt som pågående brytning sker av både tekniska, kundmässiga samt
ekonomiska skäl. Under 2018 kommer bolaget göra en förnyad flygscanning av lagerhögarna
och redovisa en separat uppdaterad utvinningsavfallshanteringsplan för dessa lagerhögar
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som tydligt ligger utanför Klinthagentäktens verksamhetstillstånd. Transporterna till
Nollahögen som går genom Klinthagens nya ansökta takt- och verksamhetsområde har dock
beskrivits i Tekniska beskrivningen. Dessa materialkörningar av både 6 - 25 mm och O - 6 mm
har även lagts in i bullersimuleringar i MKB-Bilaga B:4 tillsammans med ordinarie brytdrift för
att bedöma hur bullersituationen blir vid närmaste hus vilket redovisas i den utredningen.

Översiktskarta 5. Hantering av avbaningsmassor från nya brytområdena samt
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4.11 Övergripande beskrivning av truckvägar och
transporter samt skyddsåtgärder
4.11.1 Övergripande beskrivning
Nordkalk har i den Tekniska beskrivningen försökt beskriva truckvägarna för olika brytskeden
på ett bra sätt och tagit höjd för de olika truckvägarnas bullerpåverkan inom ramen för
MKB:n för buller i Bilaga B:4. En konsekvens av den förnyade täktansökan är att bolaget
bedömer att truckvägarna inom täktverksamheten stegvis kommer att förändras, l nuläget
och en tid framåt i taktens verksamhet är det fortfarande scenariot som är beskrivet Figur 3
om Infrastruktur som gäller.
l Figur 3 beskrivs de nuvarande truckvägarna i den befintliga takten (angivet i grått och
orange) och mellan Klinthagentäkten och ner till Storugns verksamhet (angivet i rött). Så
länge brytning vid nuvarande tillståndsgivna s.k. nybrytsområdet ännu fortgår bedöms
denna truckvägsbeskrivning vara den som gäller. Detta gäller för alla driftfall utom de för
märgeltruckkörningen vars olika driftfall finns närmare beskrivet i Figur 10 under Kapitel 4.8.
Dessa trucktransporter sker dock samtidigt som inga andra trucktransporter sker i
Klinthagentäkten varför det driftfallet står lite grann för sig.
När takten sedan växer fram i de nu ansökta brytområdena i norra Klinthagen i områdena
Nordkross och Nordvästra Klinthagen kommer flera nya truckvägar anläggas och växa fram,
se figur 10. För den ordinarie trucktransporten mellan brytfronter och den primära krossen
kommer fem truckar att användas. Dessa transporter kommer gå i skytteltrafik mellan
brytfronterna och primärkrossen och uppgå till 25 truckpassager per timme i
täktverksamheten. Det är denna kapacitet som ligger till grund för den i ansökan
genomförda bullersimuleringen för den ordinarie trucktrafiken i Klinthagen. Först ersätts den
nuvarande truckvägen (ljus blå) med en ny truckväg (mörk blå), se Figur 10. Skälet till att den
nya truckvägen anläggs är två. För det första ska märgelstenen i mellersta Klinthagen som
ligger där den nuvarande truckvägen går brytas ut. För det andra ökar avstånden i takten när
de nya brytområdena längst i norr tas i bruk. Genom att anlägga den nya truckvägen kortas
avståndet något och bedöms ge en mindre total bränsleförbrukning under kvarvarande
produktionstid. För det tredje kommer det finnas ett behov av att ersätta den nuvarande
truckvägen mellan Klinthagen och Storugns i de nya brytområdena i norr då den nuvarande
truckvägen (röd väg enligt Figur 3) kommer att brytas bort. Då bedömer bolaget det mer
fungerande att låta alla trucktransporter och fordonstransporter att gå via en ramp och
vidare ut längs med en nuvarande nedsprängda truckrampen som leder till Storugns. Denna
truckramp kommer med tiden behöva brytas ner och anpassas stegvis med den nya
brytdjupsnivån i Nordvästra Klinthagen som ligger på +21 m vid avslutad brytning.
Vattendelaren mot Storugnsbrottet kommer dock inte brytas varför en viss högre nivå
bibehålls mot Storugnsbrottet.
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4.11.2 Skyddsåtgärder vid transporter
4.11.2.1. Skyddsåtgärder för minimering av trafikolyckor
Samtliga fordonspersonal som kör tunga fordon har mycket stor vana att transportera tunga
fordon inne på området och har ett krav att innehålla hastighetsbegränsningen 50 km/h.
Samtliga hjulburna fordon under 3,5 ton som transporteras på vägen i form av tungtrafik,
produktions- och underhållspersonal samt entreprenörer har en skyldighet att bära blinkljus
på sina fordon inne på Storugns och Klinthagens samtliga körvägar. Samtliga besökande
entreprenörer får också skyddsinformation innan de får köra in och vistas på området och
uppmanas ha god marginal till tunga fordon och att följa samtliga skydds- och
ordningsföreskrifter som Nordkalk har fastställt för verksamheten. Vid alla infarter till
Nordkalks industriområde vid Storugns finns varningsskyltar som förklarar att området är
industriområdet och ända sättet att komma in i Klinthagentäkten är via Storugns
industriområde, l norra truckvägsnätet i Figur 10 där både trucktrafik från brytfronten vid
Nordkross och Nordvästra Klinthagen kommer köra i skytteltrafik och där Storugns
nollahögskörning på sikt också kommer åka upp till Nollahögen kommer en trafikplanering
ske. Vid en sådan planering görs bedömningar kring trafikrisker, behov av skyltar osv på
samma sätt som redan finns för andra truckområden t.ex. nere vid primär krossens
truckvägnät.

4.11.2.2. Skyddsåtgärder för buller från trucktransporter vid Storugnsverket
När det specifikt gäller planerade transporter av den mobilkrossade märgelstenen så
kommer dessa transporter ske med Nordkalks ordinarie truckar i Klinthagen, vilket finns
beskrivet i Kapitel 4.8 enligt ovan. Bolaget har ett anmälningsärende beviljat av
tillsynsmyndigheten för sådan märgeltrucktransport till Storugns för att även reglera vad
som gäller på Storugns verksamhetstillstånd. Eftersom verksamheten vid Storugnsverket
inte ingår i förevarande tillståndsprövning av Klinthagentäkten kommer hanteringen av
märgelsten vid Storugnsverket att anmälas särskilt till tillsynsmyndigheten inom ramen för
det tillståndet liksom tidigare. Det bullersimuleringarna och Tekniska beskrivningen
redovisar är vad som ryms på Klintahagentäktens täkttillstånd. Behöver mängden truckar
som angivits justeras ner för att även rymma olika driftfall kopplat till Storugns
verksamhetsförutsättningar så kan så komma att ske. Men det som angivits i Kapitel 4.8 är
vad som maximalt föreslås rymmas i Klinthagens verksamhet rörande dessa trucktransporter
och förutsättningarna för det.

4.11.2.3. Skyddsåtgärder och minimering av damning från trucktransporter
Under alla torra dagar på året när trucktransporter i verksamheten förekommer oavsett om
det är i Klinthagentäkten eller på de angivna truckvägarna som är i bruk samt nere vid
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Storugnsverket så vattnas vägarna med vattenbil regelbundet för att minska damningen från
vägarna. Vattning av vägar sker inte den kalla årstiden.

4.11.2.4. Följa upp och innehålla samtliga bullervillkor i Klinthagen och
Storugns
Trucktransporterna i den ordinarie täktverksamheten samt specifikt vid s.k.
märgeltrucktransporter bedöms bullermässigt rymmas enligt nu för takten gällande
bullervillkor på ett fungerande sätt. Buller från trucktrafiken har således bedömts
tillsammans med övrig verksamhet som pågår samtidigt och i sina driftscenarios bedöms
inga skyddsåtgärder för trucktrafiken behövas. Samtliga arbetsmoment och arbetstider som
har redovisats i Klinthagens tillståndsansökan och som kan tänkas påverka verksamheten vid
redan befintligt tillstånd nere vid Storugns verksamhet skall innehållas inom ramen för
samtliga av Nord kalk gällande tillstånd för buller. Uppföljande bullermätningar kommer att
genomföras och redovisas till tillsynsmyndigheten både inom ramen för nuvarande tillstånd
för Storugns verksamhet samt för Klinthagens kommande verksamhet. Med anledning av
detta har de transporter från Storugns som går igenom Klinthagens norra täktområde också
simulerats inom ramen för taktens buller-MKB för att redan på förhand bedöma att de ryms
inom ramen för Klinthagens bullervillkor. På samma sätt sker med de transporter från
Klinthagen som går ner till Storugns, d.v.s. att de simulerats och anmäls på förhand så att
även de sammantaget ryms inom ramen för Storugns bullervillkor.
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Karta 10. Nya truckvägar i mörkblått. Befintliga i ljusblått. Ljusgrön befintlig truckvägför
nollakörning. Mörkgrön ny truckväg till nollahögen för truckar när den ljusgröna ska brytas bort.
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4.12 Energislag och energiförbrukning samt Uppgifter om
Misstänkt Förorenade Områden
4.12.1 Energislag och energiförbrukning
Nordkalk Storugns använder två olika energislag i verksamheten, elenergi som använda till
krossar, bandtranportörer, belysning och pumpar. Dieselbrännolja använda till fordon, för
att driva elverk samt i begränsad omfattning för uppvärmning av frostkänsliga
utrymmen/utrustningar.
2017 användes 7304 MWh el samt 1462 m3 dieselbrännolja; i hela Nordkalks verksamhet på
Storugns. Dieseln som används har 5% förnybart ursprung. Bolaget avser fortsätta använda
de produkter med gradvis högre andel förnybart innehåll som tillhandahålls av marknaden.
Införandetakten styrs av vad till verkarna av gruvfordon tillåter samt vilka produkter som
oljebolagen tillhandahåller. Nordkalk väljer alltid bästa tillgängliga teknik när fordonen byts.
Den ojämförbart största förbrukaren av fossil energi som är transporten av sten från
Klinthagen till Storugns elektrifierades redan när brytningen i Klinthagen startade i slutet av
1980-talet. Med detta framsynta beslut har förbrukningen av fossil energi kunnat hållas ner
med ca en fjärde del jämfört med om den hade utförts med tipptruckar som är
branschstandard i många jämförbara täktverksamheter.
Ett viktigt sätt att kompensera för att körsträckorna mellan primärkrossen och de nya
ansökta brytområdena i nordvästra Klinthagen blir längre är att den stora truckvägen på sikt
kommer att dras om längre västerut i mellersta Klinthagen. Det gör att den totala
körsträckan till de norra brytfronterna minskas, l de passager av den nya truckvägen där man
ska köra från pall-2 nivå till pall-lnivå anläggs truckramper med en så liten väglutning som
möjligt för att minska den totala bränsleförbrukningen.
Arbete att minska mängden pumpningar med bl.a. anlagd dikesringled om 2 km samt
självrinnande dike ut ur takten från Polenhålets rörledning. Självreglerad överfallspunkten
mellan pall 2-sjön och Polenhålet samt investeringar i två moderna driftoptimerade
energieffektiva pumpar i Polenhålet och krossgropen.
Emissioner från fordon redovisas i MKB:n. Som redovisats under kapitel 4.11 har ett
planeringsarbete genomförts i syfte att i möjligaste mån korta ner körsträckorna för den
tunga trafiken i Klinthagentäkten vart efter brytningen ändras och hamnar längre bort. På
samma sätt har transporterna av restmaterial respektive trucktransporter för märgel också
planerats så att de ersättningstruckvägar som föreslås inte blir onödigt långa. Samma sak
gäller de kvarvarande avbaningsmassornas körningar som planerats så att de i möjligaste
mån körs och används som efterbehandlingsmaterial i närområdet runt de olika
brytområdena samt att massorna hamnar på sin slutdestination så att onödiga ytterligare
transporter av dessa massor undviks.
57

4.12.2 Uppgifter om Misstänkt Förorenade Områden
En första rutinutredning som omfattade s.k. Steg l MIFO-utredning (Metodik för Inventering
av Förorenade Områden) har genomförts av bolaget för Klinthagens verksamhet under 2015.
Hösten 2017 fattade tillsynsmyndigheten i form av Länsstyrelsen i Gotlands län ett beslut där
ingen del av Klinthagens verksamhet bedömdes vara föremål för risk för förekomst av
misstänkt förorenad mark. Inga fler utredningar förväntas därför för Klinthagens
verksamhet.

4.13 Buller Klinthagen
4.13.1 Bullerkällor Klinthagen
Buller genereras vid borrning, sprängning, lastning, transport och krossning. l
Klinthagentäkten sker kontinuerlig drift under dagtid av ett till två hydrauldrivna borriggar.
Detta utgör den dominerande bulleremissionen till omgivningen. Övriga bullerkällor
uppkommer vid lastning med grävmaskin eller hjullastare i truckar, transporter och tippning
med truckar samt primärkross med tillhörande transportband och ev. Framtida
homogenisering.

4.13.2 Skyddsåtgärder
Primärkrossen samt transportbanden är inklädda vilket bedöms bidra till att dämpa buller.
Primärkrossen är även nedsänkt på pall 2-djup i syfte att dämpa spridning av buller till
omgivningen på ett bra sätt.

Nedan redovisas ett antal skyddsåtgärder som bedöms kunna minskat bullret i omgivningen:
•

Vissa maskiner undviks tidigt på morgonen, sent om kvällen och nattetid.
(Hydraulhammare som utför s.k. skutknackning samt borrigg).

•

Homogeniseringen sker mellan arbetstiderna 06.00 - 22.00. Bullersimuleringen för
homogeniseringen föreslås följas upp med mätningar mot mätpunkt vid fastigheten
Stora Vikers 6:1 efter ev. anläggande av homogeniseringen.

•

Fösta tippning sker i primär krossen i klinthagen 06.00 och sista tippning i
primärkrossen sker 21.30.
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•

För att innehålla nattkravet 40 dBA erfordras att trucktrafiken i brottet begränsas i
första hand för brytfronter mot väg 148. l MKB:n redovisas beräknade ljudnivåer för
fallet med endast l truck per brott vid utlastning tidig morgon (05:30 - 06:00) resp.
22:00 - 22:30 så nattkrav 40 dBA gäller.

•

l nya brytområdet Nordkross bibehålla en bullerskärmande bergvägg norrut under
pågående brytning som sker i riktning västerut. Den bullerskärmande väggen bryts
bort i en sista etapp när resterande brytområden i Nordkrossområdet är utbrutet. Se
Figur 6 under Kapitel 3.6.1 där denna bullervall på ca 13 meter i form av en
kvarlämnad bergvägg till slutet av brytningen finns tydligt utritad i figuren.

•

Borriggarna är i drift dagtid mellan 06.00 - 18.00:
En dämpad borrigg (eller avskärning enligt beskrivning i buller-MKB:n) kommer
föreslås för områden med känsligare ljudlägen så som vid brytning av
kvarvarande pall 1-område mot Takstens närmast väg 148 där gamla
takstensvägen gick genom takten. Vidare föreslås dämpad borrigg vid borrning
uppe på den s.k. Rauken samt i Mellersta Klinthagens märgelområde där inte
tillräcklig skärmning sker bakom Rauken samt vid borrning i delar av Södra
Klinthagens nya brytområde. En dämpad borrigg förutsätts även vid den
nordvästra delen av brytområdet Nordkross. Se samtliga utpekade områden i nya
täktansökan där en dämpad borrigg förutsätts som skyddsåtgärd i Översiktskarta
6 nedan.

•

Skyddsåtgärder vid Märgelstensproduktion med mobilkrossning:
Vid trucktransporter nertill Storugns av märgelsten enligt beskrivningar i Kapitel
4.8 pågår ingen annan trucktrafik från övrig produktion och primärkrossen samt
transportbandet ner till Storugns är avstängda.
l Figur 9A i Kapitel 4.8 redovisas var Nordkalk planerar att mobilkrossen kan vara
placerad i märgelbrytområdet i Mellersta Klinthagen och sedan i nästa steg i
Södra Klinthagen.
l Figur 9B och Figur 9C i Kapitel 4.8 redovisas vilka arbetstider som gäller för
mobilkrossen i olika områden samt vilka skyddsåtgärder som i övrigt föreslås i
form av dämpad borrigg och vilka ytor där ingen mobilkross bör stå då den är för
oskärmad.
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Dämpad borr krävs cm samtidig
mobilkrossning sker
Dampad borr kravs om moöilkrossninjg i SV
Kli rtthagen ej är skärmad av paJlkant åt SO

Översiktskarta 6. Karta över samtliga områden i takten där dämpad borrigg kommer krävas som
skyddsåtgärd.
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4.14 Dammbildning i Klinthagen
4.14.1 Källor till diffus dammbildning
Verksamheten i takten kommer att ge upphov till diffus dammbildning och spridning genom
borrning, sprängning, lastning, transport och krossning. Damm från borrning samlas upp i
stoftavskiljare. Den viktigaste damningsförebyggande åtgärden bedöms vara att hålla
truckvägarna i Klinthagen vattenbegjutna med vattenbil under dammigt väglag.

4.14.2 Dammbekämpning
Damning skall begränsas så mycket som möjligt. Transporten av kalksten från Klinthagen till
Storugns sorteringsverk sker på ett transportband som är helt inbyggd vilket effektivt
förhindra dammbildning. Skyddande skogsridåer mot väg 148 kommer i möjligaste mån
bevaras och tillskapas för att minska dammspridning. En vattenbil bevattnar
transportvägarna inom täktområdet för att minska damningen. Vatten till vattenbilen tas
från Polenhålet i enlighet med beskrivna volymer under Kapitel 4.15.3 om Klinthagentäktens
vattenhantering. Dysning sker i tippfickan till primärkrossen för att minska damning vid
tippning med truck.
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4.15 Vattenhantering Klinthagen
4.15.1 Nuvarande vattenhantering Klinthagen
Ny vattenhantering har implementerades i Klinthagens täktverksamhet i och med
Klinthagentäktens nya täkttillstånd från 2014 och finns beskriven i Översiktskarta 7. l och
med den nya vattenhanteringen har det anlagts en stor dikesringled i mellersta delen av
takten som leder allt täktvatten från norra takten och mellersta takten till Pall 2-sjön för
sedimentering och mellanlagring. När Pall 2-sjön blir full breddar den naturligt över till den
mindre täktsjön som kallas för Polenhålet (namnet kommer av att man tidigare brutit sten
till Polen i det brytområdet). För det område i takten som ligger i och i närområdet av
krossgropen leds vattnet direkt till Polenhålet för att den kortaste pumpsträckan är dit. Vid
Polenhålet har ett pumphus och flera större och mindre pumpar installerats.
Numer är pumpledningen från Polenhålet den enda utgående vattenpunkten ur hela
Klinthagentäkten. Vattnet pumpas upp över berget till ett dike, som anlades 2015 vid nya
täkttillståndet 2014, där det rena täktvattnet rinner ner till taktens utsläppspunkt varifrån
det rinner vidare över ett större översilningsområde med våtmarksväxter. Därifrån rinner
täktvattnet ner i ett jordbruksdike och sedan ansluter det till den naturliga Klinthagenbäcken
nedströms takten, l samband med implementeringen av det nya tillståndet rensades och
förbättrades tre avvattningsdiken i anslutning till eller nedströms takten. En vägtrumma som
utgjorde ett vandringshinder för fisk ersattes med en halvtrumma som är gjord för att skapa
lekgrus i botten så att fisk obehindrat kan passera förbi. Ett mindre rör i jordbruksdiket
ersattes även med en något större trumma för att få ett bättre flöde, l samma jordbruksdike
där dikets självfall förbättrades anlades även ett stort antal lekplatser för havsöring. Årlig
inventering av havsöringens lek i Klinthagenbäcken har inventerats sedan 2015-2017.
Fördelar med att leda allt överskottsvatten från takten till Pall 2-sjön och Polenhålet innan
det bortleds från takten:
•

Förbättrad flödesmätning och kontroll av utgående täktvatten.

•

Försedimentering innan bortledning till nedströms liggande översilningsområden och
bäcksystem vilket resulterat i mycket låga halter av suspenderat material på
utgående täktvatten.

•

Utjämnande magasin av överskottsvatten från takten över året, vilket möjliggör att
man kan bortleda en jämnare volym av vatten till nedströms liggande bäcksystem i
syfte att förebygga oönskade toppar eller att bäcken på motsvarande vis inte
torrhålls onödigt länge under torrperioder.

•

Eftersom det totala tillskottet av nederbörd och grundvatten direkt över Pall 2-sjön
och Polenhålet där ingen tillförsel av låga halter av sprängmedelsrester i form av
nitrat tillförs bedöms även mellanlagringen av täktvattnet före bortledning även
kunna resultera i en betydande naturlig utspädning av nitrat.
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Översiktskarta 7. Vattenhanteringen i den nuvarande Klinthagentäkten
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4.15.2 Klinthagens vattenbalans och täktvattenvolymer
Som underlag för utformandet av den framtida vattenhanteringen i Klinthagen har Nordkalk
rörande Klinthagens uppskattade vattenbalans och täktvattenvolymer använt sig av en MKBkonsult som inom ramen för sitt MKB-arbete tagit fram ett bedömningsunderlag i MKBBilagan B:5 rörande Vattenresurshantering för utvidgning av Klinthagentäkten.
Sammanfattningsvis framgår av Bilaga B:5 att den totala täktvattenbildningen i
Klinthagentäkten beräknas till 536 000m3/år varav ca 50 000 m3 bedöms utgöras av
grundvatten.
Pall 2-sjön i södra Klinthagen utgör ett stort samlat f.d. brytområde på pall 2-nivå nertill +13
meter över havet d.v.s. jämfört den ungefärliga höjden innan utbrytning som låg ca +35
m.ö.h. Detta brytområde torrhölls inom täktverksamheten t.o.m. runt 2006 då bolaget
slutade pumpa bort överskottsvatten från området varpå den s.k. Pall 2-sjön därmed
skapades genom naturligt väg då det har vattenfyllts tills nuvarande fulla nivå på ca 7 år
rymmer totalt ca 2,4 miljoner m3. När Pall 2-sjön är full breddar den över till Polenhålet som
ligger bredvid.
Bredvid Pall 2-sjön ligger ett annat brytområde på pall 2-nivå som heter Polenhålet. Denna
brytningen avslutades 2012. l början av 2013 bräddade pall 2-sjön för första gången över i
sin lägsta punkt över till Polenhålet då Pall 2-sjöns totala volym under den nederbördsrika
delen av året hade fyllt Pall 2-sjön till bredden. Polenhålet rymmer i grova drag knappt
740 000 m3 vatten och i slutet av januari 2014 uppmättes den totala vattenvolymen i
Polenhålet till omkring 490 000 m3 vatten. En karta över Pall 2-sjön och Polenhålets
placering finns nedan i Översiktskarta 8.
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Polenhålet
bottennivå +10 m

Pall-2-sjön
bottennivå +13 m

Översiktskarta 8. Pall 2-sjön och Polenhålets placering i södra Klinthagen och dess brytnivåer.
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4.15.3 Planerad vattenhanteringKlinthagen
l den fortsatta brytverksamheten föreslår bolaget att den planerade vattenhanteringen i
Klinthagen utformas i enlighet med den nu förbättrade vattenverksamheten som beskrivs
mer ingående nedan i Scenario l och Scenario 2.
Scenario l omfattar en vattenhantering i Klinthagen där en delström av täktvattnet avleds
mot Region Gotlands VA-nät. Denna vattenhantering omfattar en viktig justering då det
sedan täkttillståndet 2014 har tillkommit en förfrågan från Region Gotland att få ta en
delström av Klinthagens klarnade täktvatten i Pall 2-sjön och leda mot Region Gotlands VAnät. Detta moment beskrivs för sig i ett eget kapitel nedan och de framtagna
avsiktsförklaringarna mellan Region Gotland och Nordkalk och en teknisk beskrivning för ett
sådant uttag av täktvatten har tagits fram av Region Gotland. Med anledning av detta har
den planerade vattenhanteringen i Klinthagen fått anpassas en del vilket också beskrivs
nedan. För det fall en bortledning av en delström till Region Gotland inte bifalles i den
kommande vattendomen kommer den nuvarande vattenhanteringen och principerna för
den även beskrivas.
Scenario 2 omfattar en planerad vattenhantering där ingen delström alls avleds mot Region
Gotlands VA-nät. Nordkalk vill särskilt påpeka att det från bolagets sidan inte finns någon
ekonomisk drivkraft att avleda täktvatten till Region Gotland. Snarare handlar det om att det
p.g.a. den rådande vattenbristen på Gotland de senaste åren har pågått ett öppet samarbete
och dialog mellan Region Gotland och Nordkalk kring hur regionen bättre än idag kan ta
tillvara de sötvattenresurser som alstras i Klinthagentäkten. Detta har blivit intressant först
nu i samband med att taktens avrinningsområde blivit tillräckligt stort i kombination med att
bolaget som ett led i sin förbättrade vattenhantering nu kan magasinera allt täktvatten i Pall
2-sjöns magasin. Nordkalk har gjort extra utredningsarbeten inom ramen för MKB:n hur man
med en sammantaget mindre årlig täktvattenvolym ändå ska kunna på ett klokt sätt gynna
Klinthagensbäckens lekområden för havsöringen.
Oavsett Scenario l eller Scenario 2 kommer Nordkalk använda maximalt 15 000 kubik vatten
per år till bolagets vattenbil för bevattning torra dagar av samtliga trafikerade truckvägar i
Klinthagentäkten och ner till Storugns. Det bedöms sannolikt gå åt mindre än den maximalt
angivna mängden. Vattenuttaget sker genom avledning från stora vattenledningen vid
Polenhålet. Uttaget av bevattningsvatten sker innan vattnet passerat förbi den induktiva
flödesmätaren och räknas således inte med i mängden utpumpat täktvatten per år.
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Olika delavrinningsområden i Klinthagen
Man kan för förståelsens skull dela upp Klinthagentäkten i olika naturliga
delavrinningsområden som finns beskrivna i tabell l nedan.

Tabell 1. Klinthagentäktens naturliga delavrinningsområden.

Delområde l

Hela Klinthagens norra brytområden inklusive nya brytområden i områdena
Nordkross och Nordvästra Klinthagen. Detta vatten leds till Pall 2-sjön genom
det s.k. ringledsdiket.

Delområde 2

Mellersta Klinthagen på pall l och pall 2-nivå där pågående brytning sker.
Vattnet från Område 2 pumpas via pumpstationer upp på den s.k. ringledsdiket
som leder vattnet till pall 2-sjön.

Delområde 3

Nya brytområdet i Södra Klinthagens (märgelbrott) planeras att pumpas från
pumpstation till Polenhålet.

Delområde 4

Krossgropen inklusive avvattning från servicevägen som leds ner i Klinthagentäkten via krossgropen och som pumpas till Polenhålet enligt Översiktskarta 9.

4.15.3.1. Delområde l
Delområde l utgör dels redan avslutade brytområden i norra Klinthagen mot Hoburgsmyr
samt hela tillståndsgivna s.k. nybrytsområdet samt alla nya tillståndsområden norr om detta
i Nordkross och Nordvästra Klinthagen. Olika plushöjder för hur djupt brytningen går
redovisas i Kapitel 3 för de olika områdena. Täktvatten från hela Delområde l via det s.k.
ringledsdiket och magasineras i Pall 2-sjön.

4.15.3.2. Delområdet 2
Delområde 2 utgör aktiva brytområden ner till som djupast +10 meter i mellersta takten.
Detta område kommer brytfronter att aktivt torrhållas genom att överskottsvatten pumpas
upp på den s.k. ringleden och magasineras i Pall 2-sjön.

67

4.15.3.3. Delområde 3
Nya brytområdet för märgelsten i Södra Klinthagen föreslås avvattnas med en pumpstation
mot Polenhålet då det blir närmaste stället och brytningen troligen medför att täktvattnet
rinner bort från brytfronterna och enklast pumpas över kant till Polenhålet.

4.15.3.4. Delområde 4
Delområde 4 utgör krossgropen där primärkrossen finns placerad, inklusive avvattning från
servicevägen som leds ner i Klinthagentäkten via krossgropen, l krossgropen finns en
stationär pumpstation installerad som automatiskt torrhåller krossgropen vid inläckande
vatten för att säkerställa en säker drift av krossen. Från krossgropen finns en rörinstallation
till Polenhålet. En mer detaljerad av hur vattnet pumpas i detta delområde finns redovisat i
Översiktskarta 3. Vattenhanteringen runt Krossgropen och truckvägen in i Klinthagentäkten
styrs med flera pumpar, diken och rörledningar. Allt täktvatten i detta område hamnar
Polenhålet för sedimentering och klarning innan det pumpas ut ur Klinthagentäkten via det
s.k. översilningsområdet nedströms takten enligt Figur 13. På Översiktskarta 9 finns även
utritat s.k. gröna ringar för reservpumpplatser och gröna linjer för diken för dessa
reservpumpar ut till det stora diket som leder till översilningsområdet. Reservpumparna
syftar till att ha en fungerande reservkapacitet för avledning av vattnet runt truckvägen och
krossgropen vid ett större pumphaveri. Beredskapsrutiner finns i verksamheten som reglerar
vad som gäller när testdrift av reservpumparna sker. Vid sådana test ska noteras tid för drift
samt notering av hur mycket vatten som pumpades över de induktiva flödesmätarna som
finns monterade i anslutning till reservpumparnas ledningar. Detta ska redovisas årligen i
miljörapporten till tillsynsmyndigheten.
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Reservpi
Utsläppspi|nkt, flödesmätare
Vattenledning eller -slang
Vt

Dike

Reservdiké
Flödesriktning
Flödesriktning vid reservpumpnir

Översiktskarta 9. Vattenhanteringen runt Krossgropen och truckvägen in i Klinthagentäkten.
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4.15.4 Bortledning av Klinthagens täktvatten
4.15.4.1 Bakgrund
Sedan våren 2016 har Region Gotland fört en löpande dialog med Nordkalk kring regionens
önskan att en delström av Nordkalks täktvatten avleds mot Lärbros reningsverk. Orsaken till
Regionens önskan om att en delström avleds i en ny riktning är att det sedan 2015 har rått
en akut vattenbrist på Gotland. Den svåra vattenbristen är orsakad av minskad total
nederbörd under flera år på råken och att nederbörden i större utsträckning har fallit på
sommarhalvåret när magasineringsförmågan är som sämst och avdunstningen är som störst.
P.g.a. den extrema vattenbristen har Region Gotland tvingats att införa långa perioder med
bevattningsförbud och att sänka trycket i sina vattenledningssystem. Vattenbristen har även
resulterat i införande av långvariga bygglovsstopp på flera ställen både på södra och norra
Gotland.
l dialogen mellan Nordkalk och Region Gotland har en viktig fråga varit om det bedöms
finnas tillräckligt med magasinerat täktvatten för att både avleda en för Regionen tillräcklig
delström till Lärbro och att det samtidigt bedöms vara möjligt att fortsatt bidra till goda
förhållanden för havsöringens lekrevir i den nedströms liggande Klinthagenbäcken. Enligt
dagens vattenmängder som pumpas till Klinthagenbäcken kan dock konstateras att mer
vatten pumpas över tid än som bedöms behövas för att bibehålla bra lekmiljöer för
havsöringen. Att det således bedöms föreligga en möjlighet att dra ner på pumpningen av
täktvatten till bäcken har bedömts vara fullt möjlig förutsatt att det görs på rätt sätt.
Region Gotland har via Tekniska nämnden tillsammans med Nordkalk enats om en
gemensam avsiktsförklaring om genomförande av detta vattenprojekt som finns redovisas i
Bilaga A:13 i den Tekniska beskrivningen. Vidare redovisas en Bilaga A:14 som är utformad
av Region Gotlands Teknikförvaltning och som beskriver en teknisk principskiss kring hur
avdelningen mot Region Gotland ämnar utformas närmast takten.

4.15.4.2 Scenario l - Klinthagens Vattenhantering vid Täktdrift (Bortledning
av en delström av täktvatten till Region Gotland och övrig delström till
Klinthagenbäcken]
l Figur 11 beskrivs Scenario l som är det vattenhanteringsförslag som Nordkalk tagit fram i
samarbete med Region Gotland för att möjliggöra att en delström av det samlade
täktvattnet från Klinthagentäkten avleds till Region Gotlands VA:nät. l detta förslag i Figur 11
är det redovisat hur alla olika täktområden inom den nya täktansökan för Klinthagen är tänkt
att avvattnas.
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Figur 11. Vattenhantering Klinthagen, Scenario l vid Drift.
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Åtaganden för Scenario l
1. Reglerpunkt mellan Vattenmagasinen Pall-2sjön och Polenhålet
1.1 Att anlägga ett s.k. luckutskov med regleringshöjden 2 meter mellan Pall2-sjöns
och Polenhålets nuvarande överfallspunkt på +21,7 m.ö.h. nertill + 19,7 m.ö.h.
Regleringspunkten ska kunna styras så att det går att släppa igenom en mindre
delström vatten Polenhålet mellan nivåerna +21,7 m nertill + 19,7 m.
1.2 Vattenuttag i Pall-2sjön får ske både till Region Gotlands VA-nät samt via
reglagepunkter mot Polenhålet. Inga vattenuttag får ske under nivån +19,7 m.
Bräddning över +21,7 m leds till Polenhålet och regleras enligt Polenhålets
vattenivåreglering under 5.1 nedan.
1.3 Nivån för Pall-2 sjön mäts in regelbundet

2. Avsiktsförklaring för vattenuttag av Region Gotland
2.1 Vattenuttaget bygger på av Region Gotland och Nordkalk AB undertecknad
Avsiktsförklaring för genomförande av projekt mellan Region Gotland och
Nordkalk AB, BilaRa A:13.

3. Utformning av Vattenuttagspunkt för Region Gotlands täktvattendelström
3.1 Vattenuttag får utformas i enlighet med Region Gotlands föreslagna Tekniska
beskrivning Region Gotland för uppfodran av vatten från Klinthagentäkten, Bilaga
A:14.

4. Nordkalk utreder och vidtar skyddsåtgärder uppströms Vattenmagasinet Pall-2sjön
4.1 Nordkalk utreder och föreslår en teknisk möjlig lösning för s.k. Early Warningsystem för att detektera olja i täktvattnet på ringleden.
4.2 Nordkalk iordningsställer en tät lucka vid lämplig vägtrumma som vid behov
tillfälligt kan stänga av ringleden vid ett större akut tillbud med spill från
maskiner. Luckan ska garantera att uppströms vattenrecipient vid stängning är
helt avskuret från Vattenmagasinet Pall 2-sjön och utgör fullgott vattenskydd av
Pall 2-sjön.
4.3 Vidmakthålla och säkerställa restriktiva och väl fungerande diesel- och
oljespillsrutiner.
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5. Vattennivåreglering för Polenhålet
5.1 Polenhålet får regleras genom pumpning mellan nivån 0 - 4 meter d.v.s. från
magasinets övre bräddningspunkten i Polenhålet som ligger i dess nordöstra
pallkantshörn på +17 m.ö.h. Normal vattennivå hålls i spännet 1,5 - 4 m under
bräddningspunkten d.v.s. med en god marginal till nivån där magasinet bräddar
till den intilliggande krossgropen. Vattennivåregleringen redovisas i Bild 1.
Allt täktvatten som pumpas från Polenhålet mäts med en induktiv flödesmätare
avseende volym (I) och flöde (l/s).

Normal vattennivåreglering för Polenhålet

O- l K meter

Normalt ej vattenfyllt magasin

1/2 - 4 meter

Normal vattennivåvariation över året

4 - 8 meter

Normalt ständigt vattenfyllt magasin

Bild 1. Bilden gestaltar en genomskärning av Polenhålets vattenmagasin där nivå O motsvarar
+ 17,0 m.ö.h. i Polenhålets nordvästra hörn.

6. Maxnivåflöde från Polenhålet
6.1 Maxnivåflödet från Polenhålet föreslås ligga på 200 l/s. Nordkalk måste årligen
redovisa i Miljörapporten att man aldrig överskriver villkoret. Kontroll av mätare
och avläsning av data sker fyra gånger om året.

7. Provtagning vattenkemi utgående täktvatten
7.1 Vattenkemi mäts vid Polenhålets utflödespunkt från Polenhålets rörledning till
diket ut ur takten. Halter av Suspenderat material, N-tot, Sulfat och Klorid provtas
4 gånger per år i samband med tömning av pumpdata från Polenhålets pumpar
samt logger i bäcken.
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8. Minnivåflöden till Klinthagenbäcken
S.lNordkalk mäter och redovisar vattenföringen i Klinthagenbäcken via en logger i
bäcken som har en framtagen avbördningskurva som visar vilka flöden som
förekommer i bäcken vid olika vattenstånd. Avläsning sker 4 gånger per år och
redovisas årligen i Miljörapporten
8.2 Nordkalk åtar sig att inventera havsöringen lek under alla åren täktbrytning sker
och två år efter avslutad brytning.
8.2 Vid torrårsscenarier är det viktigt att den delström som kan pumpas till
Klinthagenbäcken sker på för den lekande havsöringen och dess befruktade rom och
yngel på ett klokt sätt. Följande checklistor är att rekommendera för ett lyckat
resultat:
Checklista l - Viktigt att tänka på vid Havsöringsleken (Någon gång mellan Oktober Januari)
1. Tag kontakt med Sportfiskarna och Länsstyrelsens havsöringsexperter kring när årets
havsöringslek är på gång i kringliggande vattendrag
2. Kolla upp nivån i Kappelshamnsviken via väderstation så att havsnivån inte är så låg
att fisken inte når upp i Klinthagenbäcken (Se Foto 17 Kapitel 4.15.4.10).
3. Var säker på att fiskleken för havsöring är optimal innan sparat vatten för kraftigare
pumpning sker. Pumpa normalt inte mer än ca 80 l/s då det inte bedöms ge mer
optimal lek. Pumpa så många dagar eller veckor som magasinet medger inom
reglerade nivåer i Polenhålet.
4. Kolla vid något tillfälle i Klinthagenbäcken att nivåerna ser bra ut.
5. Genomför fisklekinventering under pumpning samt genomför en avslutande
fiskleksräkning med lämplig expert.

Checklista 2 - Viktigt att tänka på vid Havsöringsynglens kläckningsperiod (April - Juni)
1. Pumpa ett minimiflöde på ca 8 t/s mellan l april - Midsommarveckan för att gynna
havsöringsynglens kläckning och första veckor i bäcken som yngel.
2. Efter Midsommar kan täktvattnet sparas under resterande del av sommaren om inte
stora överskottsmängder finns och sparas till höstens nya fisklek. En källa tillför
bäcken ett visst grundflöde även sommartid och torkar bäcken kortvarigt ut i slutet
på sommaren simmar fisken ut i viken.
3

Övrig tid på året är regleringen av Klinthagenbäcken anpassad utifrån om det är
torrår, normalår eller blotar. Vid torrår sparas vatten till behoven enligt Checklista l
och 2.
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9. Anläggande av ytterligare lekgrusplatserför havsöringen i Klinthagenbäckens övre
skogsbäckravin nedströms den anlagda halvtrumman.
9.1 Bolaget åtar sig en extra förebyggande åtgärd i syfte att gynna
havsöringsbeståndet även vid framtida torrårssituationer vid Scenario l i Klinthagens
Vattenhantering. Ett lämpligt antal extra lekgrusplatser anläggs i bäcken i samråd
med Länsstyrelsens havsöringsexpert. Se förslag till lämpligt område för insatsen i
Klinthagenbäcken enligt Figur 13 och dess figurtext. Ytterligare beskrivningar om
åtgärden redovisas även i Kapitel 4.15.4.10 (Foto 17).

4.15.4.3 Scenario 2 - Klinthagens Vattenhantering vid Täktdrift (Bortledning
av allt täktvatten enbart mot Klinthagenbäcken}
l Figur 12 redovisas Scenario 2 och hur täktvattnet leds ut ur Klinthagentäkten. l detta
scenario följer vattenhanteringen precis så som den fungerar idag. l detta scenario kommer
inget täktvatten avledas i någon delström till annan form av vattenhantering via något
ledningsnät.

Åtaganden för Scenario 2
1. Vattenmagasinet Pall-2 sjön
1.1 Överfallspunkt mellan Pall 2-sjöns och Polenhålet kommer att ligga på +21,7
m.ö.h. och vara oreglerad. Bräddning över +21,7 m leds till Polenhålet och regleras
enligt Polenhålets vattenivåreglering under Punkt 2.1 nedan. Inga andra
avvattningsvägar sker från Pall 2-sjön.

2. Vattennivåreglering för Polenhålet
2.1 Polenhålet får regleras genom pumpning mellan nivån 0 - 4 meter d.v.s. från
magasinets övre bräddningspunkten i Polenhålet som ligger i dess nordöstra
pallkantshörn på +17 m.ö.h. Normal vattennivå hålls i spännet 1,5 -4 m under
bräddningspunkten d.v.s. med en god marginal till nivån där magasinet bräddar till
den intilliggande krossgropen. Vattennivåregleringen redovisas i Bild 1.
Allt täktvatten som pumpas från Polenhålet mäts med en induktiv flödesmätare
avseende volym (I) och flöde (l/s).
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Normal vattennivåreglering för Polenhålet

O- l Yt meter

Normalt ej vattenfyllt magasin

11/z - 4 meter

4 - 8 meter

Normalt ständigt vattenfyllt magasin

Bild 1. Bilden gestaltar en genomskänring av Polenhålets vattenmagasin där nivå O motsvarar
+ 17,0 m.ö.h. i Polenhålets nordvästra hörn.

3.

Maxnivåflöde från Polenhålet

3.1 Maxnivåflödet från Polenhålet föreslås ligga på 200 l/s. Nordkalk måste årligen redovisa i
Miljörapporten att man aldrig överskriver. Kontroll av mätare och tömning av data
sker 4 gånger om året.

4 Provtagning vattenkemi utgående täktvatten
4.1 Vattenkemi mäts vid Polenhålets utflödespunkt från Polenhålets rörledning till diket
ut ur takten. Halter av Suspenderat material, N-tot, Sulfat och Klorid provtas 4 gånger
per år i samband med tömning av pumpdata från Polenhålets pumpar samt logger i
bäcken.

5 Minnivåflöden till Klinthagenbäcken
S.lNordkalk mäter och redovisar vattenföringen i Klinthagenbäcken via en logger i
bäcken som har en framtagen avbördningskurva som visar vilka flöden som
förekommer i bäcken vid olika vattenstånd. Avläsning sker 4 gånger per år och
redovisas årligen i Miljörapporten
5.2 Nordkalk åtar sig att inventera havsöringen lek under alla åren täktbrytning sker
och två år efter avslutad brytning när efterbehandlingen reglerats.
5.2 Vid torrårsscenarier är det viktigt att vattnet som kan pumpas till
Klinthagenbäcken sker på för den lekande havsöringen och dess befruktade rom och
yngel på ett klokt sätt. Följande checklistor är att rekommendera för ett lyckat
resultat:
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Checklista l - Viktigt att tänka på vid Havsöringsleken (Någon gång mellan Oktober Januari)
1. Tag kontakt med Sportfiskarna och Länsstyrelsens havsöringsexperter kring när årets
havsöringslek är på gång i kringliggande vattendrag
2. Kolla upp nivån i Kappelhamnsviken via väderstation så att havsnivån inte är så låg att
fisken inte når upp i Klinthagenbäcken (Se Foto 17 Kapitel 4.15.4.10).
3. Var säker på att fiskleken för havsöring är optimal innan sparat vatten för kraftigare
pumpning sker. Pumpa normalt inte mer än ca 80 l/s då det inte bedöms ge mer
optimal lek. Pumpa så många dagar eller veckor som magasinet medger inom
reglerade nivåer i Polenhålet.
4. Kolla vid något tillfälle i Klinthagenbäcken att nivåerna ser bra ut.
5. Genomför fisklekinventering under pumpning samt genomför en avslutande
fiskleksräkning med lämplig expert.

Checklista 2 - Viktigt att tänka på vid Havsöringsynglens kläckningsperiod (April - Juni)
1. Pumpa ett minimiflöde på ca 8 l/s mellan l april - Midsommar för att gynna
havsöringsynglens kläckning och första veckor i bäcken
2. Efter Midsommar kan täktvattnet sparas under resterande del av sommaren om
inte stora överskottsmängder finns och sparas till höstens nya fisklek. En källa
tillför bäcken ett visst grundflöde även sommartid och torkar bäcken kortvarigt ut
i slutet på sommaren simmar fisken ut i viken.
3. Övrig tid på året är regleringen av Klinthagenbäcken anpassad utifrån om det är
torrår, normalår eller blotar. Vid torrår sparas vatten till behoven enligt Checklista

l och 2.
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Figur 12. Vattenhantering Klinthagen, Scenario 2 vid drift.
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4.15.4.4 Översikt bortledning av ta k tvätten frå n Polenhålet
Täktvatten leds bort ur takten över ett översilningsområde och vidare till ett nedströms
liggande bäcksystem och vidare ut i Kappelshamnsviken i enlighet med Figur 13 och enligt
nedan förklarande beskrivning.
Från pumparna vid Polenhålet leds sedan täktvattnet enligt följande beskrivning tills det
slutligen rinner ut i Kappelshamnsviken.

IB.Gamla Stora Pumpen

lA.Nya Dränkbara

Och Lilla Dränkbara Pumpen

Stora Pumpen

via Pumphuset

Direkt på ledning

S.lnduktiv
Flödesmätare

4.Bortledning av Täktvatten
mot Översilningsområdet

Foto 9. Pumpstation med vattenledning som avleder täktvatten i dagens vattenhantering, l
betongkammaren sitter den induktiva flödesmätaren som mäter allt utgående vatten på ledningen.
På ledningen med gul pil leds vatten från den nya stora dränkbara pumpen som kopplar på, på den
stora ledningen mäts överflödesmätaren. På ledningen med röd pil leds vatten in i pumphuset för
den stora gamla pumpen eller den lilla pumpen. Från pumphuset går vattnet ut på stora ledningen
och mäts överflödesmätaren och vidare upp över pallkanten och ut till ett dike som för täktvattnet till
Översilningsområdet.
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Foto 10. Fotot visar pumphuset vid Polenhålet och Stora gamla pumpen och lilla pumpen med
ledningen ut på stora ledningen, l pumphuset finns avläsningsplatsför dator av volyms- och
flödesmätare som är installerade vid den induktiva flödesmätaren ute i betongkammare i foto 9.
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Figur 13. Bortledningen av täktvatten sker från Polenhålet och förs sedan vidare via Klinthagenbäcken
och rinner sedan ut i Kappelshamnsviken. Här beskrivs hur täktvattnet pumpas via Rörledning från
Polenhålet och leds via Dike 3 till det s.k. Översilningsområdet. Därifrån leds täktvattnet längs med
Dike 2 som går längs med en jordbruksmark och ansluter vidare till Klinthagenbäcken. Där bäcken
mynnar ut i Kappelshamnsviken finns ett sista Dike 1. Klinthagenbäcken försörjs året runt av ett
grundflöde från en källa som finns utmärkt med en röd punkt i Figur 13. l figuren finns även en röd
fyrkant utmarkerad där Nordkalk föreslår att lekgrus för havsöring bör placeras ut för Scenario l
enligt föreslagen vattenhantering, se Kapitel 4.15.4.6.
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4.15.4.5. Bortledning av täktvatten via Polenhålet
Bolaget pumpar det lagerhållande magasinen i form av Pall 2-sjön och Polenhålet via en
pumpstation med tillhörande pumpar och en stor vattenledning vid Polenhålets norra kant.
Ett foto som förklarar de olika pumparnas och rörledningens placering samt placeringen av
den induktiva flödesmätaren för mätning av utgående täktvatten finns på foto 9.
Avläsningsplats för volyms- och flödesdata från den induktiva flödesmätaren, se fotot 10.

4.15.4.6. Rörledning
Enligt Figur 13 pumpas vattnet från Polenhålet i en rörledning som går upp över närmaste
pall 1-kant precis norr om Polenhålet och leds sedan vidare i en rörledning till befintligt
dräneringsdike, Dike 3 (ca + 31 m.ö.h.), som anlades 2015 efter Klinthagens nya täkttillstånd.
Rörledningen exakta dragning avviker något från principskissen för rörledningsdragningen.
För mer detaljerad dragning se Översiktskarta 9.

4.15.4.7. Dräneringsdike med utsläppspunkt
Enligt Figur 13 går dräneringsdiket, Dike 3 (där Polenhålets rörledning slutar), längs med
berget bort till själva den utmarkerade utsläppspunkten för Klinthagens täktvatten (ca +25
m.ö.h.) innan vattnet rinner vidare i det s.k. översilningsområdet nedströms
Klinthagentäkten. På Foto 11 visas det nya dräneringsdiket där Polenhålets rörledning slutar.
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foto 11. Det nya dräneringsdiken, Dike 3 mot översilningsområde där Polenhålets rörledning slutar
som anlagts.

4.15.4.8. Översilningsområde
Från utsläppspunkten rinner sedan täktvattnet över ett större översilningsområde (större
svart vit rasterat område), enligt Figur 13. Själva fastigheten där översilningsområdet
utbreder sig ägs av Nordkalk. Översilningsområdet har under mycket lång tid används för att
leda vatten från täktverksamheten ner till nedströms liggande Dike 2. Översilningsområdet
avskärmas av tydliga dräneringsdiken (ljusblå heldragen linje) i nordlig och västlig riktning
och får formen av en boomerang då topografin söder om översilningsområdet har en
naturlig stigning mot Klinthagentäkten vilket gör att vattnet via naturligt självfall leds
västerut i en böj ner mot det uppfångande dräneringsdike längs med den jordbruksfastighet
som ligger väster om översilningsområdet. Vegetationen i översilningsområdet består främst
av våtmarksliknande vegetation och vattentåliga trädslag så som björk och annan form av
vattentålig lövsly. l området finns även lokala inslag av mer fastmarks vegetation i form av
spridda tallar, se foto 12 och 13.
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Foto 12. Punkt där dräneringsdiket övergår i översilningsområde.

Foto 13. Vegetationen i översilningsområdet består främst av vötmarksliknande vegetation och
vattentåliga trädslag så som björk och annan form av vattentålig lövsly. l området finns även lokala
inslag av mer fastmarks vegetation i form av spridda tallar.
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4.15.4.9. Dra n eringsdike
Via dräneringsdiket, Dike 2, se Figur 13 vid jordbruksfastigheten efter översilningsområdet
rinner vattnet längs med kanten av jordbruksfastigheten vidare västerut och tar sig via
sidodräneringsdiken vidare ut till Klinthagenbäckens naturliga bäcksystem som finns inne i
skogen och som på kartan är utritat med mörkblå linje. Dike 2 som går längs med den
befintliga jordbruksmarken direkt väster om översilningsområdet rensades och fördjupades
på vissa ställen under 2015 efter Klinthagens nya täkttillstånd. En mindre dikestrumma längs
med dräneringsdiket byttes även ut till en större trumma för att förbättra flödet i diket.
Kartor över Dike 2 och till vilka djup man erhöll tillstånd att rensa och fördjupa redovisas i
Bilaga A:16. l framtiden önskar Nordkalk att vid behov få genomföra förnyade rensningar av
Dike 2 längs med jordbruksmarken till angivna djup i Bilaga A:16 för detta dike.
l Dike 2 placerade Nordkalk ut lekgrusbäddarför havsöring i syfte att utöka havsöringarnas
totala lekrevir i bäcken, se foto 14. Nordkalk har genomfört årliga fisklekinventeringar i hela
bäcken sedan hösten 2015 med hjälp av havsöringsexpertis från Sportfiskarna. Leken har
varierat mellan olika år men verkar i viss mån vara årsmånsvarierad. Under 2016 och 2017
har havsöring noterats i området med nya lekbäddar och viss lek tros ha förekommit där. l
det fall en mindre årlig volym ska avledas till Klinthagenbäcken har Nordkalk tillsammans
med Sportfiskarnas och Länsstyrelsens havsöringsexperter vid ett fältbesök i området i
januari 2018 diskuterat alternativa lämpliga åtgärder för att gynna havsöringens lek. l en
sådan lösning ingår att låta Dike 2vara torrhållet från Klinthagentäkten under bl.a. vintertid
vilket minskar syresättningen av ev. lekbottnar i Dike 2 som minskar chanserna för att yngel
kläcks i bäddarna på våren. Istället kan man inrikta sig på att förbättra och vid behov
förstärka de naturliga lekgrusbäddarna som finns i ravinskogen nedströms halvtrumman
enligt Kapitel 4.15.4.10 nedan.

Foto 14. Fotot visar det rensade och fördjupade dräneringsdiket, s.k. Dike 2 längs med
jordbruksmarken. På fotot syns en av alla de anlagda lekgrusbäddarför havsöringens fisklek.
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4.15.4.10. Bäcksystem
Bäcksystemet går hela vägen nertill och ut i Kappelshamnsviken och avvattnar även flertalet
jordbruksmarker, skogsmarker samt leder vatten från en naturlig källa i skogen söder om
översilningsområdet. l Foto 15 visas den nya halvtrumma med lekgrusbottnar som
installerades 2015 efter Klinthagens nyatäkttillstånd.

Foto 15. Klinthagenbäcken passerade genom en trumma som utgjorde ett vandringshinder för
havsöringarna. Trumman ersattes därför med en halvtrumma med grusbädd som gör att fisken nu
med lätthet passerar.

Efter halvtrumman på foto 15 rinner bäcken förbi ett mindre jordbruksmarksområde. Efter
detta område rinner bäcken vidare i en skogsravinbäck, se foto 16. Detta område finns även
inritat som en röd fyrkant på Figur 13. Andra veckan i januari 2018 genomförde Nordkalks
miljöchef, samt ansvarig MKB-konsult för hydrologi samt ansvarig hydrolog för övervakning
av Klinthagenbäckens vattenstånd vid Svenska Miljöinstitutet (IVL), en fältvandring i delar av
Klinthagenbäcken tillsammans med två havsöringskunniga experter vid Länsstyrelsen i
Gotlands län respektive Sportfiskarna på Gotland, l den övre delen av skogsravinbäcken i
foto 16 föreslogs att ytterligare lekgrus bör tillföras denna delen av bäcken för att trygga
fiskleken även vid Scenario l:s vattenhantering. Detta gäller särskilt vid torrår när tillgången
på vatten till Klinthagenbäcken bedöms vara som absolut lägst. Innan lekgruset placeras ut
föreslås att de naturliga lekbäddarna luckras upp och iordningställs till ett bra skicka. Sedan
lägger man ut mer lekgrus på ställen där de bedöms vara till nytta för havsöringens lek under
torrårssituationer. Med denna åtgärd säkerställer man att havsöringen har möjlighet till bra
lekplatsmiljöer under både mer nederbördsrika och mer nederbördsfattiga år vid Scenario
l:s föreslagna vattenhantering där en delström leds till Region Gotlands VA-nät.

Utplaceringen av lekgrus bedöms kräva en hel del handkraft då det kan vara svårt att få in
ens en mindre maskin i bäcken. Gruset hämtas från en maskin som placeras i
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jordbruksmarkens nedre del öster om bäckravinen. Maskinen körs inte ut i växande gröda
utan med fördel t.ex. på stubben efter bärgad skörd. Sportfiskarna på Gotland som har stor
erfarenhet av restaurering av lekplatser för havsöring kommer kunna anlitas inför arbetet
och bistå med sina erfarenheter. Samråd med Länsstyrelsen innan åtgärden genomförs
föreslås också. Det är Sportfiskarna som på uppdrag av Nordkalk inventerat
Klinthagenbäckens lekrevir av havsöring mellan 2015 -2017 och bedöms därför ha en mycket
god kunskap om Klinthagenbäckens havsöringslek. Länsstyrelsen har sedan länge också
besökt Klinthagenbäcken och följt havsöringsbeståndet vid flera tillfällen.

Foto 16. Del av Klinthagenbäckens bäckravin som föreslås tillföras mer lekgrus. Området är en väldigt
ovanlig plats då den bedöms bildats under lång tid och skogen längs med ravinen är mycket högvuxen
och gammal. Dess skyddade läge erbjuder bra lekmiljöer för havsöring. Skogen bedöms numer vara
fredad för avverkning.
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Klinthagenbäcken passerar slutligen genom en större vägtrumma under väg 691 vid
Kappelshamnsviken. Härifrån leds bäckens vatten, via ett sista dike ut i Kappelshamnsviken
norr om väg 691, s.k. Dike 1. Detta Dike l rensades 2015 och rensmassorna placerades med
tillstånd längs med dikets östra sida, se foto 17. Kartor över till vilket djup Nordkalk erhöll
tillstånd att rensa och fördjupa Dike l i senaste täkttillståndet redovisas i Bilaga A:16. l
framtiden önskar Nordkalk att vid behov få genomföra en förnyad rensning av Dike l vid
Kappelshamnsviken till angivna djup enligt Bilaga B:16.

Foto 17. Dikel som ligger direkt norr om vägtrumman under väg 691 och som leder Klinthagenbäcken
ut i Kappelshamnsviken. Diket rensades 2015 för att bättre leda bäckvattnet ut i havet.
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För att havsöringen ska känna av att rätt lekförutsättningar råder måste havsnivån i
Kappelshamnsviken vara tillräckligt hög så att fisken kan simma upp i bäcken, se foto 17. En
viktig faktor som styr havsöringens lek är just skillnaden mellan det salta havet och bäckens
söta vattenström under lekperioden på hösten. Därför har detta noterats på de föreslagna
checklistorna i Kapitel 4.15.4 som avhandlar Bortledning av Klinthagens täktvatten att man
bör ta hänsyn till havets nivåer för att optimera chansen för fiskens lek innan man drar på
kortare perioder med större vattenflöde för att gynna havsöringsleken.

Foto 18. Visar Klinthagenbäckens utlopp vid Kappelshamnsviken där Dike l mynnar ut i havsviken.
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a. Grundvattenfrågor och brunnsövervakning
4.16.1 Hydrologisk och hydrogeologisk övervakning av
Hoburgsmyr
Kopplat till nuvarande b rytverksamheten redovisade Nordkalk ett kontrollprogram för
övervakning av Hoburgsmyr i samband med brytning av de sista pallarna mot Hoburgsmyr i
norra Klinthagens brytområde. Dessa bröts ut i maj 2015. Länsstyrelsen vid Gotlands län har i
tillsynsdialogen med Nordkalk framfört en önskan att kontrollprogrammet vid Hoburgsmyr
ska fortgå så länge brytning pågår i norra Klinthagen. Bolaget har därför vidmakthållit detta
kontrollprogram och redovisar myrens hydrologi och grundvattennivåerna i de grunda och
djupa borrhålen längs med myren. Kontrollprogrammet finns redovisat som Bilaga A:18 och
kommer föreslås ingå i det nya täkttillståndets kontrollprogram.

4.16.2 Grundvattenövervakning av Klinthagen
l dagsläget sker en omfattande grundvattenövervakning runt Klinthagens verksamhet utöver
övervakningen av Hoburgsmyr enligt ovan. Grundvattenövervakningen omfattar både 10
brunnar runt Klinthagen samt ett antal borrhål vid den norra verksamheten. Det nuvarande
kontrollprogrammet redovisas i Bilaga A:19. Bolagets tekniska biträde i hydrogeologiska
övervakningsfrågor Bergab kommer föreslå ett uppdaterat kontrollprogram för det nya
täkttillståndet. Ett antal ytterligare brunnar kommer också föreslås att övervakas sydväst om
och nordväst om brytområdet Nordkross. Dessa brunnars fastighetsbeteckningar och läge
finns redovisad i Bergabs PM Hydrogeologi Figur 16 samt i Bilaga C:l.

4.16.3 Fastigheter i Södra Storugns som försörjs av Nordkalks
dricksvattenkälla Ekedahlskällan
Sedan 1990-talet har Nordkalk frivilligt tagit på sig att försörja de omgivande fastigheterna
söder om Storugns sorteringsverk. Detta är ett åtagande som bolaget ämnar fortsätta med
så länge en egen verksamhet bedrivs på området. Nordkalk levererar i snitt årliga
vattenvolymer om ca 520-550 kubik perår till de nio berörda fastighetsägarna enligt
Översiktskarta 10. Vattnet som levereras till omgivande grannar är ett grundvatten som
springer fram ur berget ur en källa och behandlas med klor och UV-ljus innan det levereras
på befintliga ledningsnät. Nordkalks vattenförbrukning ur Ekedahlskällan bedöms ligga runt
ca 3700-3900 kubik/år. Källan håller alltid rikligt med vatten av en god kvalitet.
Ekedahlskällan var ursprungligen på 1960-talet anlagt av dåvarande Gotlands kommun för
att säkra vattentillgången vid Storugns i samband med de större industrietableringar som då
skedde. Den dagen bolaget inte bedriver någon verksamhet längre kommer
dricksvattenhanteringen få gå över i privat eller kommunal regi. Men så länge bolaget
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fortfarande bedriver verksamhet vid Storugns kommer bolaget ansvara för att försörjning av
de nio fastigheterna i södra Storugns sker enligt nuvarande former.

Översiktskarta 10. Ekedahlskällans placering anges med blå punkt. Alla fastigheter som får vatten
från Ekedahlskällan har en orange fyrkant och ledningsnätet är de blåa linjerna. Två fastigheter
längst i nordväst (angivna som röda fyrkanter) har ingen försörjning från Ekedahlskällan och föreslås
därför få sina brunnar övervakad.
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5 Efterbehandling
Nordkalk har sedan de nya täkttillstånden tagits i bruk arbetat aktivt med
efterbehandlingsplanen. Under 2017 har Nordkalk lämnat in mer detaljerade
efterbehandlingsplansförslagtill Länsstyrelsen. Två fältdialogmöten mellan bolaget och
Länsstyrelsen har genomförts under våren och försommaren 2017. Efter det har
Länsstyrelsen lämnat synpunkter på ytterligare förbättringsförslag.
l den för denna förnyade täktansökan har Nordkalk försökt ta fram en förbättrad
efterbehandlingsplan som bättre återspeglar det utvecklingsarbete kring
efterbehandlingsplanen som pågått under 2017. För bolaget är det viktigt att
efterbehandlingen styrs av när bolaget har ett behov av att flytta avbaningsmassor från
respektive brytfront. Flytten av massor föreslås därför ske löpande vart efter produktionen
framskrider. För att så ska kunna ske har en massbalansberäkning av kvarvarande
avbaningsmassor gjorts av bolagets geolog och förslag till platser för att lägga ut massor i
möjligaste mån anpassats. Detta gör att de massor man flyttar hamnar på sin slutliga
destination på en gång, men tempot i efterbehandlingen styrs av produktionstakten och kan
därför inte på förhand tidsanges. Vidare har bolaget även redovisat vilka restmaterial man
bedömer kommer använda som efterbehandlingsmaterial. Dessa kommer koncentreras till
norra Klinthagens täktkant och bli en resurs för grön korridor eller för släntning i sydläge som
bedöms kunna gynna växt och djurliv i detta område. Erfarenhet av sådana släntningar finns
i Storugnsbrottet norr om Klinthagenbrottet och på dessa sydsluttningar växer nu en tallskog
och små- och storvilt rör sig i dessa områden. Genom att så många pallkanter i det nya
förslaget nu föreslås ska släntas bedöms det minska risken för fallolyckor i den
efterbehandlade takten. Den detaljerade utformningen kring förebyggande av risker
behöver bedömas och fastställas längre fram när takten når sitt slut och styras delvis av
vilken sannolikheten är för att folk ska röra sig i olika delar av takten. Idag är inte takten inte
öppen för allmänheten.
Två scenarios redovisas för hur vattenåterfyllnaden av Klinthage bedöms bli vid en framtida
efterbehandling. Vid scenario l blir Område F inte vattenfylld då vatten från dessa
brytområde fortsätter pumpas via pumpgropar och pumpar upp på ringleden och blir en
vattenresurs för Pall-2sjön. Detta bygger på att Region Gotland önskar ta vatten från
Klinthagen. Vid scenario 2 blir Område 2 vattenfylld. Återuppfyllnaden beräknas ta ca 15 år
och kommer stegvis fyllas upp till en stor sjö.
En efterbehandlingsplan redovisas som en separat Bilaga A:17 EfterbehandlinRsplan.
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6. Författare
6.1 Huvudförfattare och Redaktör
•

Gabriella Hammarskjöld, Miljöchef Nordkalk AB Gotland
(MSc in Agricultural Sciences and Biology)

6.2 Kartansvarig samt Författare Kapitel 3.5-3.6 om Klinthagen
Geologi
•

Kenneth Fjäder, Ansvarig Geolog vid Klinthagentäkten
(MSc Geology)
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Avsiktsförklaring för genomförande av projekt
Denna avsiktsförklaring har träffats mellan parterna, 2018-02-14

-

Region Gotland, Tekniska Nämnden Org Nr 212000-0803 (nedan kallat Regionen) och
Nordkalk AB, Org Nr 556073-4054 (nedan kallat Nordkalk)

1. Bakgrund
1.1. Region Gotland är huvudman för vatten- och avloppsförsörjningen på Gotland och driver för
VA-kollektivets räkning vatten- och avloppsanläggningar på Gotland. Regionen har ett
samhällsintresse av att få tillgång till den vattenresurs som skapats av kalkstensbrytningen.
1.2. Nordkalk bedriver täktverksamhet i den s.k. Klinthagentäkten, cirka tre kilometer söder om
Storugns. Nordkalk vill gärna att samhällsnyttan av täktverksamheten utvecklas ytterligare
genom att den vattenresurs som skapats i Pall 2-sjön kan utnyttjas av regionen.
1.3. Sammantaget är mängden "överskottsvatten" från Pall 2-sjön ca 300 000 m3 per år.
2. Syfte och Mål
2.1. Syftet med avsiktsförklaringen är att parterna tillsammans kommer överens om att ge
förutsättningar för att genomföra projektet.
2.2. Målet med projektet är att avleda vatten från pall 2-sjön till en av regionen ägd ledning. För
att, efter rening, användas i det regionala dricksvattensystemet
3. Förutsättningar
3.1. Nordkalks ansökan om fortsatt och utvidgad täktverksamhet innefattar avledning av vatten
från pall-2 sjön till en av regionen ägd ledning under förutsättning att detta kan ske utan att
det uppkommer en konflikt med verksamhetens bedrivande i övrigt.
3.2. Regionen Gotland erhåller tillgång till erforderlig mark genom servitut eller ledningsrätt så
att pumphus och ledningar kan byggas på Nordkalks fastighet.
3.3. En förutsättning för projektet är att Nordkalk får ett lagakraft vunnet tillstånd som möjliggör
att avleda i storleksordningen 300 000 m3 vatten per år till en av regionen ägd ledning.
(Nuvarande vattendom reglerar att avledning enbart får ske till Klinthagenbäcken, all annan
avledning kräver en ny vattendom).
3.4. En förutsättning för projektet är att regionen tar beslut och låta uppföra ett nytt vattenverk
för rening av vattnet från pall 2-sjön.
4.

Roller
4.1. Nordkalk är tillståndshavare och ansvarar för att verksamheten inklusive avledandet av
vatten från pall 2-sjön bedrivs i enlighet med tillståndet.
4.2. Region Gotland ansvara för att ta emot O - 300 000 m3 vatten per år.
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Marco Regazzoni,
Torbjörn Olsson

Teknisk beskrivning för uppfordran av vatten från Klinthagentäkten,
Gotland
Föreliggande dokument beskriver schematiskt de komponenters om behövs för att pumpa upp
vatten från någon av vattenreservoarererna i Klinthagentäkten.
Bedömd uttagsmängd är i medeltal cirka 900 m3 per dygn.
Från vattenreservoar uppfordras vattnet via pumphus inom täktområdet till överlämningspunkt
på täktkanten. Systemet förläggs någonstans inom området markerat med blå gräns i Figur 1.
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Figur l Område inom vilket systemet för vattenuttag förläggs.
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SWECO

l Figur 2 visas ett schematiskt flödesschema för systemet med pumpar och ledningar.
Systemkomponenterna beskrivs nedan:
A. Intag med grov sil i vattenreservoar.
B. Intagsledning med diamter 100 - 200 mm.
C. Pumpsump i nivå under reservoarens vattenyta, l illustrationen visas en dränkbar
pump men en torrt uppställd pump kan också användas.
D. Pumphus med kraftförsörjning. Vattnet passerar genom en fin sil.
E. Överföringsledning med diameter 100 - 200 mm.
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Figur 2 Flödesschema för uppumpning av vatten f rån Klinthagentäkten.
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1. Efterbehandlingsplan
1.1. Det framtida landskapet
Målet för efterbehandlingen av den utbrutna takten är att återställningsarbetet ska resultera i att
den färdigutbrutna marken ersätts av ett nytt landskap och nya biotoper som kan utgöra nya viktiga
växtlokaler för invandrande arter från de omgivande naturområdena. Erfarenheten från andra
efterbehandlingsarbeten av gamla avslutade kalkstenstäkter på norra Gotland och Öland som
Nordkalk studerat och dragit lärdomar ifrån är att de efterbehandlade områdena många gånger kan
få en högre och annorlunda biologisk mångfald än innan brytningen. Tanken med
efterbehandlingsplanen är att nyttja tillgången på vatten i takten för att skapa både sjöar,
våtmark/viltvatten och vattenfyllda lokala gölar i naturliga svackor i landskapet då dessa typer av
lokaler gynnar fåglar, insekter och groddjur samt vissa typer av växter.
l många delar av brottet kommer slänter att anläggas, l slänten kommer självsådd av naturliga växter
och fröbanker från avbaningsjorden samt naturlig i närområdet förekommande fröbank att vara
återställningsalternativet då det visat sig bidra till högst biologisk mångfald. Klipphyllor bör skapas för
att främja häckning av fågelarter som berguv, klippduva och kaja. l området närmast väg 148 i södra
området föreslås inte släntning p.g.a. att det skulle vara ett arbete som bullermässigt stör omgivande
fastighetsägare för mycket. Här kan delar av pallkanten i framtiden behöva någon form av stängsel.
Särskilt om delar av området utformas som en naturlig utkiksplats över den efterbehandlade takten.
Nordkalk har sedan 2015 arbetat i enlighet med den av Mark- och Miljödomstolen då beslutade
efterbehandlingsplanen från november 2014. Men bolaget hade redan 2012 påbörjat att återställa
delar av södra och norra Klinthagen. Efterbehandlingsarbetet har främst fokuserats på att återföra
stora mängder avbaningsmassor som sedan ska formas till färdiga återställningsytor som i första
hand ska självsås. Resultatet av det påbörjade efterbehandlingsarbetet i nordöstra Klinthagen har
under 2017 utvärderats tillsammans med Länsstyrelsen genom flera fältbesök i området. På basen av
dessa fältbesök och ytterligare synpunkter från Länsstyrelsen har ett antal förbättringsförslag
utformats för att höja efterbehandlingens betydelse både för biologisk mångfald, men även för att i
viss mån öka tillgängligheten för framtida friluftsliv.
Delar av de massor som redan placerats ut i södra Klinthagen kommer behöva flyttas p.g.a. att
Nordkalk nu ansöker om ytterligare ett område för brytning av märgelsten i detta område. Hur dessa
massor föreslås flyttas beskrivs längre fram i denna efterbehandlingsplan. Efterbehandlingsplanen
från 2014 har också delvis uppdateras rörande vattenhanteringen i efterbehandlingsskedet och
baseras nu på Scenario l respektive Scenario 2 i Ansökan och den Tekniska beskrivningen. Förslag till
efterbehandling för nya brytområden i enlighet med den nu förestående ansökan har också
beskrivits. Sträckningen för den föreslagna återuppbyggnaden av den tidigare vägen genom takten
har också ändrats så att den återbyggs lite mer norr ut än tidigare i en torr del av takten, l Figur
redovisas Efterbehandlingsplanen i sin helhet för hela Klinthagen inklusive de nya täktområdena.
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F/gt/r 2. Efterbehandlingsplanen redovisad som en karta med flera olika delområden angivet som
bokstäver.

1.2. Detaljerad beskrivning av efterbehandlingsplanen
Efterbehandlingsplanen delas in i olika delområden vars efterbehandlingsmetod föreslås för varje
delområde enligt Figur l och nedan områdesbeskrivningar, l möjligaste mån liknar
efterbehandlingsmetoderna de som föreslagits i den tidigare efterbehandlingsplanen för Klinthagen.
Men de täktområden som kommer täckas med vatten som tidigare bedömdes förbli torrhållna
kommer ge en utvidgad täktsjöareal och vise versa.

1.2.1. Återställning av väg
Nordkalk har sedan 2008 haft en pågående utbrytning av den s.k. vägbanken där den tidigare länsväg
689 gick genom Klinthagen. En ny väg kommer anläggas genom den befintliga takten. Enligt Figur l
finns ett förslag till alternativ sträckning av en ny väg genom Klinthagen efter att täktverksamheten
är avslutad. Vägen föreslås dras norr om det nu utbrutna Pall 2-området men söder om den anlagda
s.k. vattenringleden. En detaljerad bild av vägens dragning finns redovisad i Översiktskarta 1.

Takstensvägen.
ny sträckning?

Översiktskarta 1. På kartan visas hur den nya Takstensvägen (grön linje på kartan) föreslås dras
genom takten efter avslutad brytning. Sträckningen blir lite mer i nordöst än tidigare.

1.2.2. Område A - Våtmark/Viltvattensjö
Längst upp i norra Klinthagen finns förutsättningar för en naturligt grund vattenspegel som bildats
p.g.a. att överskottsvatten från markerna norr om Klinthagentäkten i form av hällmarks- och
alvarområden rinner ner i denna täktdelen. Se Figur 1. Omgivande mark har en nivå på ca +35 m-ö-h.
och täktbotten ligger på ca +28 till +29 m.ö.h med en svag stigning mot norr. Vattenspegeln samlas i
det övre brytområdet då brytningen skett något djupare här varför det skapats en naturlig bassäng
längst norrut p.g.a. det inrinnande ytvattnet norrifrån. Detta ger goda förutsättningar för att skapa
en grund våtmark/viltvattensjö. Foto l från område A visar högsta vattennivån vintertid i området.
Runt den djupare vattensamlingen bildas grundare områden som sedan torkar ut på sommaren.
Vattennivån i området bör inte höjas mer eftersom vattnet då kan rinna till aktiva brytfronter
västerut och störa produktionen. Ingen erosion bedöms ske i utbrutna pallkanterna mot Hoburgsmyr,
men släntning kan ske och har ritats ut om det bedöms som viktigt, l Viltvattnet föreslås att en
avbaningshög läggs i mitten av sjön som kan bli häckningsplatser för sjöfågel dit rävar inte kan ta sig
då viltvattensjön idag är ett populärt område för måsar och andra strandfåglar under vår och
försommar, l viltvattnet kan även död ved läggas ut för att ytterligare gynna det insektsliv som redan
finns där idag i form av grodyngel, vattenlevandeinsekter och trollsländor. Större och mindre
kalkstenar kan läggas ut i vattnet och i strandlinjen på viltsjön för att skapa skugga och gömslen för
att ytterligare gynna vatten- och strandlevande flora och fauna.

Foto 1. Område A i form av en viltvattensjö helt uppfyllt på vintern med kringliggande system av
fuktigare svackor som har ritats in i Figur l väster om område A.

1.2.3. Område B - Fast mark med främst självsådd, diken och mindre
våtmarker
Område B är färdigutbrutet och kommer bara att brytas ut på pall 1-nivå p.g.a dess närhet till
Hobrugsmyr. Omgivande mark har en nivå på ca +35 m.ö.h. och täktbotten för område B ligger på
fyra olika nivåer,+23 till +28 m.ö.h. med svag stigning mot norr. Efterbehandlingsarbetet i denna del
innefattar återförsel av avbaningsmassor som formas till ett landskap med inslag av naturliga mindre
vattensamlingar i svackor.
Område B:s efterbehandling har i stora delar påbörjats, se Översiktskarta 2. Det västra diket från
Område A som rinner ner genom Område B är anlagt. Det diket har släntats på dess ostar kant men
kan med fördel även släntas på dess västra sida med för att ge ett naturligare intryck och skapa
möjligheten för djurliv och friluftsliv att röra sig längs med diket. Plantering av vattengynnade buskar

så som sälg som t.ex. kan tas till vara vid avbaning av södra nybrytsområdet kan ske på vissa platser
längs med diket. Sälgen sprider sig sedan vidare av sig själv och skapar beskuggning i delar av diket
som skapar ett mer gynsamt mikroklimat närmast dikets rinnande vatten som påskyndar och gynnar
växt- och djurlivet. Det östra diket i Område B ska ännu anläggas och området närmast diket bör med
fördel släntas på båda sidorna om diket samt sälg sättas ut på vissa delar av samma skäl som redan
beskrivits ovan. En fördjupad grop skapas genom en mindre utsprängning där en naturlig vattensänka
reda finns i den östra högen idag och som är utmärkt på kartan men en liten blå fylld rund ring.
Kanterna runt de stora högarna i Område B toppas med avbaningsjord där växtligheten inte kommit
igång t.ex. på grund av för grovt grusmaterial och kanterna runt om de stora jordhögarna jämnas till
så att området ser mer naturligt ut. Områdena koloniseras succesivt av naturlig självsådd och ett
stort antal växter finns redan etablerade. Tack vare växterna flyttar insekter och småvilt stegvis in i
området. Sedan släntningen mot Hoburgsmyr påbörjats så har småvilt, räv och rådjur börjat röra sig
ner i området och noteras tidigt på rnornarna sida vid sida med den fortsatt pågående produktione
längre västerut.
l området mellan A och B finns en naturlig lågpunkt i området. Högar med blandade fraktioner
föreslås läggas i halvmånform mot söder för att "fånga upp" ljus så att de värms upp fortare på våren
och att det naturligt skapas fuktiga partier i den naturliga lågpunkten som gynnar växt- och djurliv.
Genom att lägga ut denna formation skapas också ett naturlig vindskydd i området och framtida
friluftsliv kan röra sig runt och klättra upp på formationen.

f

Översiktskarta 2. Här beskrivs hur område A, B, C och D föreslås efterbehandlas.

Söder om högarna har en mindre våtmark bildats i en naturlig svacka som fylls med lager av fin
kalksediment och som hålls fuktig genom att diket leder vatten från Område A hit. Runt denna
våtmarks föreslås att en mindre jordvall av avbaningsjord anläggs så att våtmarken bättre håller
fukten en större period av sommaren och blir lite mer skyddad, l våtmarken har tidiga
våtmarksväxter och vattenlevandeinsekter flytta in och olika strandfåglar trivs här på vår och
försommar. Nya truckvägar i området dras så att nu skapade våtmarker bevaras och fungerar som
en biotop sida vid sida med trucktrafiken så som det fungerar redan idag. l anslutning till Hoburgsmyr
(mot öster) har en stor del av släntningen påbörjats med avbaningsmassor från nybrytsområdet
västerut. Partier av släntingen bör dock släntas med en mindre brant släntninglutning än idag så att
djurliv och framtida friluftsliv lättare kan ta sig upp och ner för slänten i dessa områden. Slänten får
bli bevuxen av självsådd från avbaningsjorden och från omgivande fröbanker.
Område B färdigställs inom de närmaste 2-3 åren så att området naturvärden kan etablera sig i god
tid innan täktverksamheten avslutas. Släntingen mot Hoburgsmyr kan ta något längre tid beroende
på hur lång tid det tar att slänta hela pallkanten mot myren. Släntningen sker löpande i takt med att
avbaningsmassor behöver flyttas från nybrytsområdet. l områdena runt avbaningshögarna och
våtmarkerna bedöms att det i det tunna fina kalkgruset kommer stegvis att vandra in alvarsväxter så
som sedumväxter och andra torrmarksgynnande växter samt mossor och lavar som också trivs i den
här typen av karga miljöer.

1.2.4. Område C - Fast mark med självsådd, diken och våtmarksområden
Område C omfattar det idag delvis utbrutna nybrytsområdet. När område C i framtiden är utbrutet
kommer det bara att brytas ut på pall 1-nivå förutom i dess nordvästra hörn där man ansöker om att
bryta djupare. Omgivande mark har en nivå på ca +35 m.ö.h. och täktbotten för område B ligger på
fyra olika nivåer +23 till +28 m.ö.h. med svag stigning mot norr. Efterbehandlingsarbetet i denna del
innefattar återförsel av avbaningsmassor som formas till ett landskap som får självsås, med inslag av
naturliga mindre vattensamlingar i svackor norr om avbaningsmassorna. Ett dike föreslås skapas
genom landskapet med avbaningsmassor som naturligt leder vatten från de norra delarna söderut.
Marken på båda sidor om diket bör släntas och sälg kan med fördel planteras in för vidare spridning.
Längst i norra delen av Område C föreslås att finkorningare kalkstensrestmaterial anläggs som en
sydslänt mot den norra pallkanten. l detta område kan man tack vare det finare materialet skapa
häckningsplatser för bl.a. backsvala. Släntningen fungerar också som en passage för djurlivet
västerut. Längs med pallkanten mot Område L i nordväst placeras också ut finare kalkgrusmaterial
som även kan varvas med avbaningsjord eller grövre stenmaterial, l detta område kan plantering av
träd också ske om man vill skapa en grön korridor mellan Hoburgsmyrsområdet och det kvarvarande
naturområdet i sydväst. Slänten mot västra pallkanten bör göras mindre brant i detta område för att
göra det enklare fördjurliv och friluftsliv att kunna ta sig upp och ner för slänten om det ska fungera
som en grön korridor. Slänten får bli bevuxen av självsådd från avbaningsjorden och från omgivande
fröbanker.
Klintkanten mot väster i Område C släntas med avbaningsmaterial från de nya brytområdena i
Nordvästra Klinthagen och Nordkross. Återställningstakten av dessa släntningar styrs helt av när
behovet av flytt av avbaningsmassor föreligger d.v.s. efterbehandlingen förslås sker löpande. Hela
Område C kommer inte fullt ut kunna återställas under pågående produktion. Det måste finnas plats
för truckvägar norrut och så länge brytning sker i Nordvästra Klinthagen och Nordkross kommer
avvattningen av dessa brytområden ske söderut. Påbörjandet av att skapa den västra delen av

avbaningsmassorna kan nog ske tidigast samt släntingen av västra klintkanten samt utplacering av
restmaterial vid norra pallkanten sker löpande. Lärdomar från Område B tas med i Område C.

1.2.5. Område D - Område söder om nya Takstensvägen
Slutgiltig plan för detta område görs senare. En tanke med området är att anlägga parkeringsplats
mot Område F och antingen ha det som utkiksplats eller om Område F i framtiden blir vattenfyllt
skapa en möjlighet för badplats här.

1.2.6. Område E - Fast mark med självsådd och mindre våtmarksområden
Område E är färdigutbrutet så när som på ett mindre område mot väg 148 och kommer bara att
brytas ut på Pall 1-nivå. Omgivande mark har en nivå på ca +35 m.ö.h. och täktbotten för område E
ligger på ca + 24 till +25 m.ö.h. Efterbehandlingsarbetet i denna del innefattar en blandning av
hällmarksliknande miljöer som bedöms kunna hysa allvarsväxter varvat med mindre områden i form
av lågpunkter och svackor som blir vattenfyllda vissa tider på året och som fyllts med fin
kalksediment och en del tidiga våtmarksväxter, l området finns en stor avbaningshög sparad och är
nu fint bevuxen av stort antal arter som bevaras utan att ändra då det bedöms kunna bli
häckningsplats för backsvalor. Istidsblock vid avbaningshögen sparas som solitärer. Ev. skapas fler
djupare mindre dammar i naturliga lågpunkter t.ex. genom mindre sprängning för att skapa
vattenmiljöer längre perioder sommartid. Det stora ringledsdiket som skapats i område E bedöms
vara anlagt så att man ska kunna ta sig upp ur diket om man råkar ta sig ner i det. Ingen slänting av
pallkanterna planeras i detta område då det bedöms bli för störande för närboende att anlägga.
Istället föreslås att det vid foten av pallkanten placeras ut skrotsten och avbaningsmassor som
förebygger att friluftsliv naturlig går för nära pallkanten. Här kan också växter etablera sig på sikt.
Detta finns gestaltat i Skiss l och 2 nedan i övre pallen närmast Pall-2sjön.
l det fortsatta efterbehandlingsarbete får vidare utredning utröna om inte området efter avslutad
brytning skulle kunna utformas till en lämplig besöksplats för den avslutade verksamheten när risken
vid sprängning är avvärjd. Vid ett sådant utformande kan delar av området behöva stängslas eller att
de närmaste tio meterna mot brottet avbanas och stora kalkstenar sätts ut som en tydlig kant mot
brottet. Här kan infoskyltar också sättas upp.

PALL 1

l
SKROTSTEN OCH *V6AN!NGSM*SSOR
PUCERAS Si ATT DET BIDAS NATURLIGA RASKONER

Skiss 1. Efterbehandlingsexempel vid klintkant på pall 1-nivå.

i^¥ii^^
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Skiss 2. Vy över efterbehandlingsexempel vid klintkant på palll-nivå som angränsar mot en täktsjö.

1.2.7. Område F- Fastmark med självsådd, diken och mindre
våtmarksområden (Scenario 1) eller Täktsjö (Scenario 2)
Område F består av Pall 2-brytnivåområde norr om Pall-2 sjön somdet i efterbehandlingsskedet finns
två alternativa återställningsförslag.
För scenario l som innebär att en delström av Pall-2sjöns täktvatten leds till Region Gotlands VAledningsnät. l detta förslag kommer Område F även fortsättningsvis torrhållas med automatiska
pumpar som med olika diken avvattnar området och för det vidare på ringledsdiket och vidare till
pall-2sjön. l ett sådant scenario kan man tänka sig att Område F återställs i likhet med Område B. Ett
annat alternativ är att man anlägger lämplig besöksplats för en s.k. geopark där man kan studera
bergväggen och lära sig mer om fossiler och bildningshistoriken av kalksten. Man kan också tänka sig
att man iordningställer t.ex. en mountianbikebana eller inbjuder aktörer i framtiden att anlägga
solcellsanläggningar. Runt delar av Område F och även norrut kan man även tänka sig att fler
vindkraftsverk i framtiden kan anläggas. Frågan lämnas öppen tills inriktnings val av Scenario l och 2
är avgjort.
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F/gur 2. Scenario 1: Område F fortsätter torrhållasför att en delström av täktvattnet ska kunna
avledas till region Gotlands V A-nät. Då måste fortsatt pumpning till Klinthagenbäcken skötas.
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För Scenario 2 kommer Område F att stegvis vattenfyllas med överskottsvatten från hela takten som
kommer brädda hit via ett bräddavlopp från Polenhålet, l denne efterbehandlingslösning anläggs
också ett dike om ca 1270 meter från Polenhålet till översilningsområdet uppströms
Klinthagenbäcken, se Figur 3. Vattenbalansberäkningarna bedömer att det tar ca 15 år att fylla
Område F, se Figur 4.
Diket som finns utritat i Figur 4 och som beskrivs ovan planeras att anläggas med liknande metod
som det stora vattenringledsdiket som anlades 2015 och som också finns utritat i Figur 4.
Erfarenheten från anläggandet av sådana diken i Klinthagens pall 2-kalkberg är att det fungerar
mycket bra. Diket anläggs genom lokal sprängning längs med dikessträckningen eller genom fräsning
och/eller schaktning beroende på vad som blir enklast och mest ekonomiskt vid själva utförandet.
Om andra nya metoder för dikesanläggande i kalkberg finns i samband med anläggandet i framtiden
kommer detta ev. att tillämpas. Grundförutsättningarna för att få självfall hela vägen har dock
beaktats och bedöms fungera. Det är dock viktigt för att få ett väl fungerande självfall i diket och att
en mer detaljerad dikesprojektering bedöms därför behövas innan arbetet genomförs. På basen av
en sådan projekteringshandling anläggs diket sedan i sådana nivåer att det fungerar i praktiken under
lång tid efter anläggandet. Det kan komma att innebära att man måste både genom schakta eller
genom lokal sprängning sänka utloppspunkten för diket i dess övergång till det i Figur 4 utritade
översilningsområdet. Den exakta dikesdragningen kan komma att se något annorlunda ut en Figur 4
men diket ska rinna ut vid översilningsområdets övre del.
När diket är anlagt och visar sig fungera enligt angiven projektering anlägger man bräddpunkten till
Område F på en sådan nivå och ett sådant sätt att det vid perioder av stora nederbördsmängder
avleds en delström till Område F samtidigt som en viss delström även naturligt fortsättningsvis även
avleds till Klinthagenbäcken via översilningsområdet. Exakt utformande av bräddavloppet kräver
också en teknisk design och mer detaljerad projekteringsbeskrivning. Detta tas fram i samband med
anläggandet. Det finns en stor fördel om bräddavloppet anläggs på ett sådant sätt att nivån i
framtiden kan regleras i viss mån. Exakt utformning tas fram tillsammans med dikesprojekteringen
för optimal funktion. Anläggandet av bräddavloppet kan också innebära att man kan behöva schakta,
eller lokalt spränga i berget samt gjuta eller på annat sätt anlägga i berget. Brädavloppets placering i
Figur 4 är endast schematiskt placerad. Exakt placering i bräddavloppet beslutas i detalj i samband
med projektering-och anläggningsfasen.
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Figur 3. Scenario 2: Område F vattenfylls under ca 15 år via ett bräddavlopp. Vatten från takten
bräddar också samtidigt till Klinthagenbäcken via ett dike som anläggs från Polenhålets
bräddningspunkt till översilningsområdet som leder täktvattnet till Klinthagenbäcken.

13

. Scenario 2: Efter ca 15 år så kommer vattennivån i den mellersta delen av takten vara
densamma som i Pall2-sjön och Polenhålet och bilda en sammanhängande täktsjö med ett oreglerat
utlopp till översilningsområdet som leder täktvattnet till Klinthagenbäcken.
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1.2.8. Område G-Skyddskant
Mellan brytområde F och Pall 2-sjön kommer en skyddskant behöva behållas mellan brytområdet och
Pall 2-sjön söder därom för att brytområde F inte ska översvämmas av Pall 2-sjön vid pågående
brytning. Denna skyddskant närmast Pall-2sjön är redan hällmarksliknande flora etablerad och
bedömningen är att hela området blir en sådan miljö genom att sådana växter vandrar in naturligt
när störningen i form av en körväg upphör. Man kan med fördel lämna en del mindre och större
kalkstensblock och även riktigt stora kalkstensblock nära sjön då dessa skapar mikroklimat så nära
sjön som gynnar olika arter och skapar en variation av arter och livsmiljöer för olika lavar och mossor.

1.2.9. Område H - Skyddskant och Fast mark med självsådd
Närmast Pall-2 sjön har ett område med tunna lager av grus på berghäll lämnats för återställning i ca
15 år. Här har en väldigt fin hällmarksliknande växtlighet etablerats. Större och mindre kalkstensblock
och stenar har lämnats här och var och gynnar olika växter, mossor och lavar. Om man vill kan man
skapa en gångbro mellan Område H och G om det p.g.a. vattennivån bedöms behövas. På så vis kan
man gå runt Pall-2sjön längs med täktsjöns kant.

1.2.10. Område l - Först Täktbrytning och sedan Grund eller Djup Täktsjö
Område l är ett delområde där återställning med avbaningsmassor på fastmark redan inletts, l och
med att bolaget nu söker tillstånd för att bryta i det s.k. Södra Klinthagen märgelbrott kommer delar
av dessa massor att behöva flyttas. För att man ska förstå efterbehandlingsplanen redovisas först ett
flygfoto från Område l och J och sedan ett antal skisser som stegvis redovisar hur avbaningsmassorna
planeras att flyttas under den planerade brytningen.

Foto 2. Flygfotot visar hur Pall-2 sjön och Polenhålet redan är bildade täktsjöar idag efter avslutad brytning, l
delar av Område l bredvid Pall-2 sjön samt en mindre del av det östra området av Område J syns upplagda
avbaningshögar som ska flyttas till området bredvid Område J. l område J syns det redan färdiga
efterbehandlade området som har planterats med tallskog.
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l första steget när Södra Klinthagens märgelbrott öppnas kommer avbaningsmassor i västra delen av
Område l och en mindre del av det östra området av Område J flyttas till det utpekade utbrutna
området som ligger norr om Område J, se Figur 5. Vid behov avverkas ungskogen i östra område J
innan avbaningsmassorna flyttas. Inga höga naturvärden bedöms förekomma i den planterade
tallskogen.

Södra Klinthagen
Steg 1.
Brytning 1.2 MuAvbanmg 65
t

O m3

= brytriktning

= förflyttning av avbaningsmas
+24m = höjd över havet (bergyta)
+1 Om = bottennivå efter

Figur 5. Södra Klinthagens inledande brytskede och hur avbaningsmassor flyttas och vilka volymer.
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l det mellersta brytskedet kommer avbaningamssor även att behöva placeras som släntingsmaterial
mot pallkanten mot Polenhålet enligt angivna volymer, se Figur 6.

Södra Klinthagen
Steg 2
Brytning 1.8 Mt./avbaning 90 000 m3

Figur 6. Södra Klinthagens mellan brytskede och hur avbaningsmassor f lyftas och vilka volymer.
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l det sista brytskedet mot Pall-2 sjön kommer ytterligare avbaningsmassor flyttas och släntas med
mot Polenhålet. Mot Pall-2 sjön kommer en del massor som redan lagts ut där att lämnas kvar.
Återställningen av dessa massor har redan börjat etablera biologisk mångfald och mycket insekter
dras till detta område. Slänterna som anläggs enligt Figur 5, 6 och 7 får bli bevuxen av självsådd från
avbaningsjorden och från omgivande fröbanker. Södra Klinthagens märgelbrott kommer i
efterbehandlingsskedet lämnas som det är. Bedömningen är att brottet kommer att vattenfylla sig
själv eller bli en grund viltvattensjö. Fylls den blir den på sikt en del av Polenhålets vattensystem och
kan då med fördel anslutas till den via en bräddpunkt. Slutgiltig lösning får bedömas i ett något
senare skede, se principskiss i Figur 2 och Figur 4 för Scenario l och Scenario 2 för Södra Klinthagens
märgelbrottsområde.

Södra Klinthagen

Brytning 2.5 MtJavbaning 100 000 m3

Figur 7. Södra Klinthagens mellan brytskede och hur avbaningsmassor flyttas och vilka volymer.
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1.2.11. Område J -Återställd Slänt med Tallskog
l detta område i Klinthagen har pallkanten släntats ut och i slänten och på täktbotten har man
planterat skog, detta utfördes för ca 15 år sedan. Skogen har delvis växt upp. Inga ytterligare
efterbehandlingsåtgärder planeras i detta område. Delar av område J kan studeras i Foto 2.

1.2.12. Område K - Återställd Slänt och Bevuxna Avbaningshögar och
Akvedukt
Område K är utmärkt som grönt i Figur 1. Detta område har släntats och högar har lagts ut som fått
stå orörda i ca 15 år eller mer. Här har en naturlig frösådd av slänter och högar skett och i högarna
har även buskar och träd vandrat in och etablerat sig. Detta bedöms vara en lugn och ostörd plats
som gynnar insekter och fågelliv då där finns bär för fågel och lämpliga häckningsplatser. Området
lämnas som det är för fri utveckling. Delar av det s.k. ringledsdiket går förbi område K i form av en
anlagd akvedukt. Akveduktens slänter är bevuxen med en blandning av gräs och örter som fungerar
som erosionsskydd och bidrar till biologisk mångfald.

1.2.13 Område L-Grund viltvattensjö
Område L utgörs av de nya brytområdena i Nordvästra Klinthagen och Nordkross. Brytplanen
anpassa så att en naturlig vattenbarriär i form av en mindre bergvägg sparas mot det norr om
liggande gamla Storugnsbrottet. Under pågående brytning är planen att överskottsvatten från dessa
brytområden ska avvattnas söderut mot det s.k. ringledsdiket med sedimentering i Pall-2 sjön. Efter
brytning är planen att Område L lämnas och att området blir vattenfyllt. Brytdjupet i västra delen av
Område L i Nordkrossområdet blir djupast. Om man vill kan man reglera så att vatten från östra
området kan rinna och fylla upp även västra området. Vattenbalansen i andra djupare brytområden i
bl.a. Storugnsbrottet har hamnat i balans och fortsätter inte att stiga. Beroende på hur mycket
vatten som bildas i området (nederbördsmängden över Område L:s täktyta per år bedöms som låg),
föreslås att eventuellt överskottsvatten avledas genom att en självfallsledning anläggs i första hand i
riktning mot översilningsområdet som sedan rinner ut i Klinthagenbäcken. På så vis skulle eventuellt
överskottsvatten från Område L bli en resurs för Klinthagenbäckens ekologiska system. Det är i detta
skede för tidigt att avgöra denna frågan. Detta får utredas och en lämplig teknisk avvattningslösning
bör förslås i god tid innan Område L är helt vattenfylld efter avslutad brytning. Men grundantagandet
är att område L bedöms ställa in sig i balans med omgivande grundvattensystem.
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1.3. Klintar
Den utbrutna takten får på långa sträckor höga klintar som vid foten antingen stupar i en vattenyta
eller möter en markyta där inte släntning kommer ske. Från klintkanten skall den befintliga markytan
vara avbanad på cirka 10 meters bredd, så att kanten markeras för besökare.
Längs klintens fot läggs skrotsten och avbaningsmassor på ett sådant sätt att det efterliknar naturliga
raskoner där vegetation spontant kan etableras. Den uppfyllda och framför allt den självsådda zonen
längs klintfoten utformas så att den inte inbjuder till vistelse med hänsyn till risken för vittrade stenar
som kan falla ned, se Skiss l och 2.

1.4.

Borttagande av hus, maskiner, transportband,
betongfundament, infrastruktur mm

Vid taktens avslutande kommer all typ av utrustning kopplat till den industriella verksamheten
avlägsnas i form av hus, maskiner, transportband, betongfundament och all övrig infrastruktur. Hela
takten ska lämnas avstädad och ren från olika former av järnskrot och annat skräp m.m. Inga spill av
kemikalier förekommer idag eller finns historiskt lämnade i takten och inga rester av kemikalier
lämnas heller kvar i efterbehandlingsskedet.

1.5.

Massbalans av avbaningsvolymer och dess placeringar

l nedan Figur 8 redovisas en översiktlig massbalansberäkning av volymerna avbaningsmassor som
kommer placeras ut enligt efterbehandlingsplanen. Stora delar av massorna har redan nått sin
slutdestination men resterande flytt av massor sker löpande vart efter områden behöver avbanas.
Enkelt förklarat kommer massor från nybrytsområdet i norra Klinthagen även fortsättningsvis i första
hand användas som släntningsmaterial mot Hoburgsmyr. För de nya brytområdena har massornas
volymer och föreslagna slutdestinationer inklusive reststenmaterial från Storugns placering i norra
Klinthagentäkten även redovisats särskilt i den Tekniska beskrivningen under Kapitel 4.10. Under
Kapitel 1.2.2. i Efterbehandlingsplanen redovisas även en mer detaljerad plan och beskrivning av flytt
av avbaningsmassor och beräknade volymer under olika brytskeden för Södra Klinthagens
märgelbrott. Att i detalj beskriva när och hur olika avbaningsmassor flyttas är inte meningsfyllt utan
måste kunna ske löpande. Takten i när och hur mycket avbaning som flyttas anpassas både efter
behovet av att avbana inför nästa brytskede. Avbaningen måste köras när det finns utrymme vid
sidan om den ordinarie produktionen och utan att i onödan åsamka för mycket störning mot
omgivande grannar.
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Avb.massor + 0-6mm 130 000 m3

Slänt 820 m
30 000 m3
Slänt 1050 m (350 m
läntadVavb.massor 80 000

Takstens vä gen,
ny sträckning?

Avbani ngsmassor
Återplanterad skog
Avbaningsmassor + finandel (0-6 mm)
l Öppen bergyta
Slänt
/

Raskoner vid pallkantens fot/skyddsvall

Figur 8. Redovisar en översiktlig massvolymbalansberäkning av hur stora volymer avbanings som
uppskattas placeras var i takten. En stor del av massorna har redan nått sin slutdestination för
avslutade brytområden.
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1.6.
•

Författare av Efterbehandlingsplanen
Framtagande och författande av Efterbehandlingsplanen:

Gabriella Hammarskjöld , Miljöchef Nordkalk AB Gotland (MSc in Agricultural Sciences and Biology)

•

Kartritare och beräkningar av volymer avbaningsmassor och höjdnivåer

Kenneth Fjäder, Ansvarig Geolog vid Klinthagentäkten (MSc Geology)
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INLEDNING
Nordkalk AB bedriver kalkbrytning vid Klinthagens dagbrott på Gotland. Tillstånd
for täktverksamheten har lämnats i beslut M 2175-14 vid Mark- och
Miljödomstolen den 20 november 2014. Kontrollprogrammet omfattar de
täktområden enligt M 2175-14 som erhöll verkställighet i domen.
Föreliggande kontrollprogram omfattar kontrollmoment som har direkt samband
med bortledning av grundvatten.

SYFTE
Syftet med kontrollprogrammet är att följa upp grundvattennivåer i berg i
anslutning till takten. I tidigare utredningar har fastslagits att det risken för
påverkan av ytvattensystemet Hoburgsmyr öster om takten är högst osannolik och
någon ytvattenövervakning ingår därför ej.

KONTROLLVARIABLER
Kontrollvariablerna med koppling till grundvattenbortledning för Klinthagen är
grundvattennivåer i berg, vattenkvalitet i brunnar och nederbörd: Följande data
samlas in:
•

grundvattennivåmätningar i borrhål i berg

•

vattenkemisk provtagning i privata brunnar

•

nederbördsdata från SMHIs stationer Fårösund Ar samt Auster D

Kontrollpunkter för grundvattennivåmätningar redovisas i tabell l.
Analysparametrar för regelbunden vattenkemisk provtagning i privata brunnar
redovisas i tabell 2. Inledningsvis kommer även en referensprovtagning i privata
brunnar att ske, med analysparametrar enligt tabell 3. Referensprovtagningen sker
med syfte att få en god allmänkemisk bild över de privata brunnarna och utgör
referensvärden om anmälan om försämrad vattenkvalitet inkommer.
Tabell 1. Kontrollpunkter för grundvatten i berg.

Borrhål i berg

Privata brunnar i berg

BH10

Lärbro Stora Källstäde 1:33

Brunn nr1

BH11

Lärbro Stora Källstäde 1 :69

Brunn nr 2

BH20

Lärbro Stora Vikers 1:13

Brunn nr 3

BH21

Lärbro Stora Vikers 6:1

Brunn nr 4
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BH30

Lärbro Lilla Takstens 1 :20

Brunn nr 5

BH31

Lärbro Lilla Takstens 1:22

Brunn nr 6

BH40

Lärbro Lilla Takstens 1:32

Brunn nr 7

BH41

Lärbro Lilla Takstens 1:36

Brunn nr 8

BH50

Lärbro Lilla Takstens 1:7

Brunn nr 9

BH60

Lärbro Rangvide 1:5

Brunn nr 10

Tabell 2. Analysparametrar för regelbunden provtagning i privata brunnar.

Analysparameter
Ammonium-kväve
Ammonium
Nitrat-kväve
Nitrat
Bly

Kadmium
Koppar
Krom
Kvicksilver
Nickel
Tallium
Vanadin
Zink
Arsenik
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Tabell 3. Analysparametrar för referensprovtagning dricksvatten.

Analysparameter

Odlingsbara mikroorganismer
Koliforma bakterier
E.coli
Alkalinitet
COD

Färg
Konduktivitet
Lukt
PH

Turbiditet
Ammoniumkväve
Ammonium
Nitritkväve
Nitrit
Aluminium
Järn
Kalcium
Koppar
Magnesium
Mangan
Hårdhet
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Kontrollpunkternas lokalisering redovisas på plankarta i Bilaga l. Nederbördsdata
som dygnsmedelvärden från SMHIs stationer Fårösund Ar samt Austers D.
Borrhålen l O, 20, 30 och 40 är utförda till 6 m djup. Borrhålen 11, 21, 31 och 41 är
utförda till 30 m djup. Borrhålen 50 och 60 är belägna inom planerat brytområde
och kommer att utgå som kontrollpunkter när brytningen når dessa.

4

Mätfrekvens och mätmetodik

4.1

Grundvattennivåer i berg
Observation av grundvattennivåer i berg sker i hammarborrade observationshål
listade i tabell 1.1 borrhålen 10-41 sker mätning med automatiska tryckgivare och
manuella mätningar.
Mätningarna sker med automatiska tryckgivare som registrerar nivåerna med en
lägsta mätfrekvens av var sjätte timma. Tryckgivarna har en upplösning av 0,02 %
av mätområdet som är maximalt 50 m. Manuell avläsning samt tömning av
tryckgivare sker enligt tabell 4. Manuell mätning görs med ljuslod eller
motsvarande. Avståndet mellan borrhålets överkant foderrör ned till vattenytan
avläses och relateras till ett absolut höjdsystem. Principen för en manuell mätning i
ett borrhål visas i figur l nedan.
Mätningar i privata brunnar utförs på motsvarande sätt som mätningar i borrhål i
berg. Innan mätningar inleds installeras en mätslang i brunnen där tryckgivaren
placeras för att undvika att mätutrustningen fastnar i brunnens befintliga utrustning.
Mätslangen eller brunnens överkant utgör referenspunkt för nedmätningen.
Brunnarnas referenspunkt mäts in med GPS.
Tabell 4

Mätmetod och mätfrekvens för grundvattennivåer i berg.

Frekvens

Borrhål i berg

Privata brunnar

Automatisk tryckgivare

4:e timma

6:e timma

Manuell avläsning

1 gg/månad

6 gg/år

Tabell 5

Mätmetod och mätfrekvens för bergborrhål i planerat brytområde (BH50 och
BH60).

Frekvens
Manuell avläsning

6 gg/år
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Principskiss för mätning av vattennivå
i borrhål
+ höjd t ex. +19,55

Figur 4

4.2

Principen för mätning av vattennivå i ett borrhål

Vattenkemisk provtagning
Vattenkemisk provtagning i privata brunnar sker med parametrar som kan kopplas
till verksamheten. Analys sker på ackrediterat laboratorie. Provtagning sker två
gånger per år. Inledningsvis görs även en referensprovtagning med
dricksvattenanalys vid två tillfällen under ett år, en vid höga grundvattennivåer
samt en vid låga grundvattennivåer.

4.3

Nederbördsmätningar
Nederbördsdata inhämtas i samband med analys av data från SMHIs närmaste
väderstationer Fårösund Ar samt Austers D, d.v.s. efter förskede, efter driftskede
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och efter efterkontrollperioden. Nederbördsdata från dessa två mätstationer
sammantaget bedöms representera nederbördsförhållanden vid Hoburgsmyr väl.

UPPFÖLJNING
I samband med genomförda manuella mätningar i privata brunnar, en gång
varannan månad, sammanställs och granskas insamlade data för en
kvalitetskontroll. Resultat från i kontrollprogrammet utförda mätningar följs upp
genom en analys av insamlade data. Det innebär att utförda mätningar förs in i en
databas och analys av grundvattensituationen utförs genom att mätvärden och
trender plottas i grafer. Vattenkvaliteten granskas och jämförs med SLVS råd för
enskild dricksvattenförsörjning. Grundvattennivåerna utvärderas i relation till
nederbördsdata och tidigare mätningar. SGUs uppgifter om aktuell
grundvattensituation på Gotland inhämtas vid sammanställning
Statistisk bearbetning av data omfattar bl.a. studier av medelvärden och variationer
över relevanta tidsperioder.
Om utförda mätningar indikerar avvikelser utförs en kontrollmätning i
observationspunkten och om behov föreligger inleds en utredning av orsaken.

RAPPORTERING
Redovisning av erhållna resultat från kontrollprogrammet sker i skriftlig rapport
årsvis.
Eventuella förändringar av kontrollpunkter rapporteras och motiveras till
tillsynsmyndigheten löpande.

Kontrollprogrammet har på uppdrag av Nordkalk upprättats av:
Bergab - Berggeologiska Undersökningar AB
Annika Nilsson
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1

INLEDNING
Nordkalk AB bedriver kalkbrytning vid Klinthagens dagbrott på Gotland.
Miljödomens tillstånd för brytning av kalk vid Klinthagens dagbrott lämnades 13
oktober 2003.1 tillståndet angavs att de hydrogeologiska förhållandena ska
kontrolleras enligt det förslag till kontrollprogram som presenterades i IVL:s MKB
2003. Av olika skäl har kontrollen inte utförts helt enligt föreslaget
kontrollprogram.
Med anledning av detta har Länsstyrelsen utfärdat ett föreläggande den 28
september 2012, som innebär att fortsatt brytning ej är tillåten innan ett nytt
kontrollprogram har upprättats och godkänts. Ett sådant kontrollprogram ska
beskriva de kontroller som är behöver genomföras innan fortsatt brytning sker samt
omfattningen av de kontroller som bör ske efter avslutad brytning.
Kontrollprogrammet omfattar kontrollmoment som har direkt samband med
bortledande av grundvatten.

2

SYFTE
Syftet med kontrollprogrammet är att följa upp grundvattennivåer och
ytvattennivåer i anslutning till bergtäkten och i den närliggande Hoburgsmyr, som
är ett Natura 2000 område, innan de sista tre salvorna i dagbrottet kan tas ut.

3

TIDIGARE GENOMFÖRD KONTROLL
Kontrollmoment i gällande kontrollprogram som utförts är mätningar av
grundvattennivåer i sex borrhål i berg. Kontrollmoment som ej är utförda är
mätning av avrinningen via pegel vid det s.k. slukhålet samt mätning av nederbörd i
myren. Verksamhetsutövaren Nordkalk AB har uppfattat att muntlig
överenskommelse träffats med tillsynsmyndigheten att dessa kontrollmoment skulle
utgå. Tillsynsmyndigheten anser att en sådan överenskommelse ej har förelegat.
Nordkalk AB har redovisat genomförd kontroll för Länsstyrelsen i årliga rapporter
från 2004 och framåt.

4

DEFINITION AV TIDSPERIODER FÖR KONTROLL

4.1

Förskede
Förskedet omfattar tidsperioden då ingen brytning sker fram till dess att de sista två
pallarna tas ut. Preliminärt utförs kontrollen med i föreliggande dokument
beskriven omfattning under sex - nio månader från det att nivåmätningarna i
aktuella våtmarker inleddes 2013-04-29.
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4.2

Driftskede
Driftskedet omfattar tidsperioden då bergtäkten är i drift, d.v.s. så länge som
brytningen pågår i Klinthagen. Kontrollen utförs med i föreliggande dokument
beskriven omfattning under brytningstiden.

4.3

Efterkontroll
När de sista pallarna i bergtäktens norra del tagits ut är bergtäkten avslutad.
Efterkontrollen utförs prelimärt tolv månader efter att sprängningsarbetet med de
tre kvarvarande salvorna är avslutat.

KONTROLLVARIABLER
Kontrollvariablerna med koppling till grundvattenbortledning för Klinthagen är
grundvattennivåer, ytvattennivåer och nederbörd: Följande data samlas in:
•

grundvattennivåmätningar i borrhål i berg

•

ytvattennivåmätning i Hoburgsmyr

•

ytvattennivåmätning i referensvåtmark söder om Hoburgsmyr

•

ytvattennivåmätning i referensvåtmark Rutemyr

•

nederbördsdata från SMHIs stationer Fårösund Ar samt Auster D

•

avvägning av ovan nämnda ytvattenpeglar (kontroll att peglar ej rör sig med
tjälen)

Samtliga ingående kontrollvariabler listas i tabellform nedan.
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Tabell 1. Kontrollpunkter för yt- och grundvatten

Borrhål i berg

Ytvattenpeglar

Nederbörd

BH10

Pegel Hoburgsmyr

Nederbördsdata
som dygnsmedelvärden från
SMHIs stationer
Fårösund Ar samt
Austers D

BH11

Pegel
referensvåtmark
söder om
Hoburgsmyr

BH20

Pegel
referensvåtmark
Rutemyr

BH21
BH30

BH31

Kontrollpunkternas lokalisering redovisas på plankarta i Bilaga l.
Borrhålen 10, 20 och 30 är utförda till 6 m djup. Borrhålen 11,21 och 31 är utförda
till 30 m djup. Borrhålen är försedda med väl uppstickande foderrör. Borrhål 10 och
11 visas på fotografi i figur l.
Två peglar i form av ett 1,5 m långt l-tums rör som är slitsat med 1-2 mm breda
slitsar på den nedersta metern har etablerats dels i bäcken vid slukhålet vid
Hoburgsmyr se figur 2, dels vid en våtmark söder om Hoburgsmyr, se figur 3.
Peglarna har neddrivits ca 0,5 m med slägghammare i de tunna jordlager som ligger
ovanpå berget.
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Figur l

Borrhål 10 och Borrhål 11
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Figur 2

Pegel vid Hoburgsmyr

Figur 3

Pegel i våtmark söder om Hoburgsmyr
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Den södra våtmarken ligger uppströms dagbrottet Klinthagen, inom samma
avrinningsområde som Hoburgsmyr, och bedöms ej påverkas av ett eventuellt
inläckage till dagbrottet. Våtmarkens tillrinningsområde är mindre än
tillrinningsområdet för Hoburgsmyr, vilket innebär att nivåerna i våtmarkerna inte
nödvändigtvis kommer att variera med samma mönster. En våtmark med ett mindre
tillrinningsområde kan t. ex. vara känsligare för perioder med torka och påfyllnaden
i samband med nederbörd kan ske snabbare. Våtmarkens magasinsvolym har stor
betydelse för hur nivåerna i våtmarken fluktuerar. Detta måste vägas in vid analys
av insamlade data.
För att erhålla ett bättre underlag för tolkning kommer höjddata från Lantmäteriets
nya höjddatabas att köpas in för tillrinningsområdet för de båda våtmarkerna vid
Hoburgsmyr.

6

Mätfrekvens och mätmetodik

6.1

Grundvattennivåer i berg
Observation av grundvattennivåer i berg sker i hammarborrade observationshål
listade i tabell l.
Mätningarna sker med automatiska tryckgivare som registrerar nivåerna med en
lägsta mätfrekvens av var sjätte timma. Tryckgivarna har en upplösning av 0,02 %
av målområdet. Manuell avläsning samt tömning av tryckgivare sker enligt tabell 2.
Manuell mätning görs med ljuslod eller motsvarande. Avståndet mellan borrhålets
överkant foderrör ned till vattenytan avläses och relateras till ett absolut
höjdsystem. Principen för en manuell mätning i ett borrhål visas i figur 4 nedan
samt i bilaga 2.
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Principskiss för mätning av vattennivå
i borrhål
höjd t ex. +19,55

Principen för mätning av vattennivå i ett borrhål

Figur 4

Tabell 2

Mätmetod och mätfrekvens för g 'rundvattennivåer i berg i olika skeden

Frekvens

Förskede

Driftskede

Efterkontroll

Automatisk
tryckgivare

4:e timma

4:e timma

4:e timma

Manuell
avläsning

1 gg/månad

1 gg/vecka

1 gg/månad
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6.2

Ytvattennivåer i våtmarker
Observation av nivåer for ytvatten sker med hjälp av etablerade peglar i
Hoburgsmyr samt i en referensvåtmark söder om Hoburgsmyr. Dessutom inhämtas
värden från en referensvåtmark i anlutning till Bunge, Rutemyr. Avståndet från
pegelns överkant till vattenytan avläses med hjälp av tumstock eller ljuslod.
Automatisk registrering av nivåer sker dessutom med hjälp av automatisk
tryckgivare som etablerats i botten av pegeln, se figur 4. Manuell avläsning samt
tömning av tryckgivare i olika skeden sker en enligt tabell 3. Principen för mätning
av vattennivån vid en pegel visas i figur 5 nedan.

Principskiss för mätning av vattennivå
vid pegel

H- höjd t ex. -H7.3B

Figur 4

Principen för mätning av vattennivå vid en pegel
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Tabell 3

6.3

Mätmetod och mätfrekvens för ytvattennivåer i olika skeden

Frekvens

Förskede

Driftskede

Efterkontroll

Automatisk
tryckgivare

6:e timma

6:e timma

6:e timma

Manuell
avläsning

1 gg/månad

1 gg/vecka

1 gg/månad

Nederbördsmätningar
Nederbördsdata inhämtas i samband med analys av data från SMHIs närmaste
väderstationer Fårösund Ar samt Austers D, d.v.s. efter förskede, efter driftskede
och efter efterkontrollperioden. Nederbördsdata från dessa två mätstationer
sammantaget bedöms representera nederbördsförhållanden vid Hoburgsmyr väl.

6.4

Höjdavvägningar
Hammarborrhålens rör överkant är inmätt sedan tidigare och förändras inte med
tiden. Peglarnas rör överkant mäts in efter etableringen, under våren 2013.
Höjdavvägningarna utförs med en noggrannhet av ±2 cm. Risk finns att peglarnas
nivå påverkas av tjäle. För att möjliggöra korrigering av nivåerna genomförs därför
en extra inmätning när tjälen börjar uppträda, d.v.s. ca oktober eller november
2013. Ytterligare en inmätning sker när tjälen sedan släpper våren 2014. Om
peglarna visar konstant nivå vid ovan angivna inmätningar utförs inga fler
avvägningar. Om peglarna rör sig mer än 2 cm i höjdled fortsätter årstidsvisa
avvägningar 4 ggr/år så länge kontrollprogrammet löper.

7

UPPFÖLJNING
Förskede
I samband med genomförda manuella mätningar, d.v.s. en gång per månad
sammanställs och granskas insamlade data för en kvalitetskontroll. Resultat från i
kontrollprogrammet utförda mätningar följs i förskedet upp genom en analys av
insamlade data innan uttag av kvarstående pallar, preliminärt efter en mätperiod om
sex - nio månader. För grundvattennivåmämingar innebär det att utförda mätningar
förs in i en databas och analys av grundvattensituationen utförs genom att
mätvärden och trender plottas i grafer. Grundvattennivåerna utvärderas i relation till
nederbördsdata och tidigare mätningar. SGUs uppgifter om aktuell
grundvattensituation på Gotland inhämtas vid sammanställning
Yrvattennivåerna i de båda myrarna kommer att jämföras och analyseras m.h.t.
nederbörd och temperatur. Som jämförelse kommer även nivådata från ytterligare
en referensmyr, Rutemyr, i anslutning till Bungetäkten att användas i analysen.
Referensvåtmarken (Rutemyr) vid Bunge har ett större tillrinningsområde än

Uppdragsnummer
Datum
Revisionsnummer

UG13015
2013-09-21
Rev 1

L:\UPPDRAG\UG13015 Kontrollprogram Hoburgsmyr\Text\Arbetsmaterial\Kontrollprogram Klinthagen_Hoburgsmyr\Kontrollprogram Klinthagen_Hoburgsmyr.docx

10(10)

aktuell referensmyr och liknar därför Hoburgsmyr i större utsträckning än den
närliggande referensvåtmarken.
Statistisk bearbetning av data omfattar bl.a. studier av medelvärden och variationer
över relevanta tidsperioder. Korsplottar används för att studera korrelationen mellan
olika observationspunkters samverkan. Om nödvändigt kan jämförelser utföras med
hjälp av normalisering av nivåer och deras fluktuationer. Exakt vilken statistisk
bearbetning som behövs för att utvärdera insamlade data beslutas baseras på
resultaten från insamlade data. Vald statistisk bearbetningsmetod beskrivs i
utvärderingen.
Driftskede
Sammanställning av resultaten från i kontrollprogrammet utförda mätningar sker en
gång per vecka. Förutom nivåavläsningar i bergborrhål och ytvatten sker manuella
besiktningar av den nya fronten efter varje salva. Brytfronten besiktigas med
avseende på synliga vatteninläckage. Om stora inläckage uppträder upphör
brytningen och åtgärder vidtas. Resultat från de utförda mätningarna i
kontrollprogrammet ligger till grund för beslut om ändringar i mätprogrammet.
Ändringar görs i samråd med tillsynsmyndigheten.
En mer genomgripande utvärdering av insamlade data sker på motsvarande sätt
som för forskedet vid avslutad brytning om inga alarmerande resultat erhålls under
pågående brytning.
Efterkontroll
Efterkontrollen följs upp på motsvarande sätt som för förskedet. Data
kvalitetssäkras varje månad och sex månader efter avslutad brytning genomförs en
analys av data som sammanställs i en skriftlig rapport.
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RAPPORTERING
Redovisning av erhållna resultat från kontrollprogrammet sker i skriftlig rapport
efter förskedet, efter driftskedet samt efter utförd efterkontroll. Om
tillsynsmyndigheten önskar presenteras de skriftliga rapporterna vid ett tillsynsmöte
efter respektive skede.
Eventuella förändringar av kontrollpunkter rapporteras och motiveras till
tillsynsmyndigheten löpande.
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Icke-teknisk sammanfattning
Nordkalk AB planerar att utvidga sin pågående kalkstensbrytning i Klinthagentäkten på norra
Gotland. Skälet är att det stenreserverna i det gällande tillståndet tar slut våren 2020. För att kunna
fortsätta verksamheten på Gotland behövs därför ett nytt tillstånd som säkrar fortsatt
råvarutillgång.
Ansökan omfattar tillstånd för täktverksamhet och tillhörande vattenverksamhet. Verksamheten
planeras ske dels inom det befintliga tillståndets täktområde, dels i fyra nya områden. Två av
dessa, kallade Södra Klinthagen och P2N Norra innebär enbart brytning på djupet inom dagens
täktområde. De två andra, Nordkross och Nordvästra Klinthagen, ligger omedelbart nordnordväst
om dagens takt och innebär därmed en utvidgning av taktens areal från omkring 250 hektar till
omkring 280 hektar. Vattenverksamheten inom täktområdet förändras inte direkt av dessa
utvidgningar. Täktvattnet kommer att fortsätta ledas i huvudsak via befintligt ringledsdike genom
takten till Fall 2-sjön i södra delen av takten. Därifrån kan vattnet brädda till den angränsande
mindre täktsjön Polenhålet för att slutligen pumpas mot Klinthagenbäcken.
Som en reaktion på de senaste somrarnas vattenbrist på Gotland har Nordkalk och Region Gotland
fört en dialog om möjligheten att förstärka regionens VA-nät med vatten från Fall 2-sjön.
Nordkalks ansökan omfattar två alternativ för vattenhanteringen. Scenario l innebär att en
pumpstation och anslutningsledning anläggs vid Fall 2-sjön och upp till 10 l/s avleds till Region
Gotlands VA-nät i Lärbro, dock maximalt 300 000 m3/år. Medelvattenföringen i Klinthagenbäcken
minskar med samma flöde. För att upprätthålla bäckens goda lek- och uppväxtmiljöer för
havsöring samtidigt som vatten avleds till regionens VA-nät planerar Nordkalk att utveckla
regleringen av Fall 2-sjön för att efterlikna flödesdynamiken för ett litet gotländskt vattendrag.
Scenario 2 innebär i korthet att dagens vattenhantering fortsätter under den planerade
verksamhetens drifttid.
Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar arbetsmoment som utförs inom Klinthagentäktens
verksamhetsområde. Det omfattar hela materialflödet, från losstagning och lastning av stenen, via
tippning för primärkrossning i takten och vidare till pålastning på band transportör mot
sorteringsverket samt den vattenverksamhet som bedrivs i Klinthagentäkten. Dessa arbetsmoment
ger upphov till direkt omgivningspåverkan i form av:
•
•
•
•
•

Förändrad markanvändning till följd av avverkning, avbaning och stenbrytning.
Förändrade grundvattennivåer till följd av stenbrytning och bortledning av grundvatten.
Förändrad ytvattensituation till följd av förändrad markanvändning och grundvattensituation.
Förändrad boendemiljö till följd av olägenheter från täktverksamhetens olika arbetsmoment.
Resursförbrukning till följd av utvinning av ej förnybar naturresurs, förbrukning av elenergi,
drivmedel och sprängämnen.

De viktigaste omgivande värden som påverkas i högre eller lägre grad är:
• Boendemiljön för de närboende. I Klinthagentäktens närområde finns ett antal privatbostäder i
Storugns nordväst om takten, längs väg 148 söder om takten och en friliggande bostad väster
om Klinthagen Södra. De består av enfamiljshus i ett eller två plan, i många fall med murstock
och/eller putsade fasader. Framförallt innebär den planerade brytningen i Nordkross och
Nordvästra Klinthagen att verksamheten kommer att bedrivas närmare Storugns än vad som är

fallet idag. Den främsta olägenheten bedöms vara buller från transporter, i lägre grad av
vibrationer och luftstötvågor och i någon mån av damm. Omfattande bullerutredningar har
använts för att utforma Nordkalks bryt- och transportplanering så att störningarna ligger inom
gällande villkor för buller, vibrationer och luftstötvågor. Det bedöms bli en tydlig skillnad
mellan det sökta alternativet och nollalternativet, där konsekvensen av det sökta alternativet
blir negativ eftersom tiotals personer kommer att få en påverkad boendemiljö jämfört med idag,
medan nollalternativet innebär att olägenheterna från täktverksamheten tvärtom helt upphör
inom ett fåtal år.
Resursutnyttjande och resursförbrukning. Den planerade verksamheten innebär att
utnyttjandegraden av kalkstensresursen i Klinthagentäkten ökar ytterligare. Genom att utvidga
takten med Nordkross och Nordvästra Klinthagen får Nordkalk tillgång till stenreserver av hög
kvalitet. Den kalkstenen kan blandas in med sten av lägre kvalitet, som på så vis kan användas i
produkt och avyttras. Scenario l innebär dessutom att en betydande del av
täktvattenbildningen övergår till att bli en vattenresurs. För att kunna utnyttja dessa resurser
krävs främst sprängämne, drivmedel till trucktransporter och elektricitet till bandtransportör
och primärkross. Förbrukningen av dessa resurser blir av samma storleksordning som i
dagsläget. Nollalternativet innebär att resursförbrukningen upphör lokalt, men också att viss
miljöpåverkan flyttas från Klinthagentäkten och Gotland till annan kalkstenstäkt, sannolikt
utomlands. Eftersom marknadens efterfrågan på kalkstensprodukter i huvudsak får antas vara
oberoende av Nordkalks verksamhet på Gotland kommer en avveckling av Klinthagentäkten
att medföra motsvarande ökning på annan ort. Det krävs i så fall mångfaldigt längre
transporter, både över land och till sjöss för att nå stålverken i Bottenviken. Det sökta
alternativet bedöms därför ge ett betydligt bättre resursutnyttjande än nollalternativet, eftersom
en större del av berggrunden inom verksamhetsområdet tas till vara för mineralförsörjning och
en stor del av täktvattenbildningen tillgängliggörs för Region Gotlands VA-nät.
Nordvästra Klinthagens betydelse för Gotlands djur- och växtliv. Nordkross och Nordvästra
Klinthagen har inventerats med avseende på naturvärden, kärlväxter, dagfjärilar och fåglar.
Den södra delen av Nordvästra Klinthagen, totalt omkring 13 hektar, har höga till mycket höga
naturvärden som kommer att avverkas och brytas ut. Under inventeringarna hittades totalt fyra
rödlistade kärlväxtarter och ytterligare tre som omfattas av artskyddsförordningen. Eventuellt
växer även ett exemplar av avarönn i området. Därutöver har de rödlistade fjärilsarterna
apollofjäril och svartfläckig blåvinge samt mindre blåvinge observerats i inventeringsområdet,
liksom fyra fågelarter som är upptagna på rödlistan och/eller i fågeldirektivet. Dessa fynd,
liksom de samlade naturvärdena, är knutna till de öppna naturtyperna basiska berghällar,
alvarmark med och utan inslag av karst samt gles kalkpräglad tallskog. Upprätthållandet av
aktuella arters och naturtypers bevarandestatus på populationsnivå i dess naturliga
utbredningsområde bedöms inte försvåras eftersom den planerade verksamhetens omfattning
är så begränsad. Däremot bedöms konsekvensen av det sökta alternativet orsaka måttligt
negativa konsekvenser till följd av den lokala förlusten av naturvärden. För att lindra
konsekvensen planerar Nordkalk att utöka restaureringen av fjärilsgod mark strax norr om
täktområdet, genom försiktig röjning av igenväxningsmark. Nollalternativet innebär att
återställningen av täktområdet tidigareläggs jämfört med det sökta alternativet. Återställningen
bedöms medföra positiva effekter för djur- och växtlivet lokalt, då nya värden tillförs och/eller
återskapas.
Hoburgsmyrs Natura 2000-område. Det är inrättat till skydd för Hoburgsmyr, som är en av
norra Gotlands största opåverkade myrar. Myren har ett av de större knappagbestånden på
Gotland, är fri från hydrologiska störningar samt har en rik förekomst av kärrnycklar. Området
är också utpekat som riksintresse för naturvård och naturreservat och ingår i Myrskyddsplan
för Sverige. Den planerade verksamheten kommer att bedrivas flera hundra meter ifrån Natura
2000-området, vilket gör att den direkta påverkan blir starkt begränsad. De hydrogeologiska

utredningarna som har genomförts under hösten 2017 visar också att myren inte kommer att
påverkas av den planerade verksamheten. Påverkan på grundvattennivåerna blir lokala och
bedöms därför inte medföra några negativa konsekvenser för Hoburgsmyrs Natura 2000område. Det blir med andra ord ingen skillnad i konsekvens för det sökta alternativet och
nollalternativet.
• Klinthagenbäcken. Efter Nordkalks senaste tillståndsprövning 2014-2015 har bolaget genomfört
miljöförbättrande åtgärder i syfte att förbättra förutsättningarna för havsöring att leka i bäcken.
Vandringshinder har tagits bort och lekbottnar har ställts i ordning. Inventeringar har också
kunnat konstatera flera lekplatser. Kunskapen om bäcken har ökat väsentligt under de senaste
åren, i takt med att Nordkalk har genomfört omfattande förbättringar och vattenhanteringen i
takten och de miljöförbättrande åtgärderna i bäcken. Underlaget bedöms därför vara fullgott för
att reglera avledningen av täktvatten till bäcken utan att störa ekologin, oavsett om Scenario l
eller Scenario 2 väljs. Det blir med andra ord ingen skillnad i konsekvens för det sökta
alternativet och nollalternativet.
Osäkerheterna i konsekvensbedömningarna har hanterats genom att genomgående använda
konservativa antaganden, det vill säga att hellre överskatta än underskatta de negativa
konsekvenserna och tvärtom underskatta snarare än överskatta de positiva konsekvenserna.
Generellt är kunskapsunderlaget för den här miljökonsekvensbedömningen gott. Det beror i hög
grad på att Klinthagentäkten nyligen har genomgått en miljöprövning och att kontroll och
uppföljning av villkoren som meddelades då, liksom av de villkor som gällde tidigare, ytterligare
har ökat kunskapen om verksamheten och dess omgivningspåverkan. Genomförda
miljöförbättrande åtgärder, särskilt vad gäller vattenhanteringen har underlättat kontroll och
övervakning av verksamheten. Inom ramen för den här miljökonsekvensbedömningen har
ytterligare fördjupade utredningar genomförts för att komplettera kunskapsunderlaget, särskilt
med avseende på Nordkross och Nordvästra Klinthagen. Miljökonsekvensbeskrivningen strävar
efter att tydligt och transparent redovisa hur bedömningarna har gjorts för att låta varje läsare göra
sin egen värdering av osäkerheten. Därför har i många fall hänvisningar gjorts till de olika
underlagsrapporterna hellre än att enbart ge en heltäckande, men förenklad, sammanfattning av
utredningarna.

Läsanvisningar
Den här rapporten är en så kallad miljökonsekvensbeskrivning, som sammanfattar resultaten av
den genomförda miljökonsekvensbedömningen. Både rapporten och processen förkortas ofta
MKB. Det är miljöbalken som ställer krav på att verksamhetsutövare genomför en MKB för att
kunna söka tillstånd för bland annat täktverksamhet. Rapporten ska med andra ord lämnas in
till tillståndsmyndigheten, i det här fallet mark- och miljödomstolen, som en bilaga till
tillståndsansökan
Syftet med MKB att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar
utveckling främjas. Miljökonsekvensbeskrivningen ska omfatta verksamhetens miljöeffekter,
det vill säga "direkta eller indirekta effekter som är positiva eller negativa, som är tillfälliga eller
bestående, som är kumnlativa eller inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt
på
1. befolkning och människors hälsa,
2.

djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap., och biologisk mångfald i övrigt,

3.

mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö,

4.

hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,

5.

annan hushållning med material, råvaror och energi, eller

6.

andra delar av miljön " (6 kap. 2 § miljöbalken).

Rapporten är uppdelad i åtta kapitel:
1. Inledningen beskriver kortfattat Nordkalks nuvarande tillstånd och vad ansökan omfattar.
2. Pågående verksamhet ger en introduktion till den pågående verksamheten i
Klinthagentäkten.
3. Ansökt verksamhet sammanfattar på vilka sätt den planerade verksamheten skiljer sig från
den pågående.
4. Alternativ redogör för nollalternativet, om Nordkalk inte får det sökta tillståndet, och
alternativa lokaliseringar. De alternativa utformningarna av transportvägar och
vattenresurshantering i takten beskrivs i respektive avsnitt i kapitel 3.
5. Samrådsprocessen beskriver när och hur samrådet genomfördes samt vad som
framkommit.
6. Omgivningar och planförhållanden beskriver taktens som sådan, hur de närmaste
omgivningarna ser ut och vilka naturvärden det finns som kan påverkas av den planerade
verksamheten.
7. Miljökonsekvensbedömningen går igenom varje miljöaspekt för sig tillsammans med
nollalternativet.
8. Samlad miljöbedömning gör en sammanvägning av alla aspekter och jämför det sökta
alternativet med nollalternativet.

Inledning
Följande miljökonsekvensbeskrivning har sammanställts av IVL Svenska Miljöinstitutet AB på
uppdrag av Nordkalk AB under perioden maj 2017-februari 2018.

1.1

Nuvarande verksamhetstillstånd

Nordkalk har idag tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet av kalksten i Klinthagentäkten
(fastigheten Gotland Lärbro Stora Vikers 1:94) med en maximal årlig volym om 3,5 miljoner ton
och en maximal volym om 20,5 miljoner ton (Mål nr M 2175-14 och M 11317-14). Tillståndet
omfattar miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet och tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (så
kallat Natura 2000-tillstånd) och innebär att Nordkalk får
• utföra samtliga de arbetsmoment som behövs för verksamheten innefattande bland annat
borrning, sprängningsarbeten, schaktning, uppläggning samt lastning, krossning och
transporter av kalksten samt åtgärder för efterbehandling av takten,
• bortleda inläckande yt- och grundvatten från Klinthagentäkten och utföra vissa anläggningar
för detta, samt
• utföra miljöförbättrande åtgärder i Klinthagenbäcken.

1.2

Nordkalks ansökan i korthet

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) gäller Nordkalk AB:s planerade utvidgning av
kalkstensbrytningen i Klinthagentäkten på norra Gotland. Den nuvarande brytningstakten är cirka
1,7-2,0 miljoner ton kalksten per år och planerna är att hålla samma brytningstakt även i
fortsättningen. Ansökan omfattar tillstånd för täktverksamhet och tillhörande vattenverksamhet:
• Nordkalk söker tillstånd för fortsatt och utökad takt av kalksten. Utökningen omfattar fyra nya
delområden. Två av dessa, benämnda Södra Klinthagen och P2N Norra, ligger i den nuvarande
takten och innebär att takten utvidgas på djupet. De två andra, Nordkross och Nordvästra
Klinthagen, ligger omedelbart norr om taktens nuvarande gräns och utvidgar takten på ytan.
Områdenas lokalisering, utbredning och slutligt djup framgår av Figur l.
• Nordkalk söker fortsatt tillstånd för bortledning av täktvatten. Gotland har de senaste somrarna
upplevt en svår vattenbrist För att bättre hushålla med vattenresursen har Nordkalk och Region
Gotland sedan 2016 fört en dialog om att leda en delström av täktvattnet till regionens VA-nät.
Det här förslaget ingår i ansökans som Nordkalks Scenario l för taktens vattenhantering.
Scenario 2 är att även fortsättningsvis leda allt överskottsvatten mot Klinthagenbäcken.
Scenarierna beskrivs i avsnitt 3.1.6.

Pall-2. låg kvalitet
l \
Pall-2, märgel

Figur 1. Översiktskarta över de fyra nya brytomraden som ingår i Nordkalks ansökan om utvidgat tillstånd för
Klinthagentäkten. Djupet för respektive område anges i RT90, vilket motsvarar meter över havsytan
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Pågående verksamhet
Nordkalk har utförligt beskrivit både pågående och planerad verksamhet i den tekniska
beskrivningen. Bland annat går den tekniska beskrivningen igenom reserverna av olika
stenkvalitéer i taktens olika delar. Likaså beskrivs skyddsåtgärderna i detalj. Nedan ges endast en
sammanfattning i urval av verksamhetsbeskrivningen, för att ligga till grund för
konsekvensbedömningarna.

2.1.1

Lokalisering

Klinthagentäkten ligger söder om Storugns, där Nordkalk har verksamhet i form av kross- och
sorteringsverk, underhållsverkstad och utlastningshamn. De båda verksamhetsområdena är
förbundna med bandtransportör för den krossade stenen från takten och enskild truck- och bilväg.
Figur 18 visar taktens utbredning och infrastruktur. Täktområdet enligt gällande tillstånd är cirka
254 hektar. Det ansökta täktområdet blir cirka 282 hektar. Omkring 25 hektar av täktområdets
nordöstra del har börjat återställas. Ytterligare omkring 5 hektar runt det planerade Södra
Klinthagens märgelbrott är återställda. I södra delen av takten ligger Pall-2sjön och Polenhålet,
som är två vattenfyllda återställningsområden. Genom och invid takten löper ett nät av truckvägar,
som har etablerats under hela taktens framväxt. De utgör en viktig grund för en funktionell drift av
täktverksamheten.
I Klinthagen finns en fordonspark med ett antal truckar, lastmaskiner och grävmaskiner som lastar
och transporterar den utbrutna kalkstenen från brytfronterna. Vid normal produktion har
Nordkalk fyra till fem truckar om 65 ton nyttolast i drift, tillsammans med två larvgående
grävmaskiner och två till tre hjullastare. Vid laddning av sprängmedel inför sprängning används
en laddbil. Utöver de tunga fordonen används även ett antal servicebilar för att sköta den ordinarie
driften och underhållsverksamheten. Under vissa perioder av året flyttas även avbaningsmassor
inom täktområdet dagtid vardagar eller helgtid i syfte att återställa brytområden som är
färdigutbrutna.
I hörntornet mellan det korta och långa transportbandet finns ett ställverk som försörjer
primärkrossen, transportband och pumpar vid krossgropen med ström. Där så är möjligt försöker
Nordkalk göra ytterligare elanslutningar till GEAB:s ställverk norr om Klinthagen, att
strömförsörja pumpar vid brytfronterna längs med denna pallkant. Vid mer avlägsna brytfronter
finns två mobila dieselelverk som strömkälla för att driva pumpar.

Ffkabod och uppställning
borriggar

Figur 2. Infrastruktur i Klinthagentäkten i form av aktiva brytfronter, truckvägar, ställverk, krossgrop samt
transportband. Nui>arande truckväg från Klinthagen till Storugns är utritad med rödfärg.
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2.1.2

Verksamhetsbeskrivning

Nordkalk har brutit kalksten i Klinthagentäkten sedan 1987. Innan dess bröts kalksten i
Storugnstäkten, strax norr om Klinthagentäkten. Stenen transporteras till Nordkalks sorteringsverk
och utskeppningshamn i Storugns. Materialflödet i Klinthagen bygger på en god planering mellan
en rad olika arbetsmoment och flera tekniska steg, Figur 19. Stenhanteringen föregås av avbaning
av marken inkluderats som genomförs vid behov med lite längre intervaller. Efter avslutad
brytning ska täktområdet återställas i enlighet med en i förväg godkänd plan.

Borrning

^^. ,
^^
^Sprängning m Lastning

^^ Transport
J tiii kross

^^

Krossnmg

^^. Transport-

figur 3. Materialflödet i Klinthagen kräver en god planering mellan flera olika arbetsmoment för att hålla ett så jämt
produktionsflyt som möjligt i verksamheten.

• Materialflödet inleds med borrning följt av sprängning. Brytningen sker genom veckovis
sprängning på fasta sprängningstider på dygnet. I snitt sker två till tre sprängningar per vecka.
Inför sprängningen används borriggar för att borra hål för sprängladdningen. För de stenblock
som blir för stora efter sprängning knackas till mindre stenbitar med ett så kallat
skutknackarredskap i form av en hydraulisk hammare på en grävmaskin. Borrning och
skutknackning sker endast dagtid vardagar i verksamheten för att minimera störande buller
från verksamheten.
• Den losstagna stenen lastas på truck med hjälp av larvgående grävmaskin som står uppe i
stenskottet och lastar, och/eller hjullastare, se Figur 4.
• Stenen transporteras till primärkrossen, som är placerad i centrala delen av Klinthagentäkten
(Figur 2). Truckarna tippar stenen direkt i primärkrossen, som automatiskt matar ut den
krossade stenen på en bandtransportör mot sorteringsverket i Storugns.
• Primärkrossen är nedsänkt ungefär till pall 2-djup, vilket innebär att truckarna, enkelt kan tippa
sin last ner i krossen från pall 1-nivån. Krossen får också en bra bullerdämpning i och med sitt
nedsänkta läge.
• Från krossen leder ett transportband upp ur krossgropen och lastas sedan över på ett ytterligare
transportband som transporterar stenen till Storugnsanläggningen för vidare krossning,
sortering och utlastning.

Figur 4. Bild över arbetsfordonen inom takten. I bakgrunden syns en borrigg på pallkanten. Nedanför lastar en
grävmaskin upp sten i en truck för transport inom området till primärkrossen. Bilden är tagen i Klinthagentäkten (Foto
Nordkalk).

2.1.3

Genomförda åtgärder i Klinthagen sedan
prövningen 2015

I samband med den senaste miljöprövningen av Klinthagentäkten (M 2175-14) beslutade Nordkalk
att genomföra flera olika betydande miljöförbättrande åtgärder:

2.1.3.1

Vattenhantering

Vattenhanteringen i en kalkstenstäkt har direkt betydelse för arbetsmiljön, men påverkar också
omgivande natur i högre eller mindre omfattning. Nordkalk har genomfört flera sammanhängande
åtgärder för att säkerställa en betydligt effektivare och mer kontrollerad hantering av täktvattnet.
Den viktigaste komponenten är en stor dikesringled i mellersta delen av takten som leder allt
täktvatten från norra takten och mellersta takten till Pall 2-sjön för sedimentering och
mellanlagring. För det område i takten som ligger i och i närområdet av krossgropen leds vattnet
direkt till Polenhålet. Vid Polenhålet har ett pumphus och flera större och mindre pumpar
installerats. Numer är pumpledningen från Polenhålet den enda utgående vattenpunkten ut ur
Klinthagentäkten. Vidare rinner vattnet över ett större översilningsområde med våtmarksväxter
innan det rinner ner i ett jordbruksdike och ansluter till den naturliga Klinthagenbäcken nedströms
takten. Det finns flera fördelar med att leda överskottsvatten från takten till Pall 2-sjön och
Polenhålet innan det bortleds:
• Förbättrad övervakning genom att flödesmätning av utgående vatten kan göras i en punkt.
• Naturlig rening i täktsjöarna genom försedimentering och viss denitrifikation.
• Utjämning av flöden och halter i bortlett täktvatten.

2.1.3.2

Restaurering av Klinthagenbäcken

Klinthagenbäcken är huvudrecipient för det vatten som pumpas från Klinthagentäkten och i
samband med implementeringen av det nya tillståndet rensades och förbättrades tre
avvattningsdiken i anslutning till eller nedströms takten. En vägtrumma som utgjorde ett
vandringshinder för fisk ersattes med en halvtrumma som är gjord för att skapa lekgrus i botten så
att fisk obehindrat kan passera förbi. Ett mindre rör i jordbruksdiket ersattes även med en något
större trumma för att få ett bättre flöde. I samma jordbruksdike där dikets självfall förbättrades
anlades även ett stort antal lekplatser för havsöring. En årlig inventering av havsöringens lek i
Klinthagenbäcken och de nyanlagda lekplatserna har pågått sedan år 2015.

2.1.3.3

Restaurering av fjärilsgod mark

I samband med att tillstånd för takten i Klinthagens nybrytområde beslutades ställdes villkor om
skyddsåtgärder rörande de naturmiljöer med höga naturvärden som skulle komma att påverkas.
Områdena utgjorde delvis viloplatser och fortplantningsområden för bland annat appolofjäril och
svartfläckig blåvinge vilka är skyddsvärda och listade i art- och habitetdirektivet. En omfattande
restaurering av ca 21 ha mark på fastigheten Takstens Utmark 1:1 har därefter utförts. Åtgärderna
bestod framförallt av röjningsåtgärder och försiktig glesning där bland annat enebuskar, ung tall
och andra typer av buskar röjdes bort.
Inför de nya brytområdena Nordkross och Klinthagen Nordvästra har åtgärder föreslagits att
restaurering genomförs på ytterligare 12,2 ha mark. Marken i fråga är redan idag mer öppen än
tidigare åtgärdade områden (älvar, karsthällmarker eller basiska hällmarker). Denna restaurering
av redan mer öppna ytor föreslås specifikt inrikta sig på att skapa mer gynnsamma förutsättningar
för apollofjäril. Se även bilaga B:10 Förslag till skydds- och bevarandeåtgärder.

2.1.3.4

Tankplats och övriga rutiner för drivmedelshantering

Alla hjulburna dieselfordon i Klinthagen tankas regelbundet vid en tankplats i Klinthagentäkten
som är placerad norr om krossgropen, länkningen sker över hårdgjord yta i form av en tät
betongplatta sedan 2014. För Klinthagens täktverksamhet finns väl utvecklade rutiner för att
hantera spill av diesel och olja från maskiner. Regelbunden utbildning av all täktpersonal
genomförs och en beredskapsrutin och handlingsplan vid större spill finns inövad och personalen
är väl införstådd med kraven rörande miljöfarliga ämnen enligt nuvarande täkttillstånd.
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Ansökt verksamhet
Den planerade verksamheten kommer i allt väsentligt att bedrivas på samma sätt som idag. I
Nordkross, Nordvästra Klinthagen och Södra Klinthagen föregås brytningen av avbaning och
tillhörande hantering av avbaningsmassor. P2N Norra är en del av det aktiva täktområdet och
kräver därför inga inledande arbeten. Det är en likartad situation som idag, där viss brytning
bedrivs i den befintliga takten och viss brytning sker i Nybrytområdet, som föregås av avbaning.
De viktigaste förändringarna av verksamhetens förutsättningar är att:
• Kvaliteten kommer att variera än mer mellan sten från olika brytfronter än vad som har varit
fallet hittills.
• Södra Klinthagen utgör ett nytt område för brytning av märgelsten. Märgel kan av flera
tekniska skäl, som redovisas i den tekniska beskrivningen, inte blandas med så kallad pall 1och pall 2-sten.
• Avstånden både inom täktområdet och mellan brytfront och omgivningen förändras i takt med
att takten utvidgas mot nordväst.
Nedan redovisas hur Nordkalk planerar att anpassa verksamheten till detta, jämfört med dagens
verksamhet. En utförligare beskrivning ges i den tekniska beskrivningen.

3.1.1

Homogenisering av sten före primärkross

Som en konsekvens av att det för de nya brytområdena i norra Klinthagen förekommer partier
med något lägre karbonathalt som påverkar kalkstenens brännegenskaper kan det komma att
behöva tillföras ett nytt steg i produktionsprocessen. Strax väster om primärkrossen finns ett
område som Nordkalk har tillstånd att bryta ut. På så vis kan bolaget skapa en yta där sten kan
homogeniseras, det vill säga blandas. Homogeniseringen är tänkt att ske i ett större lagertält. I
detta lagertält kommer sedan två lastmaskiner av en större modell blanda runt olika stenpartier
med en fraktionsstorlek på 0-1 000 mm. Efter blandning kommer lastmaskinerna tippa den
homogeniserade stenen ner i primärkrossning och sedan transporteras vidare på transportbandet
ner till Storugns.
Nordkalk har inte fattat ett slutligt beslut om homogenisering kommer att krävas. Arbetsmomentet
ingår i förutsättningarna för de bullersimuleringar som har genomförts. Vid en eventuell
genomförande av utbrytning och anläggande av området för Homogeniseringssteget föreslås att
bullret efter genomförande följs upp mot närmaste fastighet Stora Vikers 6:1 i nordväst för att visa
att bullernivåerna stämmer med genomförda simuleringar.

3.1.2

Transport av hanterade material och massor

En stor och viktig del av täktverksamheten är transporterna av hanterade material och massor. I
Klinthagentäkten kan det sammanfattas i fyra olika materialflöden:
• Det största materialflödet utgörs av kalkstenen. Losstagen kalksten transporteras med truck
från brytfronten till primärkrossen och därifrån vidare till Storugns på bandtransportör.
• Ett mindre flöde utgörs av märgelsten. Märgelsten transporteras med truck från brytfront till
mobilkross och vidare till Storugns med truck. Se även avsnitt 3.1.2.1.
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• Inför brytning i Nordkross och Nordvästra Klinthagen behöver bergytan avbanas.
Avbaningsmassorna transporteras med truck för upplag i närområdet. Avbaningsmassorna
utgör en resurs för återställningen. Också inför brytning i Södra Klinthagen behöver vissa
avbaningsmassor flyttas, eftersom delar av området redan är återställt. Se även avsnitt 3.1.2.2.
• Det fjärde materialflödet går från Storugnsverket till de så kallade Nollahögarna direkt norr om
Klinthagentäkten. Vid sekundärkrossning och sortering uppstår ett restmaterial av de minsta
fraktionerna, så kallade fines, som lagras inför framtida försäljning. En del av truckvägen
mellan Storugns och Nollahögarna kommer att gå genom Nordvästra Klinthagen. Se även
avsnitt 3.1.2.3.
Transporterna påverkar omgivningen genom trafikbuller (se även konsekvensbedömningen i
avsnitt 7.3.1), damning från vägbanorna (7.3.3) och emissioner till luft (7.6) till följd av
drivmedelsförbrukningen (7.8.3). Alla transporter är dessutom förknippade med olycksrisker som
kan leda till skada på människors hälsa, egendom och miljön. För att minimera transporternas
omgivningspåverkan och olycksrisker omfattas arbetet av en lång rad skyddsåtgärder, som
sammanfattas kort i 3.2 och beskrivs utförligare i den tekniska beskrivningen.
Som en del av verksamhetsplaneringen har Nordkalk låtit simulera buller från samtliga
materialflödens transporter tillsammans med övriga bullerkällor. Hela utredningen redovisas i
bilaga B:4 Buller. Genom att utvärdera flera olika truckvägsdragningar och transportscheman har
alternativen kunnat prioriteras med avseende på bullerspridning. I utvärderingen av
trucktransportalternativ har även drivmedelsförbrukningen vägts in.
I dagsläget finns inga tekniskt möjliga alternativ att tillgå för att minska trucktransporterna i
takten. Kvalitetskraven på slutprodukten kräver stor flexibilitet i täktverksamheten. För att kunna
blanda sten av olika kvalitet i rätt proportioner krävs flera olika brytfronter. Elektrifierade truckar
finns, men är inte avsedda för den här typen av arbete. De försörjs direkt med elkabel, vilket är en
tekniskt omöjlig lösning i den föränderliga och hårt exponerade miljö som takten utgör (Ola
Thuresson 2018, personlig kommentar). Detsamma gäller i hög grad för grävmaskinerna, som
behöver kunna nyttjas både för lastning vid brytfront och för avbaning utanför aktivt täktområde.
Emissionerna från truckar och övriga arbetsmaskiner minskar successivt i takt med att
inblandningen av biobaserade drivmedel ökar.

3.1.2.1

Kampanjvis brytning, krossning och transport av märgelsten

Nordkalk planerar precis som idag fortsätta producera en märgelstensprodukt till en befintlig
separat kund. Märgelsten har en annan kemisk sammansättning än den stenkvalité som framställs
genom en blandning av så kallad, pall l- och pall 2-sten och kan därför inte blandas in i
Klinthagentäktens ordinarie materialflöde. Detta förklaras utförligare i den tekniska
beskrivningen. Istället för att tippa märgelstenen i primärkrossen för vidare materialtransport med
bandtransportören används istället en separat mobilkross och trucktransport till Storugns.
Nordkalk planerar att producera totalt 300 000 ton märgelsten per år. Inledningsvis placeras
mobilkrossen i märgelbrytområdet i mellersta Klinthagen och i nästa steg flyttas den till Södra
Klinthagen. Vid behov vidtas bullerreducerande åtgärder när mobilkrossnmgen sker i det mer
exponerade mellersta Klinthagen. Det kommer alltså inte att bedrivas brytning i båda
märgelstenområdena samtidigt. Den krossade stenen transporteras längs truckväg genom hela
takten ända upp till Nordvästra Klinthagen och vidare till särskild utpekad lämplig tippningsplats
vid Storugnsverket, Figur 5. Brytning, krossning och transport sker kampanjvis, med upp till
tvåhundrafemtio trucktransporter per kampanjmånad. Eftersom Klinthagentäktens befintliga
truckar används sker inga trucktransporter från andra brytfronter till primärkrossen samtidigt som
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den mobilkrossade märgelstenen fraktas till Storugns. Primärkrossning, homogenisering samt
transportbandet ner till Storugns är därför också avstängda under tiden transport av märgelsten
pågår. Under perioder utanför dessa märgelkampanjer bedöms trucktrafiken vara i det närmaste
obefintlig mellan Klinthagentäkten och Storugns.

3.1.2.2

Hantering av avbaningsmassor i Södra Klinthagen

Sedan tidigare finns det en plan för var och hur avbaningsmassorna från täktområdet ska hanteras.
Denna plan uppdateras med de nya områden som ingår i den planerade verksamheten. Av särskilt
intresse är Södra Klinthagen, eftersom det redan är delvis återställt genom att äldre
avbaningsmassor har förts på delar av området.
Inför brytingen kommer dessa massor att flyttas till ett område i taktens sydvästra del som ännu
inte är återställt. En mindre del av ett efterbehandlat område med ungskog med låga naturvärden
kommer också att avverkas och avbaningsmassorna flyttas till samma område. Kvarvarande
massor kommer stegvis flyttas och slänta stegvis utbrutna pallkanter med i brottet. Hur mycket av
pallkanten som släntas vartefter brytningen sker beror helt på hur mycket massor som behövs.
Detta kommer att beskrivas utförligare i den nya efterbehandlingsplanen.

3.1.2.3

Ny truckväg för transport av restmaterial

I sorteringsverket uppstår så kallat finesmaterial, det vill säga kalksten med fraktionsstorleken
0-25 mm. Det är sten av god kvalitet, men marknaden har historiskt varit mindre än tillgången.
Överskottsfines lagras därför på nollahögen omedelbart norr om Klinthagentäkten. Dagens
truckväg mellan sorteringsverket och nollahögen kommer att flyttas för att anpassas till de nya
brytområdena. Den nya truckvägen kommer att dras över Nordvästra Klinthagen.
En alternativ truckvägsdragning genom Storugnstäkten istället för genom Nordvästra Klinthagen
har utretts. Utredningen visade att en sådan dragning skulle bli både längre och brantare än den
nu föreslagna dragningen. En truckväg genom Storugns skulle orsaka högre
drivmedelsförbrukning och därmed både högre emissioner och kostnader.
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Figur 5. Inledningsvis planeras märgelbri/tningen ske i mellersta Klinthagen. Mobilkrossen placeras där och truckväg A
ajwändsför märgeltransport till Storugns. När märgeln i mellersta området är slut öppnas märgelbrottet i Södra
Klinthagen upp. Mobilkrossen flyttas dit. Truckväg B används till dess att sträckan BC har anlagts.
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3.1.3

Vattenresurshantering i samverkan med Region
Gotland

Nordkalk planerar för att hanteringen av täktvattnet i huvudsak ska fortsätta bedrivas enligt
dagens modell, med avledning och uppsamling i Pall 2-sjön och Polenhålet. Pall 2-sjön är ett
vattenmagasin beläget i Klinthagentäktens södra del. Sjön har en area av knappt 30 ha och ett djup
av 8,5 m och innehåller drygt 2 500 000 m3 vatten. Tillrinningen till magasinet sker från ytor med
en sammanlagd area av 266 ha. Största delen av tillrinningen sker naturligt via dikessystemet från
den norra delen av takten men eftersom brytning till lägre nivåer än sjöns yta pågår så pumpas
även vatten upp från dessa och distribueras till dikessystemet för vidare avrinning till sjön. När
Pall 2-sjön är uppfylld så bräddar den i dagsläget naturligt över en tröskel till Polenhålet. Från
Polenhålet så pumpas vatten över Pallkanten och rinner naturligt vidare till Klinthagenbäcken.
Fördelarna med denna hantering jämfört med situationen före anläggandet av ringledsdiket 2015
är bland andra:
• Förbättrad flödesmätning och kontroll av utgående täktvatten.
• Försedimentering innan bortledning till nedströms liggande översilningsområden och
bäcksystem vilket resulterat i låga halter av suspenderat material på utgående täktvatten.
• Utjämnande magasin av överskottsvatten från takten över året, vilket möjliggör att man kan
bortleda en jämnare volym av vatten till nedströms liggande bäcksystem i syfte att förebygga
oönskade toppar eller att bäcken på motsvarande vis inte torrhålls onödigt länge under
torrperioder.
• Utjämning och sänkning av halterna i tillrinnande täktvatten. Förutom sedimentation som
nämns ovan sker utspädning av den direkta nederbörden över Pall 2-sjön och Polenhålet.
Dessutom bedöms viss naturlig denitrifikation ske som sänker halterna av nitrat ytterligare.
Efter en dialog med Region Gotland planerar Nordkalk att förändra systemet för bortledning av
täktvatten. Idag leds allt överskottsvatten till Klinthagenbäcken som mynnar i
Kappelshamnsviken. Eftersom täktvattnet håller god kemisk kvalitet är ett mer hållbart synsätt att
betrakta det som en potentiell vattenresurs med många tänkbara användningsområden. Nordkalks
huvudinriktning är därför att utveckla vattenhanteringen så att vatten kan ledas både till Region
Gotlands VA-nät och till Klinthagenbäcken. Region Gotland har via Tekniska nämnden
tillsammans med Nordkalk enats om en gemensam avsiktsförklaring om genomförande av detta
vattenprojekt, se bilaga A:13. En förutsättning är att kunskapen har ökat om Klinthagenbäckens
hydrologi och ekologi. Det bedöms vara fullt möjligt att upprätthålla bäckens goda möjligheter till
havsöringslek även med ett väsentligt lägre årsmedelflöde. Om detta alternativ av någon
anledning inte kan genomföras är Scenario 2 att vattenhanteringen fortsätter enligt dagens modell.

3.1.3.1

Vattenbalans

Utgångspunkten för Nordkalks planerade vattenresurshantering är att upprätthålla en långsiktigt
stabil vattenbalans för täktområdet. Det gäller för såväl Scenario l som Scenario 2. Det innebär att
magasinsvolymen hålls konstant på årsbasis, eller med andra ord att årstillrinning och
årsavrinning hålls i balans. Under året regleras magasinet aktivt för att utjämna variationer i
tillrinning och i vattenuttag på ett sådant sätt att vattenföringen i Klinthagenbäcken följer en
naturlig årstidsvariation.
Bäckens avrinningsområde är idag 4,4 km2. Det kommer att öka till 4,5 km2 när takten utvidgas
norrut. Täktområdet ökar från samtidigt från dagens cirka 2,5 km2 till cirka 2,8 km2. Takten utgör
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med andra ord knappt två tredjedelar av hela avrinningsområdet både före och efter planerade
utvidgning1. Långtidsmedelvärdet för bäckens tillrinning är drygt 26 l/s, eller omkring
850 000 m-Vår, vilket motsvarar en täktvattenbildning på omkring 17 l/s eller omkring 536 000 m3/år
(se bilaga B:5 Vattenresurshantering). Täktvattnet består till största del av direkt nederbörd. Endast
en mindre del utgörs av inträngande grundvatten. En tidigare hydrologisk utredning skattar
grundvatteninträngningen till omkring 50 000 m3/år (Lindblom och Persson 2014). Det motsvarar
10 % av den årliga täktvattenbildningen.

3.1.3.2

Scenario l -takten som råvattenresurs

I korthet innebär Scenario l att en pumpstation och anslutningsledning anläggs vid Pall 2-sjön och
upp till 10 l/s avleds till Region Gotlands VA-nät i Lärbro, dock maximalt 300 000 m3/år.
Medelvattenföringen i Klinthagenbäcken minskar med samma flöde. För att upprätthålla bäckens
goda lek- och uppväxtmiljöer för havsöring samtidigt som vatten avleds till regionens VA-nät
planerar Nordkalk att utveckla regleringen av Pall 2-sjön genom att ett luckutskov med
regleringshöjden 2 m anläggs vid sjöns utlopp. Det föreslås också att sänkningsgränsen sätts till 2
m under sjöns nuvarande naturliga tröskel. Pall 2-sjön dränerar som tidigare med självfall till
Polenhålet, vilket fortsatt fungerar som mellanlager innan vattnet pumpas över pallkanten till
Klinthagenbäcken. Med en regleringshöj d av 2 m i Pall 2-sjön så blir regleringsvolymen knappt
600 000 m3. Eftersom tillrinningen till Pall 2-sjön är omkring 500 000 m3/år och vattenuttaget om det
utnyttjas maximalt av region Gotland blir omkring 300 000 m3/år så betyder detta att knappt två
årsvolymer av Region Gotlands maximala årliga vattenuttag finns lagrade enbart i den sjövolym
som innesluts av nivåskillnaden 2 m mellan sänknings- och dämningsgränsen.
Det föreslagna regleringsschemat för Pall 2-sjön har utformats för att efterlikna flödesdynamiken
för ett litet gotländskt vattendrag. Långtidsmätningar för Orgvätar, öster om Tingstädeträsk har
använts och normaliserats för att skapa en hydrograf för Klinthagenbäcken med en naturliknande
årstidsvariation. Eftersom Pall 2-sjön är stor och tappningen ökas och minskas succesivt så
kommer vattenytan i sjön att ändras långsamt, i storleksordningen O till 5 cm i veckan. Under ett
normalår så blir, med den föreslagna tappningen, regleringsamplituden 0,74 m. Med den
föreslagna regleringen av Pall 2-sjön så har en hydrograf för Klinthagenbäcken tagits fram (Figur
7). Jämfört med den normaliserade hydrografen för Orgvätar (Figur 3) så är de största skillnaderna
att flödesamplituden är betydligt mindre och mer karaktäristisk för ett större vattendrag samt att
vatten alltid avbördas sommartid.
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Figur 6. Normaliserad årshydrograf för Orgvätar till vänster, beräknad månadsmedelvattenföringen i Klinthagenbäckens
utlopp i Kappelshanmsviken medföreslaget regleringsschema för Pall 2-sjön till höger.

' Täktområdet utgör 57 % av dagens avrinningsområde och 62 % av avrinningsområdet efter utvidgning.
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3.1.3.3

Scenario 2-uppfyllnad

Scenario 2 innebär i korthet att dagens vattenhantering fortsätter under den planerade
verksamhetens drifttid. Om inte Scenario l genomförs så kan den ursprungliga
efterbehandlingsplanen användas med mindre modifieringar. Det innebär att de djupare pall 2områdena i mellersta Klinthagen vattenfylls till en större sjö som innefattar både Pall 2-sjön och
Polenhålet. När den nya sjön är uppfylld så kommer vattenföringen i Klinthagenbäcken att åter
relatera till den naturliga avrinningen från området. Uppfyllnaden beräknas till cirka 15 år.
Vattenresurshanteringen för det i januari 2016 beviljade täkttillståndet innebär att vatten från
taktens norra delar leds via ett dikessystem som mynnar i Pall 2-sjön. När Pall 2-sjön är uppfylld så
får vattnet dränera fritt över en tröskel till Polenhålet. Från Polenhålet pumpas vatten över
pallkanten och leds till ett översilningsområde för dränering till Klinthagenbäcken. Eftersom Pall 2sjön i dagsläget är uppfylld och regleringen av Polenhålet utförs för att inte
vattenståndsvariationerna ska bli alltför stora så innebär denna lösning att vatten pumpas till
Klinthagenbäcken med en naturlig årstidsvariation. Allt vatten lämnar i dagsläget takten via
pumpning från Polenhålet.

3.2

Skyddsåtgärder

Den planerade verksamhet omgärdas av ett stort antal skyddsåtgärder. Åtgärderna syftar till att
minimera riskerna för skador på människa, miljö och egendom och spänner från "mjuka" åtgärder
som utbildning, instruktioner och rutiner till "hårda" åtgärder som dubbelmantlade
drivmedelstankar och bullerdämpade maskiner. Den tekniska beskrivningen redogör för
skyddsåtgärder med följande syften:
• Åtgärder vid sprängning för att reducera markvibrationer, luftstötvågor samt stenkastning:
Vid Storugns har den specifika laddningen minskats med åren och idag är laddningen mycket
låg. Arbetet för att minska vibrationerna sker tillsammans med sprängmedelsleverantören och
Nitro Consult. Skyddsåtgärderna omfattar en kombination av omfattande rutiner vid
sprängning och uppföljning av kontrollprogram.
• Åtgärder vid tankning för att undvika drivmedelspill: Alla hjulburna fordon tankas på för
ändamålet utformade tankplatser, försedda med bland annat förråd med saneringsutrustning.
Endast icke hjulburna fordon tankas i takten från dieseltankbil.
• Åtgärder för att undvika och minimera spill av drivmedel och oljor från maskiner och
fordon: Regelbunden utbildning av personal i handhavande av utrustning och aktuell
handlingsplan. Saneringsutrustning strategiskt placerad i takten.
• Åtgärder för god trafiksäkerhet och undvikande av fordonsolyckor: Fordonen framförs enbart
av utbildad personal. Hastighetsbegränsningen 50 km/h råder i hela verksamhetsområdet.
Samtliga hjulburna fordon måste använda blinkljus. Trafikplanering, rutiner och instruktioner
för bland annat besökande trafik, samt varningsskyltar.
• Åtgärder för att minimera damning för trucktransporter: Vattenbegjuming av truckvägar torra
transportdagar.
• Åtgärder för att reducera buller: Omfattande bullersimuleringar har gjorts för en stor
kombination av tänkbara driftscenarier. Utifrån detta kunskapsunderlag kan brytning och
transporter planeras för att reducera buller från verksamheten. Brytfronter riktas så att
pallkanter bildar naturliga bullervallar, dragning av truckvägar för att utnyttja täktväggars
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•

•

•

•

skärmande effekt. Införskaffande av en tyst borrigg för att minimera bullerkällan på markytan.
Uppföljning av kontrollprogram.
Åtgärder för en driftsäker vattenhantering: Implementerade skyddsåtgärder för
täktverksamheten i övrigt som minimerar förorening av vattenresursen. Underhåll av pumpar
och ledningar. Reservpumpar.
Åtgärder för att minimera risken att Fall 2-sjön förorenas: Nordkalk planerar att utreda och
föreslå särskilda tekniska skyddsåtgärder om Scenario l förverkligas. Åtgärderna omfattar ett
automatiserat varningssystem för att detektera oljeförorening i tillrinnande täktvatten, i
kombination med möjligheten att tillfälligt stoppa tillflödet till täktsjön. På så vis förhindras
förorenat vatten från att nå Pall 2-sjön. Systemet kompletteras med skärpta diesel- och
oljespillsrutiner.
Åtgärder för att upprätthålla en ekologiskt god vattenmiljö i Klinthagenbäcken: En
kombination av åtgärder som bygger på kontroll och uppföljning av utgående vatten och
statusen i bäcken. Ett regleringsschema föreslås för Scenario l som efterliknar naturliga
årstidsvariationer i bäckens flöde. Nordkalk planerar även att utöka de lämpliga lekbottnarna i
Klinthagenbäcken.
Åtgärder för att gynna alvarmarkens djur- och växtliv, med särskild inriktning mot
apollofjäril och svarfläckig blåvinge: Under 2016 inledde Nordkalk återställandet av drygt
tjugo hektar igenväxningsmark på fastigheten Takstens Utmärker, nordost om
Klinthagentäkten. Röjningen har genomförts på ett sådant sätt att båda fjärilsarterna arterna
gynnas, i syfte att säkerställa kontinuerlig ekologisk funktionalitet i området för fortplantning
och vila. Restaureringsområdet ska utökas med ytterligare 12,2 hektar igenväxningsmark. Se
bilaga B:10 Förslag till skydds- och bevarandeåtgärder.

3.3

Avveckling och återställning till
tillfredsställande skick

2012 började Nordkalk återställa delar av norra och södra Klinthagen, i enlighet med principen om
successiv återställning. De senaste åren har bolaget utvecklat återställningsplanen i dialog med
Länsstyrelsen i Gotlands län. Ytterligare justeringar har gjorts i med de förändringar som den
planerade verksamheten innebär. Hela planen redovisas i bilaga A:16 Efterbehandlingsplan.
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Takstensvagen
ny sträckning?
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Raskoner vid pallkantens fot/skyddsvall
Figur 7. Planerad återställning av Klinthagentäkten. De olika delområdena beskrivs utförligt i bilaga
A:16 Efterbehandlingsplan. Återställningen av område F i mellersta Klinthagen avgörs av om Scenario l eller 2 väljs för
den långsiktiga vattenresurshushållningen. Om täktvatten ska avledas till Region Gotlands VA-nät (Scenario 1) är
område F tänkt att utvecklas som fastmark med självsådd, diken och mindre våtmarksområden, l annat fall (Scenario 2)
kommer område F istället att vattenfyllas och bilda en stor sammanhängande täktsjö tillsammans Pall 2-sjön och
Polenhälet, med naturlig bräddning norrut mot Klinthagenbäckcn.
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3.4

Föreslagna förändringar av
Klinthagentäktens kontrollprogram

Nordkalk har sedan lång tid pågående kontrollprogram för takt- och vattenverksamheterna i
Klinthagen. Dessa kontrollprogram kommer att utvecklas för att avspegla de planerade
förändringarna i verksamheten. I första hand innebär det att flytta eller lägga till kontrollpunkter.
Föreslagna förändringar av Klinthagentäktens kontrollprogram presenteras i respektive utredning:
• Ytvatten, se den tekniska beskrivningen.
• Grundvatten, se bilaga B:6 PM Hydrogeologi.
• Buller, se bilaga B:4 Buller.
• Vibrationer och luftstötvågor, se bilaga B:3 Vibrationer.

3.5

Kompensationsåtgärder

Nordkalk planerar inte att genomföra några kompensationsåtgärder. Den kvarstående förlusten av
naturvärden efter återställning bedöms inte motivera det.

ZS

Alternativ
4.1

Nollalternativet

Varje MKB bygger på att den planerade verksamhetens konsekvenser på omgivningen jämförs
med hur tillståndet skulle ha varit om verksamheten inte kommit till stånd. Verksamhetens
konsekvenser, både positiva och negativa, beskrivs med andra ord som skillnaden mellan en
framtid med verksamheten och en framtid utan verksamheten. Jämförelsealternativet utan den
planerade verksamheten kallas för nollalternativet. Nollalternativets konsekvenser, jämfört med
dagens situation, beskrivs för respektive miljöaspekt i kapitel 7.
Nollalternativet innebär att Nordkalk inte får nytt täkttillstånd för verksamhet i Klinthagen.
Planerna på att öppna en ny kalkstenstäkt på Gotland kvarstår, men säkerheten i om, när, var och
hur den verksamheten kommer att bedrivas är i dagsläget mycket stor. Marknadens behov av
motsvarande kalkstensprodukter måste då tillgodoses från annan leverantör än Nordkalk. Det
finns få eller inga närbelägna alternativ för flera av Nordkalks kunder som har verksamhet i norra
Sverige och Finland. Däremot finns alternativ som uppfyller motsvarande kemisk-fysikaliska
kvalitetskrav i Västeuropa, södra Polen och Rysslands inland. Fyndigheter förekommer även
utanför Europa. Det är inte meningsfullt att försöka bedöma från vilken eller vilka
produktionsorter Östersjömarknaden skulle ersätta behovet av kalkstensprodukter. Därför går det
inte att beskriva vilken miljöpåverkan en ökad produktion på annan ort innebär. Däremot är det
mycket sannolikt att nollalternativet innebär ökade transporter till kund, jämfört med brytning i
Klinthagentäkten. Detta beskrivs och bedöms i avsnitt 7.7.4.
Om Nordkalk inte får förlängt täkttillstånd kommer verksamheten i Klinthagentäkten att avvecklas
och återställningen att inledas i hela området. Återställningsplanen sammanfattas i avsnitt 3.3.
Jämfört med det sökta alternativet innebär nollalternativet att återställningen tidigareläggs med
omkring tio år.

4.2

Lokaliseringar

Verksamhetens lokalisering har stor betydelse för dess miljöeffekter, liksom för de
produktionstekniska och företagsekonomiska förutsättningarna. Täktverksamheters lokalisering
styrs av var det finns en åtkomlig fyndighet. Med "fyndighet" avses en känd förekomst av det
brytvärda mineralet, i det här fallet kalksten, av tillräcklig kvalitet och omfattning för att motivera
brytning. Vad som betraktas som en fyndighet påverkas därför av konjunktur, teknikutveckling
och inte minst den geologiska kunskapen. Trots att hela Gotlands berggrund består av kalksten
finns det bara mindre partier av sådan kvalitet som Nordkalk behöver för sina produkter.
Storskaligt har den bildats i tre stråk som löper över norra, mellersta och södra Gotland och vidare
under Östersjön mot Baltikum. Inom dessa stråk avgör de lokala geologiska variationerna om
berggrunden är en fyndighet eller inte. Med andra ord krävs omfattande och därmed tidskrävande
prospekteringsarbete. Kalksten är ett så kallat "markägarmineral". Det betyder att markägaren
måste godkänna prospektering efter kalkstensfyndigheter, till skillnad från till exempel järn eller
guld som får prospekteras oavsett markägarförhållandena. Lagstiftningen medför att Nordkalk
därför är och har varit begränsade till att prospektera efter kalksten på de fastigheter bolaget äger
eller där man har markägarens godkännande.

4.2.1 Lokaliseringskrav
Under lång tid har Nordkalks prospekteringsarbete bedrivits utifrån planeringsförutsättningarna
att Klinthagen ska avvecklas och ersättas med den så kallade Bungetäkten. Mycket kraft har därför
ägnats dels Bungefyndigheten, dels den långsiktiga försörjningen. Sammantaget betyder detta att
det är tänkbart att det finns andra fyndigheter som uppfyller Nordkalks lokaliseringskrav (se
nedan) - om de hade varit kända. Det är däremot inte möjligt att hitta dessa hypotetiska
fyndigheter med de begränsningar som de förändrade tidsramarna och utvidgade Natura 2000nätverket ger. För att hantera den här situationen och säkra bolagets fortsatta verksamhet har
Nordkalk identifierat ett antal så kallade lokaliseringskrav:
• Minst tio miljoner ton kalksten av tillräckligt god kvalitet. Mängden är skattad utifrån
antagandena att årsproduktionen framöver kommer att uppgå till omkring två miljoner ton/år
och att Nordkalk behöver ytterligare minst fem års planerings- och utredningstid för att hitta en
ny långsiktig råvaruförsörjning.
• Fyndigheten måste ligga inom rimligt avstånd från sorteringsverket i Storugns, där stenen
krossas till specifika fraktioner, det vill säga storlek på stenen, som sorteras och skeppas ut till
kund. För att kunna transportera stenen dit måste antingen befintlig bandtransportör från
Klinthagen eller lastbilstransport användas.
• Åtkomlig: Täktverksamhet är ett stort ingrepp i miljön. Fyndigheten måste därför vara lämpligt
lokaliserad med avseende på natur-, kultur- och boendemiljö.

4.2.2

Fyndigheter som potentiellt uppfyller Nordkalks
lokaliseringskrav

Nordkalk har kännedom om och tillgång till fem alternativa fyndigheter som potentiellt uppfyller
lokaliseringskraven, enligt 4.2.1. Alla ligger på norra Gotland, för att kunna uppfylla
avståndskravet till Storugns, Figur 6.1 samtliga fall innebär det att en helt ny kalkstenstäkt måste
öppnas, vilket innebär att det saknas infrastruktur, främst kross och bandtransportör, som finns i
Klinthagentäkten. En brytning av någon av nedanstående fyndigheter skulle därför kräva ett
mobilt krossverk och lastbilstransport till sorteringsverket. En jämförelse mellan alternativen görs i
avsnitt 7.12.
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FleringeVäst

Flerin

Figur 8. Karta över alternativa lokaliseringar. Bakgrundskarta © Skyddad natur.

• Klinthagen: Nordkalks huvudalternativ.
• Hangvar: Den största alternativa fyndigheten ligger i Hangvar socken strax norr om samhället
Kappelshamn med drygt etthundra invånare. Prospektering visar att Nordkalks fastigheter
Flenvike 3:1 och Skälstäde 1:32 rymmer omkring 45 miljoner ton brytvärd sten. Fyndigheten är
sex till sju meter grund och breder ut sig över omkring trehundra hektar. Fyndigheten utreddes
som huvudalternativ till Bungetäkten, men avfördes i första hand på grund av närheten till
Kappelshamns samhälle och den komplicerade logistiken. Antingen måste stenen fraktas runt
viken med lastbil genom Kappelshamn, eller så måste en ny hamn anläggas för sjötransport till
Storugns. Det senare är både mycket kostsamt och tidskrävande. Hangvarfyndigheten omfattas
inte av några särskilda områdesskydd.
• Fleringe Väst: Omkring fyra miljoner ton kalksten på fastigheten Utoje 1:20, tre kilometer
nordost om Nordkalks sorteringsverk, har bedömts ha hög kvalitet. Undersökningen, som
gjordes i mitten av 1980-talet av dåvarande finländska kalkbolaget Oy Lohja, visar att den
högvärdiga kalkstenen har en mäktighet på 10 till 15 meter och en utbredning på drygt tjugo
hektar. Prospekteringen visar på inslag av lägre stenkvalité. Fyndigheten ligger i ett
alvarområde med höga naturvärden strax sydväst om den uppodlade Fleringedalen. Avståndet
till Fleringe samhälle är omkring två kilometer, huvudsakligen öppen mark. Utoje 1:20 gränsar i
väster och söder mot Natura 2000-områdena Stora Vikers och Mölner myr och i öster mot
Fleringebygdens riksintresseområde för kulturmiljövård.
• Fleringe Öst: Fastigheten Utoje 1:8 i Fleringe har undersökts till ett djup av trettio meter. De
östra och nordöstra delarna av fastigheten innehåller brytvärd kalksten ner till ett djup
varierande mellan nio och tolv meter. Fyndigheten innehåller endast en kemisk kvalitet och
skulle därmed inte fylla kvalitetskraven för samtliga kundsegment. Trots att fastigheten är 148
hektar uppgår den totala volymen brytvärd kalksten endast till 14,2 miljoner ton. Fyndigheten
utgör en del av ett större öppet område längs vägen mellan Fleringe och Rute.
Täktverksamheten skulle tydligt påverka landskapsbilden. Avståndet till de båda samhällena är
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omkring två respektive tre kilometer. Lejonparten av fastigheten, öster om Fleringevägen, ingår
i Natura 2000-området Bästeträsk liksom i vattenskyddsområdet Fleringe, Bäste träsk (NVR-ID
2003585).
Risungs: I södra delen av fastigheten Risungs l :30, kring Tjugmyr tre kilometer öster om
Klinthagentäkten, finns omkring tio miljoner ton kalksten av relativt hög kvalitet.
Prospekteringsarbetena avbröts under vintern år 2000 på uppmaning av Naturvårdsverket och
Världsnaturfonden. Området ligger i avrinningsområdet till Mölner myr. Mölner myr
utpekades som Natura 2000-området 2005, efter att Nordkalk gått med på att tillsvidare avstå
brytning av fyndigheten. Fyndigheten ingår nu i Mölner myrs naturreservat och Natura 2000område. Området domineras av skog med få närliggande bostäder eller andra verksamheter.

4.2.3

Avfärdade lokaliseringar

Lokaliseringskraven medför att fyndigheter på större avstånd från Storugns inte bedöms vara
realistiska i det här skedet. Det utesluter främst Buttlefyndigheten på centrala Gotland. Nordkalk
har sett den som ett möjligt alternativ för tiden efter Bunge, sedan överklagan av MÖD:s dom 2009
(T 5118-09), fram till HD. Det är en indikerad kalkstenstillgång men fyndighetens storlek är inte
fastslagen. Logistikkedjan är en annan utmaning som kräver tid att hitta en hållbar lösning på.
Nordkalk har fortfarande förhoppningen att Buttleprojektet ska kunna utvecklas till en ny takt på
ett antal års sikt och därmed eventuellt kunna ta vid när verksamheten i Klinthagentäkten avslutas.
Att förse Storugns med råvara från takter utanför Gotland bedömer Nordkalk inte heller vara ett
möjligt alternativ med den planeringshorisont som styr den gotländska verksamheten. Företaget
bryter sten i både bland annat Finland och Baltikum. Både den finländska och estniska stenen är
kristallin med otillräckliga bränningsegenskaper för att ersätta Bungetäkten. I Lettland och Litauen
uppfyller stenen inte de kemiska kraven.

Samrådsprocessen
Samrådsprocessen pågick mellan den 19 maj och den 29 september 2017 och var därmed drygt fyra
månader lång. Efter ett inledande samråd med länsstyrelsen i Gotlands län hölls en månad senare
ett enskilt samråd med fastighetsägare i taktens närområde. De som inte hade möjlighet att närvara
under mötet kunde komma in med skriftliga yttranden. Även allmänheten, berörda lokala och
regionala föreningar och organisationer, Region Gotland och övriga statliga myndigheter inbjöds
att komma in med skriftliga yttranden under det utökade samrådet. Under sommarens arbete med
att ta fram den lämpligaste utformningen av den planerade täktverksamheten lades ett moment till
ansökan för homogenisering av stenen. Det utökade samrådet kompletterades därmed med
ytterligare samrådsunderlag och förlängd svarstid. Fastighetsägarna som ingick i kretsen för det
enskilda samrådet informerades om den förlängda samrådstiden via brevutskick. De två, till
antalet, dominerande frågeställningarna i de inkomna yttrandena är hur Nordkalks planer
kommer att påverka dels de kringboendes boendemiljö genom främst buller, damning och
vibrationer, dels privata dricksvattenbrunnar. En fullständig samrådsredogörelse finns i bilaga
B:l Samrådsredogörelse.
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Omgivningar och
planförhållanden
Klinthagentäkten ligger i Lärbro socken på norra Gotland, cirka tre kilometer norr om Lärbro och
lika långt söder om Storugns. Cirka tvåhundra meter öster om takten ligger Natura 2000-området
Hoburgsmyr. Hoburgsmyr är en av norra Gotlands största opåverkade agmyrar och har mycket
stora naturvärden (Länsstyrelsen i Gotlands län, ej daterat). Norr om Klinthagentäkten ligger
Storugns kalkstensbrott med motorbanan Gotland Ring längst i norr. Söder och väster om takten
finns det skogs- och odlingsmark samt bostadshus. Brytning sker idag i ett öppet dagbrott på
fastigheten Lärbro Stora Vikers 1:94 (Figur 6) och har pågått sedan slutet av 1980-talet. Varken det
sökta alternativet eller Klinthagentäkten i övrigt ligger inom detaljplanelagt område (Region
Gotland, 2017-11-29). Närmast planlagda områden är Storugns industriområde i nordväst och
Lärbro samhälle i sydväst.
Hela området mellan takten och Kappelshamnsviken sluttar naturligt mot nordväst, först relativt
brant ned till tio meter över havsytan och därefter flackare ner till kusten. Den naturliga markytan
vid takten ligger omkring trettio meter över havsnivå. Överskottsvattnet som bildas i takten
pumpas till Klinthagenbäcken, som inledningsvis rinner västerut genom åkermark och senare
viker av norrut till Kappelshamnsviken drygt två kilometer nordväst om takten.
Naturen på norra Gotland domineras av hällmarktallskog med stora inslag av öppna hällar, som
bryts upp av glesare alvarpartier och våtmarker. På vårvintern präglas landskapet av höga
vattenstånd och översilning av stora ytor. Redan före midsommar är terrängen ofta knastertorr.
Det är ett resultat av samspelet mellan den svårvittrade kalkberggrunden som skapat tunt
jordtäcke och dåliga förutsättningar för jord- och skogsbruk och det milda ganska
nederbördsfattiga kustklimatet. I flera avseenden påminner den gotländska naturen mer om
Baltikum än det svenska fastlandet.
Täktområdets omgivningar beskrivs utförligare i bilaga B:2 Områdesbeskrivning.
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Figur 9. Översiktskarta över området kring Klinthagentäkten (Lantmäteriet 2017-11-29).
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7

Miljökonsekvensbedömning

Verksamhetens konsekvenser beskrivs för de prioriterade miljöaspekterna. Hur dessa aspekter har
valts ut framgår av bilaga B:2 Områdesbeskrivning. I flera fall så kan konsekvenserna uppkomma
och/eller kvarstå både under driftperioden, under återställningsarbetet och efter avslutad
återställning. I de fall beskrivs konsekvenserna för den period då de bedöms bli störst, utifrån
logiken att det större rymmer det mindre.

7.1

Metod och förutsättningar

Miljökonsekvensbeskrivningen har analyserats i följande steg:
1. Samråd och fastställande av alternativ och avgränsningar. Se kapitel 4 och 5.
2. Identifiera. Analysen inleds med att identifiera vilka konsekvenser som behöver bedömas. Det
görs genom en kartläggning av dels omgivningens värden, dels den planerade verksamheten.
Förenklat besvaras frågan "hur kan verksamheten påverka vilka omgivningsvärden?".
Erfarenheterna från Nordkalks senaste prövning av Klinthagentäkten ger tydlig vägledning i
det här steget, liksom länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Se bilaga
B:2 Områdesbeskrivning och teknisk beskrivning.
3. Beskriva: Därefter fördjupas analysen genom att de identifierade värdena beskrivs. I flera fall
har det skett genom nya utredningar i täktområdet och dess omgivningar för att samla in
platsspecifik och aktuell kunskap, se avsnitt 7.1.2. Även tidigare utredningar och annan
relevant kunskap från till exempel ArtDatabanken, SGU och Region Gotland används i
beskrivningen.
4. Bedöma: Det sista steget i analysen är att bedöma vilka konsekvenser den planerade
verksamheten kommer att få på de omgivande värdena. Det görs genom expertbedömningar,
utifrån det sammanställda och redovisade kunskapsunderlaget. För att öka bedömningarnas
transparens och kongruens används en femgradig skala.
För vart och ett av de båda alternativen, det sökta alternativet och nollalternativet, har en
bedömning gjorts av hur stor förändringen blir jämfört med dagens situation.
Konsekvensbedömningarna redovisas i kapitel 7. Därefter ställs dessa bedömningar bredvid
varandra. På så vis syns om det ena alternativet till exempel innebär en positiv förändring och det
andra en negativ, eller om det ena bedömts vara mer negativt än det andra. Det sökta alternativet
jämförs med andra ord inte direkt med nollalternativet. Sammanvägningen görs först i kapitel 8.
Konsekvenserna har bedömts utifrån en femgradig skala, som sträcker sig från "positiv
konsekvens" till "mycket negativ konsekvens", enligt Figur 3. En bedömning/värdering av en
åtgärds konsekvens görs genom en sammanvägning av det berörda intressets värde och av
ingreppets, eller störningens, omfattning. Den begränsade skalan i bedömningarna gör att mindre
skillnader inte alltid framgår. Varje bedömningsgrad får också ett stort omfång. Observera att
begreppet stor saknar "tak" medan liten slutar vid inget eller försumbar. I löptexten kan andra ord
för bedömning användas till exempel "försumbara, ringa, minst, mindre, små, begränsad eller
störst" för att öka läsbarheten. Den skala och hur skalstegen har definierats, är starkt inspirerad av
konsekvensskalor som används i flera av Trafikverkets projekt.
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Figur 10. Skala för konsekvensbedömningar. Skalan har utformats för den här miljökonsekvensbeskrivningen, men är
starkt inspirerad av konsekvensskalor som används i flera av Trafikverkets projekt.

7.1.1

Avgränsningar

Verksamheten som ingår i miljöbedömningen avgränsas till de arbetsmoment som utförs inom
Klinthagentäktens verksamhetsområde. Det omfattar hela materialflödet, från losstagning och
lastning av stenen, via tippning för primärkrossning i takten och vidare till pålastning på
bandtransportör mot sorteringsverket. Ett mindre delflöde av märgelsten kommer att
mobilkrossas och sorteras direkt i takten och köras ner kampanjvis till Storugns. Verksamheten
i Storugns ingår därmed inte i miljöbedömningen. (Däremot inkluderas de i till exempel
bullerutredningen för att kunna beskriva den kumulativa effekten av verksamheten i
Klinthagen.) Dessutom ingår den vatten verksamhet som bedrivs i Klinthagentäkten.
Avgränsningen i tid sätts till år 2050. Tidshorisonten är vald för att rymma både driftperioden,
som skattas till tio år, och återställningsfasen, som i sin tur skattas till omkring femton år, vilket
innefattar scenariot där täktsjöarna är uppfyllda och täktområdet har återfått en hydrologisk
jämvikt med omgivningen. Se även avsnitt 3.3. Skulle avvecklingsplanerna ändras i framtiden
till följd av annan inriktningen av verksamheten får nya miljöbedömningar göras då, utifrån de
förutsättningarna.

Miljöbedömningen avgränsas geografiskt till fastigheten Lärbro Stora Vikers 1:94 och dess
närområde. Skälet till detta är att verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa i
första hand är lokal.

7.1.2

Genomförda utredningar

Ett antal fördjupade utredningar har utförts i syfte att ta fram aktuell och platsspecifik kunskap om
den planerade verksamheten, omgivningens värden och verksamhetens effekter på omgivningen.
Utredningarna är alla delar i uppfyllandet av kunskapskravet.
• Bullerutredning: Med underlag av tidigare utförda bullermätningar på aktuell utrustning och
aktuella brytplaner har ÅF-Infrastructure AB beräknat förväntade ljudnivåer. I beräkningarna
har mobil utrustning som till exempel borraggregat placerats i bullermässigt mest ogynnsamma
lägen för att beskriva ett värsta fall.
• Hydrogeologi: Bergab har på uppdrag av Nordkalk AB utfört hydrogeologiska undersökningar
inför tillståndsansökan för utvidgning av fyra potentiella täktområden i Klinthagen.
Utredningen syftar till att beskriva den omgivningspåverkan med avseende på den
grundvattenbortledning som en utvidgning kan innebära. Fältundersökningarna genomfördes
under hösten 2017 med analys av resultat senhösten och vintern 2017-2018.
• Vattenresurshantering för utvidgning av Klinthagentäkten: Ljusnan-Voxnans
vattenvårdsförbund (LWF) har på uppdrag av Nordkalk AB uppdragits ta fram ett förslag på
vattenresurshantering för Klinthagentäkten. Uppdraget genomfördes under hösten och vintern
2017-2018 och innebär att uppdatera vattenbalansen för den utvidgade takten samt att utreda
förutsättningarna för att avleda vatten från Pall 2-sjön för användning i den regionala
vattenförsörjningen och utreda miljökonsekvenserna för Klinthagenbäcken.
• Naturvärdesinventering med tillhörande inventering av rödlistade kärlväxtarter, rödlistade
dagfjärilar samt fågelinventering: Inventeringarna genomfördes av Eva Götbrink och Jens
Mattsson under maj-juli månad 2016. Även en inventering av vedlevande insekter initierades,
men då skogstyrelsens inventerare (Arne Pettersson) var på plats gjorde han bedömningen att
området inte hyste tillräckligt höga värden för att en sådan inventering skulle vara motiverad.
• Analys av historiskt kart- och källmaterial samt fältinventering: Arendus utredning har
inneburit en genomgång av kart- och arkivkällor, framför allt inriktat mot fornlämningar och
landskapsspår och därefter en fältinventering av området. Fältinventeringen genomfördes den
21 september. Syftet med utredningen har varit att beskriva utredningsområdets kulturvärden
och förekomsten av eventuella fornlämningar samt fastställa huruvida dessa värden i så fall
riskerar att påverkas negativt av det planerade arbetsföretaget.
• Vibrationer och luftstötvågor: Nitro Consult har beskrivit den omgivningspåverkan i form av
markvibrationer, luftstötvågor samt risken för stenkast som uppstår vid sprängning i
Nordkalks kalkbrott i Klinthagen. Utredningen omfattar även att beskriva skyddsåtgärder för
att kontrollera och minimera denna omgivningspåverkan samt redogöra för den uppföljning
som utförs i samband med sprängningarna.

7.1.3

Osäkerheter i konsekvensbedömningarna

Konsekvenserna bedöms för en planerad framtida situation. Alla bedömningar bygger på
mätningar och antaganden. Dessa innehåller oundvikligen mindre eller större avvikelser från det
faktiska, verkliga värde som det ska representera. Det är därför viktigt att reflektera över
osäkerheterna både i underlag och i bedömningsmetod.
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Generellt är kunskapsunderlaget för den här miljökonsekvensbedömningen gott. Det beror i hög
grad på att verksameten nyligen har genomgått en miljöprövning och att kontroll och uppföljning
av villkoren som meddelades då, liksom av de villkor som gällde tidigare, ytterligare har ökat
kunskapen om verksamheten och dess omgivningspåverkan. Genomförda miljöförbättrande
åtgärder, särskilt vad gäller vattenhanteringen har underlättat kontroll och övervakning av
verksamheten. Inom ramen för den här miljökonsekvensbedömningen har ytterligare fördjupade
utredningar genomförts för att komplettera kunskapsunderlaget, särskilt med avseende på
Nordkross och Nordvästra Klinthagen.
Konsekvenserna har i huvudsak bedömts kvalitativt, genom expertbedömning baserad på
kunskapsunderlaget. Det betyder att konsekvenserna inte har beräknats till ett till synes exakt
värde, även om det har gjorts för en del av den planerade verksamhetens miljöeffekter, till exempel
framtida medelvattenföring i Klinthagenbäcken eller framtida ljudnivå vid en viss bostad. Hur stor
konsekvensen blir av denna effekt har i slutänden bedömts enligt vald konsekvensskala.
Osäkerheterna i konsekvensbedömningarna har hanterats genom att genomgående använda
konservativa antaganden, det vill säga att hellre överskatta än underskatta de negativa
konsekvenserna och tvärtom underskatta snarare än överskatta de positiva konsekvenserna.
Miljökonsekvensbeskrivningen strävar efter att tydligt och transparent redovisa hur
bedömningarna har gjorts för att låta varje läsare göra sin egen värdering av osäkerheten. Därför
har i många fall hänvisningar gjorts till de olika underlagsrapporterna hellre än att enbart ge en
heltäckande, men förenklad, sammanfattning av utredningarna.
På två punkter har utredningarna konstaterat att ett konkret utredningsbehov kvarstår:
• Genomförd hydrogeologisk utredning har inte kunnat utesluta att delar av Nordkross kan stå i
kontakt med ett nordsydligt karstsystem. För att verifiera aktuell tolkning kommer en ny
provpumpning att utföras i området under 2018 med fler observationspunkter i nord-sydlig
riktning samt på ett mindre avstånd från pumpbrunnen.
• Eventuellt har ett exemplar av den utrotningshotade trädarten avarönn noterats i södra delen
av Nordvästra Klinthagen. Sannolikheten bedöms vara låg, men en kompletterande
artbestämning ska ske under växtsäsong 2018.
I det förstnämnda fallet bedöms inte osäkerheten påverka bedömningen av verksamhetens effekt
på de identifierade skyddsobjekten. I det andra fallet görs försiktigtvis tills vidare antagandet att
det faktiskt är en avarönn som har noterats.

7.2

Boendemiljö

Den planerade verksamhetens påverkan på boendemiljön för närboende kring takten bedöms ge
upphov till måttligt negativa konsekvenser. Brytningen kommer att ske närmare bebyggelsen både
i Storugns, när Nordkross och Nordvästra Klinthagen bryts ut, och väster och söder om takten, när
Södra Klinthagen bryts ut. Utbrytningen av P2N Norra bedöms däremot inte ha betydelse för
boendemiljön.
De flesta olägenheter uppstår vid brytfronten, främst i form av buller från maskiner. Andra
aspekter som beaktas i miljökonsekvensbedömningen är vibrationer och luftstötvågor vid
sprängning och damning från de olika leden i materialhanteringen samt de indirekta effekterna
begränsad framkomlighet till följd av fortsatt avstängning av väg 689 och eventuell påverkan på
privata brunnar.
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7.2.1

Buller

Buller är en av de miljöaspekter som Nordkalk har lagt störst vikt vid att utreda. Skälet är att den
planerade verksamheten - och därmed mänga av bullerkällorna - kommer att befinna sig närmare
privatbostäder än vad som är fallet idag. För att klara dagens bullervillkor, som Nordkalk
förväntar sig komma att gälla även för den planerade verksamheten, måste verksamheten planeras
omsorgsfullt med avseende på arbetstider, brytfronternas riktning, truckvägars dragning,
mobilkrossens placering, övriga skyddsåtgärders utformning med mera. Dessutom tillkommer
buller från verksamheten i Storugns, vindkraftverk, Gotland Ring och väg 148. Ett stort antal olika
driftscenarier har utretts för att hitta en lösning som innebär att de gällande bullervillkor klaras,
samtidigt som begränsningarna i Nordkalks brytplanering blir produktionsmässigt rimlig. Den
samlade bullerutredningen, inklusive beskrivning av skydds- och kontrollåtgärder bifogas som B:4
Buller.
7.2.1.1
Gällande villkor för buller
Enligt dom i mark och miljödomstolen (M 2175-14) dat. 2014-11-20 gäller att:
"Bullerfrån täktverksamheten får inte, utomhus vid bostäder, överstiga någon av nedan angivna ljudnivåer.
Ekvivalenta nivåer:
•

50 dB (A) dagtid (kl. 07-18)

•

40 dB(A) nattetid (kl. 22-07)

•

45 dB (A) övrig tid

Momentana ljud:
•

55 dB(A) nattetid (kl. 22-07)

Om det förekommer hörbara tonkomponenter ska en generell sänkning av ekvivalentvärdena ske med 5
dB(A).
Bullernivåerna ska kontrolleras senast sex månader efter det att tillståndet har tagits i anspråk och därefter
vartannat år eller efter det att ändringar har vidtagits i verksamheten som kan påverka bullernivåerna mer
än obetydligt. Bullernivåerna ska även kontrolleras om det framställts berättigade klagomål på buller från
verksamheten. Kontroll ska ske genom mätningar eller närfältsmätningar och beräkningar."

7.2.1.2
Resultat
Bullerutredningen visar att det är möjligt att bedriva den planerade verksamheten och samtidigt
klara det gällande bullervillkoret. Det kräver ett antal begränsningar i hur Nordkalk får bedriva
täktverksamheten, vilket har inarbetats i brytplanen. Förenklat innebär det begränsningar i vilka
och hur många bullerkällor, det vill säga maskiner av olika slag, som får operera i olika delar av
takten vid samma tidpunkt. Under vissa perioder och i vissa delar krävs ytterligare
skyddsåtgärder, bland annat att en bullerdämpad borrigg används. Figur 9 visar vilka mät- och
beräkningspunkter som utredningen har använt. Det är inte möjligt att presentera de beräknade
bullerresultaten i en översiktstabell eftersom de består av ett stort antal driftsituationer. Istället
hänvisas till bilaga B:4 Buller.
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Figur 11. Mätpunkter 2-5 samt beräkningspunkter 2b-6b.

7.2.2

Vibrationer, luftstötvågor och risk för stenkast

Vibrationer är en svängningsrörelse i mark medan luftstötvågor är tryckförändringar i luft. I
särskilt kraftiga fall kan de orsaka skador på byggnader, bland annat på grunder, murstockar,
fönster och putsfasader. Även säkra markvibrationer och luftstötvågor kan upplevas störande och
vara svåra att skilja åt inomhus. Båda uppstår i olika grad vid sprängning när berget fragmenteras,

genom att explosionen orsakar vibrationer och med stor kraft trycker stenen framåt och utåt mot
brytfronten. Fenomenen kan därför inte helt undvikas. En stor del av planeringen av sprängningen
syftar till att uppnå maximal losstagning av berg med minimal omgivningspåverkan. Nordkalk
arbetar sedan många år med ledande experter för att kontrollera, utvärdera och ständigt förbättra
sprängningarna. Vid sprängning finns dessutom en risk för stenkast, det vill säga att stenar slungas
iväg bortom bedömt skyddsområde. All stenkastning utanför det bedömda skyddsområdet är
oacceptabel.
Alla arbetsmoment som är kopplade till sprängningen omgärdas av särskilda rutiner och
skyddsåtgärder. Målet är att minimera den oundvikliga omgivningspåverkan och så långt möjligt
eliminera risker för olyckor som kan orsaka skada på människors hälsa, egendom och miljö. En
viktig del är att förebygga stenkast. Skyddsåtgärderna sammanfattas kort i 3.2 och beskrivs
utförligare i den bilaga B:3 Vibrationer.
Sedan 2014 mäts samtliga salvor in med GPS för att positionen på salvan skall vara känd och
tillsammans med sprängjournalen från varje salva finns förutsättningarna för att prognostisera
vibrationsnivån innan sprängning och efter sprängning kontrollera vibrationerna mot förväntad
modell. Detta kunskapsunderlag har använts för att prognosticera vibrationer och luftstötvågor
från den planerade verksamheten. Utredningen redovisas i bilaga B:3 Vibrationer.

7.2.2.1

Gällande villkor för vibrationer och luftstötvågor

Enligt dom i mark och miljödomstolen (M 2175-14) dat. 2014-11-20 gäller att:
"Vid sprängning får vibrationshastigheten inte överskrida 4 mm/s uttryckt som högsta svängningshastighet
i vertikal led vid mer än W procent av mättillfällena per är, som toppvärde i sockel på bottenvåning i
närbelägen bebyggelse. Mätning ska ske enligt svensk standard, för närvarande SS 460 4866.
Luftstötvågor tillföljd av sprängning får som begränsningsvärde inte överstiga 100 pascal mätt som
frifältsvärde (värdet motsvarar 200 pascal mätt som reflektionstryck). Uppföljning av luftstötvågor ska
framgå av kontrollprogrammet där mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder anges. Mätning ska
ske enligt svensk standard, för närvarande SS 02 52 10. Begränsningsvärdet ovan ska anses uppfyllt om 95
procent av mätningarna visar att begränsningsvärdet innehålls."

7.2.2.2

Resultat

Prognoserna för den planerade verksamheten visar att vibrationer och luftstötvågor även
fortsättningsvis kommer att ligga under nu gällande villkor. I och med att brytningen kommer att
ske i delvis andra delar av takten än idag bedöms de boende närmast Nordkross och väster om
Södra Klinthagen komma att uppleva en ökad påverkan jämfört med dagens situation. Högst
vibrationer vid bostadshus är prognostiserade till området väster om brytområdet där maximal
nivå vid närmast hus prognostiserats till cirka 3,7 mm/s. Värdet bedöms vara rymma en viss
överskattning. Den verkliga vibrationsnivån kommer sannolikt att vara något lägre. Bostäderna
närmast Södra Klinthagen beräknas få maximala vibrationer strax över 2,5 mm/s, se Figur 11.
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32. Prognosticerade vibrationer för norra och södra delen av Klinthagentäkten. Siffror på isolinjerna i mm/s.
Gällande villkor är 4 mm/s i närbelägen bebyggelse. Linjerna uttrycker 84 % säkerhet (det vill säga att med 84 %
sannolikhet kommer vibrationen att vara lägre än prognosen) för den närmaste sprängsalvan. I nordvästra hörnet har
salvornas storlek och därmed vibrationerna överskattats något. (Bilaga B:3 Vibrationer)

Luftstötvågor har mätts i en kontrollpunkt söder om väg 148 sedan 2008. En särskild utvärdering
av Nordkalks kontrollprogram för luftstötvågor visar att samtliga uppmätta luftstötvågor mellan
2009 och 2014 (Nitro Consult 2014) ligger under begränsningsvärdet 100 pascal mätt som
frifältsvärde (värdet motsvarar 200 pascal mätt som reflektionstryck). Det högsta uppmätta värdet
var 44,5 Pä frifältsvärde och endast sju salvor, av totalt omkring ettusen, har överstigit 30 Pä
frifältsvärde. Den senaste utvärderingen av uppmätta luftstötvågor efter 2014 visar samma bild.
Högsta uppmätta värde är strax över 30 Pä frifältsvärde (bilaga B:3 Vibrationer). Prognosticerade
luftstötvågor från den planerade verksamheten visas i Figur 11.

Figur 13. Prognosticerade luftstötvågor för norra och södra delen av KHnthagentäkten. Isolinjerna anger Pä
(frifältstryck) med 98 % säkerhet. Orsaken till att en högre säkerhet har valts för luftstötvåg anför markvibration är dels
att spridningen i data är mycket större samt att avståndsoberoendet är mindre, det vill säga att större andel av salvorna
skulle kunna ge höga nivåer. (Bilaga B:3 Vibrationer)

7.2.3

Damm

Den planerade verksamheten bedöms inte medföra nämnvärt ökat dammnedfall på närbelägna
bostäder. Verksamheten i takten kommer att ge upphov till diffus dammbildning och spridning
genom borrning, sprängning, lastning, transport och krossning. Den största källan till diffus
damning bedöms vara trucktrafiken torra dagar. Truckvägarna ligger till största del nere i takten
på betydande avstånd från bostäder. Nordkalk planerar dessutom vattenbegjuta vägarna för att
ytterligare minska dammspridningen från verksamhetsområdet. Baserat på erfarenhet från dagens
situation bedöms det maximalt krävas 15 000 m3 vatten per år för dammbindning. Vattnet planeras
att tas från Polenhålets pumpledning innan mätpunkt för bortledda vattenvolymer mot
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Klinthagenbäcken. Damm från borrning samlas upp i stoftavskiljare. Övriga arbetsmoment, till
exempel sprängning, orsakar tillfällig och begränsad dammspridning.

7.2.4

Framkomlighet

Den planerade verksamheten bedöms inte förändra framkomligheten i Klinthagentäktens
närområde jämfört med dagens situation.
Väg 689, även kallad Takstensvägen, gick tidigare i nordnordvästlig-sydsydostlig riktning mellan
Storugns och väg 148, rakt igenom det som idag är mellersta Klinthagentäkten. 2008 stängdes
vägen av. Stenreserven som låg under vägen är sedan dess utbruten. Transportstyrelsen har
därefter upphävt beslutet att förbjuda trafik på vägen med motiveringen att det inte går att
förbjuda trafik på ett område som inte längre är någon väg (eftersom den nu är bortbruten). I
enlighet med Trafikverkets synpunkter under samrådet kommer det ske en fortsatt dialog om
återbyggnaden av vägen. I det aktuella återställningsförslaget för Klinthagentäkten dras väg 689 i
en något nordligare båge jämfört med det ursprungliga läget, se Figur 7.

7.2.5

Privata brunnar

Den planerade verksamhetens påverkan på grundvattennivåerna i brytområdenas omgivningar
bedöms inte ge upphov till några negativa konsekvenser för privata brunnar. Genomförda
hydrogeologiska utredningar (bilaga B:6 PM Hydrogeologi) drar följande slutsatser:
• Vid brytning i Nordvästra Klinthagen bedöms påverkan bli mycket lokal. Inga privata brunnar
finns inom det beräknade influensområdet.
• Brytning inom Nordkross bedöms inte påverka de brunnar och fastigheter som finns väster om
området. Det kan däremot inte uteslutas att delar av Nordkross kan stå i kontakt med ett
nordsydligt karstsystem. För att verifiera aktuell tolkning kommer en ny provpumpning att
utföras i området under 2018, se avsnitt 7.1.3.
• Ingen mätbar påverkan kommer att uppkomma från brytning av P2N Norra. Det finns inga
närliggande skyddsobjekt som kan påverkas negativt, vilket styrks av befintlig övervakning av
nuvarande brytning av Klinthagen.
• Brytning inom Södra Klinthagen bedöms utifrån tidigare erfarenheter inte ha någon påverkan
på omkringliggande skyddsobjekt.
• Nivåvariationerna i Pall 2-sjön och Polenhålet bedöms inte påverka något skyddsobjekt. Detta
kan tydligt utläsas av den övervakning som har skett av nivåer i dagbrottssjöar och enskilda
brunnar. Nivåfluktuationerna visar att det saknar hydraulisk kontakt mellan dagbrottssjöarna
och de enskilda brunnarna.

7.2.6

Nollalternativet

Nollalternativet bedöms leda till positiva konsekvenser för boendemiljön i och med att den
miljöfarliga verksamheten upphör.
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7.3

Hoburgsmyrs Natura 2000-område och
riksintresse för naturvård

Den planerade verksamhetens påverkan på Hoburgsmyrs Natura 2000-område bedöms inte ge
upphov till några negativa konsekvenser för områdets bevarandestatus, varken på lång eller kort
sikt. Inte heller bedöms den planerade verksamheten ge upphov till några negativa konsekvenser
på områdets status som riksintresse för naturvård, eftersom båda skyddsinstrumenten i huvudsak
hänvisar till myren som sådan och dess ostörda hydrologi (Länsstyrelsen i Gotlands län, ej daterat;
Naturvårdsverket 2000).
Flera av områdets värden är knutna till agmyren som sådan och myrens ostörda hydrologi.
Därutöver ingår ett antal andra naturtyper och habitatarten styv kalkmossa i områdets
bevarandemål, se avsnitt 3.4.2. Bevarandestatusen är enligt bevarandeplanen gynnsam för
områdets samtliga naturtyper och arter och områdets främsta bevarandesyfte är att den
gynnsamma statusen upprätthålls.

7.3.1

Grundvatten

Eftersom den planerade brytningen delvis kommer att ske under grundvattenytan finns en
teoretisk möjlighet att täktverksamheten påverkar Hoburgsmyr till följd av förändrade
grundvattennivåer. Därför genomfördes hösten 2017 en hydrogeologisk undersökning för att
bestämma den framtida omgivningspåverkan som utvidgningens förändrade grundvattensituation
kan innebära (bilaga B:6 PM Hydrogeologi). Totalt utfördes provpumpningar i två borrhål,
sektionerade korttidstester (så kallade pulstest) med manschett i nio borrhål och korttidstester utan
manschett i fyra borrhål. Data från de testerna har analyserats tillsammans med resultaten från
tidigare utredningar och kontrollprogrammet för grundvatten. Undersökningen har stärkt och
förfinat de tidigare bedömningarna om grundvattensituationen i området. Utredningens slutsats är
att Hoburgsmyr inte kommer att påverkas av den förändrade grundvattensituationen som uppstår
till följd av brytning till de djup som planeras, varken för Nordvästra Klinthagen, Nordkross, P2N
Norra eller Södra Klinthagen.

7.3.2

Övriga aspekter

Den planerade verksamheten bedöms inte heller kunna orsaka några effekter på Hoburgsmyrs
Natura 2000-område genom den förändrade markanvändningen eller den förändrade
ytvattensituationen. Den planerade utvidgningen, Nordkross och Nordvästra Klinthagentäkten,
ligger väster om den befintliga takten kommer verksamheten inte att bedrivas närmare Natura
2000-området än idag. Det kortaste avståndet mellan de nya brytfronterna och Natura 2000området blir omkring trehundrafemtio meter från Nordvästra Klinthagen och tvåhundrafemtio
meter från P2N Norra. Hoburgsmyr ligger uppströms Klinthagentäkten, vilket innebär att det inte
sker någon avrinning från Nordkross eller Nordvästra Klinthagentäkten mot
Hoburgsmyrsområdet.
Hoburgsmyrs Natura 2000-område kommer fortsatt att utsättas för viss påverkan av
Klinthagentäkten. Det rör sig om ökad sol- och vindexponering i och med att tidigare vegetation
har avbanats, buller, damning och begränsningar för djurlivet att röra sig i västlig riktning. Denna
påverkan har uppstått långt tidigare, när takten öppnades och växte i nordostlig riktning, längs

Hoburgsmyrs områdesgräns. Den planerade utvidgningen kommer inte att öka påverkan i någon
del. Snarare kan påverkan i form av buller och mänsklig och maskinell närvaro minska något,
eftersom brytningen närmast Hoburgsmyr nu är avslutad och utvidgningen sker bort från
Hoburgsmyr. Påverkan från takten har i varje skede prövats enligt då gällande lagstiftning.
Uppföljning och kontroll har skett utifrån de villkor som tillståndsgivande myndighet har
meddelat och konsekvenserna för Hoburgsmyrs Natura 2000-område har bedömts vara acceptabla.

7.3.3

Nollalternativet

Inte heller nollalternativet bedöms medföra några konsekvenser för Natura 2000-områdets
bevarandestatus. I det aktuella återställningsförslaget ingår inga åtgärder som bedöms påverka
Hoburgsmyr.

7.4

Djur-och växtliv

Den planerade verksamheten bedöms ge måttligt negativa konsekvenser för djur- och växtlivet på
grund av exploatering av cirka 13 hektar mark med höga till mycket höga naturvärden.
Upprätthållandet av aktuella arters och naturtypers bevarandestatus på populationsnivå i dess
naturliga utbredningsområde bedöms däremot inte försvåras eftersom den planerade
verksamhetens omfattning är så begränsad. Se även avsnitt 5.5.2. Planerad verksamhet i P2N
Norra och Södra Klinthagen bedöms inte medföra några konsekvenser på djur- och växtlivet
eftersom de områdena idag är störda och hyser låga naturvärden. På sikt bedöms återställningen
av Klinthagen i sin helhet stärka områdets naturvärden genom att återskapa och tillföra olika
naturtyper. Dessa värden bedöms delvis skilja sig från de som har gått förlorade.
Inventeringen av Nordkross och Nordvästra Klinthagen har visat att södra delen av Nordvästra
Klinthagen har höga och mycket höga naturvärden. I området hittades totalt fyra kärlväxtarter som
är upptagna på rödlistan2 och ytterligare tre som omfattas av artskyddsförordningen3. Eventuellt
växer även ett exemplar av avarönn i området4. Därutöver har de rödlistade fjärilsarterna
apollofjäril och svartfläckig blåvinge5 samt mindre blåvinge6 observerats i inventeringsområdet,
liksom fyra fågelarter7 som är upptagna på rödlistan och/eller i fågeldirektivet. Dessa fynd, liksom
de samlade naturvärdena, är knutna till de öppna naturtyperna basiska berghällar, alvarmark med
och utan inslag av karst samt gles kalkpräglad tallskog. Dessa cirka 13 hektar utgör den
återstående hälften av ett varierat alvarområde som sträckte sig in på nordvästra Nybrytområdet.
Nordkalk fick Mark- och miljööverdomstolens tillstånd för Nybrytområdet 2016 (se avsnitt 1.3.2).

2

Backtimjan (Tliymus serpyllum), ljus solvända (Hetianthemum nummularium subsp. nummularium), jordtistel (Cirsium acaule) och
gotlandssolvända (Fumana procumbens). Samtliga är klassade som nära hotade (kategori NT).
3
Brudsporre (Gymnadenia conopsea), Sankt Pers nycklar (Orchis mascula) och tvåblad (Neottia ovala}.
4
Avarönn (Sorbus teodorii) är både rödlistad (klassad som sårbar, kategori VU) och upptagen i artskyddsförordningen. Innan
arttillhörighet kan fastslås behöver dock ytterligare undersökningar göras.
5
Apollofjäril (Parnassius apollo) och svartfläckig blåvinge (Phengaris arion) är upptagna på rödlistan (nära hotade, kategori NT) och i
habitatdirektivets bilaga 4 samt är fridlysta enligt artskyddsförordningen.
6
Mindre blåvinge (Cupido minimus) är upptagen på rödlistan (nära hotade, kategori NT).
7
Både kungsörn (Aquila chrysaetos) och spillkråka (Dn/ocopus martius) är rödlistade som nära hotade (kategori NT), upptagna på
fågeldirektivets bilaga l och fridlysta enligt 4 § artskyddsförordningen. Trädlärka (Lullula arborea) är upptagen på fågeldirektivets
bilaga 1. Gulsparv (Emberiza citrinella) är rödlistad som sårbar (kategori VU). Under fågelinventeringen hördes även nattskärra, som
bedömdes befinna sig 150 meter sydsydväst om inventeringsområdet.
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7.4.1

Förändrad markanvändning på Nordkross och
Nordvästra Klinthagen

Den planerade verksamheten innebär att Nordkross och Nordvästra Klinthagen, totalt knappt
trettio hektar, avverkas, avbanas och bryts ut efter hand. Under bryttiden omvandlas området från
naturmark till industrimark. Som redogörs för ovan samt i bilaga B:8 Naturvärdesinventering
uppvisar omkring hälften av området höga till mycket höga naturvärden knutna. Den andra
hälften utgörs av en blandning av brukad skog och verksamhetsytor inklusive väg. Området är i
stort sett helt insynsskyddat från omgivningen utanför Nordkalks verksamhetsområde. Därmed
bedöms konsekvenserna på landskapsbilden bli försumbara. De negativa konsekvenserna uppstår
vid förlusten av södra Nordvästra Klinthagen.
Eftersom naturvärdena på Nordvästra Klinthagen hänger samman med Nybrytområdet geologiskt
och ekologiskt används samma metod för att bedöma konsekvensen av förlusten:
• Förlusten av de utpekade naturtyperna är negativ, både för sig och som bärare av skyddade och
i hänsynskrävande växt- och djurarter.
• De aktuella naturvärdena, inklusive observerade arter, är i hög grad knutna till naturtyperna
älvar (naturtypskod *6280), basiska berghällar (*6110), och karsthällmarker (*8240).
Kalkbarrskog, främst tall, ingår inte som en egen naturtyp i habitatdirektivet, utan kan
kategoriseras såväl som älvar och taiga (*9010), bland annat beroende på hur glest eller tätt
skogen växer. Utbredningen av dessa naturtyper på Gotland styrs i hög grad av den storskaliga
geologin. Norra Gotlands berggrund domineras av svårvittrad revkalksten där dessa
naturtyper har kunnat uppstå.
• En exakt kvantifiering av naturtypsförlust förutsätter fullständig kunskap om förekomstarealer.
Gotland och Sverige är inte fullständigt inventerat. Därför är känd förekomstareal mindre än
verklig förekomstareal. Alla jämförelser och bedömningar måste göras mot känd förekomstareal.
• 2013 rapporterade Sverige in bevarandestatusen för de arter och naturtyper som landet åtagit
sig att bevara (ArtDatabanken 2013). I boreal region8, där Gotland ingår, bedömdes älvar,
basiska berghällar och taiga ha dålig bevarandestatus och karsthällmarker otillfredsställande
bevarandestatus. Samtliga naturtyper bedömdes uppvisa en negativ trend.
• De rapporterade förekomstarealerna var 61 km2 älvar, 10 km2 basiska berghällar, 5,6 km2
karsthällmarker och 13 900 km2 taiga. Av dessa arealer bedöms omkring hälften finnas på
Gotland.
• Nordkross och Nordvästra Klinthagen ligger i den sydvästra utkanten av ett stort
utbredningsområde för det gotländska alvaret, med betydande förekomster av karsthällmarker,
basiska berghällar och även våtmarksmiljöer som agmyrar och rikkärr, se Figur 26.
Alvarmarken på Nordvästra Klinthagen är liten och rymmer små populationer jämfört med
Gotland som helhet. Det ligger i utkanten av nordöstra Gotlands älvar- och hällmarker och är i
huvudsak redan avskuret från omgivande naturmark genom befintliga takter. Väster om
Klinthagentäkten utgör Kappelshamnsviken och odlingsmarken söder därom en betydande
ekologisk barriär för de arter som är knutna till alvarmarken.
• När Nordkalk genomförde miljökonsekvensbedömningen av att bryta ut Nybrytområdet var de
naturvärdena okända. De älvar- och hällmarker inventerades där ingick med andra ord inte i de
kända förekomstarealerna. Förlusten, när Nybrytområdet avbanades, minskade därmed den

5

Den boreala regionen omfattar i stort sett hela Sverige, förutom fjällkedjan och Skåne, Halland och Blekinge.
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verkliga arealen med sammanlagt knappt tjugo hektar, men ändrade inte naturtypernas kända
förekomstarealer jämfört med innan miljökonsekvensbedömningen genomfördes. Enligt
miljökonsekvensbeskrivningen för Nybrytområdet utgjorde Nybrytområdet omkring 0,2 % av
den tidigare kända förekomstarealen av älvar på Gotland, 0,9 % av basiska berghällar och 0,3 %
av karsthällmarker (Tegeback, Persson, och Lindblom 2014).
Efter det att miljökonsekvensbeskrivningen för Nybrytområdet lämnades in 2014 har den kända
förekomstarealen av främst hällmarker ökat. Det har skett genom bland annat Cementas
tillståndsansökan om fortsatt och utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Slite och
utredningarna inför utvidgningen av Natura 2000-nätverket på Gotland, se även avsnitt 1.3.1.
De nya Natura 2000-områdena har till stor del valts för att skydda just hällmarker.
Bevarandestatusen bör därmed bedömas vara bättre idag än vid den senaste bedömningen, dels
genom att de kända förekomstarealerna är större, dels för att en större del av dessa
förekomstarealer nu har ett starkt skydd.

Nordkross och
Nordvästra Klinthagen i

Figur 14. Ett bildmontage över Nordkross och Nordvästra Klinthagens lokalisering och förekomsten av Natura 2000områden på nordöstra Gotland. Av satellitbilden framgår hur Nordkross och Nordvästra Klinthagens omsluts av
Storugnstäkten i norr och den aktiva Klinthagentäkten i öster och söder. Lejonparten av nordostligaste Gotland är
mycket lågt exploaterat och utgörs av hällmarktallskog med höga naturvärden och stora inslag av bland annat älvar,
hällar och våtmarker. Det avgränsas i norr av naturligt av havet i tre riktningar och av odlingsmark i söder.

Situationen för Nordvästra Klinthagen är densamma som för Nybrytområdet. Den planerade
verksamheten innebär att den verkliga förekomstarealen minskar, men eftersom det är tidigare
okända förekomster som omfattas så minskar inte den kända förekomsten. Det har inte gjorts
någon förnyad bevarandestatusrapportering sedan 2014. Därför finns det inte någon uppdaterad,
jämförbar sammanställning över kända förekomstarealer. Sammantaget leder detta till att den
planerade verksamheten innebär en mindre förlust jämfört med den totala kända förekomstarealen
än vad som var fallet för Nybrytområdet. Nordvästra Klinthagen rymmer cirka sju hektar alvaroch hällmarker, jämfört med Nybrytområdets 11 hektar. Den kända förekomstarean är större idag
än (om än inte summerad på samma vis) än vad som var fallet 2014.
Den negativa konsekvensen bedöms delvis kompenseras för av Nordkalks planerade restaurering
av delvis igenväxt alvarmark, se avsnitt 3.2. Även om åtgärden ursprungligen togs fram specifikt
för att gynna apollofjäril och svartfläckig blåvinge bedöms åtgärden vara gynnsam även för

naturtypen och fler av de arter som är beroende av den. Beroende på hur framgångsrik åtgärden
blir på sikt kan konsekvensen på djur- och växtliv komma att reduceras från måttlig till liten.

7.4.2

Särskilt hänsynskrävande arter

Utgångspunkten för konsekvensbedömningen av de observerade arter som är upptagna på
rödlistan, i art- och habitatdirektivet och/eller artskyddsförordningen är att förlusten är mycket
liten jämfört med kända förekomster. Analyskedjan redovisas utförligare i avsnitt 7.5.1. Om det
finns ytterligare något exemplar av de observerade arterna, eller rentav ytterligare någon
hänsynskrävande art utöver de som har observerats kvarstår denna bedömning. Nedan redovisas
fördjupade bedömningar för de olika arterna som komplement till konsekvensbedömningen på
naturtypsnivå.

7.4.2.1

Fjärilar

De tre rödlistade fjärilsarterna apollofjäril, svartfläckig blåvinge och mindre blåvinge har
observerats på Nordvästra Klinthagen. Av dessa är de två förstnämnda även upptagna på
habitatdirektivets bilaga 4 samt är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Rödlistebedömningarna
grundar sig på utbredningsområdets storlek, förekomstarean och habitatens kvalitet, antalet
reproduktiva individer och populationsförändring över tid. Redovisade bedömningar 2015
(Artfakta 2018, Internet) är att antalet reproduktiva individer nationellt är lågt (3 000-8 000
apollofjärilar och 7 000-11 000 svartfläckiga blåvingar), att populationerna minskar, att
utbredningsområdena är kraftigt fragmenterade och att kvaliteten på fjärilarnas habitat försämras.
Apollofjäril har kategoriserats som nära hotad även vid rödlistebedömningama 2000, 2005 och
2010, svartfläckig blåvinge kategoriserades som sårbar 2000 och 2005 men nära hotad 2010.
Apollofjäril och svartfläckig blåvinge fanns även på Nybrytområdet. Som en del av den
miljökonsekvensbedömningen gjordes därför en kunskapssammanställning av bland annat dessa
arters populationsstorlekar och utbredning på Gotland. Sambandet mellan geologi och
utbredningsområde var mycket tydligt, vilket visas i Figur 13. Det bekräftas även av inventeringen
av Nordkross och Nordvästra Klinthagen, liksom Nordkalks tidigare inventeringar av
Nybrytområdet och för Bungetäkten och transportbandskorridoren. Dessa arter - trots att de
generellt sett är sällsynta - förekommer just på de gotländska älvar- och hällmarkerna.

Figur 15. Samband mellan Gotlands berggrund och utbredningen av de rödlistade fjärilsarterna apollofjäril och
svartfläckig blåvinge.
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Nordkalk har analyserat fjärilspopulationernas storlek och arealen fjärilsgod mark i Nordvästra
Klinthagen och jämfört dessa siffror med kända nationella och gotländska fjärilsfynd och kända
arealer fjärilsgod mark. Jämförelsen har gjorts med samma metod och samma dataunderlag som
för Nybrytområdet 2015. På så vis är resultaten direkt jämförbara med den tidigare utredningen.
Orsaken till att över två år gamla uppgifter använts, är att det är ett mer tidskrävande arbete att
hämta in ny data och bearbeta den (ta bort dubbletter, göra nya körningar i GIS-program, skapa
nya kartor osv) än att utgå från det underlag och de beräkningar som redan finns. Faktaunderlaget
har analyserat apollofjäril och svartfläckig blåvinge med avseende på populationsstorlek, antal
geografiskt separerade fyndlokaler och sammanlagd areal fjärilsgod mark. Resultatet blir att
Nordvästra Klinthagen utgör omkring 0,5 % jämfört med Gotland i övrigt enligt 2015 års
kunskapsläge. Det kan jämföras med Nybrytområdet, som utgjorde omkring 1,5 % för apollofjäril
och l % för svarfläckig blåvinge. Eftersom arealen fjärilsgod mark på Nordvästra Klinthagen är
mindre än på Nybrytområdet bedöms arternas bevarandestatus på populationsnivå i sina
naturliga utbredningsområden inte försvåras. Bedömningen tar hänsyn till att de kända gotländska
popularionerna är större idag än de var 2015. Hade Nordkalk gjort ett nytt datauttag hade
fjärilspopulationerna och den fjärilsgoda marken på Nordvästra Klinthagen framstått som ännu
mindre jämfört med Gotland i övrigt, då fler fjärilsfynd har rapporterats in sedan hösten 2015 och
ökat antalet kända fynd. Hur mycket mindre går däremot inte avgöra. Exempel på detta
förbättrade kunskapsläge är att länsstyrelsen i Gotlands län lät genomföra dagfjärilsinventeringar
sommaren 2015 som en del i utredningsarbetet inför kompletteringen av Natura 2000-nätverket.
Resultaten visade på stora populationer och/eller täthet av både apollofjäril och svartfläckig
blåvinge på Filé hajdar, se Figur 14. Den här bilden bekräftas av de inventeringar som Cementa
genomfört. I miljökonsekvensbeskrivningen av bolagets planerade fortsatta täktverksamhet i Slite
(Bergab 2017a) konstateras att "(g)enerellt kan sägas att Filé hajdar och närliggande Hejnum hällar är rikt
på fjärilar och att det finns ovanligt många sällsynta arter här. Bryn, vindskyddade gläntor och en stor
blomrikedom är viktiga förutsättningar för fjärilarna." I en bilaga till miljökonsekvensbeskrivningen
(Bergab 2017b) förtydligas detta för både apollofjäril och svartfläckig blåvinge: "Inom inventeringen
befanns arten vara väl spridd både på Filé hajdar och Hejnum hällar."
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Figur 16. Jämförelse mellan Gotlands länsstyrelses fjärilsinventering på Filé hajdar sommaren 2015 till vänster
(Länsstyrelsen i Gotlands län, 2018) och Artportalens inrapporterade observationer från 2000-2014 för samma område
till höger. Inventeringen 2015 har tillfört ny kunskap om båda fjärilsarternas utbredning lokalt, indikerat av de röda
cirklarna.

För att ytterligare reducera den planerade verksamhetens effekt på dessa fjärilsarters populationer
och utbredningsområden kommer Nordkalk att fortsätta och utöka restaureringen av fjärilsgod
mark, se avsnitt 3.2.
7.4.2.2
Kärlväxter
Genomgående görs bedömningen att den planerade verksamhetens effekter på de särskilt
hänsynskrävande kärlväxternas populationer är så små att de inte medför några negativa
konsekvenser. Nedan ges en sammanfattning av arternas bevarandestatus, utifrån Artfakta
(Artfakta 2018, Internet).
• Den enda hotade kärlväxtarten som har observerats i inventeringsområdet är ett exemplar av
en möjlig avarönn (Sorbus teodorii). Det kan istället vara en hybrid mellan finnoxel och rönn,
som inte är rödlistad. För att avgöra vad det är måste man undersöka om individen får likadana
avkommor, vilket måste ske under växtsäsong. Tills vidare antas fyndet vara en avarönn.
Avarönn är både rödlistad (klassad som sårbar, kategori VU) och upptagen i
artskyddsförordningen. De främsta hoten är igenväxning och oförsiktig bortröjning. Den
förekommer huvudsakligen på Gotland, främst på östra Fårö samt i Gardaregionen.
Motiveringen för kategoriseringen är främst den lilla populationen. Vid inventeringar som
gjordes 2000 hittades sammanlagt l 100 individer, varav 500 på Fårö i nordost och närmare 600
i Gardaregionen på centrala Gotland. Färre än hälften bedöms vara fertila exemplar. Den
gotländska populationen har delats in i tre genetiskt distinkta apomiktiska populationer vilka
nu bedöms kollektivt som avarönn i vid bemärkelse: på östra Fårö (typmaterialet för "äkta"

avarönn i strikt bemärkelse), på Bungenäs i norr samt i Gärda i centrala delen av ön. Det
observerade exemplaret vid Klinthagentäkten ligger med andra ord utanför artens primära
utbredningsområde.
• Backtimjan (Thymus serpyllum), ljus solvända (Helianthemum nummularium subsp. nummularium)
och jordtistel (Cirsium acaule) rödlistebedömdes som livskraftiga (LC) 2010. De bedöms
fortfarande ha livskraftiga populationer, men kategoriseras sedan 2015 som nära hotade (NT)
på grund av att populationerna minskar på fastlandet. På Öland och Gotland bedöms
populationerna vara stabila. Arterna är med andra ord inte begränsad till de gotländska alvaroch hällmarkerna, utan förekommer i flera öppna naturtyper. De generella hoten beskrivs som
igenväxning och intensivt bete.
• Gotlandssolvända (Fumana procumbens) har kategoriserats som nära hotad sedan 2000. Antalet
reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning och det finns inga tecken på
betydande populationsförändring. Skälet till att den bedöms vara nära hotad är att
utbredningsområdet och förekomstarean är litet. Gotlandssolvända växer mest på
kalkhällmarker som är täckta av tunt vittringsgrus, på grusalvar med gles vegetation och i
klippskrevor. På Gotland finns den sällsynt även på sandig mark. Den vill ha torr, solexponerad
mark, varifrån rötterna kan nå ner i fuktiga sprickor i kalkstenen. Igenväxning samt kraftigt
bete missgynnar arten.
• Brudsporre (Gymnadenia conopsea), Sankt Pers nycklar (Orchis mascula) och tvåblad (Neottia
ovata) bedöms vara livskraftiga. De är inte begränsade till de gotländska älvar- och
hällmarkerna utan är spridda över stora delar av landet och i olika naturtyper. Brudsporre har
störst utbredningsområde och finns i hela landet, medan Sankt Pers nycklar växer i södra
Sverige, främst i Skåne, Blekinge och på Gotland och Öland. De är fridlysta i hela landet enligt
artskyddsförordningen § 8.

7.4.2.3

Fåglar

Vid fågelinventeringen sommaren 2016 (se bilaga B:8 Naturvärdesinventering) konstaterades att
både art- och individantal det aktuella området var lägre än vad som förväntades för den aktuella
miljön. Bland annat hittades inga rovfågelbon. Den fragmenterade omgivningen och pågående
täktverksamhet med mänsklig närvaro är tänkbara förklaringar till detta. Utöver observationerna
på området av kungsörn (Aquila chrysaetos), spillkråka (Dryocopus martius), trädlärka (Lullula
arborea) och gulsparv (Emberiza ätrinella) finns nattskärra (Caprimulgus europaeus) och brun kärrhök
(Circus aeruginosus) inrapporterade till Artportalen.
Resultaten från fågelinventeringen indikerar inte att Nordkross och Nordvästra Klinthagen utgör
någon betydande fågellokal. Den planerade verksamheten kommer att påverka fågellivet genom
att tränga bort det från det nya verksamhetsområdet. Dagtid kan buller och mänsklig närvaro
förstärka effekten så att även närområdet undviks av vissa arter. Å andra sidan avtar eller upphör
verksamheten i andra delar av takten. Nattetid bedrivs ingen verksamhet, vilket bedöms lindra
effekterna för nattaktiva fåglar, till exempel nattskärra. Nordkalk planerar att vidta ytterligare
bullerreducerande åtgärder vilket kommer att gynna både boendemiljö och fågellivet, se avsnitt
3.2.

7.4.3

Ekologisk barriär

Den planerade verksamheten bedöms förstärka den ekologiska barriär som Klinthagentäkten
delvis utgör, genom att grönstråket mellan nuvarande Klinthagentäkten och Storugnstäkten bryts
ut. Den negativa konsekvensen för de särskilt hänsynskrävande arter som tas upp i
miljökonsekvensbedömningen bedöms däremot inte förstärkas till följd av detta.

För att den planerade verksamheten ska utgöra en barriär krävs att det finns någon art som har
bättre spridningsmöjligheter i öst-västlig riktning med grönstråket intakt än utan.
Observationer från området visar att det idag rör sig bland annat rådjur, harar och kaniner
längs grönstråket (Hammarskjöld 2017, personlig kommentar). Även andra djur, inte minst
olika insekter nyttjar säkert också grönstråket för förflyttning. Närvaron av bytesdjur lockar till
sig rovdjur, såväl insektsätande fåglar som räv och örn. Förekomsten av djur som rör sig genom
stråket bidrar även till vissa kärlväxters fröspridning.
Det kortaste avståndet över Klinthagentäkten är omkring sexhundra meter. Många fågelarter
kan flyga över takten utan att den utgör något hinder. Vissa av dessa fåglar är fröspridare. De
frösorternas spridning påverkas därför inte heller. I någon mån kan vissa större djur och
lättspridda växter förflytta och sprida sig även genom Storugnstäkten och Klinthagentäkten. De
vägarna bedöms vara svagare än över grönstråket, även om den situationen på sikt kan
förändras till följd av återställningen av Klinthagen. Sedan Nordkalk började slänta nordöstra
bergpallen mot Hoburgsmyr har Nordkalks personal vid olika tillfällen observerat harar,
kaniner, rådjur och rävar i takten (Gabriella Hammarskjöld 2018, personlig kommentar).
Sammantaget bedöms Klinthagentäkten komma att utgöra en barriär för arter som sprider och
förflyttar sig i kortare exponerade etapper än femhundra meter. Det kan till exempel vara
flygare som inte klarar stark vind, bytesdjur som undviker avbanad mark, arter som behöver
tätare vilo- eller födoplatser och i övrigt svårspridda arter som många mossor och lavar, många
insekter, många kärlväxter, reptiler, mollusker, med flera.
För att den planerade verksamheten ska innebära en negativ konsekvens för de djur- och
växtarter som kommer att begränsas av den utvidgade takten krävs vidare att populationen
försvagas av det minskade utbytet i öst-västlig riktning.
Nordkross och Nordvästra Klinthagen utgör den sydvästligaste punkten av ett
sammanhängande mosaiklandskap av älvar, kalktallskog och vårmarker som sträcker sig
norrut och österut ända bort till Bästeträsk och Fårösund, se Figur 26.
Strax väster om Klinthagentäkten finns ett stråk av likartade naturområden. Kortaste avstånd
från Nordvästra Klinthagen dit är drygt en kilometer, vilket är jämförbart med avståndet
mellan samma område och det närmast belägna alvarområdet i Hoburgsmyrs Natura 2000område, se Figur 16. Nästa större alvarområde ännu längre västerut ligger ytterligare knappt
två kilometer bort. Däremellan ligger den bördigare och delvis uppodlade sänka i landskapet
som utgör Kappelshamnsvikens förlängning söderut.
De särskilt hänsynskrävande älvar- och hällmarksarterna pä Nordvästra Klinthagen bedöms ha
liten eller obefintlig spridning i sydvästlig riktning redan idag. För att det ska förekomma krävs
att de kan flyga (fåglar och fjärilar) eller bäras (frön) flera kilometer. I så fall utgör takten ingen
barriär varken idag eller i framtiden. Alternativt kan de förlytta eller sprida sig etappvis genom
att nyttja helt andra naturtyper under sin förflyttning. Inte heller i det fallet utgör takten någon
direkt barriär, eftersom förflyttningen då bör kunna ske förbi istället för över.
De arter som idag utnyttjar grönstråket för att förflytta eller sprida sig längre västerut än
Nordkross och Nordvästra Klinthagen bedöms därför påverkas på individnivå, men inte
populationsnivå. Enskilda rådjur som idag vandrar över grönstråket för födosök kommer att
påverkas och begränsas av den planerade verksamheten, men rådjurspopulationen på norra
Gotland kommer inte att försvagas.
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Figur 17. Ungefärliga avstånd från alvarmarken på Nordvästra Klinthagen respektive i västra delen av Hoburgsmyrs
Natura 2000-område och närmaste alvarområde västerut. Taktens nuvarande barriäreffekt bedöms enbart förstärkas
obetydligt, fortsatt spridning västerut bedöms kunna ske från Hoburgsmyr, i den mån de särskilt hänsynskrävande arter
som är knutna till dessa naturtyper kan sprida sig över så långa avstånd.

7.4.4

Övriga aspekter

Den planerade verksamheten bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för djur- och
växtlivet till följd av förändrad ytvatten- eller grundvattensituation.
Nordkross och Nordvästra Klinthagen ligger högst upp i Klinthagenbäckens avrinningsområde (se
Figur 15). Det betyder att det i stort sett inte sker någon tillrinning till dessa områden från annat
håll och att avrinningen från dem begränsas till den nederbörd som faller direkt på dem. Det finns
inga vattendrag eller våtmarker på eller direkt nedströms som kommer att påverkas direkt.
Det finns heller inga grundvattenberoende naturvärden i Nordkross eller Nordvästra Klinthagens
närområde. Påverkan på agmyren Hoburgsmyr bedöms i avsnitt 5.4.

7.4.5

Nollalternativet

Nollalternativet innebär att Nordkross och Nordvästra Klinthagen lämnas oexploaterade. Därmed
bevaras de naturvärden som finns där idag. För vissa delområden med höga och mycket höga
naturvärden har tecken på långsam igenväxning noterats, vilket på längre sikt kan leda till att vissa
värden försvagas eller går förlorade. Det är en del av den storskaliga igenväxningen av det äldre
odlings- och skogsbrukslandskapet och inte specifikt för det här området. De negativa
konsekvenserna av igenväxningen lokalt är naturligtvis helt obetydliga i jämförelse med en
avverkning och utbrytning.
Av större betydelse är att den planerade återställningen av Klinthagentäkten i sin helhet kommer
att stärka, återskapa och tillföra naturvärden, se avsnitt 4.5. Återställningen ingår också som en del
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av den planerade verksamheten, men tidigareläggs med kanske ett decennium i nollalternativet.
Klinthagentäktens ackumulerade miljöskuld blir därmed mindre.

7.5

Luft

7.5.1

Emissioner från maskiner

Den planerade verksamhetens emissioner till luft bedöms inte medföra några negativa
konsekvenser jämfört med dagens situation. Verksamheten kommer att bedrivas i huvudsak med
samma maskinpark och på samma vis som idag.
Sedan 2013 beräknar Nordkalk hur stora emissioner till luft som verksamheten ger upphov till från
maskiner och sprängningar. Merparten kommer från täktverksamheten, knappt hälften från
transporter som hör till verksamheten i Storugns, Tabell 6.
Tabell 1. Årliga emissioner till luft från Nordkalks verksamhet totalt. Andelen som härrör från
täktverksamheten i Klinthagen redovisas som ett genomsnitt för de fem åren. Variationerna mellan åren i
fördelning mellan verksamheterna i Klinthagentäkten och Storugns är små.

År
2013
2014
2015
2016
2017
Andel

Drivmedel

COz

CO

HC

NO*

PM

SO*

(m')

(ton)

(kg)

(kg)

(kg)

(kg)

(kg)

1500
2100
1600
1600
1 700
68%

3800
4300
3300
3300
3500
63%

7600
8500
6800
7 000
7200
59%

1500
1600
1300
1300
1 300
56%

21000
24000
20000
20000
19000
58%

530
6400
5300
5300
5300
87%

25
28
21
21
22
63%

Nordkalks utsläpp utgör en liten del av de totala emissionerna till luft från gotländska
verksamheter. Tabell 7 visar utsläppen till luft från gotländska verksamheter ur 2016, enligt
Naturvårdsverkets tjänst Utsläpp i siffror (Naturvårdsverket 2018, Internet). Som framgår av
tabellen är det bara ett fåtal verksamheter som är rapporteringsskyldiga, främst verksamheter med
förbränning. Siffrorna anger därför inte de totala utsläppen från Gotland. Till exempel är
transporter generellt en stor källa, som inte heller inkluderas. Även vid en jämförelse med denna
delmängd av de totala utsläppen så framgår det att utsläppen från Nordkalks verksamhet är
jämförelsevis mycket små. Nordkalk strävar kontinuerligt efter att effektivisera verksamheten så
att förbrukningen av drivmedel och sprängämne minimeras och därmed även emissionerna till
luft.
Tabell 2. Emissioner till luft från gotländska verksamheter ur 2016, enligt Utsläpp i siffror.

År
Antal verksamheter
Totala emissioner

CO2

CO

HC

NO*

PM

SO*

(ton)

(kg)

(kg)

(kg)

(kg)

(kg)

4
2 000 295

1
4 650 000

5
1 394 808
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7.5.2

Nollalternativet

Nollalternativet leder till att emissionerna från täktverksamheten i Klinthagentäkten upphör.
Emissionerna från återställningsarbetet tidigareläggs.

7.6

Vattenmiljö

7.6.1

Klinthagenbäcken

Den planerade verksamheten bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för havsöringens
reproduktion i Klinthagenbäcken, oavsett vilket vattenhanteringsalternativ som väljs. Blir Scenario
l verklighet, med bortledning av vatten från Pall 2-sjön till Region Gotlands VA-nät kommer det
påverka bäckens vattenföring. Scenario 2 innebär istället att dagens situation upprätthålls så länge
driften pågår. Därefter minskar vattenföringen i bäcken under något decennium medan
återställningen av Klinthagentäkten och uppfyllnad av täktsjöarna sker, för att därefter återgå till
en naturlig avrinningssituation. Jämfört med situationen före Nordkalks genomförda åtgärder har
bäckens naturvärden höjts (se avsnitt 2.1.3.2).
Skydd mot olyckor som riskerar att förorena täktvattnet är av stor betydelse i båda scenarierna,
precis som i dagens verksamhet. De största riskerna, ur ett vattenresursperspektiv, är olika typer
av spill eller utsläpp av drivmedel och liknande produkter. Nordkalk har under senare år arbetat
målmedvetet med att både förebygga och begränsa dessa risker. Det beskrivs kortfattat i avsnitt
2.1.3.4. Små spill kan omhändertas direkt vid olycksplatsen och hindras därmed från att nå och
kontaminera vattenresursen. Konsekvensen av enskilda mindre spill, även i det orealistiska fallet
att de i strid med Nordkalks rutiner lämnas utan åtgärd och sprids till täktvattnet bedöms bli
försumbar. Vattenvolymerna i takten, särskilt i Pall 2-sjön och Polenhålet, så stora att utspädningen
av små spill blir mycket stor. För att äventyra kvalitén på täktvattnet krävs ett större spill, till
exempel att tanken på ett arbetsfordon springer läck så att drivmedel okontrollerat sprids ut i
vattenhanteringssystemet. Sannolikheten för en sådan händelsekedja är mycket liten. För det första
krävs att ett betydande spill sker, vilket i sig är osannolikt om än inte orimligt. För det andra krävs
att det utläckande drivmedlet rinner ut på en sådan plats att det når vattenhanteringssystem, till
exempel Ringledsdiket eller täktsjöarna, så fort att avrinningen inte hinner vallas in. Även det är
osannolikt om än inte omöjligt. Att båda villkoren ska vara uppfyllda samtidigt är följaktligen
mycket osannolikt. Trots det planerar Nordkalk att utreda och föreslå ytterligare skyddsåtgärder
för att skydda täktvattnet från föroreningar om Scenario l blir verklighet, se även avsnitt 3.2.
I Scenario l beräknas bäckens medelvattenföring nästan halveras (bilaga B:5
Vattenresurshantering). Samtidigt föreslås att Pall 2-sjön regleras på så vis att årstidsvariationerna i
bäckens vattenföring blir så naturliga som möjligt, men med lägre maxflöde vintertid och högre
minflöde sommartid än vad som är normalt för en gotländsk bäck med så här litet
avrinningsområde. Regleringen har utformats för att upprätthålla ett tillräckligt högt flöde
sommartid för att försörja även de inventerade lek- och uppväxtområden för havsöring som är
belägna långt uppströms i bäcken, 800-1700 m från mynningen. Under perioden december till mars
så är den naturliga tillrinningen från området nedströms takten stor och mindre vatten kan tappas
från Pall 2-sjön. Vattnet lagras under denna period i magasinet för att kunna distribueras till
bäcken under de torrare sommarmånaderna. I kombination med de miljöförbättrande åtgärder
som Nordkalk har genomfört och planerar att genomföra (se avsnitt 2.1.3 och 3.2) så bedöms
Scenario l inte medföra några negativa konsekvenser för havsöringens reproduktion i

Klinthagenbäcken. Blir de planerade åtgärderna framgångsrika kan havsöringens reproduktion i
bäcken rentav stärkas ytterligare.
Täktverksamheten påverkar även Klinthagenbäckens vattenkemi i begränsad utrsträckning. De
parametrar som är av störst intresse är kväve, främst i form av nitratkväve, sulfat och klorid.
Kvävet sprids från rester av odetonerat sprängämne och avbaningsmassorna. Sulfat tillförs inte
direkt av täktverksamheten utan beroende på de geologiska förutsättningarna. Den gotländska
kalkstenen innehåller små mängder av pyritmineral som frigör sulfat när det vittrar. Nordkalks
kontrollprogram visar att halterna i täktvattnet nära brytfronten typiskt uppgår till upp till 2 mg
kväve/1 och 200^00 mg sulfat/1. Utgående vatten till Klinthagenbäcken är omkring en tredjedel av
dessa, eller 0,5 mg kväve/1,160 mg sulfat/1 (data från Nordkalks kontrollprogram). Förklaringen till
sänkningen är att täktvattnet späds ut av stora volymer med liten eller försumbar påverkan från
brytfronten, naturlig denitrifikation och sedimentation av partiklar. Halterna av kväve och klorid
är av samma storleksordning som bakgrundshalterna. Sulfatbelastningen innebär en förändring av
bäckens vattenkemi, men bedöms varken ha toxiska egenskaper eller orsaka försurning. Vattnets
naturligt höga kalciumhalt och pH har en starkt buffrande förmåga. Det finns observationer av
störningar på akvatiska organismer, men då i mjuka vatten. I samma studier uteblev effekter i
hårda vatten, jämförbara med Bungetäktens recipient upp till sulfathalter på l 500 mg/1 (Davies et
al, 2003; Davies 2006). Efterhand reagerar sulfat med kalciumjoner i vattnet och bildar gips, CaSCh.
Sammantaget bedöms dessa halter inte medföra några negativa konsekvenser för
Klinthagenbäckens ekologi.

7.6.2

Kappelshamnsviken

Den planerade verksamheten bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för
Kappelshamnsviken eller försvåra uppfyllandet av miljökvalitetsnormen.
Kappelshamnsvikens kemiska status är klassificerad som "uppnår ej god" på grund av både
övergödning, främst på grund av kväve och fosfor, och miljögifter. Täktverksamheten ger upphov
till viss kvävebelastning genom sprängämnesrester och utlakning från avbaningsmassor.
Kontrollmätningar i Klinthagentäktens täktvatten, tagna i Pall 2-sjön, visar på kvävehalter klart
under l mg/1 (Nordkalk 2017). Under senare år har allt eller merparten av täktvattnet letts via
Klinthagenbäcken till Kappelshamnsviken. Vattenbalansberäkningar har visat på en årlig
täktvattenbildning på mindre än en miljon kubikmeter. Det innebär att långt mindre än ett ton
kväve årligen har letts bort mot Kappelshamnsviken via täktvattnet9. Sannolikt har en betydande
andel av kvävet fastlagts eller avgått till atmosfären när täktvattnet passerar översilningsytan och
vidare genom bäcken. Täktverksamhetens kvävebelastning på Kappelshamnsviken bedöms därför
vara några hundra kilogram per år fram till idag.
SMHIs analysverktyg för övergödning i kustzon (SMHI2018, Internet) beräknar totalbelastningen
på Kappelshamnsviken till 68,9 ton. Verktyget bygger på resultat från beräkningar med
Kustzonsmodellen och baseras på områden som finns definierade i Svenskt vattenarkiv (SVAR).
Belastningen är beräknat och rymmer osäkerheter om såväl det absoluta värdet,
mellanårsvariationer och källfördelning, men visar tydligt att bidraget från Klinthagentäkten är
försumbart.

' Belastningen har skattats genom att multiplicera <1 mg N-totA x <1 000 000 m'/år = «1 ton N-tot/år.

Nordkalks huvudalternativ, se avsnitt 4.3.6, är att bortledningen till Klinthagenbäcken ska minskas
för att vattenresursen istället ska ledas till Region Gotlands VA-nät. Det innebär att
kvävebelastningen på Kappelshamnsviken minskar i motsvarande grad. I annat fall förblir
kvävebelastningen oförändrad under den fortsatta driftperioden.
Täktverksamheten medför ingen belastning på Kappelshamnsviken av de aktuella miljögifterna.

7.6.3

Nollalternativet

Nollalternativet bedöms inte medföra några betydande konsekvenser för vattenmiljön jämfört med
nuläget. Återställningen av Klinthagen tidigareläggs med kanske ett decennium, vilket gör att
uppfyllnaden av täktsjöarna och övergången till en naturlig, oreglerad avrinning från täktområdet
infaller tidigare. Likaså upphör den obetydliga kvävebelastningen på Kappelshamnsviken så snart
täktverksamheten avslutas. De föreslagna miljöförbättrande åtgärderna i Klinthagenbäcken som
ingår som en del i vattenhanteringsscenario l kommer inte att genomföras.

7.7

Resursutnyttjande och resursförbrukning

7.7.1

Kalksten

Den planerade verksamheten bedöms bidra till ett förbättrat utnyttjande av kalkstensresursen.
Kalksten är en sedimentär bergart som bildats av skelettrester från marina organismer. I Sverige
dominerar kalkberggrund i ett brett stråk under Skåne, Blekinge, Öland och Gotland, men
förekommer även i Västergötland, Östergötland, Dalarna och i fjällkedjan. Kalksten förekommer
också i många andra delar av världen. Trots att det inte råder någon brist på kalksten generellt kan
åtkomsten i många fall begränsas på grund av konflikt med motstående intressen, inte minst
naturvården. Kalksten är dessutom en ej förnybar naturresurs. Den gotländska kalkstenen är
omkring tvåhundra miljoner år gammal. Sammantaget är det väl motiverat att hushålla med
resursen för ett hållbart nyttjande.
Nordkalk har under de senaste åren utvecklat och anpassat sin produktion till en råvara av mer
varierad kvalitet. Det har successivt inneburit att kalksten av lägre kvalitet betraktas som en
fyndighet. I och med den planerade verksamheten har Nordkalk utvecklat det här ett steg till,
genom möjligheten att homogenisera sten av olika kvaliteter till en blandning. Det är också ett skäl
till att de olika sökta delområdena ska ses som delar av en helhet, eftersom brytplanen bygger på
att stenen därifrån kan blandas i vissa proportioner. Utvidgningen av takten i nordväst gör det
med andra ord möjligt att samtidigt gå på djupet inom befintligt täktområde. Sammantaget kan en
större del av berggrunden inom verksamhetsområdet tas till vara för mineralförsörjning.

7.7.2

Råvatten

Den planerade verksamheten bedöms kunna leda till en betydande förbättring av vattenresursen
på norra Gotland. Scenario l (se avsnitt 4.3.6.2) innebär att Region Gotlands VA-nät förstärks med
omkring 10 l/s eller 300 000 m-Vår. Det kan jämföras med den kommunala vattentäkten i Bästeträsk,
där regionen sedan några år har tillstånd att använda just 10 l/s för dricksvattenförsörjningen av
Fårösund och Bunge.

Scenario 2 bedöms inte innebära någon förändring av dagens vattenresurshantering.

7.7.3

Energi, sprängämne samt övriga resurser

Den planerade verksamheten bedöms få likartad förbrukning av övriga resurser som dagens
verksamhet har. Eftersom också bryttakten i huvudsak blir oförändrad hålls resurseffektiviteten i
de här avseende konstant jämfört med dagens situation. Nordkalk arbetar kontinuerligt för att
minimera förbrukningen av dessa resurser, både av miljö- och kostnadsskäl.
Transportarbetet av sten från brytfront, via kross, till sorteringsverket står för täktverksamhetens
ojämförligt största energiförbrukning. På andra plats kommer primärkrossen. I och med att en
bandtransportör anlades mellan Klinthagen och Storugns redan när brytningen startade i slutet av
1980-talet har en stor del av dessa trettio års transportarbete i takten drivits med elenergi.
Nordkalks beräkningar ger att förbrukningen av fossil energi i form av drivmedel har är omkring
en fjärdedel lägre jämfört med om den krossade stenen hade körts till Storugns med tipptruckar,
vilket är branschstandard sett till många jämförbara täktverksamheter. Även primärkrossen drivs
med elenergi.
Körsträckorna mellan primärkrossen och de nya ansökta brytområdena i nordvästra Klinthagen
blir längre. För att kompensera för detta kommer Nordkalk att på sikt dra om den stora truckvägen
längre västerut i mellersta Klinthagen. Det gör att den totala körsträckan till de norra brytfronterna
minskas. I de passager av den nya truckvägen där man ska köra från pall 2-nivå till pall 1-ivå
anläggs truckramper med en så liten väglutning som möjligt för att minska den totala
drivmedelsförbrukningen. På samma vis har de alternativa truckvägarna mellan Storugns och
Nordvästra Klinthagen utretts. Den föreslagna dragningen ger vägen en gynnsammare lutning än
de utredda alternativen, vilket också minskar drivmedelsförbrukningen, se avsnitt 3.1.2. Den totala
drivmedelsförbrukningen redovisas i avsnitt 7.6.1.

7.7.4

Nollalternativet

Det är svårt att göra en entydig bedömning av nollalternativets konsekvenser för resursutnyttjande
och resursförbrukning, eftersom det i hög grad avgörs av hur bedömningen avgränsas. Lokalt
innebär nollalternativet positiva effekter i form av minskad eller upphörd förbrukningen av
elenergi, drivmedel och sprängmedel i och med att täktverksamheten avslutas. Däremot leder
nollalternativet till ett försämrat resursutnyttjande jämfört med Scenario l, eftersom det innebär att
den föreslagna vattenresurslösningen i samverkan med Region Gotland inte förverkligas, eller
skjuts på obestämd framtid. Resursförbrukningen som krävs för återställningen tidigareläggs, men
är densamma som för det sökta alternativet. Det bedöms därför inte påverka resursförbrukningen.
Viss miljöpåverkan flyttas dessutom från Klinthagentäkten och Gotland till annan kalkstenstäkt,
sannolikt utomlands. Eftersom marknadens efterfrågan på kalkstensprodukter i huvudsak får
antas vara oberoende av Nordkalks verksamhet på Gotland kommer en avveckling av
Klinthagentäkten att medföra motsvarande ökning på annan ort. Som framgår av kapitel 4 är det
sannolikt att det innebär import av sten från utländska takter. Det krävs mångfaldigt längre
transporter, både över land och till sjöss för att nå stålverken i Bottenviken. Som en del av
miljökonsekvensbeskrivningen för Bungetäkten lät Nordkalk utreda transportemissionerna som
skulle uppstå om motsvarande mängd kalksten - tre miljoner ton per år, att jämföra med de
knappt två miljoner ton per år som bryts i Klinthagentäkten - skulle transporteras från de då
kända alternativa produktionsorterna Verdal i Norge, Barrow i England eller Calais i Frankrike
(Fridell 2007). Resultaten är delvis inaktuella och framtagna i ett annat sammanhang. De visar ändå
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att transportemissionerna av NOx och SCh skulle uppgå till storleksordningen 10-30 % av Gotlands
totala utsläpp, övriga internationella transporter ej inräknade. CO2-tillskottet beräknades bli
mindre, omkring 5 %. Det är betydande bidrag, även om skattningen är mycket osäker och bara
beaktar en aspekt av många som bör ingå i en fullständig bedömning av rekyleffekter.
Sammantaget går det inte att bedöma om "ersättningskalkstenen" skulle brytas mer eller mindre
resurseffektivt än i den planerade verksamheten. Att bedöma konsekvenserna för övriga
miljöaspekter av eventuella rekyleffekter ligger utanför den här miljökonsekvensbeskrivningens
ramar.

7.8

Regionala miljömål

Den planerade verksamhetens påverkan på de regionala miljömålen bedöms vara så begränsad att
den inte medför några negativa konsekvenser för uppfyllandet. Tabell 83 redovisar de sex miljömål
som beskriver de aspekter som påverkas av den planerade verksamheten, tillsammans med
bedömd konsekvens för sökt alternativ respektive nollalternativ. I huvudsak är den planerade
verksamheten för liten för att påverka miljömålens uppfyllande. Det styrs istället av storskaliga
processer, som jord- och skogsbruket, atmosfärisk deposition och transport- och
infrastruktursystemen. Följande specifika bedömningar har gjorts för de regionala miljömålen:
• Den planerade regleringen av Klinthagenbäcken, för att efterlikna den naturliga vattenföringen,
tillsammans med planerade miljöförbättrande åtgärder bedöms ge en försumbar/positiv
konsekvens för miljömål 8 Levande sjöar och vattendrag.
• Avledning av täktvatten till Region Gotlands VA-nät bedöms ge en försumbar/positiv
konsekvens för miljömål 15 God bebyggd miljö.
• Förlusten av kalkbarrskog och förekomst av vissa särskilt hänsynskrävande arter på Nordvästra
Klinthagen bedöms ge försumbara/små negativa konsekvenser för miljömål 12 Levande skogar
och 16 Ett rikt växt- och djurliv, med tanke på den mycket begränsade omfattningen i ett
Gotlandsperspektiv. Se även avsnitt 7.5.
Tabell 3. Följande sju av de regionala miljökvalitetsmålen bedöms vara relevanta att värdera mot det sökta
alternativet (information från Miljomal.se 2017-11-29).

Milj ökvalitetsmål
2. Frisk luft: "Halterna av skadliga partiklar har minskat,
men är höga i starkt trafikerade områden. Biltrafik,
energianvändning och sjöfart släpper ut kvävedioxid.
Miljömålet nås inte till 2020, men utvecklingen är positiv,
bland annat på grund av nya direktiv med höga krav."
8. Levande sjöar och vattendrag: "Vattendragen
omdanades i samband med utdikningsepoken under
framför allt 1900-talet, och Gotland har idag ett fåtal
opåverkade vattendrag. För länets sjöar är läget bättre,
samtliga större sjöar har god ekologisk status. En ökad
medvetenhet om de biologiska värdena och ökad
miljöhänsyn är nödvändigt för att nå målet."
9. Grundvatten av god kvalitet: "Grundvatten på Gotland
har en hög sårbarhet jämfört med övriga landet.
Grundvattenfrågor har fått ökad uppmärksamhet under
de senaste åren, men enligt de undersökningar av
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Sökt alternativ

Nollalternativet

Milj ökvalitetsmål
grundvattnet som görs kan man dock inte se någon tydlig
förändring i positiv riktning."
11. Myllrande våtmarker: "Minskade anslag och uppehåll
i stödformer har gjort att nyanläggningar av våtmarker
har legat på en låg nivå under året. Många av miljömålets
preciseringar kräver återställningsarbete på mer
omfattande arealer än vad som hittills gjorts. Miljömålet
bedöms inte kunna nås med nuvarande stödsystem."
12. Levande skogar: "Skogsmiljöer med höga naturvärden
fortsätter att minska och takten i bevarandeinsatser och
skötselåtgärder måste därför öka. Miljöhänsynen i
skogsbruket måste fortsätta förbättras genom ökat
sektoransvar, dialog, information och utbildning."
15. God bebyggd miljö: "Som en konsekvens av 2016 och
2017 års vattenbrist har nya frågeställningar kring
anslutningsmöjligheten till det kommunala Va-nätet
uppkommit. Ytterligare kunskapsunderlag och
prioriteringar för att långsiktigt lösa vattenförsörjningen
för både ny och befintlig bebyggelse krävs."
16. Ett rikt växt- och djurliv: "Ett allt storskaligare
brukande gör att många arters livsmiljö krymper. I
synnerhet är det många arter som försvinner när
kontinuitetsskogar avverkas. I odlingslandskapet
försvinner småbiotoper och arter när deras livsmiljöer
växer igen. Exploatering såsom kalkbrytning hotar flera
unika miljöer."

7.9

Sökt alternativ

Nollalternativet

De allmänna hänsynsreglerna

Miljöbalkens 2 kapitel tar upp de allmänna hänsynsreglerna. De beskriver de grundläggande
miljökraven och syftar till att förebygga negativa effekter på miljön och människors hälsa samt att
miljöhänsynen i stort ska öka i samhället. De allmänna hänsynsreglerna finns i miljöbalkens andra
kapitel och gäller alla som riskerar att påverka miljön negativt, även privatpersoner. Det ställs dock
högre krav på att yrkesmässiga verksamheter arbetar efter att uppfylla hänsynsreglerna.
Hänsynsreglerna sammanfattas ofta i ett antal vägledande principer, av vilka följande bedöms ha
betydelse för den aktuella miljöbedömningen:
• Kunskapskravet: Nordkalk har byggt upp en gedigen kunskap om sin verksamhet och dess
miljöpåverkan genom en lång obruten närvaro i Storugns och Klinthagen. Dessutom har
bolaget stor erfarenhet av miljöprövningar och miljökonsekvensbedömningar efter att ha
deltagit i ett stort antal tillståndsprövningar det senaste decenniet. Den här
miljökonsekvensbedömningen med tillhörande utredningar har genomförts av etablerade
konsulter enligt gängse praxis. Miljökonsekvensbeskrivningen försöker genomgående visa
vilken kunskap som har tagits tillvara i arbetet med bedömningarna.
• Hushållningsprincipen: Klinthagentäkten är utpekad som en riksintressant fyndighet för
mineralförsörjning. Genom den planerade verksamheten kommer en större andel av
fyndigheten att utvinnas med ett begränsat ianspråktagande av ytterligare naturmark. Det finns

5S

•

•

•

•

en stor efterfrågan i kundledet på Nordkalks kalkstensprodukter, särskilt i form av olika
miljöapplikationer. Se även avsnittet 5.8 Resursutnyttjande och resursförbrukning.
Lokaliseringsprincipen: Förutsättningarna för lokaliseringen, inklusive
lokaliseringsalternativen beskrivs i avnsitt 4.1.2. Hur de olika lokaliseringsalternativen bedöms
ur hållbarhetssynpunkt beskrivs i avsnitt 5.9.
Försiktighetsprincipen: Försiktighetsprincipen präglar dels Nordkalks val och dimensionering
av skyddsåtgärder i täktverksamheten, dels de antaganden och bedömningar som görs i
miljökonsekvensbedömningen.
Principen om bästa möjliga teknik: Nordkalks val av teknisk utformning framgår av den
tekniska beskrivningen. Det finns inget så kallade BREF-dokument (EU-gemensamma
referensdokument som definierar bästa möjliga teknik för ett trettiotal områden) för
täktverksamhet.
Produktvalsprincipen: Nordkalk arbetar kontinuerligt med att välja de bästa produkterna ur
ett hållbarhetsperspektiv. För täktverksamheten gäller det bland annat drivmedel, smörjmedel,
hydrauloljor och sprängämnen. Verksamheten använder därutöver mindre kemikaliemängder
för service och underhåll av fasta och mobila maskiner och fordon.

7.10 Jämförelse av de olika
lokaliseringsalternativens miljöeffekter
Sammantaget finns det fem potentiella fyndigheter som kan ge Nordkalk tillgång till tillräcklig
råvara för att hålla igång verksamheten och förse kunderna med efterfrågade produkter under de
närmaste åren. Alternativen beskrivs i avsnitt 4.2.2. Alternativen har jämförts med hjälp av en
metod som nyligen presenterades av SGI (2017). 14 olika kriterier, fördelade mellan dimensionerna
ekonomi, ekologi och socialt, bedöms utefter en femgradig skala (Tabell 9). Skalan och
färgsättningen påminner om den som används för konsekvensbedömningarna i övrigt (avsnitt
1.6.2), men med en viktig skillnad. I konsekvensbedömningarna jämförs sökt alternativ och
nollalternativet med nuläget. I hållbarhetsbedömningen jämförs de olika lokaliseringsalternativen
med ett i förväg bestämt kriterium, som snarast kan beskrivas som ett idealtillstånd. Bedömningen
syftar med andra till att avgöra vilket alternativ som är lämpligast ur hållbarhetssynpunkt, snarare
än att avgöra hur hållbart ett enskilt alternativ faktiskt är. Om resultatet blir att alternativen inte
kan skiljas åt krävs en fördjupning av lokaliseringsalternativens beskrivningar. I det här skedet
görs försiktiga bedömningar, det vill säga att skillnaderna mellan alternativen underskattas för att
inte favorisera det förordade alternativet framför de andra.
Tabell 4. Skala för hållbarhetsbedömningar av alternativa lokaliseringar enligt SGI:s metod (SGI 2017)

Uppfylls delvis
(3 p)

Uppfylls i låg
grad (2 p)

Tabell 10 redovisar resultatet av alternativjämförelsen. Resultaten motiveras direkt efter tabellen.
Den stora skillnaden i hållbarhet beror i första hand på att Klinthagenalternativet innebär att en
befintlig takt utvidgas, medan övriga alternativ kräver att en helt ny takt öppnas. En ny takt
innebär ett stort ingrepp i landskapet och potentiellt större konflikter med andra, befintliga
intressen. Avsaknaden av infrastruktur innebär också större risk för spridning av buller, damm och
andra olägenheter och lägre energieffektivitet. Till stor del beror det på att temporär mobilkross på
markytan/täktbotten måste användas istället för permanent nedsänkt kross som är fallet i
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Klinthagentäkten, tillsammans med lastbilstransport av stenen från takten till sorteringsverket
jämfört med bandtransportör.
Tabell 5. Hållbarhetsbedömning av Klinthagen och alternativa lokaliseringar

1. Goda avsättningsmöjligheter och lämplig
kvalitet på materialet
2. Goda möjligheter till
långsiktig användning av
täktområdet efter
brytningstidens slut
3. Oförändrade
förutsättningar för
exploatering i närområdet
4. Låga transportrelaterade
kostnader10
5. Laga transportrelaterade
utsläpp11
6. Miljömässigt bra
energiförsörjning och
energieffektiv drift
7. Minimering av buller,
vibrationer, damning och
luftföroreningar
8. God infrastruktur
9. God hantering av
kemikalier och minimering
av avfall
10. Minimal påverkan på
yt- och grundvatten, samt
god hantering av
avloppsvatten
11. Minimala förändringar
av naturmiljö
12. Minimal inverkan pä
fornlämningar,
kulturhistoriska miljöer
och kulturlandskapet
13. Minimal konkurrens
om markanvändning för
området
14. Goda möjligheter till
inflytande

Likvärdig oavsett lokalisering, poängsätts ej

10

Kriteriets definition ändrat till "kostnader för transporter till sorteringsverket i Storugns" istället för "kostnader för transporter till
avsättningsmarknaden"
11
Kriteriets definition ändrat till "låga utsläpp av till exempel CCb, NOx, SOx och NH4 vid transporter till sorteringsverket i
Storugns" istället för " låga utsläpp av till exempel COn, NOx, SOx och NH4 vid transporter till avsättningsmarknaden"
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1. Genomförda prospekteringar indikerar att alla alternativa lokaliseringar har större fyndigheter
av högvärdig kalksten än vad som återstår i Klinthagen. De anses därför helt uppfylla kriteriet.
2. Klinthagentäkten utgör en del av ett sedan lång tid etablerat industriområde, medan övriga
alternativ innebär att en ny takt öppnas i ett jämförelsevis oexploaterat område.
Klinthagentäkten bedöms därför ha bättre möjligheter att återställas på ett tillfredsställande vis
än övriga alternativ, där osäkerheterna är större.
3. De fortsatta exploateringsförutsättningarna vid Klinthagen bedöms visserligen vara begränsade
eftersom det saknas betydande brytvärda fyndigheter, men de försvåras inte av den planerade
verksamheten. För de alternativa lokaliseringarna bedöms det vara troligt att en nyetablerad
takt märkbart påverkar och försvårar förutsättningarna för andra verksamheter i närområdet.
4. Majoriteten av den brutna stenen transporteras från Klinthagentäkten till sorteringsverket via
befintlig och avskriven bandtransportör. Avståndet mellan takt och verk är relativt kort.
Samtliga alternativa lokaliseringar innebär trucktransport och längre sträckor.
Klinthagenalternativet bedöms uppfylla kriteriet helt.
5. Majoriteten av den brutna stenen transporteras från Klinthagentäkten till sorteringsverket via
befintlig eldriven bandtransportör. Avståndet mellan takt och verk är relativt kort. Samtliga
alternativa lokaliseringar innebär trucktransport och längre sträckor. Klinthagenalternativet
bedöms uppfylla kriteriet helt.
6. I Klinthagen är både primärkrossen och bandtransportören anslutna till elnätet, vilket ger hög
energieffektivitet och minimala utsläpp. Även om den planerade verksamheten innebär viss
brytning med mobilkross, med lägre energieffektivitet, uppfylls kriteriet i hög grad, medan
alternativen sannolikt skulle vara beroende av trucktransporter och mobilkross.
7. Buller, vibrationer och damning innebär utmaningar för en bergtäkt nästan oavsett var den
lokaliseras. Kriteriet bedöms uppfyllas i låg grad för Hangvar och Fleringe Väst, med tanke på
närheten till samhällena Kappelshamn respektive Fleringe. Övriga alternativ, inklusive
Klinthagen, bedöms delvis uppfylla kriteriet eftersom antalet närboende är lägre.
8. I Klinthagentäkten finns sedan länge all nödvändig infrastruktur; fast primärkross,
bandtransportör, vägnät skilt från allmän väg, tankplats, vattenhantering med mera. De
alternativa lokaliseringarna saknar all befintlig infrastruktur och skulle sannolikt kräva att
allmän väg utnyttjas för materialtransport till Storugns.
9. Skillnaden i kemikaliehanteringen och avfallsminimeringen bedöms inte behöva bli så stor
mellan de alternativa lokaliseringarna och Klinthagen, med de etablerade rutinerna och
befintliga tankplatsen gör att Klinthagentäkten uppfyller kriteriet i något högre grad.
10. Bedömningen är osäker för de alternativa lokaliseringarna. Hydrologiska och hydrogeologiska
utredningar saknas. Fleringe Öst bedöms uppfylla kriteriet i hög grad. Fyndigheten är
jämförelsevis grund utan närliggande permanenta vattendrag och våtmarker. Risungs bedöms
uppfylla kriteriet i låg grad eftersom fyndigheten ligger i Mölner myrs tillrinningsområde.
11. Klinthagen och Hangvar är lokaliserade utanför skyddade områden. Hangvarfyndigheten tar
ett stort område i anspråk, men en översiktlig naturvärdesinventering visade 2005 (IVL 2006) att
det domineras av brukad skog utan särskilda värden. Också Fleringe Väst ligger utanför
skyddade områden, men på ett alvarområde med höga naturvärden enligt tidigare inventering
(Lindblom och Ryegård 2005). Fleringe Öst och Risugns ligger helt eller delvis i Natura 2000områden och bedöms därför inte uppfylla kriteriet alls.
12. Fleringe Väst ligger i ett riksintresse för kulturminnesvård och bedöms inte uppfylla kriteriet
alls. Fleringe Öst ligger nära samma riksintresse och skulle dessutom påverka landskapsbilden
på långt håll eftersom fyndigheten ligger i ett flackt och öppet landskap.
13. Klinthagen bedöms uppfylla kriteriet i hög grad. Det som håller ner bedömningen från högsta
nivån är påverkan på boendemiljön. Det är också skälet till att Hangvaralternativet bedöms
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Samlad miljöbedömning

Det sökta alternativet bedöms ge upphov till måttligt negativa konsekvenser för boendemiljön
samt för djur- och växtlivet. Samtidigt medför scenariot med avledning av täktvatten till Region
Gotlands VA-nät en tydligt positiv konsekens för resursutnyttjandet. Omfattningen och
utformningen av den planerade verksamheten i Klinthagentäkten kommer i stora drag att vara
densamma eller snarlik dagens. Den planerade verksamheten bedöms inte heller medföra några
negativa konsekvenser för bevarandemålen för Hoburgsmyrs Natura 2000-område. Huvudskälet
är att brytningen kommer att ske på så stort avstånd från myren att den lokala påverkan på
grundvattensituationen inte bedöms kunna fortplanta sig dit. Tabell 6 ger en översikt av de
prioriterade miljöaspekterna.
Tabell 6. Sammanfattande konsekvensbedömningar för sökt alternativ och nollalternativet.
Bedömningarna görs enligt konsekvensskalan som redovisas i avsnitt 1.6.2. Eftersom varje miljöaspekt
dels kan rymma olika delar - till exempel avser vattenmiljö både Klinthagenbäcken och MKN för
Kappelshamnsviken - dels omfatta ett stort geografiskt område och lång tid, nyanseras den övergripande
bedömningen i flera fall med en mer positiv och/eller en mer negativ bedömning.

Aspekt

Sökt alternativ

Nollalternativet

Fler bostäder än idag kommer att påverkas av
främst buller. Dagens villkor för buller,
vibrationer och luftstötvågor klaras även för
planerad verksamhet.
Både dagens och planerad verksamhet bedrivs
på tillräckligt långt avstånd för att inte störa
Natura 2000-området.

Boendemiljö

Hoburgsmyrs
Natura 2000område
Djur- och
växtliv

/w

Vattenmiljö

1
,

^£L
—?—
/

Luft

Resursutnyttjande

och resursförbrukning
Regionala
miljömål

Kommentar

/
—Z_

rn

1 ZJ

—,—|
/ /
—^—'

13 hektar av Nordvästra Klinthagen har höga
eller mycket höga naturvärden på grund av
naturtyp och artförekomst.
Ändrad vattenföring i Scenario 1 kompenseras
för med anpassad reglering och
miljöförbättrande åtgärder.
Emissionerna bedöms inte medföra några
konsekvenser på människors hälsa eller miljön
lokalt.
Det sökta alternativet avser Scenario 1 där

täktvatten blir en tillförd resurs till Region
Gotlands VA-nät. Nollalternativet innebär
import av utländsk kalksten.
I huvudsak blir miljöeffekterna för små för att
påverka regional miljömålen. Viss påverkan på
levande skogar samt ett rikt växt- och djurliv.

Fler bostäder bedöms komma att påverkas av den planerade verksamheten än vad som är fallet
idag. Brytningen av Nordkross och Nordvästra Klinthagen i norr respektive Södra Klinthagen i
söder kommer successivt att ske allt närmare bebyggelse. Det bedöms framförallt märkas vid
bostäderna genom ökande buller, men i samband med sprängningar kan både vibrationer och
luftstötvågor komma att upplevas. Bullernivåerna beräknas rymmas inom dagens bullervillkor. Ur

det perspektivet bedöms konsekvenserna för boendemiljön därför bli acceptabla. De bedöms
samtidigt kunna uppfattas som en allvarlig störning av de som drabbas, eftersom störningen inte
går att undvika. Störningen begränsas av villkoret, som ställer strängare krav på ljudnivåerna
utanför arbetstid (se även avsnitt 7.3.1.1). Den upplevda störningen bedöms bli störst i norra delen
av takten, där dagens bakgrundsbuller, trots närhet till Storugnsverket, vindkraftverken och
Gotland Ring, är lägre än längs väg 148 söder om Klinthagentäkten.
Eftersom Nordkalk är tvunget att ha tillgång till tillräckligt stora stenreserver av olika kvalitéer för
att kunna erbjuda slutprodukter som uppfyller kundernas krav ingår omkring trettio hektar
naturmark i det sökta alternativet. Medan Nordkross saknar högre naturvärden utgörs den södra
hälften av Nordvästra Klinthagen av älvar, hällmark och kalkpräglad tallskog med höga eller
mycket höga naturvärden. Avbaning och brytning av detta område bedöms medföra måttligt
negativa konsekvenser för djur- och växtlivet. Konsekvensen kommer i någon mån att mildras av
Nordkalks planerade skyddsåtgärd, se avsnitt 3.2. Genom försiktig röjning av lämplig
igenväxningsmark nordost om täktområdet ska en kontinuerlig ekologisk funktionalitet
säkerställas hos platser för fortplantning och vila. Eftersom effekten av åtgärden ännu inte är känd
har den inte vägts in i konsekvensbedömningen. Det högsta kända naturvärdet som kommer att gå
förlorat är en avarönn12.1 området har även kärlväxterna backtimjan, ljus solvända, jordtistel,
gotlandssolvända, brudsporre, Sankt Pers nycklar och tvåblad noterats. Likaså har dagfjärilarna
apollofjäril, svartfläckig blåvinge och mindre blåvinge noterats tillsammans med kungsörn,
spillkråka, trädlärka och gulsparv, vid inventeringarna på området. Naturvärdena är med andra
ord väl belagda i de genomförda inventeringarna. Förutom delområdets naturvärden väger
konsekvensbedömningen också in att området ifråga är relativt litet och lokaliserat i den yttersta
sydvästra kanten av det stora sammanhängande naturområde som sträcker sig från Hoburgsmyr i
väster till Fårösund i öster.
I dialog med Region Gotland planerar Nordkalk att utveckla taktens vattenhantering så att ungefär
hälften av den årliga täktvattenbildningen avleds till regionens VA-nät. Konsekvenserna för
Klinthagenbäckens funktion som lek- och uppväxtmiljö för havsöring bedöms bli försumbara trots
att medelvattenföringen sjunker. Ytterligare miljöförbättrande åtgärder i bäcken och ett
reglerschema för Pall 2-sjön som efterliknar de naturliga flödesvariationerna bedöms kompensera
för den lägre vattenföringen. Vinsten blir samtidigt att regionens vattenresurs långsiktigt förstärks.
Efter de senaste somrarnas vattenbrist på Gotland och med prognosticerade klimatförändringar är
behovet mycket stort att ta tillvara öns totala vattenresurs bättre än idag. Det här samarbetet är ett
steg i den riktningen.
Nollalternativet bedöms medföra positiva konsekvenser för boendemiljön och emissioner till luft,
eftersom störningskällorna i allt väsentligt upphör på några få års sikt. Även för djur- och växtlivet
bedöms konsekvenserna bli positiva, i och med att återställningen av täktområdet kommer att
återskapa och tillföra olika livsmiljöer. De positiva konsekvenserna av återställningen uppstår även
för det sökta alternativet, men då längre fram i tiden och delvis överskuggade av förlusten av
värdefull naturmark på Nordvästra Klinthagen. Samtidigt innebär nollalternativet i någon mån att
miljöpåverkan flyttas från Klinthagentäktens omgivningar till annan kalkstenstäkt. Eftersom det är
fullt möjligt att förutsättningarna både ur ett närboende- och miljöperspektiv kan vara såväl bättre
som sämre än för Klinthagentäkten går det inte att bedöma om den samlade konsekvensen blir
övervägande positiv eller negativ. Det beror också i mycket hög grad på vems perspektiv man tar
vid en sådan jämförelse. Med stor sannolikhet går det däremot att konstatera att nollalternativet
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innebär ökade transportemissioner, om Nordkalks kunder i Östersjöregionen behöver köpa
kalksten från utländska takter.
Stängning och avveckling av täktverksamheten får dessutom direkta och långtgående
konsekvenser för Nordkalk och KPAB och bolagens personal. Det ligger utanför
miljökonsekvensbeskrivningens ramar enligt miljöbalken att väga in konsekvenser för näringslivet,
varför detta heller inte ingår i någon av de bedömda miljöaspekterna eller sammanställningen i
Tabell 6. Om bolagen förlorar sin råvaruförsörjning kan det leda till att Nordkalk varslar alla eller
lejonparten av sina cirka 65 anställda inklusive cirka 20 entreprenörer vid ett slutgiltigt negativt
utfall av den senaste täktansökan. Det saknas nämligen planer och förutsättningar för att förse
sorteringsverket i Storugns med råvara från annan takt. Ur ett regionalt hållbarhetsperspektiv kan
det få negativa konsekvenser på den lokala arbetsmarknaden, skatteunderlag, kommunal service
med mera. Det är svårt att bedöma hur stora konsekvenserna skulle bli eftersom
samhällsutvecklingen på Gotland. Eftersom osäkerheten i en sådan bedömning oundvikligen
skulle bli så stora vägs den inte in i den samlade bedömningen.
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Samrådet i korthet
1.1

Processen

Nordkalk AB har under våren och sommaren 2017 genomfört ett samråd med anledning av att
företaget planerar att söka tillstånd för fortsatt och utvidgad brytning i Klinthagentäkten, i Lärbro
socken på norra Gotland. Det inledande samrådsmötet hölls den 19 maj och sista dag för yttranden
var den 29 september. Samrådsperioden var därmed drygt fyra månader.
Samrådet inleddes med två möten, först med länsstyrelsen i Gotlands län och en månad senare
med fastighetsägare i taktens närområde. Dessa hade fått en personlig inbjudan hemskickad till sig
med brev. Därutöver har såväl kringboende som övriga intresserade haft möjlighet att skriftligen
yttra sig under samrådet. Den ursprungliga svarstiden förlängdes, eftersom Nordkalk under
samrådsperioden beslutade att lägga till ett arbetsmoment, så kallad homogenisering av stenen,
jämfört med vad som redovisades i ursprungligt samrådsunderlag. Se även avsnitt 4.2. De
viktigaste händelserna under samrådsprocessen listas i Tabell l nedan.
Tabell 1. De viktigaste händelserna under samrådsprocessen och var i samrådsredogörelsen
dokumentationen redovisas

Datum

Händelse

Avsnitt

2017-05-19
2017-06-01
2017-06-19
2017-06-23
2017-06-26

Inledande samråd med länsstyrelsen i Gotlands län
Inbjudan med underlag skickas ut till kringboende
Enskilt samråd med kringboende
Sista svarsdag för enskilt samråd
Annons för utökat samråd införd i Gotlands Allehanda
Ursprunglig sista svarsdag för utökat samråd
Annons i Gotlands Allehanda för komplettering av utökat samråd och förlängd
svarstid
Enskilt samrådsmöte med Siral System Co AB
Kompletterande samråd med länsstyrelsen i Gotlands län
Enskilt samrådsmöte med GotlandRing
Sista svarsdag för utökat samråd

2
3.1
3.2

2017-08-23
2017-08-28
2017-09-05
2017-09-20
2017-09-29

1.2

4.1
4.1

2
3.3 och 4.3

Framförda synpunkter

Under samrådet har fyra centrala myndigheter (utöver Länsstyrelsen i Gotlands län och Region
Gotland), ett drygt tjugotal privatpersoner och tre företag valt att yttra sig skriftligt. Därutöver har
synpunkter och frågor framförts muntligen till Nordkalk i samband med samrådsmöten. Det
fullständiga underlaget redovisas i kapitel 2-4 nedan. Tabell 2 redovisar en enkel sammanställning
över dels vilka aktörer som har yttrat sig, dels vilka sakfrågor de har tagit upp. Det framgår av
tabellen att de två, till antalet, dominerande frågeställningarna är hur Nordkalks planer kommer
att påverka dels de kringboendes boendemiljö genom främst buller, damning och vibrationer, dels
privata dricksvattenbrunnar.

Tabell 2. Sammanställning över vilka aktörer som har yttrat sig under samrådsprocessen, samt vad
framförda synpunkter har handlat om. Läshänvisningar till miljökonsekvensbeskrivningen ges i avsnitten
1.2.1 1.2.4 nedan.

Länsstyrelsen

s

S

s

s

Se även 2.2 Protokoll från
samrådsmötet med länsstyrelsen i
Gotlands län.

Havs- och
Vattenmyndigheten1

s

MSB

s

SGU

s
•/

Trafikverket

s

Regionstyrelsen
Enskilt samrådsmöte

•/

S
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Flemming och Anne
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Maud Nilsson
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Fråga om nytt samråd om väg 689,
vilket Nordkalk är positiv till.
Se även 3.2 Protokoll från
samrådsmötet nedan.
Synpunkt på bland annat projektets
hållbarhet, vilket delvis bedöms i MKB
avsnitt 7.7 Resursutnyttjande och
resursförbrukning .
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Per- Åke Svensson och
Eva Fischer
Håkan Nyman
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Tobias och Karolin
Johansson
Jan och Britt-Louise
Ulander
Elisabeth och Irene Toll

•/
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Gotlands Elnät AB

•/

Fråga om verksamheten omfattas av
Sevesolagstiftningen, vilket Nordkalk
svarar den inte gör.

s

s
•/

•/

-/

Upplysning om att det löper en
markförlagd elkabel över ansökt
område. Kabeln måste flyttas. Nordkalk
svarar att det hanteras i samverkan

Havs- och Vattenmyndigheten avstår från att yttra sig och har inte tagit ställning till sakfrågorna eller samrådshandlingarna.

GotlandRing

S

Siral System Co AB

S

1.2.1

med Gotlands Elnät AB och Siral
System Co AB.
Synpunkt på utvidgningens påverkan
på bolagets expansionsplaner i gamla
Storugnstäkten. Nordkalk svarar att det
hanteras i separat dialog. Exakt
avgränsning av planerat takt- och
verksamhetsområde framgår av
tillståndsansökan och den tekniska
beskrivningen.
Upplysning om att det löper en
markförlagd elkabel över ansökt
område. Kabeln måste flyttas. Nordkalk
svarar att det hanteras i samverkan
med Gotlands Elnät AB och Siral
System Co AB.

Boendemiljö

Se avsnitt 7.2 Boendemiljö i miljökonsekvensbeskrivningen.
Avsnittet omfattar 7.2.1 Buller, 7.2.2 Vibrationer, luftstötvågor och
stenkastning, 7.2.3 Damm, 7.2.4 Framkomlighet samt
7.2.5 Privata brunnar.
Flera kringboende har framfört önskemål om att deras bostäder ska
inkluderas i olika delar av Nordkalks kontrollprogram för Klinthagentäkten. Se avsnitt 3.4
Föreslagna förändringar av Klinthagens kontrollprogram i miljökonsekvensbeskrivningen.

Med boendemiljö avses här främst påverkan från Nordkalks planerade verksamhet i form av
buller, damning och vibrationer. Detta togs upp redan under det inledande samrådet med
länsstyrelsen. Då framfördes bland annat:
• Bullerberäkningar bör göras för ett värsta fall, inklusive bidrag från vindkraftverken,
GotlandRing och Nordkalks verksamhet i Storugns.
• Drifttider bör beskrivas tydligt för såväl vardagar som helger.
På det enskilda samrådsmötet togs främst buller från tidigare lastbilstransporter i och längs takten
upp under den här punkten. Frågan ställdes också om hur Nordkalk ser på inlösen av fastigheter
och att fastighetsvärdet kan antas påverkas av pågående och fortsatt verksamhet. Lejonparten av
de skriftliga yttrandena från privatpersoner tar särskilt upp frågan om boendemiljön:

• Yttrandena uttrycker en oro för att vibrationer i berggrunden till följd av sprängningar kan
orsaka skador på husgrunder, murstockar och/eller putsade fasar.
• Flera har ställt frågan om den egna fastigheten kan ingå i kontrollprogram för vibrationer
(liksom för dricksvatten, se nedan).

1.2.2

Dricksvatten

Se avsnitt 7.2.5 Privata brunnar i miljökonsekvensbeskrivningen.
Privata brunnar ingår som en av flera aspekter som bedöms i
avsnitt 7.2 Boendemiljö.

Oron för att täktverksamheten kan skada privata dricksvattenbrunnar var den fråga som upptog
mest tid på det enskilda samrådsmötet. Även majoriteten av de inkomna skriftliga yttrandena tar
upp det:
• Vilket ansvar har Nordkalk för att eventuellt drabbade brunnsägare ersätts?
• I flera fall görs hänvisningar till att brunnar för ett antal år sedan har sinat eller fått försämrad
vattenkvalitet och hur Nordkalk agerade eller inte agerade vid den tidpunkten.
• Flera har ställt frågan om den egna fastigheten kan ingå i kontrollprogram för grundvatten
(liksom för buller och/eller vibrationer, se ovan).

1.2.3

Regional vattenförsörjning

Nordkalks planer för att bidra till den regionala vattenförsörjningen
beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt
3.1.3 Vattenresurshantering i samverkan med Region Gotland
samt bedöms i avsnitt 7.7.2 Råvatten.

1.2.4

Naturvärden

Se avsnitt 7.4 Djur- och växtliv i miljökonsekvensbeskrivningen.
Avsnittet omfattar 7.4.1 Förändrad markanvändning på Nordkross
och Nordvästra Klinthagen, 7.4.2 Särskilt hänsynskrävande arter,
7.4.3 Ekologisk barriär, 7.4.4 Övriga aspekter samt
7.5 Nollalternativet.

1.2.5

Övriga synpunkter i urval

Ett stort antal övriga synpunkter har framförts under samrådet. Två av dessa är följande:

Gotlands Elnät AB (GEAB) har informerat Nordkalk om att det finns markförlagda elledningar
över det planerade brytområdet. Dessa ledningar löper till/från vindkraftverken omedelbart
norr om Klinthagentäkten. Nordkalk har därför haft särskild kontakt med Siral System Co AB
och GEAB för att i god tid hantera frågan hur och när elledningarna kan dras om för att
minimera störningen på grannverksamheten.
Nordkalk fick för ett antal år sedan tillfälligt tillstånd att stänga av väg 689 genom
Klinthagentäkten. Skälet var att vägen låg på brytvärd sten. Av tillståndet framgår att vägen ska
återställas eller ersättas. Under samrådet har det därför aktualiserats om avstängningen
behöver förlängas och om förutsättningarna för återställningen/ersättningen av väg 689
förändras av den planerade verksamheten.
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Inledande samråd

2.1

Samrådsunderlag

Inför det inledande samrådet med länsstyrelsen översände Nordkalk ett skriftligt
samrådsunderlag. Underlaget ger bland annat en bakgrund och motivering till varför Nordkalk
har valt att söka tillstånd för fortsatt och utvidgad brytning i Klinthagentäkten, tillsammans med
en översiktskarta på vilka områden i och invid nuvarande takt som berörs. För vart och ett av
dessa sammanlagt fyra delområden beskrivs läge och utbredning närmare tillsammans med deras
specifika förutsättningar. Underlaget tar även upp den nuvarande verksamheten och gällande
villkor. Avslutningsvis presenteras den förväntade miljöpåverkan från den sökta verksamheten
tillsammans med en sammanfattning av efterbehandlingsplanen och en översiktlig riskinventering.
Det fullständiga samrådsunderlaget finns bilagt denna samrådsredogörelse.

2.2

Protokoll från samrådsmötet med
länsstyrelsen i Gotlands län

Det inledande samrådsmötet med länsstyrelsen i Gotlands län hölls den 19 maj 2017. Bland annat
diskuterades påverkan på grund- och ytvatten, buller, vibrationer och damning, natur- och
kulturvärden, ersättning för väg 689 genom takten samt möjlighet att tillhandahålla täktvatten som
råvatten för Region Gotlands dricksvattenproduktion.
Efter mötet föreslog länsstyrelsen att Nordkalk bör genomföra en samlad prövning av
Klinthagentäkten och verksamheten i Storugns. Ett kompletterande samrådsmöte hölls den 5
september 2017. Nordkalk och länsstyrelsen enades då om att en samlad prövning inte är
nödvändig.

<NHMordkalk
NORDKALK AB
Lärbro Storugns 2741
SE-624 53 Lärbro, Sweden

Samrådsprotokoll Tidigt Samråd med Länsstyrelsen i Gotlands län
inför ansökan om nytt miljötillstånd rörande utvidgning av
Klinthagentäkten.
Datum: 2017-05-19
Tid: 13.00-16.00
Plats: Länsstyrelsen, Visby
Deltagare:
Ola Thuresson, Produktionsdirektör Nordkalk och Platschef Storugns
Gabriella Hammarskjöld, Miljöchef Nordkalk Gotland
Lena Kulander, Enheten Miljö och Vatten, Länsstyrelsen
Peter Landergren, Enheten Miljö och vatten, Länsstyrelsen
Karin Fager, Enhetschef Enheten Miljö och Vatten, Länsstyrelsen
Daniel Langhammer, Enheten Samhälle och kulturliv, Länsstyrelsen
Britt Silvergren, Enheten för Samordning och Stöd, Länsstyrelsen

Protokoll:
1.

Nordkalk öppnar mötet

2.

Presentation av mötesdeltagare

3.

Gabriella Hammarskjöld föredrog Samrådhandlingen vid mötet:

Följande frågor och synpunkter framfördes sedan av Länsstyrelsen vid det tidiga samrådet:
Område 1:
Område l tar längst tid att gå igenom under samrådet. Orsaken till det är att det omfattas av flest frågor
eftersom detta område inte sedan tidigare har någon pågående b rytverksamhet och då det ligger närmast
Hoburgsmyr, Storugns verksamhet och närboende m.m.

Vibrationer: Länsstyrelsen frågar om den närmare bebyggelsen till område 1. Nordkalk visar att det är hus
som ligger nordväst om området och att avståndet från närmaste brytfront finns angivet d.v.s. ca drygt 500
meter.
Buller: Länsstyrelsen framför synpunkter kring att det är viktigt att bullerberäkningarna baseras på värsta
fall och att drifttider beskrivs bra och även helgtid.
Länsstyrelsen framför ett önskemål att bullerberäkningen för område l som ligger längst norr ut och
närmast Storugns verksamhet simuleras så att ljudbilden till närmaste fastigheter beskrivs på så vis att den
planerade brytverksamheten, vindkraftsverkens bidrag, Gotland Rings bidrag samt Storugns verksamhets
bidrag finns med i beskrivningen så att en bra helhetsbild finns med där övriga redan tillståndsgivna
verksamheters bullerbidrag beskrivs.
Damning: Länsstyrelsen önskar rörande damning att vatten för begjutning av vägar och truckvägar beskrivs
och att uttag och volymer beskrivs. Detta gäller för all vattenbegjutning för hela Klinthagen.
Kulturmiljö: Länsstyrelsen framför vikten av att beakta att inte bara fornlämningar utan också även
kulturmiljön i stort kan innefatta även traditioner knutna till platsen för planerad täktbrytning i alla delar av
samrådshandlingarna som rör ej redan exploaterad mark (Område l och mindre del av Område 2).
Länsstyrelsen påpekar att det är viktigt att genomföra en tillräckligt detaljerad kulturhistorisk utredning och
beskrivning av området. Länsstyrelsen förordar att man runt områdena även gör en extra koll i
ytterområdet runt de områden man söker för. En annan bra synpunkt är att man ser till att man redovisar
tidsåtgången för de utredningar som görs så att Länsstyrelsen bättre kan bedöma omfattningen och
detaljgraden på de genomförda utredningarna om tillståndsprövning enligt KML (Kulturmiljölagen) skulle bli
aktuellt i senare skede. Länsstyrelsen lovar att RAÖ:s (Riksantikvarieämbetets) exempelmall som används av
länsstyrelserna för att få in kravställd kostnadsberäkning från arkeolog och som är en god hjälp för
beställningsarbetet för en första kulturhistorisk utredning. Detta underlag har efter det tidiga samrådet
också delgivits Nordkalk på ett förtjänstfullt sätt. Länsstyrelsen påpekar också att om något delområde av
den planerade nya vägsträckan för vägen genom Klinthagentäkten skulle gå genom oexploaterad mark är
det viktigt att också genomföra en kulturhistorisk utredning.
Naturvärden: Nordkalk förklarar för Länsstyrelsen att en naturinventering av område l och del av Område 2
som ej är exploaterad genomförts redan förra sommaren inför den första prospekteringen. Nordkalk visar
en översiktlig naturtypskarta över området och förklarar att högre naturvärden av klass l och klass 2
förkommer framför allt i de mer öppna naturtyperna, l dessa områden kan förekomst av exempelvis
svartfläckig blåvinge och apollo förekomma men exakt antal hektar fjärilsgod mark redovisas först när man
bestämt sig för hur man ska begränsa tillståndsansökan. Nordkalk informerar också om att även fåglar
inventerats p.g.a. att detta efterfrågats av någon sakägare vid tidigare prövningen, varför detta gjorts.
Förslag till lämplig efterbehandlingen måste även kompletteras för de nya föreslagna brytområdena som
inte redan ingår i den föreslagna efterbehandlingsplanen eller om dessa förändras.
Grundvatten: Nordkalk redovisar vid mötet hur bolaget planerar att genomföra både s.k.
georadarundersökningar i Område l och Område 2. Georadarundersökningarna kommer placeras så att de
fångar upp relevanta områden och kan kombineras ihop med sedan tidigare genomförda
georadarundersökningar i området. Georadarundersökningarna visar på förekomst av karststrukturer i
berget. Detta är av relevans för att utreda de sedan tidigare kända karstförekomsterna längre österut mot
Hoburgsmyr som sägs ha kontakt med Hoburgsmyrs avvattningspunkt som mynnar ut i en karstspricka i
berget. Nordkalk redovisar vid mötet även en bild som visar tre områden där bolaget planerar att sätta
provpumpningsborrhål för genomförande av en provpumpning av berget på två ställen i Område l (ett
österut och ett västerut) och på ett ställe mitt i Område 2. Syftet är att utreda hur tätt berget är och vilka
grundvattenresponser man ser i det omgivande berget när man provpumpar mitt i området. Detta utgör
viktig information att kombinera med de planerade georadarundersökningar. Nordkalk redovisar även vid
mötet vilka borrhål som instrumenteras med divrar för regelbunden mätning av grundvatten i Område l
och Område 2 sedan i vintras 2017. Nordkalk förklarar också att generellt kan konstateras att
grundvattennivåerna i det omgivande berget vid Klinthagen är lågt och bedöms ligger ca 10-15 meter ner i

l

marken. Detta är kunskap som även redovisades i SGU:s tidigare grundvattenutredningar för Klinthagen.
Länsstyrelsen redovisar att de har tillgång till SGU:s tidigare utredning så den behöver inte Nordkalk skicka
till Länsstyrelsen. Nordkalk förklarar också att det hydrologiska övervakningskontrollprogrammet för
Hoburgsmyr fortgår och utgör en viktig grund för att fortsätta övervaka myrens hydrologi och omgivande
grundvattensystem som numer utgör en bra referens. Länsstyrelsen lyfter fram att tidigare erfarenheter
visat att gamla Storugnsbrottets östra del sägs ha kontakt med Hoburgsmyr via ett slukhål och att deponin
vid gamla Storugnsbrottet ännu används och var den ligger i relation till de planerade brytområdena för
Klinthagen.
Länsstyrelsen framför ett önskemål om att få ta del av de planerade georadar- och
provpumpningsundersökningarna när de är klara. Nordkalk kommer att redovisa dem när de fördjupade
analyserna är klara och antingen redovisas de innan täktansökan lämnas in eller i samband med att ansökan
lämnas in. Nordkalk kan intyga att detta inte är enda tillfället som grundvatten frågan kommer kunna
diskuteras, men att det bäst görs först när resultaten från undersökningarna finns framme.
Nordkalk lyfter också frågan hur Länsstyrelsen bedömer att de kommer se på frågan om en Natura 2000prövning för Område l, Område 2 och Område 3 föreligger. Brytning i område 2 och 3 (och i område l,
beroende på brytdjup mm) kan föranleda krav på tillstånd enligt Natura 2000-reglerna. Detta prövas då i
samma ansökan/prövning vilket innebär att underlaget - ansökan och MKB - måste vara tillräckligt för att
detta ska kunna genomföras. Det är slutligen prövningsmyndigheten som avgör om Natura 2000-tillstånd
behövs.
Ytvatten: Inför samrådet hade Nordkalks miljöchef redovisat mer detaljerade hydrologiska data ur
Nordkalks tidigare fördjupade hydrologiska MKB-utredning från förra Klinthagenprövningen till
Länsstyrelsen vattenexpert Peter Landergren. Dessa data redovisade vattenbalansberäkningar på hur
miniminivåerna angivet i l/s som bör tillföras Klinthagenbäcken vid ett scenario där en delström skulle
kunna användas för dricksvattenuttag för region Gotland från den stora vattenfyllda Pall 2-sjön. l
samrådshandlingens Bilaga 6 framkommer information hur avrinningsområdet för det nu planerade
brytområdet ser ut. Stora delar av området ligger inom avrinningsområdet till Klinthagenbäcken.
Länsstyrelsen påpekar att detta kanske måste tas i beaktande i den kommande vattenbalansberäkningen
som ska tas fram inför en täktansökan. Nordkalk noterar detta särskilt och kommer ta det i beaktande i
samarbete med den konsult som ska utföra vattenbalansberäkningarna, vilket är samma konsult som
genomförde dem vid den förra prövningen, i syfte att skapa en bra kontinuitet. Länsstyrelsens synpunkt gör
också att Nordkalk måste ompröva de nuvarande skrivningarna i samrådshandlingen kring ytvatten från
Område l och idéerna om att avleda vattnet norrut mot Storugns. Inför det enskilda och utökade samrådet
ändras också skrivningarna kring ytvattenhanteringen i Område l så att denna frågeställning blir bättre
belyst. För att bibehålla rimliga vattenuttagsvolymer till region Gotland utan att frångå minimivolymerna till
Klinthagenbäcken kan täktvattnet från Område l och 2 behöva ledas söderut mot den anlagda s.k.
ringleden som leder vattnet till den stora vattenfyllda Pall2-sjön. För det västra området i Område l kan det
visa sig vara ekonomiskt eller tekniskt svårt att motivera en aktiv bortledning av vatten söderut. Det är
något som MKB:n får utreda vidare.
Nollahögen: Länsstyrelsen frågar om det finns några planer för nollahögen
Samråd med kringliggande näringsverksamhet: Länsstyrelsen påpekat att Nordkalk behöver samråda med
vinkraftsverksägarna och Gotland Ring.

Område 2:
Grundvatten, ytvatten, efterbehandling: l genomgången av Område l ingick även Område 2 för frågor som
rör grundvatten och ytvatten då utredningar om grundvatten görs i Område 2 på motsvarandevis som i
Område 1. Frågeställningarna kring ytvattenhanteringen är också delvis de samma som för Område l då
Område 2 också ingår i avrinningsområdet till Klinthagenbäcken. l övrigt är det egentligen bara
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efterbehandlingsförslagen som kan behöva korrigeras för Område 2 om man kommer bryta djupare i
området än som är fallet idag och då bedöms området bli vattenfyllt på sikt eller vara fortsatt torrhållet
med pumpar.

Område 3:
Stenkvaliteter: Nordkalk förklarar att Område 3 utgör en annan stenkvalitét än de finare Palll-kvaliteterna i
Område l och 2 men att det utgör en viktig sten för att kunna blanda ut den högkvalitativa stenen för att
förlänga produktionstiden med dagens uttagsvolymer i uppskattningsvis ett halvt år. Länsstyrelsen framför
önskemål om att det i täktansökan tydligt framgår vilka olika kvaliteter som förekommer i de fyra olika
delområdena för Område l, Område 2, Område 3 och Område 4.
Flytt sprängmedelsförråd: Länsstyrelsen frågar också om sprängmedelsförrådet måste flyttas. Nordkalk
konstatera att så nog är fallet.
Vägdragningen genom Klinthagen: Länsstyrelsen frågar om den planerade vägdragningen genom
Klinthagen ändras p.g.a. Område 3. Nordkalk förklarar att vägdragningen är inberäknad att rymmas mellan
Område 3 och det s.k. ringleden och inte behöver ändras, men att vägen i så fall skulle gå lite närmare
pallkanten.
Grundvatten: Nordkalk redovisar att tre borrhål planeras i området längs med brytområdets längd. Ett av
borrhålen skall instrumenteras med en diver. Området skall även undersökas med georadar med tre
transekter längs med brytpallen. Länsstyrelsen framför ett önskemål om att en geodataprofil redovisas för
Område 3. Vid diskussion framför Länsstyrelsen att geodataprofiler redovisas för flera lämpliga områden
kopplat till Nordkalks ansökan för de områden man söker för. Dessa redovisas lämpligen ihop med
geodataundersökningar och tas med i de sammantagna grundvattenbedömningarna som görs. Nordkalk
konstaterar att tillgången på geodataprofiler bedöms vara god och kommer kunna redovisas enligt
Länsstyrelsens önskemål.
Länsstyrelsen redovisar att de har tillgång till SGU:s tidigare utredning så den behöver inte Nordkalk skicka
till Länsstyrelsen. Nordkalk förklarar också att det hydrologiska övervakningskontrollprogrammet för
Hoburgsmyr fortgår och utgör en viktig grund för att fortsätta övervaka myrens hydrologi och omgivande
grundvattensystem som numer utgör en bra referens. Länsstyrelsen konstaterar att avståndet till
Hoburgsmyr är som närmast för Område 3 och att detta föranleder försiktighet och att detta område kan
vara svårast för dem att bedöma. Det kommer krävas bra underlag för att redovisa eventuell påverkan på
myren om Nordkalk ska söka täkttillstånd för detta område. Efter samrådet tillför Länsstyrelsen den 201707-04 en ytterligare kommentar att Område 3 tidigare har ingått i en täktprövning. Men då vill Nordkalk
som ett extra förtydligande förklara att Länsstyrelsen med den kommentaren menar det övre kalkberget
som tidigare legat över Område 3 men som nu är bortbrutet sedan många år. Själva Område 3 på de
brytdjup som beskrivs i den nu aktuella samrådshandlingen har inte varit föremål för någon
tillståndsprövning tidigare (kommentar av Nordkalk 2017-08-22).
Område 4:
Beskriva flytt av massor: Länsstyrelsen konstaterar att de vid besök i Klinthagentäkten i april 2017 för att
diskutera efterbehandlingsplanen noterat att område 4 idag är delvis takt med stora mängder
efterbehandlingsmassor. l Nordkalks senaste efterbehandlingsplan beskrevs dock att Område 4 eventuellt
kommer vara föremål för en täktansökan. Men det kan enligt Länsstyrelsen vara klokt att bättre förklara hur
de nuvarande massorna i området skall flyttas runt och användas som släntmaterial för det planerade Pall2brytområdet i Område 4.
Avstånd Område 4 och Pall-sjön: Länsstyrelsen framför önskemål om mer exakta uppgifter om avstånden
mellan Område 4 och Pall2-sjön. Nordkalk förklarar att det kan förbättras inför en täktansökan. Nordkalk
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förklarar vidare att brytning redan har skett nära Pall 2-sjön för brytområdet längre västerut och att en
hållfasthetsbedömning i berg genomfördes i samband med den brytningen för att hålla en god
säkerhetsmarginal mot sjön vid brytning. Avståndet mellan Område 4 och pall 2-sjön bedöms vara större än
detta tidigare brytområde och att området närmast sjön som har återställts fint inte ska störas.

Övriga frågor:
Transporter: Länsstyrelsen framför önskemål om att en tillståndsansökan i den Tekniska beskrivningen och i
MKB:n belyser hur sten planeras att transporteras inom Klinthagen mellan brytfronter och krossar samt
mellan Klinthagen och Storugns om så ska ske. Skall en separat hantering av en särskild märgelstenskvalitet
fortgå bör dess krossning och transporter särskilt belysas. Länsstyrelsen påpekar också att om Nordkalk i
framtiden planerar att ta in kalksten från andra ställen, exempelvis Buttle, till Klinthagen bör detta belysas.
Väg 689 genom Klinthagen: Länsstyrelsen framför en önskan om att Nordkalk parallellt med
tillståndsansökan samråder med Trafikverket om Väg 689 och den nya ersättningsväg som finns redovisad i
Nordkalks efterbehandlingsplan. Nordkalk konstaterar att vägfrågan är en separatprocess som inte ryms i
tillståndsprövningen. Länsstyrelsen informerar Nordkalk om att Trafikverket träffade Länsstyrelsen den
18/5 bl.a. kring Väg 689. Nordkalks miljöchef berättar för Länsstyrelsen att samma person på Trafikverket
som träffat Länsstyrelsen nu varit i kontakt med Nordkalk. Nordkalk skall förse Trafikverket med den sedan
tidigare utförda trafikutredningen och i dialog med Trafikverket i god tid inleda ett separat samråd kring Väg
689.
Dricksvattenuttag Region Gotland: Nordkalk informerar Länsstyrelsen om att tidig dialog skett med Region
Gotland innan samrådet inletts p.g.a. att region Gotland sedan våren 2016 uttryckt önskemål om
möjligheten att i framtiden kunna ta ut en delström av Klinthagentäktens överskottsvatten som
dricksvatten. Länsstyrelsen lämnar synpunkten att det bästa vore om Nordkalk i sitt MKB-arbete lämnar två
scenarios kring vattenbalansfrågan och vattenbalansfrågan kopplat till efterbehandlingen. Ett scenario där
en delström av täktvattnet går till dricksvatten och ett scenario där allt täktvatten avleds till
Klinthagenbäcken som idag. Nordkalk konstaterar att för att Region Gotland även på längre sikt ska kunna
ta ut en betydande vattenström från Klinthagen kan efterbehandlingsfasen behöva ändras så att vissa
områden i Klinthagen fortsättningsvis torrhålls med pumpar som då förslagsvis skulle kunna driftas av
Region Gotland som en del i deras vattenuttagsplan. På motsvarande vis kan en pump för att förse
Klinthagenbäcken också behöva ske ungefär som även råder för Tingstädeträsk och Bästeträsk till där
existerande större vattendrag, l samrådet diskuteras också huruvida ett traditionellt vattenskyddsområde
kan bildas för Klinthagen men både Nordkalk och Länsstyrelsen konstaterar att det inte bedöms möjligt.
Däremot kan en legal lösning av alternativ karaktär utformas som möjliggör ett dricksvattenuttag ändå. Det
finns enligt Länsstyrelsen i deras kontakter med myndigheten HAV inte någon lämplig praxis att åberopa i
detta fallet. Men den frågan får utredas vidare i samband med utformandet av tillståndsansökan.
Samlad prövning: Länsstyrelsen frågar Nordkalk om den nya täktansökan kommer utformas som en samlad
prövning. Nordkalk tror att så blir fallet då det har varit bra att få ett samlat tillstånd för Klinthagen sedan
2016 och att detta bedöms vara inriktningen för tillståndsansökan just nu.
Efter samrådet lämnar Länsstyrelsen en extra kommentar den 2017-07-04 enligt följande: "/ en ansökan bör
ett verksamhetsområde på bolagets fastigheter avgränsas, inte enbart själva brytområdet. Det är troligen
en fördeiför bolaget eftersom att temporär lagring av material, transporter, uppställning av maskiner mm
inom ett utpekat verksamhetsområde lättare kan medges än om området närmast brytområdet betraktas
som "orörd natur". Nordkalk har lagt in denna kommentar men vill samtidigt förtydliga att den inte
avhandlades vid det tidiga samrådet och att Nordalk inte är helt säker på hur kommentaren fullt ut ska
tolkas och huruvida detta är någonting bolaget finner lämpligt vid utformning av en förnyad täktansökan.
Detta eftersom frågan tillkom först efter samrådet och då den senaste domen för Klinthagen från 2016 inte
hade begreppet verksamhetsområde angivet i domen och ändå på ett bra sätt reglerat frågorna kring
lagring av material, transporter m.m.

4.

Samrådet avslutas.

5.

Kompletterande Samrådsmöte 2017-09-05 vid Länsstyrelsen i Gotlands län, Visby

Deltagare:
Ola Thuresson, Produktionsdirektör Nordkalk och Platschef Storugns
Gabriella Hammarskjöld, Miljöchef Nordkalk Gotland
Mikael Lundholm, Nordkalks juridiska biträde från Fröberg & Lundholm
Lena Kulander, Enheten Miljö och Vatten, Länsstyrelsen
Peter Landergren, Enheten Miljö och vatten, Länsstyrelsen
Sandra Hultgren, Enheten Miljö och Vatten, Länsstyrelsen
Karin Fager, Enhetschef Enheten Miljö och Vatten, Länsstyrelsen

Ett kompletterande samrådsmöte hölls med Länsstyrelsen den 5 september 2017 för att diskutera frågor
kring det nya täkttillståndets avgränsning mot den verksamhet som regleras i tillståndet för verket och
hamnen i Storugns. Länsstyrelsen efterfrågade en tydlig avgränsning av den verksamhet som kommer att
regleras i det nya täkttillståndet, gärna med verksamhetsområdet utritat på karta i förhållande till
verksamheter reglerade av Storugnstillståndet och gräns mot grönområden m.m. Vid mötet klargjordes att
Länsstyrelsen inte efterfrågar att en samprövning ska ske avseende täktverksamheten och verket och
hamnen i Storugns.

6.

Författare av Protokollet för Tidigt Samråd 2017-05-16 och Kompletterande Samråd
2017-09-05

Gabriella Hammarskjöld, Miljöchef Gotland, Nordkalk AB

3

Enskilt samråd

3.1

Inbjudan och samrådsunderlag

Nordkalk skickade ut en skriftlig inbjudan till 99 fastighetsadresser runtom Klinthagentäkten den
l juni 2017. Tillsammans med inbjudan skickades även ett samrådsunderlag (se bilaga). Det var
justerat och förtydligt i några delar, jämfört med den version av samrådsunderlaget som
länsstyrelsen tidigare fått del av. Ändringarna hade gjorts som ett resultat av det inledande
samrådet med länsstyrelsen. Den 26 juni 2017 skickades ett brev till samma adresser, med en
påminnelse om möjligheten att yttra sig skriftligt även under det utökade samrådet, som inleddes
då.
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^Nordkalk

Storugns 2017-05-29

NORDKALK AB
Lärbro Storugns 2741
SE-624 53 Lärbro, Sweden

Inbjudan till Samrådsmöte för närmast kringboende runt
Klinthagentäkten, Måndagen den 19 juni Kl 19.00 - 21.00 vid
Storugns.
Med anledning av att Nordkalk AB planerar att ansöka om ett samlat miljötillstånd för att
inkludera ytterligare fyra mindre delområde för brytning till Klinthagens befintliga
samlade miljötillstånd, har ett tidigt samråd med Länsstyrelsen i Gotlands län genomförts
den 19 maj 2017.
l anslutning till detta tidiga samråd genomför nu Nordkalk ett första enskilt samrådsmöte
med de närmast berörda fastighetsägarna för att beskriva Nordkalks ansökningsplaner för
fortsatt täktverksamhet. Inför samrådsmötet finns i utskicket bifogat en Samrådshandling
så att alla som är intresserade kan läsa på inför samrådsmötet för att kunna ställa frågor
och framföra synpunkter, l samrådsunderlaget beskrivs bl.a. Nordkalks planerade
produktionsverksamhet och ges en kort beskrivning om förutsedd miljöpåverkan och
varför en fortsatt brytning i Klinthagen är angeläget.
Samrådsmötet med enskilda fastighetsägare runt Klinthagen genomförs Måndagen den
19 juni Kl. 19.00 - 21.00 vid Nordkalks personalmatsal i den röda tegelbyggnaden nere
vid Storugns hamn.
För de fastighetsägare som inte har möjlighet att delta vid samrådsmötet delges
möjligheten att inkomma med skriftliga synpunkter kring samrådsunderlagen. Skriftliga
synpunkter skickas till Nordkalk senast Fredagen den 23 juni. De skriftliga synpunkterna
eller frågor kring samrådsunderlagen skickas till Nordkalk AB:s Miljöchef på Gotland
Gabriella Hammarskjöld via e-postadressen: gabriella.hammarskiold@nordkalk.com
eller till Nordkalkadressen:
Att. Gabriella Hammarskjöld
Nordkalk AB
Lärbro Storugns 2741
624 53 Lärbro

Eftersom Nordkalks planerade fortsatta täktverksamhet kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan krävs det att verksamhetsutövaren utöver ett enskilt samråd även
genomför ett s.k. utökat samråd. Som ett led i den fortsatta samrådsprocessen kommer
Nordkalk därför även bjuda in till ett utökat skriftligt samråd där de närmst kringboende,
allmänheten, föreningar, myndigheter och Region Gotland m.fl. delges möjligheten att
lämna skriftliga synpunkter på Nordkalks planerade täktverksamhet i Klinthagen. Alla
närmast kringboende har således möjlighet att skicka in skriftliga synpunkter kring
Nordkalks planer även vid det utökade skriftliga samrådet. Annons om det utökade
samrådet kommer att sättas ut i lokaltidningarna och ett extra utskick görs även till alla
närmast berörda fastighetsägare, l syfte att minska risken för missförstånd delger dock
Nordkalks alla samlade samrådsplaner redan nu till de fastighetsägare som är närmast
berörda av den planerade fortsatta täktverksamheten. Skriftliga synpunkter för det
Utökade Samrådet skickas in till Nordkalk Fredagen den 18 augusti enligt
adressuppgifterna enligt ovan.

Med Vänlig Hälsning

Ola Thuresson

Gabriella Hammarskjöld

Platschef Storugns

Miljöchef Gotland

3.2

Protokoll från samrådsmötet

Datum:

2017-06-19

Tid:

19:00-21:00

Plats:

Nordkalks personalmatsal, Storugns

Närvarande:

Ola Thuresson, Platschef Nordkalk

Gabriella Hammarskjöld, Kvalitets- och Miljöchef
Nordkalk
Kenneth Fjäder, Geolog Nordkalk
Erik Lindblom, MKB-ansvarig, IVL Svenska
Miljöinstitutet
Daniel Edlund, IVL Svenska Miljöinstitutet
(protokollförare)
24 kringboende, enligt närvarolista som skickades runt

3.2.1

Inledning

• Ola Thuresson (platschef) öppnar mötet och hälsar alla välkomna. En kort presentationsrunda
genomförs av närvarande från Nordkalk och IVL.
• Närvarolista skickas runt
• Gabriella Hammarskjöld delger bakgrund till ansökan om tillstånd för utvidgad bergtäkt i
anslutning till Klinthagentäkten. Eftersom Bunge ligger på is för närvarande (Natura 2000område), har man tittat igenom sin befintliga verksamhet.
• Kenneth Fjäder beskriver och pekar ut fyra stycken nya områden, två i norra, ett i södra och ett
djupare område i mitten av takten.
• Gabriella Hammarskjöld ger en övergriplig presentation om hur Nordkalks täktbrytning går till
i stort, det vill säga en kedja av händelser från borrning via transportband och till färdig
produkt.
• Gabriella berättar om det nya ringledsdiket, som samlar upp vatten från olika delar av takten
och leder det till Pall2-sjön. Det har resulterat i ett överskott av vatten och Region Gotland och
Nordkalk har därför inlett en diskussion om att kunna ta med dricksvattenfrågan i prövningen.
Nordkalk vill försöka ta reda på vattnet som en resurs och använda det på lämpligaste sätt.
Vattnet skulle kunna försörja hela norra Gotland.
• Gabriella berättar om miljöpåverkande faktorer från verksamheten.
• Erik Lindblom (IVL) informerar och förklarar hur MKB-processen går till. IVL kommer att leda
arbetet med att ta fram MKB:n.

3.2.2

Frågor från närvarande på det enskilda samrådet

Vad har Länsstyrelsen givit för synpunkter - vad har de gjort?

GH: Ett tidigt samråd med Länsstyrelsen i Gotlands län är genomfört och vi håller
på med protokollet från mötet. Protokollet kommer att bifogas i ansökan.
Sammanfattningsvis hade Länsstyrelsen mycket synpunkter. Exempelvis
diskuterades hur bortledning av ytvatten ska gå till, att bullersimuleringar utförs
på ett klokt sätt samt att en arkeologisk utredning ska utföras. Mycket är utrett
sedan tidigare men man kommer gå in djupare än senast gängen år 2013.
Ska det sprängas nu ? Kan sprängningarna ge uppskov till sprickor som gör att vattnet kan
försvinna?

GH: Vi mäter vattennivåer hela tiden (var fjärde timme). Vi upplever inte att
vattnet påverkas.
Men om vattnet försvinner?

OT: Det finns många liknande verksamheter som inte visat på några problem med
vattennivåer vid sprängningar. De metoder vi (red. Nordkalk) använder
förhindrar att något sådant ska kunna inträffa. Nordkalk har kontroll och
bevakning av frågeställarens brunn.
EL: Lagstiftaren har tänkt på sådana scenarier. Verksamhetsutövaren har koll om
något sådant skulle inträffa och kommer att hantera det.
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OT: Nordkalk tar på sig ansvaret för att de aldrig kommer hända. Vi kommer ta
ansvar!
Vad händer vid ett spill, som därefter sprider sig?
GH: Sanering sker på plats och förhindrar spridning. Det finns långtgående
rutiner för det.
Gabriella ger en kort bakgrund och berättar om georadarmätningar för att
förhindra att bryta för djupt och ge en förståelse för grundvattennivån i området.
Mätningarna är viktiga för Nordkalk och förhindrar även till exempel eventuell
saltvattenin träning.
Hur kommer pallkanten att se ut?
KF: Utredning pågår. Kommer att visa sig längre fram.
Kommer det ske någon besiktning av hus/skorsten före och efter arbetet?
GH: Senast gjordes det inte. Vi hade tuffa vibrationsvillkor för att inte uppnå för
höga värden. Men vi kan erbjuda vibrationsmätare för de som vill ha. Historiskt
har besiktning skett. Ett förslag skulle kunna vara att samla in fastigheter som
känner oro.
GH: Jag vill lyfta den här frågan med Nitro. De kan räkna på hur långt vibrationer
kan röra sig och ge handfasta råd om hur vibrationerna kommer ske.
Hur kommer det se ut med transporter i närområdet?
GH: Visar hur och vart en truckramp kommer byggas. Inga transporter kommer
att ske uppe på. Transporterna kommer att ske nere i brottet. Även krossen står
lågt placerad i brottet dit transporter går. Närmsta fastighet kommer få utförda
bullermätningar.
Norra området är nära mitt hus (ca 500 m). Kommer jag få en besiktning av mitt hus?
GH: Vi kommer först göra beräkningar. Vi vet vilka två fastigheter som ligger
närmast och dessa kommer i första hand att få vibrationsmätare. Men vi tar med
oss önskemålet angående besiktningar. En tanke för att minska buller och
vibrationer är att hela tiden ha täckvägg framför sig under sprängning.
OT: Vi kommer ta med oss alla synpunkter som tas upp här idag.
GH: Och som sagt, vi tar med oss frågan om besiktningar. Kanske inte alla får det,
men framförallt de närmast boende.
Kan man få vibrationsmätning idag?
GH: Absolut. Inga problem, ta kontakt med oss så fixar vi det!
Hur länge till tror ni att ni kommer bryta i Klinthagen?

OT: Det förändras med tiden. Som planerna ser ut i dagsläget kan vi troligen
fortsätta i 10 år till.

LS

Hur kommer arbetstiderna se ut? Kommer dessa för ändras?
OT: Vi har för avsikt att fortsätta i samma omfattning som i dagsläget. Det vill
säga tvåskift uppdelad i fm och em. Verksamhet håller på till senast kl 22. Viss
verksamhet sker på helger.
GH: Vi har rätt till att jobba från kl.05:30. Vår leverantör kollar på en ny borrigg
som ska vara tystare. Det är viktigt för oss att följa med i utvecklingen.
Verksamheten gör att fastighetsvärdet sjunker. Hur ser det ut med fastighetsinköp från er
sida?
GH/OT: På 70-talet togs det fram en industriplan utifrån detaljplanen. I planen
fanns områden för inlösen. Någon sådan finns inte för Klinthagen. Historiskt finns
det däremot några fastigheter som blivit inlösta.
Transporten som sker från söder till norr är inte speciellt miljövänlig, hur ser ni på den?
GH: Det finns begränsningar för mängd utsläpp från verksamheten. Vi var dock
tidigt ute med transportband. Transportbandet har ersatt truckkörning och har
varit de närboende till godo.
Går det att använda vattnet som samlas upp till bevattning?
GH: Vi tar med den. Måste fungera med resten av det vi lovat gällande vattnet.
Hur mycket kan ni sänka grundvattennivån?
GH: Vattenbalansräkning utfördes förra året och visade på ett stort överskott av
vatten. Idag pumpar vi ca 600 000 m3 per år. Vi kan laborera med 1-2 meters
skillnad på nivån, dock ej utan Länsstyrelsens tillåtelse. Vi utför inget som riskerar
att påverka närliggande dricksvattenbrunnar.
Ska kanten nordost om stora sjön vara kvar i dess nuvarande skick, eller kommer den
släntas av?
GH: Frågan är kopplad till förra domen och den fördjupade
efterbehandlingsplanen. Förslaget idag är att det inte kommer släntas.
Anledningen är att släntningen mot Natura 2000-området har lett till mycket vilda
djur i området. Därav är förslaget just nu att ingen släntning kommer att ske där.
Ett räcke, eller staket har istället diskuterats med eventuellt en besöksplats.
Eftersom Länsstyrelsen har sista ordet sker allt i dialog med dom om hur det
slutligen ska se ut.
Kan det bli så att flera utredningar kommer att utföras, exempelvis geologiska och
geohy dr ologiska, vilket i sin tur gör att ni kanske bryter djupare än vad ni säger idag.
Innebär det då en ny plan som vi då inte får se?
GH: Så får man inte jobba. Det kan inte brytas djupare än vad som står i
samrådsunderlaget. Det kan däremot bli grundare brutet. Behöver man gå djupare
behöver hela processen göras om.

EL: Angående utredningar är vi från IVL här idag för att lyssna och ta intryck för
att ta med i utredningarna. Det gör att era synpunkter kan tas med i
utredningarna och beaktas. Det vore därför fel att göra alla utredningar innan ni
har fått ge synpunkter på förslaget.
GH: I dagsläget är den geologiska och naturinventeringen utförda.
Naturinventeringen utfördes på ett större område än vad som behövdes för att få
en bättre förståelse av ekologin. Naturvårdsinventeringen liknar den som utfördes
vid förra ansökan.
Kommer vi få information om vad som kommer hända framöver?
GH: Till på fredag kommer övriga personer som inte hade möjlighet att vara med
på dagens möte att ha möjlighet att skicka in synpunkter. På måndag startar det
utökade samrådet. Jag kommer att skicka ut en påminnelse om det utökade
samrådet, via brev, till 99 berörda personer. Alla enskilda har där rätt till att
fortsatt lämna synpunkter.
När kommer utredningarna att vara klara?
EL: Under hösten ska MKB:n vara klar, men tidsaspekten beror även på vilka
synpunkter som kommer in och vad utredningarna visar.
Varför har inte vi tillgång till allas synpunkter?
OT: När förhandlingarna är igång kommer handlingarna att finnas tillhands för
allmänheten. Alla handlingar kommer då kunna hämtas ut (få kopia).
Hur skulle ni vilja ha information? (Fråga från Erik Lindblom till åhörarna)
(Åhörare) - Jag vill mest veta ifall det saknas något. Man känner en oro. När allt är
klart är det försent. Vi kan lämna in våra synpunkter till den 18 augusti, men
därefter kan vi inte längre påverka.
Finns det möjlighet att få komma in på området för att se hur allt ska byggas?
OT: Det är absolut möjligt. Det finns en del arbetsmiljöregler att ta hänsyn till, men
vi skulle kunna föreslå en tid för ett besök.
GH: Vi lägger ut en annons om när studiebesöket för de närboende blir. Besöket
kommer troligen utföras i form av ett bussbesök. Förslag på datum är den 22
september.
Kommer den planerade vägen genom Klinthagen att vara färdig år 2020?
GH: Vägen är inte en del av tillståndsprövningen. Det är Trafikverket som styr
den frågan. Vi har däremot blivit kontaktad och en konsekvensanalys har skickats
till Trafikverket. Vi kommer ansöka om en förlängning på vägens avstängdhet,
annars kommer vi inte kunna spränga. Om Trafikverket vill att vi bygger upp
vägen igen - då gör vi det. Den finns med i vår efterbehandlingsplan.

Varför är det inga högre chefer från Nordkalk här idag?
OT: Sådana här samråd sker lokalt. Eftersom det är vi som genomför
verksamheten är det bättre att vi pratar med er. De högre cheferna kan inte svara
på lokala frågor utan litar på oss då vi är mera expertkunniga i detaljer.
Om ni får tillstånd för Bunge faller det här då?
OT: Skulle vi få tillståndet idag så tar det ca 2 år att bygga upp verksamheten i
Bunge. Det är ett omfattande och tidskrävande projekt. Det är därför vi ansöker
om tillstånd för att utvidga Klinthagentäkten.
Varför måste det se ut som ett månlandskap på området?
GH: Tidigare gjorde man bara ett platt landskap. Dagens efterbehandlingsplaner
utformar däremot landskapet så att djur och natur kan återgå till området. Inne på
området jobbar vi idag även med att införa naturliga kullar, behålla och upprätta
fuktiga sankmarker samt anlägga gångstigar. Detta för att det ska bli mera
naturvänligt för djuren och återställa så att även människan kan vistas i området.
Vad händer om Nordkalk skulle gå i konkurs?
GH: Det finns en ekonomisk säkerhet avsatt ifall Nordkalk skulle gå i konkurs, likt
en bankgaranti. Den är idag uppe i 19 Mkr. Summan som avsätts är bestämd av
domstol. Vi försöker däremot i så stor utsträckning som möjligt efterbehandla
området för att inte släpa efter.
Kommer man kunna bada i sjön ?
OT: Det beror på när vi blir klara, det vill säga när vi sprängt färdigt. Men vi tror
inte att det kommer vara några problem att bada i sjön efter att vi är klara i
Klinthgen.
Hur kommer man att spränga? Ett område åt gången?
KF: Vi kommer att jobba parallellt. Kemin är annorlunda på olika platser vilket
betyder att kvaliteten inte är jämn. Vi kommer därför spränga lite överallt.
Vart finns alla 99 boenden? Varför är vi inte vi inte fler på mötet ikväll?
GH: Det är ganska många fastboende, men även sommarboenden. Utgående
information går till varje enskilds fasta boenderätt. Det vill säga där man bor
längst tid under året.

3.2.3

Avslutning

Gabriella berättar att Nordkalk arbetar på en lösning för hur information ska
kunna gå ut till de närboende inför sprängning. Förslaget är en typ av SMS-tjänst.
För att aktivera tjänsten kommer man få gå in på hemsidan och anmäla sig.
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Ola Thuresson avslutar samrådsmötet och tackar för det stora engagemanget.
Påminner om att om någon har fler synpunkter kommer fler möjligheter framöver.

3.3

Inkomna yttranden från närboende

3.3.1

Birgitta Henriksson och Robert Kingfors (Stora
Källstäde 1:60)

Birgitta Henriksson, 2017-06-23, kl. 16:00:

Hej,
Vi äger fastigheten Källstäde l :60 och har blivit kontaktade med anledning av enskilt
samråd kring Nordkalks ansökan om utvidgad bergtäkt på Lärbro Stora Vikers l :94.
Vi vill härmed framföra våra starka protester mot en utvidgning av bergtäkten. Detta av
följande skäl:
- Vi anser att projektet är mycket riskfyllt, eftersom det skulle kunna äventyra
grundvattnet. Otaliga utredningar visar att vattentillgången redan är mycket ansträngd, och
varje ytterligare ingrepp är därför förenat med oacceptabla risker.
- Vår bedömning är att den samhällsekonomiska kostnaden för att fortsätta att tillåta
oåterkalleliga ingrepp i Gotlands natur med råge överstiger den samhällsekonomiska
intäkten av Nordkalks verksamhet.
- Vi tycker också att det vore märkligt om Nordkalks fortsatta exploatering tillåts eftersom
Stora Vikers tillhör de områden som föreslogs i utvidgningen av Natura 2000 och alltså
anses ha mycket höga naturvärden.
- Vi kan inte heller tycka att den utökade brytningen ligger i linje med
Brundtlandkommissionens definition på hållbarhet: "En hållbar utveckling är en utveckling
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov"
-1 tillägg till ovan så motsätter vi oss den föreslagna utökningen på grund av den olägenhet
buller, trafik och ljusföroreningar samt risk för sinande brunn kommer att innebära för oss
som bor nära.
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Birgitta Henriksson och Roben
Kingfors Stora KältsUde 1:60

Vad gäller processen i övrigt så hade vi uppskattat att få inbjudan till mötet i god tid för att
kunna välja att delta. I nuläget landade materialet i vår brevlåda samma dag som mötet
ägde rum den 19 juni.

Ser fram emot en fortsatt och nära dialog.
Bästa hälsningar
Birgitta Henriksson & Robert Kingfors

24

3.3.2

Lena Guteborg Larsson (Stora Vikers 1:6)

Stora Vikers 6:l
Då Nordkalk har för avsikt att på nytt börja bryta i den södra delen av Klinthagen gör att jag har
många funderingar.

Hur påverkar det min boendemiljö?
Vattenfrågan. Vibrationer, damm och buller under större delen av dagen.

Hur påverkar det byggnader samt tillhörande mark?
Vad händer med fastighetens värde?

Vatten
Vad händer om det ansamlas mer vatten än vad man kan leda bort i tilltänkta ledningen. Kommer
det att släppas i närmaste dike?
Hur informeras fastighetsägaren i så fall?

Dricksvatten.
Som det är nu sker provtagning 2 gånger/år. Skulle det behövas göras oftare?
Hur delger man fastighetsägaren resultatet på ett säkert sätt?
Tyvärr har det förekommit att Nordkalk har glömt bort att ta vattenprov samt att man inte har gjort
utskick av provresultatet.

Vad har Nordkalk för plan om dricksvattnet blir otjänligt eller tar slut i våra
brunnar?
Finns det någon garanti från Nordkalk att helt bistå fastighetsägaren om
vattnet skulle bli otjänligt eller försvinner.

2^

Buller/Vibrationer
Kommer det att göras någon besiktning av byggnader innan brytningen sätter igång?
Vid vilka fastigheter kommer det att ske mätning av buller/vibrationer.
Hur går mätningen till och hur delger man fastighetsägare?
Mobil kross?
Vem ansvarar och ersätter uppkomna skador?
Vid tidigare brytning i den södra delen av Klinthagen använde man en truckväg som då gick ca 150 m
från bostadshuset, vilket var väldigt störande med både buller och damm under den största delen av
dygnet. Min förhoppning är att man inte använder denna truckväg, utan kan köra nere i brottet.

Hur många år kommer Nordkalk att bryta i den södra delen?
Kommer man utöka området i den södra delen?
Hur nära får man bryta intill fastigheter med byggnader?
Hur stor del av den återställda delen med skog kommer att tas bort?

Försämring av fastighetsvärde
Vad har Nordkalk för tankar kring inlösen/köp av fastigheter som ligger intill brottet?

- W/K)
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3.3.3

Gotlands Elnät AB (GEAB)

From:
<kjeli.klintslronn5)Qeab vattenfall se>
To
<qabriella.hammarskiotd@nonjka!k com>
Dale:
2017-06-1311:09
Subiect
Samråd Klifithagentäkten

Det ligger tre jordkabelar på fastigheten .
Begär kabelutsättning vid grävarbete.
Om ledningen är i vägen för takten mm, får fastighetsägaren bekosta ändringsarbetet.
Gotlands Elnät AB Kjell Klintström

Vänliga hälsningar
Kjell

Kjell Klintström

Projektingenjör

Gotlands Elnät AB
Projekt & underhåll
Box 1095
621 21 VISBY
Besök: Västra Törnekvior 4
Växel: 0498-28 50 00
Direkt: 070-3220536
www.qotlandsenerqi.se

Utökat samråd
4.1

Annonser

Det utökade samrådet har kungjorts genom annonsering i Gotlands Allehanda. Den första
annonsen publicerades den 26 juni, när det enskilda samrådet hade avslutats. Kompletteringen av
det utökade samrådet (se avsnitt 4.2 nedan) kungjordes genom annons den 23 augusti. Annonserna
visas i Figur l och Figur 2. Dessutom skickades ett brev ut till de 99 adresser som ingick i det
enskilda samrådet med en påminnelse om möjligheten att yttra sig även i det utökade samrådet.

gg- jH

^^^^^^JU^^

KDS g»*
Vi söker nu en ny medarbetare
till vårt OahlCenter i Visby.

i~irr_

ik
5§ljÄ?

'i^SsZ^T

<»Nordkalk

BARNFONDEN
Figur 1. Nordkalks annonser om utökat (till vänster) respektive komplettering av utökat samråd (till höger). Annonserna
var införda i Gotlands Allehanda den 26 juni respektive 23 augusti 2017. Annonserna visas även i Figur 2 nedan.
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«* Nordkalk ^Nordkalk

Nordkalk AB planerar att ansöka om Ullstårwi
enilgt miljööalken för fortsatt och utökad
täktverteanihet samt vmtonverksamhet vid
KJintnagentäkten, Urbro Stora VTkers 1:94.

Komplettering av Utökat Samråd

för Klinthagen takten 2017
Nordkalk AB har under sommaren 2017 genomfört
ett Utökat Samråd för Klinthagentäkten. Nu önskar
bolaget genomföra en komplettering till det Utökade
samrådet rörande en tillkommande teknisk metod
för att homogenisera kalkstenen före eller direkt efter
primärkrossningen av kalksten i Klinthagentäkten.

Inför «stärxjsansökan har samråd skett roed
fl!lsyns»nyTMS#»e$ och enskåda som kan antas
fy i r^rsKUt bwöetia. Ny bereds även ailmänrietwi,
baröröa toKala och regionala föreningar och
organ«a!K3fwr. Regwn Gotland samt övriga
statliga mynOiqfmer tHHäste att framföra åsna
synpunkter l efl skriftligt sarraéd,

Ett samrådsunderlag som beskriver
Kompletteringen av det Utökade Samrådet med
bedömda förutsedd miljöpåverkan m.m.
har utarbetats och finns tillgängligt.

vid KlinthagentaKtao omfattar
Kalksteosfccytning m«ö borrning, sprängning,
lastning och transport»' av talksien till en tast
kross l tåktan. Från krossen »ra kalteierwi ner til
Storwgn* med transportöarw. En mindre ctelfrafction
kan även i frambderi Krossas med en moöäKross
o<* trarsporteras red till Storugns på trucfcväg, så
acro skw «rtkjt dagens täxttilistand. l den aktuella
tiagtänäsansökan Kommer åvwt «n vaötendom b!.a.
SV drfcksvattantrttag av magaansral tåtovaaen att
Jngö. Ett samrädsurNferlaa med uppgifter om
OgMent omiattnng, utformning och förutsedda
m»j8p4v*lQr> har utartwtas ocn lims ttlgänglgt
anf igi r*<3an. Suriftl^a synpunKtiv stockas senast
2017-08-18 btt acät^^an; Nwdkalk AB. Lårt*>
Stcrugra 2741. 63034 UMxo. Om yttertgivenrnråasma!ef ia; önskas e!l« vkl övrt^ trå&Qf kontakta
?*ordkahs ?«jdcr«sf på Gotlar»d QabrtaOa Hammar-

Om samrådsmaterialet önskas eller vid övriga
frågor, kontakta Nordkalks Miljöchef på Gotland
Gabriella Hammarskjöld, e-post:
gabriella.hammarskjold@nordkalk.com.
Skriftliga synpunkter skickas senast 2017-09-29
till adressen:
Nordkalk AB, Lärbro Storugns 2741.
630 34 Lärbro eller
via e-post: gabriella.hammarskjold@nordkalk.com.

; gate1eala.harnrriar8kioWOncirdteilk.com.

Figur 2. Nordkalks annonser om utökat (till vänster) respektive komplettering av utökat samråd (till höger). Annonserna
var införda i Gotlands Allehanda den 26 juni respektive 23 augusti 2017.
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4.2

Påminnelse till närboende om utökat
samråd
Storugns 2017-06-26

NORDKALK AB
Urbrö Slorugns 2741
St-oJä 53 Lärbro. Sweden

Påminnelse om Utökat Samråd rörande Nordkalks fortsatta och
utökade verksamhet vid Klinthagentäkten
Den 19 juni genomförde Nordkaik ett Enskilt samrådsmöte med samtliga enskilda fastighetsägare
som bor i närområdet av Klinthagen med anledning av Nordkalks planer för fortsatt och utökad
verksamhet vid Klinthagentäkten. Ytterligare skriftlig svarstid för det Enskilda samrådet var satt till
den 23 juni.
Det utökade samrådet har annonserats i GA och GT 2017-06-26, och Nordkalk vill härmed påminna
samtliga fastighetsägare i närområdet runt Klinthagen om möjligheten att ta tillfället i akt och
skicka in sina synpunkter och frågor senast den 18 augusti om man missade att skicka in sina
synpunkter senast den 23 juni. De skriftliga synpunkterna kring samrådsunderlagen skickas till
Nordkalk AB:s Kvalitets- och Miljöchef Gotland Gabriella Hammarskjöld via e-postadressen:
eabriella.hammarskioldianordkalk.com
eller till Nordkalk adressen:
Att. Gabriella Hammarskjöld
Nordkalk AB
Lärbro Storugns 2741
624 53 Lärbro
Vid samrådsmötet ställdes bl.a. frågor kring vilka fastigheter som har miljöövervakning rörande
vibrationer vid fastighet samt kontroll av grundvatten och vattenkemi i brunnar idag. l dagsläget sker
miljöövervakningen vid de fastigheter som ligger närmast brytverksamheten längs med väg 148 samt
vid en fastighet väster om Klinthagentäkten. Nordkalk vore dock tacksam om de fastighetsägare som
bor i närområdet av takten och som önskar en översyn av ytterligare miljöövervakning vid sina
fastigheter lämpligen skickar in sina synpunkter till Nordkalk så att detta kan tas med i det fortsatta
miljöövervakningsarbetet.

Med Vänlig Hälsning
Gabriella Hammarskjöld
Miljöchef Gotland, Nordkalk AB

4.3

Kompletterande samrådsunderlag

Nordkalk hade ursprungligen sagt att svarstiden för det utökade samrådet sträckte sig fram till
den 18 augusti. Under sommarens arbete med att ta fram den lämpligaste utformningen av den
planerade täktverksamheten lades ett moment för att homogenisera2 stenen till. Eftersom det inte
beskrevs i utskickat material, valde Nordkalk att komplettera samrådet. Detta kungjordes genom
en annons i Gotlands Allehanda den 23 augusti (se avsnitt 4.1 ovan). Svarstiden för yttranden
förlängdes samtidigt till den 29 september. Det kompletterande underlaget presenteras i bilaga 2.

4.4

Inkomna yttranden från myndigheter

4.4.1

Havs- och Vatten myndigheten

From:
Senfc
To:
Cc
Subject

Ann Lundström <ann.lundstrom@havochvatten.se>
den 3 juli 2017 11:12
gabriella.hammarskjold@nordkalk.com
Havs- och vattenmyndigheten
dnr 2242-17 Samråd Klinthagentäkten, Lärbro Stora Vikers 1:94

Havs- och vattenmyndigheten avstår från att yttra sig över rubricerade handlingar. Det innebär inte att
myndigheten tagit ställning i sakfrågan eller till aktuella handlingar.
Vänliga hälsningar
Ann Lundström
enhetschef
enheten för miljöprovning och miljötillsyn
Havs- och vattenmyndigheten
0765386030
Gullbergs Strandgata 15 , 411 04 Göteborg
Postadress: Box 11 930. 404 39 Göteborg
ann.lundstrom@havochvatlen.se
www havochvatten se

Havs
Vatten
myndigheten
Levande hav, sjöar och vattendrag
till glädje och nytta för alla.

2

Homogenisering av stenen innebär i korthet att sten från brytfronter med olika kvalitet blandas innan den tippas i primärkrossen
för vidare transport till sorteringsverket i Storugns. På så vis kan olika sten kvalitéer tas tillvara bättre, med ett större
resursutnyttjande som följd. Samtidigt medför det extra arbetsmomentet bland annat buller och vibrationer som vid all annan
stenhantering.

4.4.2

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB)

From:
Senfc
To:
Subject:

Eriksson Mikael <Mikael.Eriksson@msb.se>
den 4 juli 2017 14:56
gabriella.hammarskjold@nordkalk.com
MSB:s svar i samréd om Klinthagentäkten på Gotland

Hej,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har mottagit er inbjudan till samråd och samrådsunderlag
angående fortsatt och utökad täktverksamhet vid Klinthagentäkten på Gotland (MSB dnr. 2017-7061).
MSB lämnar följande synpunkter i samrådet.
Det bör redovisas i kommande ansökan om den planerade verksamheten kommer att omfattas av lagen (1999:381)
om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (den s.k. Sevesolagstiftningen)
eller inte, till följd av mängden explosiva ämnen som uppstår i samband med sprängning. Om verksamheten
kommer att omfattas av den lagen vill MSB uppmärksamma er på 22 kap. l § punkt 6 i miljöbalken, där det framgår
att det handlingsprogram och den säkerhetsrapport som krävs ska finnas med i ansökan enligt miljöbalken.
MSB:s generella synpunkt i övrigt är att ni i kommande ansökan/miljökonsekvensbeskrivning bör beskriva de risker
för olyckor som kan finnas i verksamheten, vilka konsekvenser som skulle kunna uppstå samt vilka skyddsåtgärder
och försiktighetsmått enligt 2 kap. 3 § miljöbalken som planeras med koppling till dessa olycksrisker. Risken för
kaststen i samband med sprängning och vilka områden som kan påverkas bör också redovisas.

Med vänlig hälsning!
Mikael Eriksson
Mikael Eriksson
Handläggare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för utveckling av samhällsskydd
Enheten för säker hantering av farliga ämnen
651 81 Karlstad
Växel: 0771-240 240
Telefon 010-240 60 27
E-post: mikaei enksson@msb se
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4.4.3

Sveriges geologiska undersökning (SGU)

YTTRANDE

1(2)

Vårt dwuntfOur date

Var bcUx-kning/Our refercncc

Sveriges geo.ogiska undersökning

20

33-1535/2017

GeologicalSurveyofSweden

En cbumi/Your d.tc

Er betcckning/You, rcfercncc

2017-06-26

Utökat samråd Klinthagen

' 7-08'22

Nordkalk AB
^abricjla.haiTiniarskioJd <i rjordkalk.coni

lltökat samråd Klinthagcntäktcn, Lärbro Stora Vikers l :94 i
(iotland.s län
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 28 juni 2017
erhållit rubricerat ärende för yttrande. Med anledning härav vill
SGU framföra följande:
Nordkalk AB planerar att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken
för fortsatt och utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid
Klinthagen takten, I.ärbro Stora Vikers l :94.
SGU noterar att de framtida brytområdena ligger antingen inom
eller i direkt anslutning till befintligt täktområde. SGU noterar
vidare och \ ärdesälter att samrådshandlingen förespråkar alt nya
brytområden ska utredas avseende hydrogeologi, hydrologi och
kemi inför den slutliga bedömningen av brytningsnivåer vilket
slutligen kommer att ha en effekt på det framtida påverkansområdet. Samrådshandlingen nämner att i norra änden av
Klinthagcn kommer det befintliga kontrollprogrammet
kompletteras med georadar och utökat horrprogram.
S( il utgår från att miljökonsckvensbeskrivningcn kommer att
sammanställa resultatet från utredningarna ovan så an påverkansområdet från var och ett av de nya brytområdena kommer att kunna
redovisas, men även så att det gemensamma påverkansområdet från
samtidig drift i dessa områden kommer att kunna prognostiseras.
SGU vill särskilt lyfta fram behovet av att inkludera påverkan på
grundvattenberoende habitat vid redovisningen av påverkansområdets utbredning.
SGU noterar att samrådshandlingcn redovisar den befintliga taktens
vattenbehandling och de intressanta diskussioner som skett mellan
Nordkalk och den tekniska förvaltningen på region Gotland. Vi är
positiva till att den framtida ansökan omfattar en ambitiös
hydrologisk utredning om verksamhetens fortsatta påverkan på
vattenbalanser och uppehållstider m.m.
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SGU
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Sveriges geologiska undersökning
Geological Survey of Sweden

2017-08-22

SCil l är positiv till alt den kommande prövningen av
vattenverksamhet redan från början siktar mot att inkludera region
Gotlands eventuella nyttjande av den vattenresurs som
avrättningen av Klinthagen utgör.
Beslut i dctla ärende har fattats av enhetschefen Mugdim
Islamovic.
l den slutliga handläggningen av ärendet har även statsgeologen
Björn Holgersson och utredaren Peter Åkerhammar, den senare
föredragande, deltagit.

4.4.4 Trafikverket

Ärendenummer

Dokumentdatum

T RV2oi7«66i3

i

g TRAFIKVERKET

Ert ärendenummer
[Motpartens ärendelD NY]

Sidor
1(1)

Nordkalk AB: Gotland Lärbro
Gabriella Hammarskjöld

K

°<** m
Diariet

Utökat Samråd Klinthagentäkten, Lärbro Stora
Vikers 1:94, Gotlands län
Trafikverket har mottagit ovanstående handling för utökat samråd för utvidgad bergtäkt
på fastigheten l,ärbro Stora Vikers 1:94 i anslutning till Klinthagentäkten, och yttrar sig i
egenskap som ansvarig för trafikövergripande och långsiktig planering av det samlade
transportsystemet i regionen.
Syftet med samrådet är att Nordkalk AB planerar ansöka om tillstånd enligt miljöbalken
för fortsatt och utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Klinthagentäkten.

Trafikverkets synpunkter
I tidigare tillståndsprövningar för Klinthagentäkten har i samråd med Trafikverket och
Länsstyrelsen Nordkalk fått tillstånd att tillfälligt stänga av väg 689 som är Trafikverkets
väg. Vägen går igenom täktområdet och har varit avstängd sedan 2014. 1 tidigare samråd
har Trafikverket medgivit stängning men endast tillfälligt och vägen skulle sedan
återställas. Ingen ersättningsväg för vägen finns. Trafikverket hänvisar även till tidigare
yttrande (2014-08-08, ärendenummer TRV 2014/53351, ert diarienummer 258-1924-14).
Trafikverket vill i och med den nya ansökan om förnyat tillstånd för täktverksamhet även
lyfta frågan om väg 689. En förnyad dialog och samråd krävs gällande väg 689, förslagsvis
under höst 2017 parallellt med pågående tillståndsprövning enligt miljöbalken.

För Trafikverket
Therese Carlefalk
Samhällsplanerare

m
<•*

i

Trafikverket

Texttelefon: 010-123 99 97
Telefon: 0771 -921 S21
trafikverket@trafilcv'erket.se
www.trafikverketse

4.4.5

Regionstyrelsen, Region Gotland

Regionstyrelsen

Ärende RS 2017/771
21 september 2017

Nordkalk AB
gabriella.hammarskjold@nordkalk.com,

Yttrande. Utökat samråd Klinthagentäkten, Lärbro Stora
Vikers 1:94 i Gotlands län
Xordkalk AB har i missivet tiH samrådshandlingama i rubricerat täktärende.
daterat 26 juni 2017, berett bknd annat Region Gotland tillfälle att framföra
sina synpunkter i ett skriftligt samråd. Regionstyrelseförvaltnineeii ansökte och.
fick beviljat en förlängning av samrådstiden till den 22 september 2017.
Samrådet har utökats till att omfatta även en komplettering kring ny teknik
kring ett homogeniseringssteg, med svarstid fram till och med 29 september
201"?. Denna del kommenteras inte i detta yttrande.
Regionstyrelsens har vid dagens sammanträde ställt sig bakom tekniska
nämndens yttrande, som inges separat till Nordkalk AB. Regionstyrelsen delar
synpunkten att noggranna geohydrologiska undersökningar bör initieras av
Xordkalk AB för att det ska gå att ta ställning till hur fortsatt brytning kommer
att påverka hydrologin i området och i angränsande områden intill takten.
Region Gotlands närmaste verksamhetsområde för allmänna vattentjänster är
beläget i Lärbro. Avståndet från närmaste kommande delbrytområde
(område 4) till yttre gräns för vattenskyddsomrädet är ungefär två kilometer.
Hur vattnet rör sig i berget och vilka effekter brytningens areal och djup får på
vattenföringen är erkänt svart att förutse.
Regionstyrelsen har inte haft möjlighet att ta ställning till övriga frågor som
normalt är kopplade till industriell kalkbiytning på Gotland, exempelvis kring
naturvärden, påverkan på skyddade områden i närheten, övrig miljöpåverkan
samt frågor kopplade till regional utveckling på norra Gotland.
Regionstyrelsen

Meit Fohlin
Regionstyrelsens ordförande
Peter Lindvall
Regiondirektör

Besöksadress Vlsborgsailén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +461'0)498 26 90 00
E-post reyionootlandigigotland.se

Webbplats vv.vw.goaand.se
facebooiccorn/regiongotland
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4.4.6

Teknikförvaltningen, Region Gotland

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Magnus Jönsson

TN 2017/2131

29 augusti 2017

Tekniska nämnden

Synpunkter på utökat samrådsunderlag gällande
Klinthagentäkten / Nordkalk 2017
Förslag till beslut
• Tekniska nämnden svarar, i nedanstående skrivelse, på Nordkalk AB:s
samrådsunderlag gällande Klinthagentäkten.
Sammanfattning
Teknikförvaltningen föreslår att Nordkalk genomför ytterligare geohydrologiska
undersökningar för att klargöra hur en ytterligare brytning pä djupet kan komma att
påverka grundvattenflödena i närliggande områden i anslutning till takten och om
förändringarna i så fall bedöms utgöra någon risk för VA-huvudmannens vattenuttag
i redan befintliga brunnarÄrendebeskrivning
Nordkalk AB (nedan kallat företaget) har till Region Gotland (nedan kallnt Regionen)
begärt synpunkter angående sin planerade ansökan om tillstånd för utvidgad bergtäkt
— pä fastigheten Lärbro Stora Vikers 1:94. Sista dag för Regionen att lämna
synpunkter pä underlaget är den 12 september 2017; efter att ha fatt fyra veckors
respit från den 15 augusti att lämna sina synpunkter. Denna tidpunkt har senare
flyttats fram till 29 september 2017 som ett resultat av kompletterande information
frän Nordkalk
Tekniska nämnden är huvudman för den allmänna dricksvattenförsörjningen och
därmed ansvarig för att säkra det allmännas intresse när det gäller grundvattenuttag
för dricksvattenproduktion. Nämnden lämnar synpunkter enbart såsom sakägare för
VA-huvudmannens intressen och inte i andra sakintressefrågor såsom buller,
naturvärden eller kulturhistoriska värdefrågor.
De områden sorn pekas ut sorn nya brytområden för 2017 är två befintliga områden
inom nuvarande kalkbrott samt två angränsande områden i nordvästlig riktning
alldeles bredvid den nuvarande kalkbrottskantcn. Ytan för de angränsande områdena
är 47,4 hektar stort och utgör grovt ungefär en tredjedel av det nuvarande
täktområdet.
Regionen äger ingen mark i eller i nära anslutning till området men har däremot
vattcnintrcssen då en risk för påverkan på grundvattenförekomst kan ske genom de
geohydrologiska förhållandena via ingrepp i jordskorpan. Regionen vill, då brytdjupet
l il;
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i förslaget kommer att göras djupare, tydligt klargöra att företaget gör grundgående
utredningar. Det är största vikt art effekterna av de hydrologiska föl-hållandena och
dess inverkan pä akviferlager klargörs innan en brytning påbörjas.
Brytningen är tänkt att prospekteras som mest i brytområdc 2, där ett brytningsdjup
kan uppkomma från dagens marknivå på 37 m.ö.h (meter över havet) till som lägst
15 m.ö.h när takten är som mest uttagen. Den framtida brytningsverksamheten kan
riskera att ge upphov till en förändrad grundvattenbalans i området i jämförelse med
dagens situation. Företaget planerar även, med anledning av det, att genomföra
analyser gällande vad de vattcnkemiska förhållandena kan innebära och utredningar
om den geohydrologiska balansen innan en bryrplan redovisas för pallområde l och
2. Då de föreslagna brytområdena är svära att bedöma utifrån de framtida eventuella
förändringarna i grundvattcnströmmarna, välkomnar Regionen att företaget kommer
att göra en sådan grundlig och vetenskaplig analys innan täkttillståndet verkligen
realiseras. Alla former av ingrepp i jordskorpan till ett visst djup kan påverka
grundvarrenbildningen och även eventuella framtida vattenuttag.
Bedömningen från företaget är att när väl Klinthagentäktens djupare delar blivit helt
vattenfyllda kommer de i framtiden att utgöra Godands näst största sörvattensjö. Alla
befintliga och framtida kommande råvattenuttag för dricksvattcnprodukrion är av
intresse för VA-huvudmannen.
Bedömning

Regionens närmaste vattenskyddsområde ligger cirka 2,5 kilometer i sydösdig
riktning i närheten av Lärbro samhälle.
Regionen vill med anledning av att brytningen kommer att göras på djupet, att
ytterligare vattenflödesanalyser görs för att kardägga vattenrillrinningen i den redan
vattenfyllda delen av kalkbrottet. Regionen bedömer att det är viktigt med denna
analys för att kunna dra slutsatser hur tillrinningen från angränsande områden intill
påverkar hydrologin.
Företaget säger själva att täktvattenhanteringen kommer att utredas vidare inom
ramen för miljökonsekvensbeskrivning och Regionen välkomnar detta och önskar ta
del av resultatet när den presenteras.
Teknikförvaltningen har tidigare framfört till företaget behovet av en förnyad
vattenbalansbetäkning. Regionen vill uppmärksamma att kravet på god vattenkvalitet
är betydande i all vattenverksamhet då pågående takverksamhet bedöms att bedrivas
på platsen under en överskådlig tid. Rädigheten och den rättsliga aspekten över
vattenresursen på fastigheten är minst lika viktig och behöver utredas ytterligare.
Ytvatten och ett eventuellt framtida vattenuttag som söks av företaget via vattcndom
behöver ytterligare diskuteras och utredas.
Då en nu mer omfattande brytning planeras från företagets sida vill Regionen att
dessa geohydrologiska undersökningar initieras av företaget för att vidare kunna ta
ställning till hur brytning kommer art påverka hydrologin i området och i
angränsande områden intill takten.
Beslutsunderlag

Nordkalk - Underlag för Utökat Samråd för Klinthagentäkten 2017.
Komplettering av Utökat Samråd för Klinthagentäkten 2017 (2017-08-21)

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
™ 2017/2134

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till Regionstyrelsen

4.5

Inkomna yttranden från privatpersoner

4.5.1

Gerry Blomqvist (Lilla Takstens 1:36)

From:
Sent:
To:
Subject:

Blomqvist Gerry <Gerry.Blomqvist@wallfast.com>
den 12 augusti 2017 12:07
gabriella.hammarskjold@nordkalk.com
Utökat Samråd

Hej Gabriella
Som innehavare av fastigheten Lilla Takstens 1:36, fritidsbostad.
Har inga kommentarer till era handlingar ang Utökad Samråd för Nordkalks fortsatta och utökade verksamhet vid
klinthagenstäkten. Frågan är komplex och jag har inte möjlighet att sätta in mig i dessa frågeställningar.
Generellt har jag inget emot nuvarande och/eller utökad brytning. Jag förutsätter att ni hanterar det enligt gällande
föreskrifter, att ni tillser att grundvattennivån inte äventyras, att ni fortsätter och kontrollerar vårt dricksvatten samt
att ni åtgärdarev skador som kan uppstå på vår fastighet i samband med era sprängningar. Hitintills har detta
fungerat väldigt väl.

Mvh
Gerry Blomqvist
Gerry Biomqvist
Wallfast AB
Box 17074
104 62 STOCKHOLM
08-7720691
070-7720694
Ge'rv blomavisttffiwaiifast com

4.5.2

Flemming och Anne Askengren (Lärbro Angelbos
1:8 och 1:88)

Till
Nordkalk AB
Att. Gabriella Hammarskjöld
Lärbro Storugns 2741
624 53 Larbro

2017-08-16

Synpunkter på samrådsunderlaget avseende Nordkalk AB s fortsatta och utökade verksamhet vid
Kllnthagentäkten.
Undertecknade ägare av fastigheten Lärbro Angelbos 1:8 och 1:88 motsätter sig en fortsatt och utökad
verksamhet vid Klinthagentäkten.
Om Nordkalk AB får tillstånd att utöka verksamheten vid Klinthagentäkten kommer det bl. a. leda till
följande konsekvenser:
•

Störande buller
Den samlade bullereffekten från täktverksamheten
vid Klinthagentäkten och
Norrvangebrottet (Sitte Stenhuggeri AB)
samt tunga lastbilstransporter på väg 149
till och från Norrvangebrottet och Storugns {Kalkproduktion Storugns A8)
liksom bil och motorcykeltrafik till och från Gotland Ring (motorbanan) är mycket störande.

•

Förstörda naturvärden
Område l och i viss utsträckning 2.
l närområdet finns stora populationer av apollofjäril och svartfläckig blåvinge. Bägge arterna är
fridlysta. När det gäller apollofjärilen är det väsentligt att bibehålla och ej förstöra de habitat
som finns.
Område 3
Natura 2000 området Hoburgsmyr med dess känsliga rikkärr ligger väldigt nära och risken finns
för att förändring av rikkärrets hydrologi påverkas negativt.
Vi oroas därför över att brytning inom område 1-3 kommer att vara förödande ur
naturvårdssynpunkt.

Enligt underlaget innebär en förlängning av Klinthagens täkttillstånd att verksamheten endast under en
övergångsperiod kan ersätta den planerade Bungetäkten. Mot bakgrund av Högsta
Förvaltningsdomstolens dom att regeringens beslut om Natura 2000 området Bästeträsk står fast så
ökar inte sannolikheten för att förtaget skall få ett positivt besked avseende Bungetäkten. Mot den
bakgrunden framstår hela ansökan om utvidgad bergtäkt inom Klinthagen som onödig och obegriplig.

Flemming Askengren

Anne Askengren
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4.5.3

Anna-Lena Eriksson (Lärbro Stora Vikers 1:101),
Linda och Roger Trulsén (Lärbro Stora Vikers 1:93)
samt Lasse Kyläkorpi och Eva Stattin (Lärbro Stora
Vikers 1:97)

Angående utökat samrådsärende för Klinthagentäkten 2017
Vi har tagit del av Nordkalks aktuella samrådsärende gällande tillstånd för utvidgad bergtäkt i området
Klinthagen, som ligger i anslutning till våra fastigheter Lärbro Stora Vikers 1:93, 1:97 samt 1:101.
l bilaga 1 av samrådshandlingarna framgår det att Nordkalk avser att etablera nya brytomraden i ett
område som ligger i nära anslutning till våra respektive fastigheter. Brytområdet ser av kartbilden ut
att ligga max 700 meter från våra tomtgränser.
Med anledning av detta vill vi skriftligen framföra synpunkter och önskemål.
Vi som ägare av fastigheter i anslutning till befintligt brott har sedan tidigare noterat vibrationer i våra
fastigheter i samband med sprängning. Till största delen är detta inget vi har upplevt obehag av. men
hos oss finns alltid en viss oro för vad sprängningarna kan orsaka i fråga om skador och sättningar i
fastigheternas byggnader och grund.
Vi har också tidigare haft problem med vattenkvalitet och sattvatteninträngning i våra respektive
dricksvattenbrunnar. Vi har uppskattat Nordkalks engagemang i dessa frågor, dä ni tidigare har
åtgärdat problem med påverkan på vårt brunnsvatten genom att bekosta borrning av nya brunnshål.
Vi har också uppskattat den mätning av vibrationer som genomfördes på fastighet 1:97 under hösten
2016.
Med anledning av att utökningen och etablering av nya brytomraden kommer föra brytverksamheten
avsevärt närmare våra fastigheter önskar vi se att Nordkalk i anslutning till vara fastigheter vidtar
följande åtgärder:
•

Bekostnad av regelbunden mätning av vattenkvalitet vid minst ett tillfälle per år, eller oftare
om det finns anledning för oss fastighetsägare att påkalla en mätning, hos ackrediterat
vattenanalyslaboratohum.

•

Regelbunden vibrationsmätning och översikt av hur sprängningar i de nya brytområdena
påverkar byggnader och grunder i våra fastigheter, samt möjlighet för oss som
fastighetsägare att ta del av dokumentation och resultat från de översikter och mätningar som
genomförs.

Om det skulle uppstå skador på byggnader eller husgrunder eller om vattenkvaliteten skulle påverkas
så att brunnsvattnet i något eller några av våra brunnar skulle vara otjänligt eller ha en salthalt som
överstiger rekommenderade gränsvärden förutsätter vi att Nordkalk står för fulla kostnaden för att
åtgärda uppkomna skador.
Vi förutsätter att Nordkalk är angelägna om att hålla en god relation till fastighetsägare i anslutning till
Klinthagentäkten och emotser er skriftliga svar till var och en av oss med anledning av de synpunkter
och önskemål som framförts med denna skrivelse.
Lärbro Stora Vikers 2017-08-04
Anna-Lena Eriksson
Fastighetsägare

Lasse Kyläkorpi & Eva Stattin Roger Trulsén & Linda Trulsén
Fastighetsägare
Fastighetsägare

;:

4.5.4

Maud Nilsson (Lilla Källstäde 1:17)
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4.5.5
From:
Sent
To:
Subject

Per-Åke Svensson och Eva Fischer (Lärbro
Ringvide 1:17)
Per-Åke Svensson <pellehik@hotmail.se>
den 23 augusti 2017 22:25
gabriella.hammarskjold@nordkalk.com
Klinthagen

Hej Gabriella. Här kommer våra synpunkter angående utökning av klinthagen takten. Vår fastighet Lärbro
ringvide 1:17 kommer att bli en av de fastigheter som ligger närmast det nya brytområdet. Vi anser att här
kommer behövas kontroll av fastigheten. Alla byggnader står på berget det innebär ju art risk för
sprickbildning i fasader och skorstenar. Vi är ju även oroliga för vår vatten brunn. Så vi hoppas på en
noggrann miljöövervakning.
Mvh Per-åke Svensson .Eva Fischer.
Tel 0705464395.

4.5.6

Håkan Nyman (Stora Källstäde 1:29)

From Håkan Nyman <hakam.n^Tnan@neuropsyko<og com>
Te gabrietia.hammarskjold@jx>rdkalk c om
Date 2017-07-091143
Subject Miljöövervakning av fastigheter längs väg 148

Hej
Vi hade inte möjlighet att vara med vid samrådsmötet den 19 juni men vill på detta sätt framföra att vår
fastighet Stora Källstäde 1:29. adress Lärbro Stora Källstäde 3607. också bör ingå i miljöövervakningen.
Detta mot bakgrund av att när vår borrade brunn plötsligt sinade för ca 15 år sedan lät Nordkalk bekosta
borrandet av ett nytt, djupare brunnshål. Vi har sedan dess inte haft några problem varken med vattnets
kvalitet eller mängd.
Med vänlig hälsning
Astrid Fristedt Nyman och Håkan Nyman

4.5.7

Birgitta Henriksson och Robert Kingfors (Stora
Källstäde 1:60)

From:

Birgitta Henriksson < bhenriksson@brunswickgroup.com >

Sent

den 9 juli 2017 19:32

To:
Cc
Subject:

Gabriella.Hammarskjold@nordkalk.com
Robert.Kingfors@sscp.se
Angående Samråd - Lärbro Stora Vikers - önskan om miljöövervakning

Hej igen!
Vi har mottagit en påminnelse om att lämna synpunkter. Vi är starkt emot fortsatt och utökad verksamhet
vid Klinthagentäkten och vidhåller de synpunkter vi redan lämnat (se text nedan).
Vi önskar även en översyn av ytterligare miljöövervakning vid vår fastighet Lärbro StoraKällstäde l :60.
eftersom vi har tydliga indikationer på att vår vattentillgång är begränsad. Vi skulle även uppskatta en
bekräftelse på att en miljöövervakning kommer att ske och vilka åtgärder detta isåfall innebär.
Vänliga hälsningar
Birgitta Henriksson
Robert Kingfors
Adresser:
Folkungagatan 118, 5 tr
1163 O Stockholm
Källstäde 3625
624 53 Lärbro

Till yttrandet bifogades även yttrandet som lämnades i det enskilda samrådet, se avsnitt 3.3.1.

4.5.8

Lena Gutbeborg Larsson (Stora Vikers 1:6)

Lärbro 2017-08-17

Då min fastighet Stora Vikers 6:1 ligger ca 500 m från den tilltänkta brytningen i den södra delen av
Klinthagen vill jag härmed framföra mina synpunkter.
•

Att Nordkalk gör en besiktning av samtliga byggnader på fastigheten innan brytningen
påbörjas

Att Nordkalk kontinuerligt utför buller och vibrationsmätning samt delger fastighetsägaren

Att Nordkalk inte använder den truckväg som ligger ca 150 m från bostadshuset, vilket var
väldigt störande vid tidigare brytning.

Att Nordkalk fortsätter med provtagning och mätning av dricksvattnet. Önskvärd vore att
provtagning sker oftare än 2 gånger/år.

•

Att Nordkalk tar sitt ansvar och ersätter eventuella skador och värdeminskning av fastigheten
som kan uppkomma på grund av brytning i Klinthagen

Oavsett om Nordkalk håller sig inom givna riktlinjer kommer min boendemiljö att försämras mot vad
jag har idag. Detta sagt utifrån min erfarenhet från tidigare brytning i den södra delen av Klinthagen.
Känner även en stor oro över att värdet på min fastighet kommer att försämras vid en ev. försäljning.

Lena Guteborg-Larsson
Lärbro Stora Vikers 2519
624 53 Larbro
Mobil. 070 563 75 80

4.5.9

Tobias och Karolina Johansson

Lärbro 2017-08-17

Angående utökat samråd för Klinthagentäkten 2017
Här kommer synpunkter och frågor på samrådsunderlag inför planerad ansökan till utvidgad bergtäkt
i Klinthagentäkten.
"Område 4 - Pall 2-område sydvästra " (sid.9)
Området beskrivs idag ha mycket tjocka massor med efterbehandlingsmaterial, bedöms det bli någon
miljöpåverkan/vilka åtgärder planeras för att undvika miljöpåverkan när dessa massor tas bort?
"5. Planförhållanden" (sid. 10)
Tre fastigheter beskrivs vara "närmaste fastighetsområde som berörs av verksamheten vid det
utvidgade området" och avståndet till dessa cirka 500 m. Det ligger ju dock fler bostadsfastigheter på
ungefär samma avstånd, även grannarna till de absolut närmaste fastigheterna blir berörda av den
planerade verksamheten. Att istället beskriva hur många bostadsfastigheter som ligger inom ett visst
antal meter från de tänkta takterna borde ge en bättre bild hur många som berörs.
För fastigheten väster om södra Klinthagen är avståndet (510m) mätt från nya brytområdet till
bostadshuset, avståndet mellan nya brytområdet och fastighetsgränsen är dock kortare.
"6. Kort beskrivning av.." (sid. 11)
Verksamheten och de beskrivna drifttiderna gäller befintliga tillstånd, räknar man med samma för
den tänkta verksamheten? Det blir andra förutsättningar för den utvidgade täktverksamheten (andra
avstånd till bostäder osv.) än vad som gäller för verksamheten idag. Hur anpassas då verksamheten
för att minska och undvika påverkan på människors hälsa och boendemiljö?
"7. Kon beskrivning av förutsedd miljöpåverkan" sid.12-18
Beskrivningarna av förutsedd miljöpåverkan under denna punkt beskriver i mångt och mycket
förutsättningarna och villkoren ställda i det befintliga tillståndet. Det är svårt att ha synpunkter på en
förutsedd miljöpåverkan när den utgår ifrån nuvarande verksamhet och när det inte beskrivs mer vad
som avses göras för att minska och begränsa påverkan på människors hälsa och miljön. Det är viktigt
att det i den kommande MKB:n görs en noggrann beskrivning och utredning för de förhållandena och
förutsättningarna som gäller för det tänkta nya verksamheten.
Vibrationer, buller, luftstötvåg - Hur säkerställs att gränsvärdena inte överskrids?
Damning — Mäts partiklar eller hur säkerställer man att verksamheten inte genererar problem med

damning för omgivande fastigheter?
Grundvatten finns med som beskrivning av förutsedd miljöpåverkan, det är dock svårt att utläsa av
texten hur grundvattnet påverkas eller kan påverkas?
Ytvatten och framtida potentiellt Dricksvattenuttag - l texten hänvisas till bilaga 6 till
samrådshandlingen, det finns dock inte någon bilaga 6? Det är bara Klinthagenbäcken som beskrivs,
är det bara den som berörs? Med utvidgad täktverksamhet blir det också mer täktvatten. Pall 2-sjön
beskrivs redan idag som full vid nederbörd/snösmältnig, finns det kapacitet att ta emot mer
täktvatten i det befintliga avvattningssystemet som beskrivs? Vad görs vid extremväder som skyfall
eller vid driftsstopp av de pumpar som ska leda vattnet vidare i systemet?

Dricksvatten uttog - som förutsedd miljöpåverkan beskrivs "framtida potentiellt dricksvattenuttag",
vilket förvisso är viktigt för framtiden och intressant läsning. Men, ingenstans beskrivs pågående
dricksvattenuttag? De bostadsfastigheter som berörs av befintlig eller tänkt takt har enskilt vatten
från i huvudsak grundvatten. Om och hur befintligt dricksvattenuttag påverkas är en fråga som måste
tas upp i den kommande MKB:n eftersom det är en fråga som många fastighetsägare funderar och är
oroliga över. Tillgången, kvaliteten osv.
Miljöövervakning
l samrådsunderlaget hänvisas till befintligt miljöprogram med olika provtagningar osv. nya
förutsättningar gäller för den tänkta takten och det behövs då en bra utredning för vilka fastigheter
som kan komma att beröras av verksamheten och var det bör göras mätningar och övervakning av
ex. vibrationer, buller, provtagning och mätning av enskilda vattentäkter osv. Det ska inte behöva
vara upp till den enskilda fastighetsägaren att "önska" övervakning/mätning.

4.5.10 Jan och Britt-Louise Ulander (Stora Källstäde
1134)
From:
Sent
To:
Subject:

Jan <jaul7697@telia.com>
den 9 augusti 2017 13:05
gabriella.hammarskjold@nordkalk.com
Miljöövervakning/vatten

Hej Gabriella
Återkommande till vårt samtal den 19 juni får vi även skriftligen anmäla vårt intresse av att ingå i den grupp av
fastigheter vilkas vattenkvalitet kontinuerligt övervakas.
Med vänlig hälsning
Jan och Britt-Louise Ulander
Lärbro Stora Källstäde 1134

4.5.11 Elisabeth och Irene Toll (Stora Vikers 1:33)
Stockholm, den 2017-07-29

Svar pä "Inbjudan till samrådsmöte [...], daterat Storugns 2017-05-29

Tack för underlagen inför samrådsmötet den 19 juni, som vi tyvärr inte kunde delta i.
Först en praktisk fråga - brevet vad adresserat till "Christopher och Elisabeth Toll" på Valhallavägen.
Sedan Christopher Tolls bortgång i oktober 2015 ägs fastigheten Vikers 31:33 gemensamt av
Elisabeth och Irene Toll, och vi ber er att framgent skicka post till dessa båda:
Irene Toll
Valhallavägen 94
114 27 Stockholm
Epost chr.toll@tele2.se

Elisabeth Toll
Valhallavägen 94
114 27 Stockholm
Epost elisabeth@elisabethtoll.com

Avseende underlaget vi fick konstaterar vi att vare sig vår fastighet. Vikers 31:33, eller
grannfastigheten, som bebos av Anders Hägbom, är inritade på karta l, sidan 4.
Vi har försökt att räkna på avstånden från vår tomtgräns till närmsta täktområde, genom att måtta
på denna karta, och får det till ca 300 m; drygt 300 m om räknat från tomtgränsen vid vägen och
knappt 300 m om räknat från den mer östra gränsen, i skogen.
Vi vill därmed uppmärksamma er på att uppgifterna om att det är minst 500 m till närmaste fastighet
är oriktig.
Vi saknar i underlaget uppgifter om befintlig verksamhets effekt på miljön, l uppgifterna på sidorna
12 och framåt beskrivs bara förutsedd miljöpåverkan och vilka gränsvärden som gäller.
Vi anser att det vore relevant att förstå vilken miljöpåverkan, förväntad eller oförväntad, som
nuvarande verksamhet har haft.
Detta även mot bakgrund att Nordkalk redan med den mera begränsade verksamhet som då ägde
rum, förstörde det vatten som försåg oss och de flesta grannarna med eget brunnsvatten och har fått
dra fram vatten.
Vi konstaterar vidare att Nordkalk, trots upprepade förfrågningar, hittills visat sig ovilliga att ha en
dialog om servitut avseende detta vatten.
Vi skulle därför vilja se ett underlag som beskriver vilken miljöpåverkan som den befintliga
brytningen i Klinthagen har haft, främst avseende påverkan på grund- och källvatten.
Vi vill vidare ha en skriftlig försäkran om att Nordkalk samt ev. efterföljare till verksamheten i
Storugns garanterar vattenförsörjningen, i första hand via servitut.
Slutligen undrar vi vad som avses hända med den nu avstänga väg 689 mellan Storugns och Takstenskorset, och hur dess öde påverkas av de nya brytningsplanerna.
Mot bakgrund av detta motsätter vi oss därmed att Nordkalk bryter i området kallat Område l, enligt
karta 2, sidan 5.

Irene Toll

Elisabeth Toll
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4.6

Inkomna yttranden från företag

4.6.1 GotlandRing
From:
Sent:
To:
Cc
Subject
Attachments:

Alec Arho-Havren <alec@gotlandring.com>
den 17 augusti 2017 21:13
gabriella.hammarskjold@nordkalk.com
kari.vainio@nordkalk.com; Tz MCP MCP
Kommentarer från GotlandRing, samråd för Klinthagentäkten 2017
image.png; Untitled attachment 00054.htm; GGBC_presentation 2017
_general_reduced file.pdt Untitled attachment 00057.htm

Hej Gabriella!
Refererande till vårt möte idag (Ola. Gabriella. Alec) om uppgifter kring samrådet for Klinthagentäkten. bifogar jag
följande kommentarer.

Bakgrund
GotlandRing har länge haft långsiktiga planer kring slutförande av resterande bygget av motorbanan genom den så kallade
Sydslingan (som fanns med redan i den ursprungliga bygglovsansökan). Efter många hinder - allt frän finans- och
bilindustrikris, oljeläckage från vindkraftverk och mycket mer - har banan fått fart på sin verksamhet och finansiering for
slutförandet av bygget som skall påbörjas redan under september med många konkreta förberedelser.
Hela bilindustrin är i ett kraftigt paradigmskifte. en utveckling som GotlandRing och World Ecological Forum sett långt
innan många andra instanser. Därmed har man format sina strategier därefter. Strategin som följts för utvecklingsfasen är
att göra GotlandRing. världens första hållbara test-och tävlingsbana, till ett ledande test- och utvecklingscentrum för
trafikelektrifiering på ett liknande sätt som Arvidsjaur har blivit ledande testcenter för omständigheter i hård kyla.
Nyckelkunder har redan gjort preliminära bokningar på den kommande nya delen av banan (den del som sträcker sig till det
på 80-talet avvecklade kalkbrottet) och är färdiga att utveckla och testa sina senaste teknologier på GotlandRing. detta just
på den så kallade Sydslingan och dess kommande green business campus-omräde. Investerare från Kalifornien har redan
involverats i projektet vilket nu möjliggör att fullfölja visionen. I efterföljande faser deltar även kinesiska investerare.
Banan i sin slutliga längsta konfiguration blir dessutom världens längsta med modem standard •vilket gör den till en global
turistattraktion för tusentals aktiva entusiaster. Redan nu drar banan internationella gäster till Gotland som aldrig annars
skulle ha hittat till var fina ö.
Redan under tidigare år har GotlandRing. som den enda banan i Norden, blivit värd för flera stora världslanseringar (upp till
800 journalister per eventperiod). något som skapat tiotals miljoner i ekonomisk effekt pä Gotland per enskilt event.
Dessutom har det kritvits otaliga artiklar runt hela världen om Gotland på grund av dessa evenemang. Även många andra
typer av GotlandRing-kunder skapar stor ekonomisk nytta för hela ön. Långsiktigt kontribuerar GotlandRing och dess nya
kluster av aktiviteter med mycket signifikanta mervärden för både Gotland och Sverige.
Tack vare Nordkalk har projektet GotlandRing möjliggjorts och det är vi väldigt tacksamma för. För att projektet skall
kunna slutföras enligt tidigare överenskommen plan. vore det viktigt att hitta en optimal lösning för Klinthagentäktens
exploatering pä ett sätt som inte hindrar redan tidigare överenskomna planer och investeringar.

Förslag for \vin-win-win for alla parter
För att optimera berörda områdens framtida användning med långsiktiga positiva effekter föreslås följande:
- Bryt inte bort hela pallkanten mot GotlandRing. Lämna kvar en smalare del av pallkanten mot Sydslinga green business
campus-område. Denna lösning skulle påverka positivt akustiken genom att sända eventuella buller från alla Storugnsområdets aktörers verksamhet rakt uppåt, detta istället för en fri spridning om ingen pallkant skulle bli kvar.
- En pallkant skulle även vara en mer attraktiv estetisk lösning och även skapa en fin utsiktsplats mot havet, banan
och själva Klinthagen (som ocksä kan bli ett attraktivt friluftsområde i framtiden).
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- Pallkanten skulle också skydda GotlandRing och övriga närområden mot excessiv damning. buller, stenkastning,
luftstötvågor. vibrationer, mm.
- Pallkanten skulle utgöra en naturlig avgränsning mot motorbanan med men~ärde säkerhetsmässigt och miljömässigt.
- Pallkanten skulle bli ett effektiv skydd tor tilltänkta Nordkalks verksamhet efter taktens nyttjande, dvs bearbetning och
förädling av restprodukterna som sedan skall vidare till kunder via industrihamnen.
- Tilltänkta ingrepp med långsiktigt hållbart tänkande skulle skapa värdefulla verksamhetsmöjligheter med stora
ekonomiska mervärden tor hela ön.
På GotlandRing ser vi fram emot att hitta en harmonisk balans mellan basindustrin (den viktiga kalkindustrin) och de
långsiktiga green business campus-aktivitetema innefattande fordonsindustrin med klustret kring trafikelektrifiering.
I bifogad fil. ser ni mer info om GotlandRing och Gotland Green Business Campus-projekten.
Jag ser fram emot en konstruktiv dialog och planering som gynnar alla parter.
MvhAlec

4.6.2
From:
Sent:
To:
Cc
Subject:

Siral System Co AB
Marcus Siriand <marcus@siral.se>
den 16 augusti 2017 11:52
Gabriella Hammarskjöld
Rudi Åkerman; Thomas Siriand; Peter Siriand
Re: Utökat Samråd Klinthagen

Hej
Yttrande infor det utökade samrådet planerat till 18/8 2017
Siral har inget att invända mot planerna i dagsläget förutom de problem som kan uppstå med kablarna
mellan befintliga Vindkraftverk. Vi vet att GEAB som äger koncessionen på befintliga kablar har
uppmärksammat detta och även yttrat sig.
Eventuella lösningar på detta problem anser vi att vi tar i beaktande under det planerade mötet mellan
Nordkalk och Siral den 28/8. Lokaliseras det ytterligare problem under mötet avser vi att yttra oss vidare
utifrån den informationen.
Tyvärr har vi inte möjlighet att fysiskt närvara på det utökade samrådet 18/8.
Marcus Siriand
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^Nordkalk
Underlag för Enskilt Samråd för
Klinthagentäkten 2017
2017-05-29
Nordkalk AB

Foto omslagsbild Gunnar Britse

Angående planerad ansökan om tillstånd för utvidgad bergtäkt på
fastigheten Lärbro Stora Vikers 1:94 i anslutning till den s.k.
Klinthagentäkten

1. Administrativa uppgifter
Administrativa uppgifter

Organisationsnummer
Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare
Kontaktperson
Miljöansvarig
Verksamhetskod enl. förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Nordkalk AB
Lärbro Storugns 2741
624 53 Lärbro
Telefon:
Fax:
E-post:
556073-4054
Fastigheten Lärbro Stora Vikers 1:94,
Gotlands kommun
Nordkalk AB
Ola Thuresson 010- 476 2681
Gabriella Hammarskjöld Tfn: 0739-201003
SNI-kod 10.11

2. Bakgrund
Sedan 2005 har Nordkalk bedrivit en tillståndsprocess för att få tillstånd att öppna en ny takt
på norra Gotland vid den s.k. Bungetäkten eftersom kalksten av den bättre kvaliteten som
bl.a. används i nordiska stålindustrin är på väg att ta slut i Nordkalks nuvarande takt i
Klinthagen vid Storugns, l juni 2013 erhöll Nordkalk en dom från Högsta domstolen som
innebar att hela tillståndsärendet måste prövas på nytt i Mark- och Miljödomstolen. Detta
har medföra ytterligare försening av öppnandet av Bungetäkten. 2014 erhöll Nordkalk
positiv dom för Bungetäkten i Mark- och Miljödomstolen. Denna dom överprövades sedan
till Mark- och Miljööverdomstolen av Nordkalks motparter, l april 2015 skulle slutgiltiga
domstolsförhandlingar i Bungemålet hållas. Domstolsförhandlingarna inhiberades tre dagar
innan domstolsförhandlingarna skulle inledas p.g.a. att Länsstyrelsen och Naturvårdsverket
kort före förhandlingarna beslutat om att föreslå ett stort Natura 2000-förslag över all
Nordkalks mark som ingick i Bungemålet. Den 31 augusti 2015 beslutade regeringen om det
föreslagna Natura 2000-beslutet. Detta Natura 2000-beslut har sedan Nordkalk hösten 2015
begärt att Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) granskar.
HFD prövar sedan dess ärendet och hösten 2016 beslutade HFD att i sin tur inhibera
regeringens Natura 2000-beslutet för att regeringens beslut inte ska kunna skickas vidare av
regeringen till EU-kommissionen innan Nordkalks begäran om granskning är färdigutrett av
HFD. Granskningen av Natura 2000-beslutet pågår nu även under 2017. l väntan på HFD:s
besked i Natura 2000-frågan har hela Bungetäktsmålet miljötillståndsprövning också
inhiberats på begäran av Nordkalk, tills Natura 2000-beslutsfrågan slutgiltigt avgjorts. Som
tydligt framgår av beskrivningen enligt ovan är det p.g.a. överklagan av Bungemålet och alla
efter det efterföljande rättsturer som skapat en enorm fördröjning av Bungemålet som är

grundorsaken till att förnyat samråd för ytterligare utvidgning av nya täktområden nu
initieras i Klinthagentäkten. Det området som nu är aktuellt för ny ansökan har i skenet av
tidigare kunskap avfärdats med anledning av kvalitet och ringa mäktighet, l det pressade
läge som bolaget hamnat i har nya undersökningar väckt intresset för området på nytt.
l januari 2016 erhöll Nordkalk en positiv dom i Mark- och Miljööverdomstolen för en
ytterligare utvidgning av den nuvarande Klinthagentäkten, men i företagets ursprungliga
planering som startade 2013 ingick inte i beräkningen att en så stor ytterligare fördröjning av
Bungetäkten skulle ske, som nu ändå skett, l väntan på den fortsatta tillståndsprocessen för
Bungetäkten måste Nordkalk nu ytterligare planera om sin verksamhet för att kunna
vidmakthålla en kalkstensproduktion fram till det att den nya Bungetäkten eventuellt kan tas
i bruk, vilket bedöms kunna ta flertalet år till varför tidigt samråd nu inleds för att ansöka om
en ytterligare utvidgning på flera olika ställen i Klinthagentäkten, vilket beskrivs närmare i
samrådshandlingen. Med anledning av den oförutsedda utvecklingen i Bungemålet har
företaget också initierat förberedelser för Buttleområdet där företaget äger mark och där
det finns en kalkstensförekomst. Då det ärendet förutses få en större omfattning p.g.a. att
det är frågan om ett helt nytt område bedömer bolaget att det även av det skälet är
angeläget att planera för en ytterligare utvidgning i Klinthagen.

3. Aktuellt Samrådsärende
Nordkalk ämnar söka ett förnyat samlat täkttillstånd för en ytterligare utvidgning av flera
olika täktområden i Klinthagen. Bolaget önskar vid det tidiga samrådet diskutera med
Länsstyrelsen hur en utformning av en förnyad ansökan bör göras d.v.s. om en förnyad
ansökan görs som en tilläggsansökan eller fullt ut ersätter den tidigare domen, l
samrådshandlingen har dock inte Nordkalk i nuläget beskrivit den befintliga verksamheten
och brytområden i den redan befintliga Klinthagendomen från 2016 då dessa redan finns
väldigt detaljerat beskriva inom ramen för den nyligen beviljade Klinthagendomen från i
början av 2016.
Under 2016 - 2017 har ytterligare prospektering av områden i den befintliga
Klinthagentäkten och runt delar av Klinthagen genomförts. Ytterligare prospektering under
2017 för ett ytterligare delområde i takten är också planerad och kan komma att redovisas i
form av ett ytterligare täktområde vid en slutgiltig tillståndsansökan. Samtliga planerade
utökade täktområden samt ytterligare planerade prospekteringsområde finns redovisade i
denna samrådshandling. På nästa sida redovisas dessa i en samlad en översiktskarta, Karta 1.
Kartan l (Bilaga 1) är en översiktskarta som beskriver Klinthagentäktens utbrutna delar idag
med röd linje (dock ej vilka djup) samt rödstreckat område som är "nybrytsområdet" (som är
endast delvis utbrutet enligt nya Klinthagendomen) samt de fyra olika föreslagna
utökningarna (tre ljusgröna som är prospekterade samt en mörkgrön som planeras att
prospekteras 2017) för ytterligare täktverksamhet, som nu Nordkalk önskar samråda om
inför en förnya tillståndsansökan. Fastigheten Stora Vikers 1:94 är angivet med röd tunn

linje och ej nedtonad färg på kartan. Omgivande fastigheter och markområden inklusive
delar av Natura 2000-området Hoburgsmyr redovisas också men är nedtonade på kartan för
att visa var gränsen mot Stora Vikers 1:94 går. Blå Linje visar fastighetsgränsen för Stora
Vikers 1:95 vid Storugns.

Klinthagen
Utökning 2018
Nya brytområden 2017
Potenbslta bryasmråden 2017

Karta 1. Översiktskarta över Klinthagentäkten. Avstånd till närmaste fastigheter från gröna
eventuella framtida brytområden finns angivet på kartan d.v.s. ca dryga 500 meter.

OMRÅDE l - Pall l (och ev. delvis Pall 2-område) nord och nordväst om Klinthagentäktens
nybrytsområde i norra Klinthagentäkten
Ett område om ca 26,2 hektar om ca 6 -7 Miljoner ton sten som ligger norr om det vid
Klinthagendomen 2016 beviljade s.k. nybrytsområdet och som även sträcker sig mer
nordväst ända bort till skogsområdet söder om det s.k. nordkrossområdet (som är ett
tidigare brytområde i gamla Storugnsbrottet). Exakt brytdjup behöver ytterligare utredas
med hydrogeologiska undersökningar inför en ansökan och anges därför som röda
plushöjder som kan behöva justeras till ett något högre djup efter mer detaljerade
utredningar.

Legend
Klmthagcn
Utökning 201»
Nya brytomriden 2017
m

Innan brytning

m

Efter brytning

Karta 2. Föreslaget brytområde i området nord och nordväst om nybrytsområdet i norra
Klinthagen (angivet på kartan som ljusgrön linje)

OMRÅDE 2 - Planerat område för prospektering i norra nybrytsområdet på Pall 2-djup
Ett planerat prospekteringsområde på Pall 2-djup om 21,2 hektar om ca 6 -7 Miljoner ton
sten under den norra delen av den senaste Klinthagendomen:s s.k. nybrytsområde, Karta 3
(Bilaga 3) (angivet som mörkgrönt område.) Exakt brytdjup (angivet som ett spann på kartan
med gröna plushöjder) behöver först utredas både kemiskt, hydrogeologiskt/miljömässigt
och ekonomiskt innan en eventuell brytplan kan redovisas. Plushöjder före och efter
brytning av nuvarande nybrytsområdet anges i blå respektive röda plushöjder.

Legend
J Klinthajen
J Potentwlla Drytomraden 2017
m
m

Innan bryming
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Fraffläda prosp*kt*ringsdjup

Karta 3. Karta som redovisar efter prospektering eventuellt föreslaget på Pall 2-nivå under
norra nybrytsområdet (angivet som mörkgrön linje.)

OMRÅDE 3 - Pall Zområde norr om Pall-2 området i mellersta Klinthagentäkten
Ett mindre brytområde om ca 4,9 hektar om ca 0,94 Miljoner ton sten på Pall-2djup, Se Karta
4 (Bilaga 4) och Karta 5 precis norr om det befintliga pall 2-området i mellersta Klinthagen
strax norr om det område där den s.k. vägbanken tidigare låg. Området utgörs av en något
bättre märgelstenskvalitet som kan blandas med mer högkvalitativ Pall 1-sten och därmed
bidra till en god hushållning med naturresursen kalksten och förlänga taktens livslängd.
Avstånd till närmaste kant av Hoburgsmyr anges till ca 500 meter, se Karta 5. Hydrogeologisk
bedömning behöver göras inom ramen för MKB:n. Plats för en eventuell väg genom
Klinthagen ryms mellan det grå området och det blåstreckade anlagda s.k. ringledsdiket
enligt Karta 5.

Karta 4. Karta som redovisar föreslaget brytområde norr om nuvarande pall2-område i
mellersta Klinthagen. Exakt placering se även inritad grön ruta i översiktskartan i Karta l

Karta 5. Visar avståndet mellan det föreslagna brytområdet i mellersta Klinthagentäkten
närmaste myrkanten till Hoburgsmyr.

OMRÅDE 4- Pall 2-område sydvästra Klinthagen, väster o Pall 2-sjön
Ett brytområde föreslås i sydvästra Klinthagentäkten längs med den s.k. Pall 2-sjön
om ca 15, 5 hektar om ca 5 Miljoner ton sten på Pall 2-djup av s.k. m arge l kvalitet,
Karta 6 (Bilaga 5). Brytområdet läggs på ett behörigt område från Pall 2-sjön och
Polenhålet för att undvika inläckage av vatten från vattenfyllda delar samt bevara de
fina efterbehandlade områdena runt Pall 2-sjön. Endast en begränsad del av det
skogsplanterade efterbehandlingsområdet tas i anspråk längst den västra
brytområdeskanten. På området ligger idag mycket tjocka massor med
efterbehandlingsmaterial som förslås användas för att skapa släntkanter runt
pallkanterna i det planerade märgelbrottet så att det blir en strandlinje runt hela eller
stora delar av en framtida sjö. På kartan finns angivet plushöjder före (i blått) och
efter planerad brytning (i rött) utifrån det fasta kalkbergets höjder utan ovanpå
liggande massor.

Karta 5. Föreslaget pall 2 brytområde i sydvästra Klinthagentäkten (grön linje).
(Fornminnet på kartan var från tiden innan områdets översta pall bröts ut).
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4. Lokalisering
Utvidgningsområdet i norr ligger i direkt anslutning till en redan i anspråkstagen
täktverksamhet om ca 240 ha, vid fullt utbrutna tillstånd. Övriga utvidgningsområden samt
planerade prospekteringsområden befinner sig "i befintligt och påverkat täktområde" för
den nuvarande Klinthagentäkten, men på ett s.k. Pall 2-djup. Kalkstenen från det planerade
utvidgade området är tänkt att blandas med kvarvarande mer högkvalitativ Pall 2-sten från
mellersta Klinthagentäkten i den mån det finns någon Pall 2-sten kvar. Brytningen i det nya
området kräver således att man har tillgång till Klinthagens transportvägar och primärkross
eftersom stenkvaliteterna skall blandas i den dagliga produktionen med sten från andra
brytområden i Klinthagen för att kunna bibehålla en så jämn stenkvalitet som möjligt.
Lokaliseringsfrågan får utredas vidare inom ramen för MKB:n.

5. Planförhållanden
Jaktområdets placering i förhållande till omgivande fastigheter åskådliggörs genom en
översiktlig fastighetskarta i Karta l (Bilaga 1). Jämförelser mellan kartorna i Bilaga l och de
bifogade mer detaljerade delkartorna per föreslaget nybrytsområde i Bilaga 2 - 5 kan
underlätta lokaliseringen av de tilltänkta täktområdena för en framtida ansökan. Denna
översiktliga fastighetskarta ger en bra överblick vilka fastigheter och övrig mark så som skogoch jordbruksmark samt naturreservat som finns i omgivningen. Det närmaste
fastighetsområde som berörs av verksamheten vid det planerade utvidgade området är två
fastigheter söder om Storugns samt en enskild fastighet väster om södra Klinthagen.
Avståndet till närmaste fastigheter är lite mer än 500 meter (se Karta 1).

6. Kort beskrivning av verksamheten
l Nordkalks befintliga täkttillstånd ligger den maximala brytvolymen på 3,5 miljoner ton
kalksten per år. l genomsnitt har Nordkalk de senaste åren producerat ca 1,8 - 2,8 Miljoner
ton kalksten per år, med en successiv minskning de senaste åren för att i möjligaste mån
hushålla med den värdefulla brännstenen. För att kunna producera kalksten av bättre
kvalitet som krävs av bl.a. stålindustrin bryter Nordkalk idag Pall 1-kvalitet som blandas med
s.k. Pall 2-kvalitet från de andra täkttillstånden för att optimera kvalitet och också bidra till
en god naturresurshushållning där så mycket brytbar sten som möjligt kan komma till
användning. Så länge det är möjligt kommer denna kalkstenskvalitet att produceras, men det
finns endast begränsade reserver av både Pall 1-sten och Pall 2-stenskvalitet kvar i
Klinthagen. En förlängning av Klinthagens täkttillstånd innebär således inte att Klinthagen

mer än under en övergångsperiod kan ersätta den planerade Bungetäkten i syfte att
Nordkalk i största möjliga mån ska kunna bibehålla sin försäljning och personal.
Brytningen sker normalt genom veckovis sprägning på fasta sprägningstider på dygnet i
Klinthagentäkten, i enlighet med nuvarande täktvillkor 6: "Sprängning får endast ske vid i
förväg bestämd tidpunkt som meddelas de närboende med en tydlig förvarningssignal.
Nordkalk bedömer i nuläget att användningen av flytande ammoniumbaserade sprängmedel
kommer gå att använda vid sprängning.
l den nuvarande täktverksamheten används larvgående grävmaskiner som står uppe i
stenskottet och lastar, och/eller hjullastare som lastar från marken samt truckar lastas och
fraktas sedan den sprängda kalkstenen till primärkrossen i södra Klinthagen. Inför
sprägningen används borrigar för att borra hål för sprängladdningen. För de stenblock som
blir för stora efter sprägning knackas till mindre stenbitar med en s.k. skutknackarredskap på
en mindre grävmaskin. Borriggar och skutknackning sker endast dagtid vardagar i
verksamheten för att minimera störande buller från verksamheten. Exakt vilka av dessa
fordon som kommer att användas i den planerade utvidgade området får beskrivas i den
tekniska beskrivningen men troligen kommer samma maskinpark användas som i övriga
Klinthagentäkten. Under vissa perioder av året flyttas även avbaningsmassor inom
täktområdet dagtid helgtid i syfte att återställa brytområden som är färdigutbrytna. Så kan
även bli fallet för det nya brytområdet.

Följande drifttider för verksamheten föreliRger vid Nordkalk befitnliga tillstånd
•

Två produktionsskift 05.30 - 22.00 där truckar, grävmaskiner och hjullastar är igång
vid de brytområden som är i drift. (Under 2016-2017 startar dock normalt inte
verksamheten förrän 07.00 och pågår inte alltid till 22.00 men periodvis sker så.)

•

Dagtid 07.00 - 18.00 förekommer även arbeten med borriggar och s.k. skutknackning
av större stenblock.

•

Helger, Vardagar 07.00 - 18.00, vid behov främst delar av höstar eller vårar truckar
när maskinparken är tillgänglig då ingen produktion sker på helger köras och tippas
avbaningsmassor i Klinthagen som en del av pågående efterbehandlingsarbete. Vid
sådana körningar kan hjullastare användas för att lasta på truckarna.
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7. Kort beskrivning av förutsedd miljöpåverkan
Miljöpåverkan från den pågående täktverksamheten vid Klinthagen är väl känt eftersom
brytverksamheten pågått under lång tid. Relevanta miljöpåverkansfaktorer listas enligt
följande:
7.1

Vibrationer: Vid brytningen av kalksten i Klinthagen används flytande
ammoniumbaserade sprängmedel. Sprängningsverksamheten vid täktbrytningen
övervakas vid ett antal av de närmaste fastigheterna längs med väg 148 med s.k.
vibrationsmätare. Villkoren för vibrationer i nuvarande Klinthagendomen från 2016 är
enligt Villkor 9: "Vid sprängning får vibrationshastigheten inte överskrida 4 mm/s
uttryckt som högsta svängningshastighet i vertikal led vid mer än 10 procent av
mättillfällena per år, som toppvärde i sockel på bottenvåning i närbelägen bebyggelse.
Mätning ska ske enligt svensk standard, för närvarande SS 460 4866." Tyd l iga
skyddsåtgärder finns beskrivna i handlingar till Klinthagenmålet. Utredning om
vibrationer mot närmaste nya fastigheter planeras genomföras inom ramen för MKB:n.
Vid behov kommer ytterligare fastigheter runt Klinthagen instrumenteras med
vibrationsmätare.

7.2

Stenkastning: \ arbetet med att förhindra stenkastning regleras mängden
sprängmedel så att man håller ett tillräckligt laddningsfritt djup i spränghålen som
proppas med grus samt att man aldrig tillsätter mer sprängmedel än vad som beräknas
rymmas i varje laddningshål. Ytterligare skyddsåtgärder finns beskrivna i handlingar till
Klinthagenmålet. Stenkastning regleras idag i Villkor 7: "Tillståndshavaren ska vidta
åtgärder för att förhindra att stenkastning förekommer utanför Nordkalks område."

7.3

Luftstötvåg: Tydliga skyddsåtgärder finns beskrivna i handlingar till
Klinthagenmålet och regleras enligt Villkor 10: "Luftstötvågor tillföljd av sprängning får
som begränsningsvärde inte överstiga 100 pascal mätt som frifältsvärde (värdet
motsvarar 200 pascal mätt som reflektionstryck). Uppföljning av luftstötvågor ska
framgå av kontrollprogrammet där mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder
anges. Mätning ska ske enligt svensk standard, för närvarande SS 02 52 10.
Begränsningsvärdet ovan ska anses uppfyllt om 95 procent av mätningarna visar att
begränsningsvärdet innehålls." Utredning om bedömda luftstötvågseffekter mot
närmaste bostäder planeras att genomföras inom ramen för MKB:n. Vid behov placeras
ytterligare mätare ut.

7.4

Buller: Verksamheten genererar buller när de olika arbetsmomenten i
täktverksamheten pågår. De extra bullrande arbetsmomenten i form av borriggar och
s.k. skutknackning sker endast dagtid i takten mellan 07.00-18.00. Övriga tider
genomförs lastning av sprängsten med hjälp av grävmaskiner, hjullastare och truckar
med gott maskinhandhavande för att hålla bullernivåerna inom angivna riktvärden för
buller. Kalkstenen körs till primärkrossen i södra Klinthagen och transporteras på band
ner till Storugns. En mobilkross finns också placerad i takten.
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Nuvarande bullervillkor i Klinthagentäkten regleras i Villkor 8: "Bullerfrån
täktverksamhetenfår inte, utomhus vid bostäder, överstiga någon öv nedan angivna
ljudnivåer.
Ekvivalenta nivåer:
- 50 dB (A) dagtid (kl. 07-18)
- 40 dB(A) nattetid (kl. 22-07)
- 45 dB (A) övrig tid
Momentana ljud:
- 55 dB(A) nattetid (kl. 22-07)
Om det förekommer hörbara tonkomponenter ska en generell sänkning av
ekvivalentvärdena ske med 5 dB(A).
Bullernivåerna ska kontrolleras senast sex månader efter det att tillståndet har tagits i
anspråk och därefter vartannat år eller efter det att ändringar har vidtagits i
verksamheten som kan påverka bullernivåerna mer än obetydligt. Bullernivåerna ska
även kontrolleras om det framställts berättigade klagomål på buller f rån verksamheten.
Kontroll ska ske genom mätningar eller närfältsmätningar och beräkningar."
Utredning om de bedömda bullereffekterna för den samlade verksamheten samt de
planerade utvidgade brytområdena bör utredas inom ramen för MKB:n. l en sådan
bedömning av den samlade bullerpåverkan bör även påverkan från vindkraftsverk,
motorbanan samt Storugns verksamhet belysas.

7.5

Damning: Täktverksamheten kan även generera damning, men den
nuvarande täktverksamheten bedöms inte generera något problem med damning för
omgivande fastigheter eftersom den ligger på ett behörigt avstånd från kringboende och
dammet tar sig inte över pallkanterna. Under den torra delen av året kör personalen
med en tankbil och vattenbegjuter alla truckvägar som är i drift vilket bedöms minska
damningen avvägar.

7.6
Diesel- och Oljespill: Klinthagens nuvarande täkttillstånd anger under
rubriken: Hantering av petroleumprodukter m.m. följande villkorskrav:
"Villkor 13. Förvaring och hantering av petroleumprodukter och andra för mark, yt-, och
grundvattnen skadliga ämnen inklusive avfall ska ske med största aktsamhet så att
risken för skador tillföljd av spill eller läckage elimineras.
Förvaring av petroleumprodukter och övriga för mark, yt-, och grundvatten skadliga
ämnen ska ske på tät yta som är invallad under tak. Invallningen ska ha minst
samma volym som det största kärl som förvaras där. Cisterner ska vara utrustade
med påkörningsskydd.
Villkor 14. Utrustning för sanering av oljespill eller annat läckage ska finnas lätt tillgängligt
vid förvaring och hantering av petroleumprodukter. God beredskap ska finnas för
att ta hand om kemikalier eller f ärligt avfall från olyckor som kan hota mark, yt- eller
grundvatten.
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Villkor 15. Tankning av hjulburna fordon ska om så är möjligt ske utanför täktområdet, och
i annat fall utföras över hårdgjord, tät yta där spill kan saneras (den stationära
tankningsplatsen).
Tankning av ej hjulburna maskiner ska ske över tät yta. Särskilda åtgärder vidtas för
att undvika spill.
Om akut reparationsbehov av fordon och maskiner uppkommer ska åtgärder vidtas
så att förorening av mark, yt- eller grundvatten inte förekommer.
Inom täktområdet ska stationärt uppställda maskiner eller stadigvarande utnyttjade
maskiner vara försedda med uppsamlingsanordningar för oljespill."
Nordkalk bedömer att fortsatt drift inom ramen för en ny ansökan bedöms kunna ske med
nu gällande villkor.
7.7

Grundvatten: Sommartid med långa perioder av frånvaro av nederbörd står

takten torr, förutom på några få ställen där antingen ytvatten eller mindre mängder
grundvatten rinner in, vilket visar på att mängden inträngande grundvatten samt
ytvattentillrinning från täktkanter och pallvägar inte är lika dominerande som
vattentillförseln via nederbörd. Klinthagens täktområde före takten bröts ut låg på en höjd
ca +35 meter ovanför havsnivån. Detta gör att brytdjupet för pall l nivån ligger ca +25 meter
ovanför havet. Grundvattennivåerna bedömdes i de tidigare tillståndsansökningarna för
Klinthagen således ligga under brytdjupet för pall 1.
l norra täkttillståndet i Klinthagen finns ett särskilt kontrollprogram för att övervaka
grundvattnet och även kalkstensbrytningen påverkan på Hoburgsmyrs awattningshydrologi.
Detta Kontrollprogram har fortlöpt i dess nuvarande form sedan 2012 och fram till dags
datum ser hydrologin för myren bra ut. Övervakning av myren fortlöper. Inom ramen för
MKB:n för de planerade utvidgade brytområdena kommer grundvattenfrågan ytterligare att
belysas och utredas och ligga till grund för hur en täktansökan bör utformas, l norra
planerade ansökningsområdet har ett antal grundvattendivrar redan placerats ut för
löpande datainsamling sedan i vintras och några fler djupborrhål planeras att göras för olika
grundvattenmätningar och hydrauliska tester. Vidare planeras i nuläget att genomföra en
georadarundersökning i det norra området för att få en bättre bild av hur kalkberget är
beskaffat i dess övre delar.

7.8

Ytvatten och framtida potentiellt Dricksvattenuttag:

\ Klinthagentäkten som är en snart 240 hektar stor takt tillförs vatten på flera olika sätt.
Nederbörden bedöms vara den dominerande och ytvatten- och grundvatteninträngning
framför allt förekommande på Pall 2-djup, baserat på mätningar av grundvattennivåerna
runt Klinthagen, l norra Klinthagen rinner dock ytvatten in i takten via
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hällmarksområden/grunda alvområden nord till nordväst om takten den nederbördsrika
delen av året. Hela vattenbalansfrågan utreddes inom ramen för MKB:n kopplad till
Klinthagentäktens nyligen beviljade täkttillstånd. Balansen mellan yt- och
grundvattentillrinningen i Klinthagen beskrevs i en fördjupad hydrologisk MKB av Svenska
Miljöinstitutet (IVL) i Bilaga B:6 till MKB:n med titeln: "Hydrologisk beskrivning av
Klinthagenbäckens avrinningsområde, norra Gotland". Denna Bilaga biläggs till
samrådshandlingen som Bilaga 6, eftersom den i Figur l på sid 3 i rapporten redovisar hur
avrinningsområdena i stort ser ut runt Klinthagentäkten och här går också att se hur
avrinningsområdena ser ut för de nya brytområden som Nordkalk önskar öppna upp ett
samråd kring. Som en del i MKB-arbetet och med Bilaga 6 som kunskapsgrund och med
påföljande rekommendationer av utredande hydrolog Tony Persson vid IVL, beslutade
Nordkalk sig för att ta ett samlat helhetsgrepp om vattenhanteringen i Klinthagen och göra
en omfattande investering som innebär att man tar fram en vattenhanteringsplan som
spänner över hela taktens livstid från fortsatt brytning till hela efterbehandlingsskedet tills
de delar av Klinthagentäktens djupare delar blivit helt vattenfyllda och bildar Gotlands näst
största sjö. Hänsyn i vattenplaneringen togs till Klinthagenbäcken nedströms genom hela
tidsförloppet och hur en fungerande vattenhantering kan fungera. Som ett led i detta arbete
installerade också Nordkalk vattenmätare och har sedan maj 2015 allt utgående täktvatten
mätts för att få en bättre tillgång till täktvattenstatistik. Sådan statistik har årligen också
redovisats i Nordkalks miljörapport i Svenska Miljörapporterings Portalen (SMP).
Som ett led i förbättringsarbetet för en långsiktig vattenhantering anlade Nordkalk 2015 2016 en 2 kilometer långt ringledsdiket genom Klinthagen och drifttog det ca i mars 2016. l
och med detta diket självrinner eller pumpas allt täktvatten från alla brytfronter till det stora
vattenmagasinet i den s.k. Pall 2-sjön. På så vis har täktvattnets vattenkemi förbättrats för
flera parametrar. Halterna av nitrat och sediment har förminskat mest och halterna av nitrat
och sediment är väldigt låga efter insatsen. När Pall 2-sjön sedan blir full, vilket numer i stor
sker varje gång det kommer nederbörd eller råder snösmältning så bräddar vattnet från Pall
2-sjön över till ett mindre vattenfyllt brytområde som kallas för Polenhålet och från detta
vattenmagasin avvattnas sedan hela Klinthagentäktens täktvatten med ledningar och diken
ner till ett våtmarksområde.
Två mindre pumpar och delströmmar av vatten vid krossgropen och i ett dike vid
transportbandet (s.k. pump BT:104) har ännu inte hunnits leda om till Polenhålet då det varit
en ganska stor investering av pumpar och anläggande av rörledningar som kräver en mer
noggrann projektering och beräkning för att få en fungerande och kostandsekonomisk drift, l
arbetet har även beaktats behovet av att välja pumpar som ska kunna gå att drifta med
reservelsaggregat vid längre strömavbrott i syfte att minska sårbarheten i
avvattningssystemet för inte riskera att den tekniska utrustningen vid primär krossen hotas
att dränkas vid längre strömavbrott. De planerade omledningarna av täktvatten så att allt
täktvatten leds till Polenhålet kommer ske så fort upphandling och installation är klar under
2017.
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Vattnet från alla delflöden poleras ytterligare i den nedströms liggande våtmarksområdet
innan vattnet slutligen rinner vidare i jordbruksmarksdiken och vidare ner till
Klinthagenbäcken. Längs med det långa jordbruksdiket har ett stort antal lekplatser för fisk
anlagts med stenblock och grusbäddar som gör att täktvattnet innan det slutligen når bäcken
också bedöms syresättas mer än tidigare och troligen därmed renas ytterligare.
Som en konsekvens av Nordkalk vattenhanteringsarbete har intresset för Klinthagentäktens
stora vattenmagasin i Pall 2-sjön uppmärksammats av Tekniska förvaltningen vid Region
Gotland. Flertalet möten med tekniska och naturvetenskapliga diskussioner har förts mellan
Region Gotland och Nordkalk sedan ungefär ett år tillbaka. Samtidigt har vattenbristen på
Gotland fått en enormt stor uppmärksamhet då det sommaren 2016 rådde en mycket stor
vattenbrist på Gotland och Region Gotlands vattenförsörjning till sina abonnenter inte räckte
till.
Som ett led i att bringa klarhet i om det vore möjligt att förena en fortsatt brytning av
kalksten i Klinthagen och samtidigt tillvara ta en delström av täktvatten för
dricksvattenförsörjning till region Gotlands ledningsnät, har ett tidigt möte i början av 2017
även hållits mellan Nordkalk, Tekniska förvaltningen vid Region Gotland och representanter
från Länsstyrelsen. Vid detta möte var en viktig slutsats att en förnyad
vattenbalansberäkning för vattensystemet i form av Klinthagenbäcken behöver göras för att
om möjligt försöka beräkna fram/uppskatta vad ett "nollalternativ" för Klinthagenbäckens
naturliga vattenavrinning utan det stora vattentillskott som nu tillförs från Klinthagentäkten
egentligen skulle vara. På så vis kan man få fram en antagen årlig volym som av
Klinthagenstäktens årliga överskottsvattenvolym behöver avsättas för Klinthagenbäckens
"nollalternativ" och vilken potentiell delström som då skulle kunna finnas tillgänglig för att
tas direkt från Pall 2-sjön och avledas i en av Region Gotland finansierad VA-ledning som leds
mot Lärbro för vidare hantering och användning, l detta arbete behöver även den långsiktiga
"vattenåterfyllnads vattenbalansen" räknas om för att beskriva hur ett dricksvattenuttag
påverkar återfyllnadstiden av de djupare täktområdena som kommer vattenfyllas naturligt.
Vid detta hydrologiska arbete kan även de ursprungliga hydrologiska beräkningarna i Bilaga
B:6 stämmas av mot nu insamlade mätdata för taktens avvattning och de mätningar som
skett i Klinthagenbäcken sedan hösten 2014.
Nordkalk har nu anlitat IVL som huvudansvariga för MKB-arbetet. Tony Persson som på
uppdrag av IVL genomförde den tidigare MKB:n kring Klinthagenbäckens och
Klinthagentäktens hydrologi kommer att anlitas som en sidokonsult för framtagandet av en
ny hydrologisk MKB-bilaga för den kommande prövningen. Ett färdigt
nollaternativberäkningsarbete bedöms dock inte kunna färdigställas förrän som tidigast i
augusti 2017. Resultaten från nollalternativutredningen och övriga vattenbalansberäkningar
kommer när de är klara behöva diskuteras med både Tekniska förvaltningen vid Region
Gotland och Länsstyrelsen innan förslag till dricksvattenuttagsvolymer och slutgiltig
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utformning av den tekniska beskrivningen för vattenhanteringen redovisas in en formell
tillståndsansökan.
Tanken har varit att vid den planerade utökade täktprövningen och den förnyade vattendom
som den kräver även få med en vattendom om dricksvattenuttag. Nordkalk önskar utforma
det så att bolaget ansvarar för vattendomen för både täktbrytning och dricksvattenuttag och
att ett civilrättsligt avtal sedan skrivs med Region Gotland kring Tekniska förvaltningens
dricksvattenuttag. Inget traditionellt vattenskyddsområde bedöms vara aktuellt att bilda så
länge takten är i drift och i dess efterbehandlingsskede där de djupare delarna av Klinthagen
också ska återfyllas enligt efterbehandlingsplanen. Nordkalk har ett behov av att
Länsstyrelsen i det tidiga samrådet om möjligt ger råd kring hur en juridisk utformning av en
sådan vattendom bör utformas exempelvis baserat på praxis, om sådana finns.
Nordkalk önskar att inom ramen för MKB-arbetet ta ett helhetsgrepp om hur
täktvattenfrågan ska hanteras för de nya föreslagna brytområdena. Alla föreslagna områden
utom de norra bedöms kunna tillföras det befintliga vattenhanteringssystemet på något sätt
som måste beskrivas och beräknas.
l norra Klinthagens föreslagna brytområden kan vattenhanteringen behöva övervägas att
göras på något annat sätt. Det nya planerade brytområdet i norra Klinthagen bedöms inte
innehålla några större ytvattenstrukturer så som bäckar, bryor, våtmarker etc. utan är ett
område som är förlagd på en höjd. l den norra delen av det planerade brytområdet kan
finnas alvområden som vid nederbörsrikare delar av året p.g.a. det underliggande bergets
täthet i kombination med det tunna jordtäcket delvis översilas av vatten. En viktig och
avgörande fråga för hur avvattningen för dessa nya föreslagna brytområden i den norra
delen av Klinthagen är dock hur djupt Nordkalk slutligen bestämmer sig för att bryta och
exakt var. Det kan ju teoretiskt uppstå en situation där de mest norra delarna av ett framtida
brytområde, om tillstånd beviljas, kommer kunna ligga djupare än de slutgiltiga brytnivåer
som nu förekommer i norra Klinthagen. Storugnsbrottet som ligger norr om det planerade
nya brytområdet är utbrutet till en lägre höjdnivå än i norra Klinthagen. Detta gör att
täktvattnet naturligt kan vilja rinna åt andra hållet beroende på hur man bryter och i ett
slutgiltigt efterbehandlat tillstånd.
För att bibehålla vattenbalansen så som den är beräknad för idag kan delar av det nya
brytområdets vatten behöva pumpas mot täktsjön i södra Klinthagen för att tillräckligt med
dricksvatten ska finnas för vattenuttag till region Gotland. Men för vissa delområden i det
föreslagna brytområdet kan detta visa sig vara svårt p.g.a. tekniska hinder eller för
ekonomiskt ofördelaktigt. En rimlig lösning för det området som Nordkalk föredrar som
alternativ till att med pumpar och långa ledningar "tvinga" vattnet till södra Klinthagen skulle
exempelvis kunna tänkas vara att leda överskottsvatten till Storugns slambassänger för
sedimentering och vidare ut i efterföljande dikessystem och slutgiltig sedimenteringsbassäng
vid havet. På så vis hade täktvattnet från de norra delarna kunnat bli en sötvattenresurs för
tvättning av kalksten vid Storugns stentvätt samtidigt som en bra sedimentering av
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täktvattnet kan åstadkommas. Ev. överskottsvatten rinner ut i havet via Storugns
sedimentbassängsystem. En annan reservlösning hade kunnat vara att titta på
Storugnstäktens gamla avvattningskanaler som inte används längre, men som ännu finns
kvar och leder ner till Kappelshamnsviken utan att passera via något naturligt vattendrag.
Behovet av en eventuell försedimentering behöver vid en sådan lösning också i så fall
utredas.
Sammanfattningsvis så behöver täktvattenhanteringen utredas inom ramen för MKB:n och
den Tekniska beskrivningen enligt alla ovan beskriva aspekter på ett förutsättningslöst sätt
för att finna vilken lösning som bedöms vara den bästa sett ur alla relevanta perspektiv sett
ur MKB-processen men även ekonomiskt samt ur resurssynpunkt för tillvaratagande av
sötvatten för tvätt.
Ytvattenfrågorna kommer därför ytterligare behöva belysas i MKB:n. Tidiga synpunkter från
Länsstyrelsen kring tillsynsmyndighetens bedömningar om samtliga relevanta aspekter som
bedöms viktiga att tänka på vore därför önskvärt så att den fortsatta MKB-utredningen
fångar upp alla relevanta aspekter i ett så tidigt skede som möjligt.
7.9

Naturvärden: En detaljerad naturvärdesinventering genomfördes för ett
större område runt delar av Klinthagen under sommaren 2016 och kommer redovisas
inom ramen för MKB:n när den slutgiltiga täktdragningen tas fram. Vid behov kommer
ytterligare skydds- och bevarandeåtgärder föreslås för en mindre areal om det framtida
täktområde förläggs på ett sådant område som idag hyser förekomst av vissa
artskyddade arter i första hand av fjärilsarterna apollofjäril och svartfläckigblåvinge. En
bevarandestatusbedömning bedöms då också behöva redovisas och i så fall behöver
Nordkalk i god tid få tillgång till statistik för dessa arter från Artportalens databas och då
även dess sekretessbelagda delar.

7.10
Arkeologi: En arkeologisk utredning av området kommer att genomföras
men inga stora, kända fornlämningar bedöms finnas i området.

8 Efterbehandlingsplan
Efterbehandlingen för den planerade utvidgade brytområdena bör på ett bra sätt integreras
med den befintliga efterbehandlingsplanen för det intilliggande utbrutna täktområdet i
norra Klinthagen. Nordkalk lämnade in ett förslag till fördjupad efterbehandlingsplan för
Klinthagentäkten i februari 2017 och ett fältbesök med Länsstyrelsen har genomförts i
Klinthagen i början på april och på basen av de diskussioner som fördes då kommer ett antal
kompletteringar och ändringar föreslås i efterbehandlingsplanen. Men tanken är att dess
huvudinriktning kvarstår och efterbehandlingsplanen är i mångt och mycket inriktad på
naturlig naturåterställning för växt- och djurliv som naturligt förekommer runt takten och
därför naturligt kan vandra in. De föreslagna nya brytområde måste beskrivas i
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efterbehandlingsplanen på ett pedagogiskt och genomtänk vis och behöver anpassas till dess
naturliga förutsättningar d.v.s. om områdena med tiden blir naturligt vattenfyllda och hur
omgivande markområden bäst utformas för att gynna växt och djurliv i och runt takten på
ett bra vis. Friluftsliv och annan lämplig markanvändning bör även kunna belysas i mån av
lämpliga förslag i en sådan fördjupad efterbehandlingsplan. Frågan om återställning av vägen
genom Klinthagentäkten behöver samrådas inom ramen för en separat process med berörda
trafikmyndigheter, vilket Nordkalk kommer göra parallellt med tillståndsprocessen.

9 Översiktlig riskinventering
Utöver de vid täktverksamhet förekommande miljöpåverkansdelar som beskrivs under
rubriken: "Kort beskrivning av förutsedd miljöpåverkan" bedömer bolaget att ingen
ytterligare översiktlig riskinventering behöver göras då denna andra textdelen täcker in alla
relevanta förekommande kända risker.

10 Redogör för planerade och redan genomförda samrådskontakter
Nordkalk planerar att genomföra ett tidigt samråd med Länsstyrelsen ca 3 veckor efter att
samrådshandlingen har lämnats in till Länsstyrelsen. Detta eftersom 3 veckors inläsningstid
har varit ett önskemål från tillsynsmyndighetens sida. Det tidiga samrådet med
tillsynsmyndigheten förslås därför genomföras helst i slutet av V. 19 d.v.s. någon gång 10-12
maj eller senast i V. 20 d.v.s. 15-19 maj för att tidtabellen för den efterföljande
samrådsplaneringen skall kunna hållas.
Sedan planerar Nordkalk att genomföra ett enskilt samråd med de närmast berörda
fastighetsägarna runt hela Klinthagetäkten i form av ett samrådsmöte i juni, men där
möjlighet till skriftväxling för eventuella sommarstugeägare även kommer erbjudas.
Ytterligare ett utökat skriftligt samråd planeras sedan att genomföras med närmast berörda
fastighetsägare, allmänhet, föreningar, myndigheter, Region Gotland m.fl. Skriftliga
synpunkter på det Utökade samrådet kommer delges möjlighet att inkomma något lämpligt
datum i senare halvan av augusti för att delge alla som så önskar att inkomma med sina
synpunkter. Efter att samrådet har avslutats och sammanställts påbörjas MKB-arbetet.
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11 Bilagor till samrådshandlingen
Bilaga l - Översiktskarta över Klinthagentäkten med omgivningar samt utpekande av
planerade områden för utökad täktansökan.
Bilaga 2 - OMRÅDE l - Pall l (och ev. delvis Pall 2-område) nord och nordväst om
Klinthagentäktens nybrytsområde i norra Klinthagentäkten
Bilaga 3 - OMRÅDE 2 - Planerat område för prospektering i norra nybrytsområdet på Pall
2-djup
Bilaga 4 - OMRÅDE 3 - Pall Zområde norr om Pall-2 området i mellersta Klinthagentäkten
Bilaga 5 - OMRÅDE 4 - Pall 2-område sydvästra Klinthagen, väster o Pall 2-sjön

12 Författare av Samrådsunderlag
Gabriella Hammarskjöld Miljöchef Gotland, Nordkalk AB
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Klinthagentäkten

1. Administrativa uppgifter
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Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare
Kontaktperson
Miljöansvarig
Verksamhetskod enl. förordningen om
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Nordkalk AB
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624 53 Lärbro
Telefon:
Fax:
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Fastigheten Lärbro Stora Vikers 1:94,
Gotlands kommun
Nordkalk AB
Ola Thuresson 010- 476 2681
Gabriella Hammarskjöld Tfn: 0739-201003
SNI-kod 10.11

2. Bakgrund
Sedan 2005 har Nordkalk bedrivit en tillståndsprocess för att få tillstånd att öppna en ny takt
på norra Gotland vid den s.k. Bungetäkten eftersom kalksten av den bättre kvaliteten som
bl.a. används i nordiska stålindustrin är på väg att ta slut i Nordkalks nuvarande takt i
Klinthagen vid Storugns, l juni 2013 erhöll Nordkalk en dom från Högsta domstolen som
innebar att hela tillståndsärendet måste prövas på nytt i Mark- och Miljödomstolen. Detta
har medföra ytterligare försening av öppnandet av Bungetäkten. 2014 erhöll Nordkalk
positiv dom för Bungetäkten i Mark- och Miljödomstolen. Denna dom överprövades sedan
till Mark- och Miljööverdomstolen av Nordkalks motparter, l april 2015 skulle slutgiltiga
domstolsförhandlingar i Bungemålet hållas. Domstolsförhandlingarna inhiberades tre dagar
innan domstolsförhandlingarna skulle inledas p.g.a. att Länsstyrelsen och Naturvårdsverket
kort före förhandlingarna beslutat om att föreslå ett stort Natura 2000-förslag över all
Nordkalks mark som ingick i Bungemålet. Den 31 augusti 2015 beslutade regeringen om det
föreslagna Natura 2000-beslutet. Detta Natura 2000-beslut har sedan Nordkalk hösten 2015
begärt att Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) granskar.
HFD prövar sedan dess ärendet och hösten 2016 beslutade HFD att i sin tur inhibera
regeringens Natura 2000-beslutet för att regeringens beslut inte ska kunna skickas vidare av
regeringen till EU-kommissionen innan Nordkalks begäran om granskning är färdigutrett av
HFD. Granskningen av Natura 2000-beslutet pågår nu även under 2017. l väntan på HFD:s
besked i Natura 2000-frågan har hela Bungetäktsmålet miljötillståndsprövning också
inhiberats på begäran av Nordkalk, tills Natura 2000-beslutsfrågan slutgiltigt avgjorts. Som
tydligt framgår av beskrivningen enligt ovan är det p.g.a. överklagan av Bungemålet och alla
efter det efterföljande rättsturer som skapat en enorm fördröjning av Bungemålet som är

grundorsaken till att förnyat samråd för ytterligare utvidgning av nya täktområden nu
initieras i Klinthagentäkten. Det området som nu är aktuellt för ny ansökan har i skenet av
tidigare kunskap avfärdats med anledning av kvalitet och ringa mäktighet, l det pressade
läge som bolaget hamnat i har nya undersökningar väckt intresset för området på nytt.
l januari 2016 erhöll Nordkalk en positiv dom i Mark- och Miljööverdomstolen för en
ytterligare utvidgning av den nuvarande Klinthagentäkten, men i företagets ursprungliga
planering som startade 2013 ingick inte i beräkningen att en så stor ytterligare fördröjning av
Bungetäkten skulle ske, som nu ändå skett, l väntan på den fortsatta tillståndsprocessen för
Bungetäkten måste Nordkalk nu ytterligare planera om sin verksamhet för att kunna
vidmakthålla en kalkstensproduktion fram till det att den nya Bungetäkten eventuellt kan tas
i bruk, vilket bedöms kunna ta flertalet år till varför tidigt samråd nu inleds för att ansöka om
en ytterligare utvidgning på flera olika ställen i Klinthagentäkten, vilket beskrivs närmare i
samrådshandlingen. Med anledning av den oförutsedda utvecklingen i Bungemålet har
företaget också initierat förberedelser för Buttleområdet där företaget äger mark och där
det finns en kalkstensförekomst. Då det ärendet förutses få en större omfattning p.g.a. att
det är frågan om ett helt nytt område bedömer bolaget att det även av det skälet är
angeläget att planera för en ytterligare utvidgning i Klinthagen.

3. Aktuellt Samrådsärende
Nordkalk ämnar söka ett förnyat samlat täkttillstånd för en ytterligare utvidgning av flera
olika täktområden i Klinthagen. Bolaget önskar vid det tidiga samrådet diskutera med
Länsstyrelsen hur en utformning av en förnyad ansökan bör göras d.v.s. om en förnyad
ansökan görs som en tilläggsansökan eller fullt ut ersätter den tidigare domen, l
samrådshandlingen har dock inte Nordkalk i nuläget beskrivit den befintliga verksamheten
och brytområden i den redan befintliga Klinthagendomen från 2016 då dessa redan finns
väldigt detaljerat beskriva inom ramen för den nyligen beviljade Klinthagendomen från i
början av 2016.
Under 2016 - 2017 har ytterligare prospektering av områden i den befintliga
Klinthagentäkten och runt delar av Klinthagen genomförts. Ytterligare prospektering under
2017 för ett ytterligare delområde i takten är också planerad och kan komma att redovisas i
form av ett ytterligare täktområde vid en slutgiltig tillståndsansökan. Samtliga planerade
utökade täktområden samt ytterligare planerade prospekteringsområde finns redovisade i
denna samrådshandling. På nästa sida redovisas dessa i en samlad en översiktskarta, Karta 1.
Kartan l (Bilaga 1) är en översiktskarta som beskriver Klinthagentäktens utbrutna delar idag
med röd linje (dock ej vilka djup) samt rödstreckat område som är "nybrytsområdet" (som är
endast delvis utbrutet enligt nya Klinthagendomen) samt de fyra olika föreslagna
utökningarna (tre ljusgröna som är prospekterade samt en mörkgrön som planeras att
prospekteras 2017) för ytterligare täktverksamhet, som nu Nordkalk önskar samråda om
inför en förnya tillståndsansökan. Fastigheten Stora Vikers 1:94 är angivet med röd tunn

linje och ej nedtonad färg på kartan. Omgivande fastigheter och markområden inklusive
delar av Natura 2000-området Hoburgsmyr redovisas också men är nedtonade på kartan för
att visa var gränsen mot Stora Vikers 1:94 går. Blå Linje visar fastighetsgränsen för Stora
Vikers 1:95 vid Storugns.

Klinthagen
Utökning 2018
Nya brytområden 2017
Potenueila brytområden 2017

Karta 1. Översiktskarta över Klinthagentäkten. Avstånd till närmaste fastigheter från gröna
eventuella framtida brytområden finns angivet på kartan d.v.s. ca dryga 500 meter.

OMRÅDE l - Pall l (och ev. delvis Pall 2-område) nord och nordväst om Klinthagentäktens
nybrytsområde i norra Klinthagentäkten
Ett område om ca 26,2 hektar om ca 6 -7 Miljoner ton sten som ligger norr om det vid
Klinthagendomen 2016 beviljade s.k. nybrytsområdet och som även sträcker sig mer
nordväst ända bort till skogsområdet söder om det s.k. nordkrossområdet (som är ett
tidigare brytområde i gamla Storugnsbrottet). Exakt brytdjup behöver ytterligare utredas
med hydrogeologiska undersökningar inför en ansökan och anges därför som röda
plushöjder som kan behöva justeras till ett något högre djup efter mer detaljerade
utredningar.
S t o r a V i k e f s l A*
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Karta 2. Föreslaget brytområde i området nord och nordväst om nybrytsområdet i norra
Klinthagen (angivet på kartan som ljusgrön linje)

OMRÅDE 2 - Planerat område för prospektering i norra nybrytsområdet på Pall 2-djup
Ett planerat prospekteringsområde på Pall 2-djup om 21,2 hektar om ca 6 -7 Miljoner ton
sten under den norra delen av den senaste Klinthagendomen:s s.k. nybrytsområde, Karta 3
(Bilaga 3) (angivet som mörkgrönt område.) Exakt brytdjup (angivet som ett spann på kartan
med gröna plushöjder) behöver först utredas både kemiskt, hydrogeologiskt/miljömässigt
och ekonomiskt innan en eventuell brytplan kan redovisas. Plushöjder före och efter
brytning av nuvarande nybrytsområdet anges i blå respektive röda plushöjder.

Legend
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Karta 3. Karta som redovisar efter prospektering eventuellt föreslaget på Pall 2-nivå under
norra nybrytsområdet (angivet som mörkgrön linje.)

OMRÅDE 3 - Pall Zområde norr om Pall-2 området i mellersta Klinthagentäkten
Ett mindre brytområde om ca 4,9 hektar om ca 0,94 Miljoner ton sten på Pall-2djup, Se Karta
4 (Bilaga 4) och Karta 5 precis norr om det befintliga pall 2-området i mellersta Klinthagen
strax norr om det område där den s.k. vägbanken tidigare låg. Området utgörs av en något
bättre märgelstenskvalitet som kan blandas med mer högkvalitativ Pall 1-sten och därmed
bidra till en god hushållning med naturresursen kalksten och förlänga taktens livslängd.
Avstånd till närmaste kant av Hoburgsmyr anges till ca 500 meter, se Karta 5. Hydrogeologisk
bedömning behöver göras inom ramen för MKB:n. Plats för en eventuell väg genom
Klinthagen ryms mellan det grå området och det blåstreckade anlagda s.k. ringledsdiket
enligt Karta 5.

Karta 4. Karta som redovisar föreslaget brytområde norr om nuvarande pall2-område i
mellersta Klinthagen. Exakt placering se även inritad grön ruta i översiktskartan i Karta l

Karta 5. Visar avståndet mellan det föreslagna brytområdet i mellersta Klinthagentäkten
närmaste myrkanten till Hoburgsmyr.

OMRÅDE 4 - Pall 2-område sydvästra Klinthagen, väster o Pall 2-sjön
Ett brytområde föreslås i sydvästra Klinthagentäkten längs med den s.k. Pall 2-sjön
om ca 15, 5 hektar om ca 5 Miljoner ton sten på Pall 2-djup av s.k. märgelkvalitet,
Karta 6 (Bilaga 5). Brytområdet läggs på ett behörigt område från Pall 2-sjön och
Polenhålet för att undvika inläckage av vatten från vattenfyllda delar samt bevara de
fina efterbehandlade områdena runt Pall 2-sjön. Endast en begränsad del av det
skogsplanterade efterbehandlingsområdet tas i anspråk längst den västra
brytområdeskanten. På området ligger idag mycket tjocka massor med
efterbehandlingsmaterial som förslås användas för att skapa släntkanter runt
pallkanterna i det planerade märgelbrottet så att det blir en strandlinje runt hela eller
stora delar av en framtida sjö. På kartan finns angivet plushöjder före (i blått) och
efter planerad brytning (i rött) utifrån det fasta kalkbergets höjder utan ovanpå
liggande massor.

Nya wytomrioen 2c
\

m mrjr Brytning

Karta 5. Föreslaget pall 2 brytområde i sydvästra Klinthagentäkten (grön linje).
(Fornminnet på kartan var från tiden innan områdets översta pall bröts ut).
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4. Lokalisering
Utvidgningsområdet i norr ligger i direkt anslutning till en redan i anspråkstagen
täktverksamhet om ca 240 ha, vid fullt utbrutna tillstånd. Övriga utvidgningsområden samt
planerade prospekteringsområden befinner sig "i befintligt och påverkat täktområde" för
den nuvarande Klinthagentäkten, men på ett s.k. Pall 2-djup. Kalkstenen från det planerade
utvidgade området är tänkt att blandas med kvarvarande mer högkvalitativ Pall 2-sten från
mellersta Klinthagentäkten i den mån det finns någon Pall 2-sten kvar. Brytningen i det nya
området kräver således att man har tillgång till Klinthagens transportvägar och primärkross
eftersom stenkvaliteterna skall blandas i den dagliga produktionen med sten från andra
brytområden i Klinthagen för att kunna bibehålla en så jämn stenkvalitet som möjligt.
Lokaliseringsfrågan får utredas vidare inom ramen för MKB:n.

5. Planförhållanden
Jaktområdets placering i förhållande till omgivande fastigheter åskådliggörs genom en
översiktlig fastighetskarta i Karta l (Bilaga 1). Jämförelser mellan kartorna i Bilaga l och de
bifogade mer detaljerade delkartorna per föreslaget nybrytsområde i Bilaga 2 - 5 kan
underlätta lokaliseringen av de tilltänkta täktområdena för en framtida ansökan. Denna
översiktliga fastighetskarta ger en bra överblick vilka fastigheter och övrig mark så som skogoch jordbruksmark samt naturreservat som finns i omgivningen. Det närmaste
fastighetsområde som berörs av verksamheten vid det planerade utvidgade området är två
fastigheter söder om Storugns samt en enskild fastighet väster om södra Klinthagen.
Avståndet till närmaste fastigheter är lite mer än 500 meter (se Karta 1).

6. Kort beskrivning av verksamheten
l Nordkalks befintliga täkttillstånd ligger den maximala brytvolymen på 3,5 miljoner ton
kalksten per år. l genomsnitt har Nordkalk de senaste åren producerat ca 1,8 - 2,8 Miljoner
ton kalksten per år, med en successiv minskning de senaste åren för att i möjligaste mån
hushålla med den värdefulla brännstenen. För att kunna producera kalksten av bättre
kvalitet som krävs av bl.a. stålindustrin bryter Nordkalk idag Pall 1-kvalitet som blandas med
s.k. Pall 2-kvalitet från de andra täkttillstånden för att optimera kvalitet och också bidra till
en god naturresurshushållning där så mycket brytbar sten som möjligt kan komma till
användning. Så länge det är möjligt kommer denna kalkstenskvalitet att produceras, men det
finns endast begränsade reserver av både Pall 1-sten och Pall 2-stenskvalitet kvar i
Klinthagen. En förlängning av Klinthagens täkttillstånd innebär således inte att Klinthagen

II
mer än under en övergångsperiod kan ersätta den planerade Bungetäkten i syfte att
Nordkalk i största möjliga mån ska kunna bibehålla sin försäljning och personal.
Brytningen sker normalt genom veckovis sprägning på fasta sprägningstider på dygnet i
Klinthagentäkten, i enlighet med nuvarande täktvillkor 6: "Sprängning får endast ske vid i
förväg bestämd tidpunkt som meddelas de närboende med en tydlig förvarningssignal.
Nordkalk bedömer i nuläget att användningen av flytande ammoniumbaserade sprängmedel
kommer gå att använda vid sprängning.
l den nuvarande täktverksamheten används larvgående grävmaskiner som står uppe i
stenskottet och lastar, och/eller hjullastare som lastar från marken samt truckar lastas och
fraktas sedan den sprängda kalkstenen till primärkrossen i södra Klinthagen. Inför
sprägningen används borrigar för att borra hål för sprängladdningen. För de stenblock som
blir för stora efter sprägning knackas till mindre stenbitar med en s.k. skutknackarredskap på
en mindre grävmaskin. Borriggar och skutknackning sker endast dagtid vardagar i
verksamheten för att minimera störande buller från verksamheten. Exakt vilka av dessa
fordon som kommer att användas i den planerade utvidgade området får beskrivas i den
tekniska beskrivningen men troligen kommer samma maskinpark användas som i övriga
Klinthagentäkten. Under vissa perioder av året flyttas även avbaningsmassor inom
täktområdet dagtid helgtid i syfte att återställa brytområden som är färdigutbrytna. Så kan
även bli fallet för det nya brytområdet.

Följande drifttider för verksamheten föreligger vid Nordkalk befitnliga tillstånd
•

Två produktionsskift 05.30 - 22.00 där truckar, grävmaskiner och hjullastar är igång
vid de brytområden som är i drift. (Under 2016-2017 startar dock normalt inte
verksamheten förrän 07.00 och pågår inte alltid till 22.00 men periodvis sker så.)

•

Dagtid 07.00 - 18.00 förekommer även arbeten med borriggar och s.k. skutknackning
av större stenblock.

•

Helger, Vardagar 07.00 - 18.00, vid behov främst delar av höstar eller vårar truckar
när maskinparken är tillgänglig då ingen produktion sker på helger köras och tippas
avbaningsmassor i Klinthagen som en del av pågående efterbehandlingsarbete. Vid
sådana körningar kan hjullastare användas för att lasta på truckarna.
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7. Kort beskrivning av förutsedd miljöpåverkan
Miljöpåverkan från den pågående täktverksamheten vid Klinthagen är väl känt eftersom
brytverksamheten pågått under lång tid. Relevanta miljöpåverkansfaktorer listas enligt
följande:

7.1

Vibrationer: Vid brytningen av kalksten i Klinthagen används flytande
ammoniumbaserade sprängmedel. Sprängningsverksamheten vid täktbrytningen
övervakas vid ett antal av de närmaste fastigheterna längs med väg 148 med s.k.
vibrationsmätare. Villkoren för vibrationer i nuvarande Klinthagendomen från 2016 är
enligt Villkor 9: "Vid sprängning får vibrationshastigheten inte överskrida 4 mm/s
uttryckt som högsta svängningshastighet i vertikal led vid mer än 10 procent av
mättillfällena per år, som toppvärde i sockel på bottenvåning i närbelägen bebyggelse.
Mätning ska ske enligt svensk standard, för närvarande SS 460 4866." Tydliga
skyddsåtgärder finns beskrivna i handlingar till Klinthagenmålet. Utredning om
vibrationer mot närmaste nya fastigheter planeras genomföras inom ramen för MKB:n.
Vid behov kommer ytterligare fastigheter runt Klinthagen instrumenteras med
vibrationsmätare.

7.2

Stenkastning: \ arbetet med att förhindra stenkastning regleras mängden
sprängmedel så att man håller ett tillräckligt laddningsfritt djup i spränghålen som
proppas med grus samt att man aldrig tillsätter mer sprängmedel än vad som beräknas
rymmas i varje laddningshål. Ytterligare skyddsåtgärder finns beskrivna i handlingar till
Klinthagenmålet. Stenkastning regleras idag i Villkor 7: "Tillståndshavaren ska vidta
åtgärder för att förhindra att stenkastning förekommer utanför Nordkalks område."

7.3

Luftstötvåg: Tydliga skyddsåtgärder finns beskrivna i handlingar till
Klinthagenmålet och regleras enligt Villkor 10: "Luftstötvågor till följd av sprängning får
som begränsningsvärde inte överstiga 100 pascal mätt som frifältsvärde (värdet
motsvarar 200 pascal mätt som reflektionstryck). Uppföljning av luftstötvågor ska
framgå av kontrollprogrammet där mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder
anges. Mätning ska ske enligt svensk standard, för närvarande SS 02 52 10.
Begränsningsvärdet ovan ska anses uppfyllt om 95 procent av mätningarna visar att
begränsningsvärdet innehålls." Utredning om bedömda luftstötvågseffekter mot
närmaste bostäder planeras att genomföras inom ramen för MKB:n. Vid behov placeras
ytterligare mätare ut.

7.4

Buller: Verksamheten genererar buller när de olika arbetsmomenten i
täktverksamheten pågår. De extra bullrande arbetsmomenten i form av borriggar och
s.k. skutknackning sker endast dagtid i takten mellan 07.00-18.00. Övriga tider
genomförs lastning av sprängsten med hjälp av grävmaskiner, hjullastare och truckar
med gott maskinhandhavande för att hålla bullernivåerna inom angivna riktvärden för
buller. Kalkstenen körs till primärkrossen i södra Klinthagen och transporteras på band
ner till Storugns. En mobilkross finns också placerad i takten.
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Nuvarande bullervillkor i Klinthagentäkten regleras i Villkor 8: "Buller från
täktverksamheten får inte, utomhus vid bostäder, överstiga någon av nedan angivna
ljudnivåer.
Ekvivalenta nivåer:
- 50 dB (A) dagtid (kl. 07-18)
- 40 dB(A) nattetid (kl. 22-07)
- 45 dB (A) övrig tid
Momentana ljud:
- 55 dB(A) nattetid (kl. 22-07)
Om det förekommer hörbara tonkomponenter ska en generell sänkning av
ekvivalentvärdena ske med 5 dB(A).
Bullernivåerna ska kontrolleras senast sex månader efter det att tillståndet har tagits i
anspråk och därefter vartannat år eller efter det att ändringar har vidtagits i
verksamheten som kan påverka bullernivåerna mer än obetydligt. Bullernivåerna ska
även kontrolleras om det framställts berättigade klagomål på buller från verksamheten.
Kontroll ska ske genom mätningar eller närfältsmätningar och beräkningar."
Utredning om de bedömda bullereffekterna för den samlade verksamheten samt de
planerade utvidgade brytområdena bör utredas inom ramen för MKB:n. l en sådan
bedömning av den samlade bullerpåverkan bör även påverkan från vindkraftsverk,
motorbanan samt Storugns verksamhet belysas.

7.5

Damning: Täktverksamheten kan även generera damning, men den
nuvarande täktverksamheten bedöms inte generera något problem med damning för
omgivande fastigheter eftersom den ligger på ett behörigt avstånd från kringboende och
dammet tar sig inte över pallkanterna. Under den torra delen av året kör personalen
med en tankbil och vattenbegjuter alla truckvägar som är i drift vilket bedöms minska
damningen avvägar.

7.6
Diesel- och Oljespill: Klinthagens nuvarande täkttillstånd anger under
rubriken: Hantering av petroleumprodukter m.m. följande villkorskrav:
"Villkor 13. Förvaring och hantering av petroleumprodukter och andra för mark, yt-, och
grundvattnen skadliga ämnen inklusive avfall ska ske med största aktsamhet så att
risken för skador tillföljd av spill eller läckage elimineras.
Förvaring av petroleumprodukter och övriga för mark, yt-, och grundvatten skadliga
ämnen ska ske på tät yta som är invallad under tak. Invallningen ska ha minst
samma volym som det största kärl som förvaras där. Cisterner ska vara utrustade
med påkörningsskydd.
Villkor 14. Utrustning för sanering av oljespill eller annat läckage ska finnas lätt tillgängligt
vid förvaring och hantering av petroleumprodukter. God beredskap ska finnas för
att ta hand om kemikalier eller farligt avfall från olyckor som kan hota mark, yt- eller
grundvatten.
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Villkor 15. Tankning av hjulburna fordon ska om så är möjligt ske utanför täktområdet, och
i annat fall utföras över hårdgjord, tät yta där spill kan saneras (den stationära
tankningsplatsen).
Tankning av ej hjulburna maskiner ska ske över tät yta. Särskilda åtgärder vidtas för
att undvika spill.
Om akut reparationsbehov av fordon och maskiner uppkommer ska åtgärder vidtas
så att förorening av mark, yt- eller grundvatten inte förekommer.
Inom täktområdet ska stationärt uppställda maskiner eller stadigvarande utnyttjade
maskiner vara försedda med uppsamlingsanordningar för oljespill."
Nordkalk bedömer att fortsatt drift inom ramen för en ny ansökan bedöms kunna ske med
nu gällande villkor.
7.7

Grundvatten: Sommartid med långa perioder av frånvaro av nederbörd står

takten torr, förutom på några få ställen där antingen ytvatten eller mindre mängder
grundvatten rinner in, vilket visar på att mängden inträngande grundvatten samt
ytvattentillrinning från täktkanter och pallvägar inte är lika dominerande som
vattentillförseln via nederbörd. Klinthagens täktområde före takten bröts ut låg på en höjd
ca +35 meter ovanför havsnivån. Detta gör att brytdjupet för pall l nivån ligger ca +25 meter
ovanför havet. Grundvattennivåerna bedömdes i de tidigare tillståndsansökningarna för
Klinthagen således ligga under brytdjupet för pall 1.
l norra täkttillståndet i Klinthagen finns ett särskilt kontrollprogram för att övervaka
grundvattnet och även kalkstensbrytningen påverkan på Hoburgsmyrs avvattningshydrologi.
Detta Kontrollprogram har fortlöpt i dess nuvarande form sedan 2012 och fram till dags
datum ser hydrologin för myren bra ut. Övervakning av myren fortlöper. Inom ramen för
MKB:n för de planerade utvidgade brytområdena kommer grundvattenfrågan ytterligare att
belysas och utredas och ligga till grund för hur en täktansökan bör utformas, l norra
planerade ansökningsområdet har ett antal grundvattendivrar redan placerats ut för
löpande datainsamling sedan i vintras och några fler djupborrhål planeras att göras för olika
grundvattenmätningar och hydrauliska tester. Vidare planeras i nuläget att genomföra en
georadarundersökning i det norra området för att få en bättre bild av hur kalkberget är
beskaffat i dess övre delar.

7.8

Ytvatten och framtida potentiellt Dricksvattenuttag:

l Klinthagentäkten som är en snart 240 hektar stor takt tillförs vatten på flera olika sätt.
Nederbörden bedöms vara den dominerande och ytvatten- och grundvatteninträngning
framför allt förekommande på Pall 2-djup, baserat på mätningar av grundvattennivåerna
runt Klinthagen, l norra Klinthagen rinner dock ytvatten in i takten via
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hällmarksområden/grunda alvområden nord till nordväst om takten den nederbördsrika
delen av året. Hela vattenbalansfrågan utreddes inom ramen för MKB:n kopplad till
Klinthagentäktens nyligen beviljade täkttillstånd. Balansen mellan yt- och
grundvattentillrinningen i Klinthagen beskrevs i en fördjupad hydrologisk MKB av Svenska
Miljöinstitutet (IVL) i Bilaga 6:6 till MKB:n med titeln: "Hydrologisk beskrivning av
Klinthagenbäckens avrinningsområde, norra Gotland". Denna Bilaga biläggs till
samrådshandlingen som Bilaga 6, eftersom den i Figur l på sid 3 i rapporten redovisar hur
avrinningsområdena i stort ser ut runt Klinthagentäkten och här går också att se hur
avrinningsområdena ser ut för de nya brytområden som Nordkalk önskar öppna upp ett
samråd kring. Som en del i MKB-arbetet och med Bilaga 6 som kunskapsgrund och med
påföljande rekommendationer av utredande hydrolog Tony Persson vid IVL, beslutade
Nordkalk sig för att ta ett samlat helhetsgrepp om vattenhanteringen i Klinthagen och göra
en omfattande investering som innebär att man tar fram en vattenhanteringsplan som
spänner över hela taktens livstid från fortsatt brytning till hela efterbehandlingsskedet tills
de delar av Klinthagentäktens djupare delar blivit helt vattenfyllda och bildar Gotlands näst
största sjö. Hänsyn i vattenplaneringen togs till Klinthagenbäcken nedströms genom hela
tidsförloppet och hur en fungerande vattenhantering kan fungera. Som ett led i detta arbete
installerade också Nordkalk vattenmätare och har sedan maj 2015 allt utgående täktvatten
mätts för att få en bättre tillgång till täktvattenstatistik. Sådan statistik har årligen också
redovisats i Nordkalks miljörapport i Svenska Miljörapporterings Portalen (SMP).
Som ett led i förbättringsarbetet för en långsiktig vattenhantering anlade Nordkalk 2015 2016 en 2 kilometer långt ringledsdiket genom Klinthagen och drifttog det ca i mars 2016. l
och med detta diket självrinner eller pumpas allt täktvatten från alla brytfronter till det stora
vattenmagasinet i den s.k. Pall 2-sjön. På så vis har täktvattnets vattenkemi förbättrats för
flera parametrar. Halterna av nitrat och sediment har förminskat mest och halterna av nitrat
och sediment är väldigt låga efter insatsen. När Pall 2-sjön sedan blir full, vilket numer i stor
sker varje gång det kommer nederbörd eller råder snösmältning så bräddar vattnet från Pall
2-sjön över till ett mindre vattenfyllt brytområde som kallas för Polenhålet och från detta
vattenmagasin avvattnas sedan hela Klinthagentäktens täktvatten med ledningar och diken
ner till ett våtmarksområde.
Två mindre pumpar och delströmmar av vatten vid krossgropen och i ett dike vid
transportbandet (s.k. pump BT:104) har ännu inte hunnits leda om till Polenhålet då det varit
en ganska stor investering av pumpar och anläggande av rörledningar som kräver en mer
noggrann projektering och beräkning för att få en fungerande och kostandsekonomisk drift, l
arbetet har även beaktats behovet av att välja pumpar som ska kunna gå att drifta med
reservelsaggregat vid längre strömavbrott i syfte att minska sårbarheten i
avvattningssystemet för inte riskera att den tekniska utrustningen vid primär krossen hotas
att dränkas vid längre strömavbrott. De planerade omledningarna av täktvatten så att allt
täktvatten leds till Polenhålet kommer ske så fort upphandling och installation är klar under
2017.
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Vattnet från alla delflöden poleras ytterligare i den nedströms liggande våtmarksområdet
innan vattnet slutligen rinner vidare i jordbruksmarksdiken och vidare ner till
Klinthagenbäcken. Längs med det långa jordbruksdiket har ett stort antal lekplatser för fisk
anlagts med stenblock och grusbäddar som gör att täktvattnet innan det slutligen når bäcken
också bedöms syresättas mer än tidigare och troligen därmed renas ytterligare.
Som en konsekvens av Nordkalk vattenhanteringsarbete har intresset för Klinthagentäktens
stora vattenmagasin i Pall 2-sjön uppmärksammats av Tekniska förvaltningen vid Region
Gotland. Flertalet möten med tekniska och naturvetenskapliga diskussioner har förts mellan
Region Gotland och Nord kalk sedan ungefär ett år tillbaka. Samtidigt har vattenbristen på
Gotland fått en enormt stor uppmärksamhet då det sommaren 2016 rådde en mycket stor
vattenbrist på Gotland och Region Gotlands vattenförsörjning till sina abonnenter inte räckte
till.
Som ett led i att bringa klarhet i om det vore möjligt att förena en fortsatt brytning av
kalksten i Klinthagen och samtidigt tillvara ta en delström av täktvatten för
dricksvattenförsörjning till region Gotlands ledningsnät, har ett tidigt möte i början av 2017
även hållits mellan Nordkalk, Tekniska förvaltningen vid Region Gotland och representanter
från Länsstyrelsen. Vid detta möte var en viktig slutsats att en förnyad
vattenbalansberäkning för vattensystemet i form av Klinthagenbäcken behöver göras för att
om möjligt försöka beräkna fram/uppskatta vad ett "nollalternativ" för Klinthagenbäckens
naturliga vattenavrinning utan det stora vattentillskott som nu tillförs från Klinthagentäkten
egentligen skulle vara. På så vis kan man få fram en antagen årlig volym som av
Klinthagenstäktens årliga överskottsvattenvolym behöver avsättas för Klinthagenbäckens
"nollalternativ" och vilken potentiell delström som då skulle kunna finnas tillgänglig för att
tas direkt från Pall 2-sjön och avledas i en av Region Gotland finansierad VA-ledning som leds
mot Lärbro för vidare hantering och användning, l detta arbete behöver även den långsiktiga
"vattenåterfyllnads vattenbalansen" räknas om för att beskriva hur ett dricksvattenuttag
påverkar återfyllnadstiden av de djupare täktområdena som kommer vattenfyllas naturligt.
Vid detta hydrologiska arbete kan även de ursprungliga hydrologiska beräkningarna i Bilaga
B:6 stämmas av mot nu insamlade mätdata för taktens avvattning och de mätningar som
skett i Klinthagenbäcken sedan hösten 2014.
Nordkalk har nu anlitat IVL som huvudansvariga för MKB-arbetet. Tony Persson som på
uppdrag av IVL genomförde den tidigare MKB:n kring Klinthagenbäckens och
Klinthagentäktens hydrologi kommer att anlitas som en sidokonsult för framtagandet av en
ny hydrologisk MKB-bilaga för den kommande prövningen. Ett färdigt
nollaternativberäkningsarbete bedöms dock inte kunna färdigställas förrän som tidigast i
augusti 2017. Resultaten från nollalternativutredningen och övriga vattenbalansberäkningar
kommer när de är klara behöva diskuteras med både Tekniska förvaltningen vid Region
Gotland och Länsstyrelsen innan förslag till dricksvattenuttagsvolymer och slutgiltig
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utformning av den tekniska beskrivningen för vattenhanteringen redovisas in en formell
tillståndsansökan.
Tanken har varit att vid den planerade utökade täktprövningen och den förnyade vattendom
som den kräver även få med en vattendom om dricksvattenuttag. Nordkalk önskar utforma
det så att bolaget ansvarar för vattendomen för både täktbrytning och dricksvattenuttag och
att ett civilrättsligt avtal sedan skrivs med Region Gotland kring Tekniska förvaltningens
dricksvattenuttag. Inget traditionellt vattenskyddsområde bedöms vara aktuellt att bilda så
länge takten är i drift och i dess efterbehandlingsskede där de djupare delarna av Klinthagen
också ska återfyllas enligt efterbehandlingsplanen. Nordkalk har ett behov av att
Länsstyrelsen i det tidiga samrådet om möjligt ger råd kring hur en juridisk utformning av en
sådan vattendom bör utformas exempelvis baserat på praxis, om sådana finns.
Nordkalk önskar att inom ramen för MKB-arbetet ta ett helhetsgrepp om hur
täktvattenfrågan ska hanteras för de nya föreslagna brytområdena. Alla föreslagna områden
utom de norra bedöms kunna tillföras det befintliga vattenhanteringssystemet på något sätt
som måste beskrivas och beräknas.
l norra Klinthagens föreslagna brytområden kan vattenhanteringen behöva övervägas att
göras på något annat sätt. Det nya planerade brytområdet i norra Klinthagen bedöms inte
innehålla några större ytvattenstrukturer så som bäckar, bryor, våtmarker etc. utan är ett
område som är förlagd på en höjd. l den norra delen av det planerade brytområdet kan
finnas alvområden som vid nederbörsrikare delar av året p.g.a. det underliggande bergets
täthet i kombination med det tunna jordtäcket delvis översilas av vatten. En viktig och
avgörande fråga för hur avvattningen för dessa nya föreslagna brytområden i den norra
delen av Klinthagen är dock hur djupt Nordkalk slutligen bestämmer sig för att bryta och
exakt var. Det kan ju teoretiskt uppstå en situation där de mest norra delarna av ett framtida
brytområde, om tillstånd beviljas, kommer kunna ligga djupare än de slutgiltiga brytnivåer
som nu förekommer i norra Klinthagen. Storugnsbrottet som ligger norr om det planerade
nya brytområdet är utbrutet till en lägre höjdnivå än i norra Klinthagen. Detta gör att
täktvattnet naturligt kan vilja rinna åt andra hållet beroende på hur man bryter och i ett
slutgiltigt efterbehandlat tillstånd.
För att bibehålla vattenbalansen så som den är beräknad för idag kan delar av det nya
brytområdets vatten behöva pumpas mot täktsjön i södra Klinthagen för att tillräckligt med
dricksvatten ska finnas för vattenuttag till region Gotland. Men för vissa delområden i det
föreslagna brytområdet kan detta visa sig vara svårt p.g.a. tekniska hinder eller för
ekonomiskt ofördelaktigt. En rimlig lösning för det området som Nordkalk föredrar som
alternativ till att med pumpar och långa ledningar "tvinga" vattnet till södra Klinthagen skulle
exempelvis kunna tänkas vara att leda överskottsvatten till Storugns slambassängerför
sedimentering och vidare ut i efterföljande dikessystem och slutgiltig sedimenteringsbassäng
vid havet. På så vis hade täktvattnet från de norra delarna kunnat bli en sötvattenresurs för
tvättning av kalksten vid Storugns stentvätt samtidigt som en bra sedimentering av
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täktvattnet kan åstadkommas. Ev. överskottsvatten rinner ut i havet via Storugns
sedimentbassängsystem. En annan reservlösning hade kunnat vara att titta på
Storugnstäktens gamla avvattningskanaler som inte används längre, men som ännu finns
kvar och leder ner till Kappelshamnsviken utan att passera via något naturligt vattendrag.
Behovet av en eventuell försedimentering behöver vid en sådan lösning också i så fall
utredas.
Sammanfattningsvis så behöver täktvattenhanteringen utredas inom ramen för MKB:n och
den Tekniska beskrivningen enligt alla ovan beskriva aspekter på ett förutsättningslöst sätt
för att finna vilken lösning som bedöms vara den bästa sett ur alla relevanta perspektiv sett
ur MKB-processen men även ekonomiskt samt ur resurssynpunkt för tillvaratagande av
sötvatten för tvätt.
Ytvattenfrågorna kommer därför ytterligare behöva belysas i MKB:n. Tidiga synpunkter från
Länsstyrelsen kring tillsynsmyndighetens bedömningar om samtliga relevanta aspekter som
bedöms viktiga att tänka på vore därför önskvärt så att den fortsatta MKB-utredningen
fångar upp alla relevanta aspekter i ett så tidigt skede som möjligt.
7.9

Naturvärden: En detaljerad naturvärdesinventering genomfördes för ett
större område runt delar av Klinthagen under sommaren 2016 och kommer redovisas
inom ramen för MKB:n när den slutgiltiga täktdragningen tas fram. Vid behov kommer
ytterligare skydds- och bevarandeåtgärder föreslås för en mindre areal om det framtida
täktområde förläggs på ett sådant område som idag hyser förekomst av vissa
artskyddade arter i första hand av fjärilsarterna apollofjäril och svartfläckigblåvinge. En
bevarandestatusbedömning bedöms då också behöva redovisas och i så fall behöver
Nordkalk i god tid få tillgång till statistik för dessa arter från Artportalens databas och då
även dess sekretessbelagda delar.

7.10
Arkeologi: En arkeologisk utredning av området kommer att genomföras
men inga stora, kända fornlämningar bedöms finnas i området.

8 Efterbehandlingsplan
Efterbehandlingen för den planerade utvidgade brytområdena bör på ett bra sätt integreras
med den befintliga efterbehandlingsplanen för det intilliggande utbrutna täktområdet i
norra Klinthagen. Nordkalk lämnade in ett förslag till fördjupad efterbehandlingsplan för
Klinthagentäkten i februari 2017 och ett fältbesök med Länsstyrelsen har genomförts i
Klinthagen i början på april och på basen av de diskussioner som fördes då kommer ett antal
kompletteringar och ändringar föreslås i efterbehandlingsplanen. Men tanken är att dess
huvudinriktning kvarstår och efterbehandlingsplanen är i mångt och mycket inriktad på
naturlig naturåterställning för växt- och djurliv som naturligt förekommer runt takten och
därför naturligt kan vandra in. De föreslagna nya brytområde måste beskrivas i

efterbehandlingsplanen på ett pedagogiskt och genomtänk vis och behöver anpassas till dess
naturliga förutsättningar d.v.s. om områdena med tiden blir naturligt vattenfyllda och hur
omgivande markområden bäst utformas för att gynna växt och djurliv i och runt takten på
ett bra vis. Friluftsliv och annan lämplig markanvändning bör även kunna belysas i mån av
lämpliga förslag i en sådan fördjupad efterbehandlingsplan. Frågan om återställning av vägen
genom Klinthagentäkten behöver samrådas inom ramen för en separat process med berörda
trafikmyndigheter, vilket Nordkalk kommer göra parallellt med tillståndsprocessen.

9 Översiktlig riskinventering
Utöver de vid täktverksamhet förekommande miljöpåverkansdelar som beskrivs under
rubriken: "Kort beskrivning av förutsedd miljöpåverkan" bedömer bolaget att ingen
ytterligare översiktlig riskinventering behöver göras då denna andra textdelen täcker in alla
relevanta förekommande kända risker.

10 Redogör för planerade och redan genomförda samrådskontakter
Nordkalk planerar att genomföra ett tidigt samråd med Länsstyrelsen ca 3 veckor efter att
samrådshandlingen har lämnats in till Länsstyrelsen. Detta eftersom 3 veckors inläsningstid
har varit ett önskemål från tillsynsmyndighetens sida. Det tidiga samrådet med
tillsynsmyndigheten förslås därför genomföras helst i slutet av V. 19 d.v.s. någon gång 10-12
maj eller senast i V. 20 d.v.s. 15-19 maj för att tidtabellen för den efterföljande
samrådsplaneringen skall kunna hållas.
Sedan planerar Nordkalk att genomföra ett enskilt samråd med de närmast berörda
fastighetsägarna runt hela Klinthagetäkten i form av ett samrådsmöte i juni, men där
möjlighet till skriftväxling för eventuella sommarstugeägare även kommer erbjudas.
Ytterligare ett utökat skriftligt samråd planeras sedan att genomföras med närmast berörda
fastighetsägare, allmänhet, föreningar, myndigheter, Region Gotland m.fl. Skriftliga
synpunkter på det Utökade samrådet kommer delges möjlighet att inkomma något lämpligt
datum i senare halvan av augusti för att delge alla som så önskar att inkomma med sina
synpunkter. Efter att samrådet har avslutats och sammanställts påbörjas M K B-arbetet.
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11 Bilagor till samrådshandlingen
Bilaga l - Översiktskarta över Klinthagentäkten med omgivningar samt utpekande av
planerade områden för utökad täktansökan.
Bilaga 2 - OMRÅDE l - Pall l (och ev. delvis Pall 2-område) nord och nordväst om
Klinthagentäktens nybrytsområde i norra Klinthagentäkten
Bilaga 3 - OMRÅDE 2 - Planerat område för prospektering i norra ny brytsområdet på Pall
2-djup
Bilaga 4 - OMRÅDE 3 - Pall Zområde norr om Pall-2 området i mellersta Klinthagentäkten
Bilaga 5 - OMRÅDE 4 - Pall 2-område sydvästra Klinthagen, väster o Pall 2-sjön

12 Författare av Samrådsunderlag
Gabriella Hammarskjöld Miljöchef Gotland, Nordkalk AB
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^Nordkalk
Komplettering av Utökat Samråd för Klinthagetäkten 2017
Enligt tidigare utskick från bolaget Nordkalk AB har ett Utökat Samråd för Klinthagentäkten 2017
pågått under sommaren 2017 och avslutas 2017-08-18. Under sommaren har Nordkalk utvecklat
tankar kompletterande planer som bolaget nu önskar göra en komplettering kring för det Utökade
Samrådet för Klinthagetäkten.
Kompletteringen som finns i nuläget rör en ny teknisk metod för att få fram en bättra stenkvalitet vid
produktion av kalksten i Klinthagentäkten. Orsaken till behovet är att bolaget bedömer att den
förändrade sten kvaliteten i de nya planerade täktområdena kräver en bättre blandning för att kunna
uppfylla kundernas behov av vissa kemiska kvaliteter. Detta kommer ske genom att ett s.k.
homogeniseringssteg införs i den produktion som tidigare har beskrivits i utskickad samrådshandling.
När kalkstenen körs med truckar till primärkrossen i Klinthagen ska nu all kalksten som ska krossas i
takten genomgå ett s.k. homogeniseringssteg (d.v.s. att stenen från de olika truckarna och
brytfronterna blandas) innan eller direkt efter kalkstenen krossas i primärkrossen i takten.
Homogeniseringen kommer att ske antingen med fast maskinutrustning och/eller med
entreprenadmaskiner.
Platsen för där homogeniseringen är ännu inte exakt beslutad men de områden som bedöms vara
aktuella för detta redovisas nu i kompletteringen till det utökade samrådet för Klinthagentäkten. Vid
översiktsbild l nedan visas vid den gröna respektive blåa ringen ungefär var detta
homogeniseringssteg kan tänkas anläggas. På nästa sida anges i Karta l mer i detaljnivå vilka
områdena är och var de ligger i förhållande till primärkrossen.

Översiktsbild 1. Grön och blå ring visar var homogeniseringssteget kan komma att förläggas i
Klinthagentäkten.
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Karta 1. Visar tre olika föreslagna platser för där homogeniseringssteget kan komma att förläggas.
Där den blåa stjärnan är inritad är primärkrossen placerad i Klinthagentäkten idag.
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Samlad bedömning av miljöpåverkan från homogeniseringssteget
För det första kommer homogeniseringssteget förläggas på område som idag är inom ramen för
befintliga täkttillstånd i Klinthagentäkten, d.v.s. där man har tillstånd att bryta djupare i berget. För
Område l, delar av Område 2 och för hela Område 3 så kommer det innebära att man först bryter
bort stenen där homogeniseringssteget ska förläggas i enlighet med tillståndsgivna brytdjup. Det
medför vibrationer och luftstötvåg som vid all annan brytning i takten, men givetvis inom givna
vibrations-och luftstötsvillkoroch ingen brytning bedöms heller ligga nära någon omkringliggande
fastighet. Brytningen kommer ske stegvis i en för Klinthagen normal brytningstakt vilket inte medför
någon egentlig skillnad från idag. En sådan brytning medför också normalt buller som kan förekomma
vid en brytfront i samband med sprängning och med de maskiner så som borriggar och övriga
maskiner som används vid lastning och transport av kalkstenen.
Själva homogeniseringssteget bedöms främst medföra ett visst buller som åsamkas av fast
maskinutrustning och/eller entreprenadmaskiner. De tekniska lösningar som kommer av väljas för
utförandet av homogeniseringssteget kommer att utredas mer i detalj och sedan beskrivas mer
utförligt i den Tekniska beskrivning som redovisas i samband med täktansökan. Men redan nu kan
sägas att det givetvis på ett bra sätt kommer tas i beaktande i de bullerutredningar som kommer att
genomföras inom ramen för Miljökonsekvensbeskrivningen som lämnas in med täktansökan.
Nordkalk kommer på ett noggrant och klokt sätt belysa hur det sammanvägda bullerspridningsbilden
kommer se ut med det tillkommande homogeniseringssteget medtaget och all övrig pågående
verksamhet i takten och att bullervillkoren för Klinthagentäkten innehålls mot närmaste fastigheter i
samtliga riktningar runt takten i enlighet med idag gällande bullervillkor.
l den mån damning bedöms förekomma p.g.a. homogeniseringssteget får det belysas inom ramen för
Miljökonsekvensbeskrivningen beroende på teknisk lösning och slutgiltig plats för verksamheten.
Men på samma sätt bedöms avståndet till närmaste omgivande fastighet vara på stort avstånd.
Vid användning av fast maskinutrustning och/eller entreprenadmaskiner kan användning av fordons
diesel och kemikalier så som maskin- och hydraulolja komma att användas och beaktande av en säker
hantering av dessa kemikalier kommer att ombesörjas så som redan görs i verksamheten idag.

Samrådstiden för Kompletteringen av det Utökade Samrådet t.o.m. 2017-09-29
Samrådstiden för denna Komplettering av det Utökade Samrådet för Klinthagentäkten 2017 är satt
t.o.m. 2017-09-29. Detta innebär att ytterligare synpunkter från alla som berörs av samrådet kan
lämnas in till Nordkalk t.o.m. denna dag. Det ger en ytterligare svarstid om mer än fem veckor från
det att samrådet skickats ut.
Skriftliga synpunkter skickas senast 2017-09-27 till adressen: Nordkalk AB, Lärbro Storugns 2741,
630 34 Lärbro.
Skriftliga synpunkter kan även skickas till Nordkalks miljöchef Gabriella Hammarskjöld via epostadressen: gabriella.hammarskjold@nordkalk.com

Med Vänlig Hälsning
Gabriella Hammarskjöld, Miljöchef Nordkalk Gotland
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Sammanfattning
Nordkalk AB planerar att utvidga sin pågående kalkstensbrytning i Klinthagentäkten på norra
Gotland. Ansökan omfattar tillstånd för täktverksamhet och tillhörande vattenverksamhet.
Verksamheten planeras ske dels inom det befintliga tillståndets täktområde, dels i fyra nya
områden. Två av dessa, kallade Södra Klinthagen och P2N Norra innebär enbart brytning på
djupet. De två andra, Nordkross och Nordvästra Klinthagen, ligger omedelbart nordnordväst om
dagens takt och innebär därmed en utvidgning av taktens areal från omkring 250 hektar till
omkring 280 hektar.
Den här utredningen är en underlagsrapport till miljökonsekvensbeskrivningen av fortsatt
kalkstensbrytning i Klinthagentäkten. Rapporten syftar till att identifiera och prioritera de
miljöaspekter som ska ingå i konsekvensbedömningen. Med andra ord bör den läsas tillsammans
med miljökonsekvensbeskrivningen, snarare än som en fristående rapport, för att sammanhanget
och hela resonemangskedjan ska bli tydlig. De miljöaspekter som har prioriterats för en fördjupad
konsekvensbedömning i miljökonsekvensbeskrivningen är:
• Boendemiljön för de närboende inkluderas i de prioriterade miljöaspekterna för
Klinthagentäktens utvidgning. Den planerade verksamheten bedöms kunna påverka de
närboendes boendemiljö genom bland annat buller, vibrationer, damm, samt påverkan på
framkomlighet och på vattenförsörjning.
• Hoburgsmyrs Natura 2000-område inkluderas i de prioriterade miljöaspekterna för
Klinthagentäktens utvidgning. Täktverksamhet innebär en förändrad grundvattensituation,
vilket bedöms kunna påverka Hoburgsmyr. Täktverksamhetens grundvattenpåverkan har
därför utretts särskilt.
• Nordvästra Klinthagens betydelse för Gotlands djur- och växtliv inkluderas i de prioriterade
miljöaspekterna för Klinthagentäktens utvidgning. Området har höga till mycket höga
naturvärden som kommer att avverkas och brytas ut.
• Klinthagenbäcken inkluderas i de prioriterade miljöaspekterna för Klinthagentäktens
utvidgning.
• Grundvatten inkluderas i de prioriterade miljöaspekterna för Klinthagentäktens utvidgning
både som del av bedömningen av boendemiljön i form av privata brunnar och Hoburgsmyrs
Natura 2000-område.
• Gotlands regionala miljökvalitetsmål inkluderas i de prioriterade miljöaspekterna för
Klinthagentäktens utvidgning.
• Emissioner till luft inkluderas i de prioriterade miljöaspekterna.
• Miljökvalitetsnormen god kemisk ytvattenstatus för Kappelshamnsviken inkluderas i de
prioriterade miljöaspekterna för Klinthagentäktens utvidgning.
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Inledning
Följande utredning har sammanställts av IVL Svenska Miljöinstitutet AB på uppdrag av Nordkalk
AB under perioden maj 2017-februari 2018. Den utgör ett underlag till
miljökonsekvensbeskrivningen av fortsatt kalkstensbrytning i Klinthagentäkten som har
genomförts under samma period. Den här utredningen bör läsas tillsammans med
miljökonsekvensbeskrivningen, snarare än att läsas som en fristående rapport.

1.1

Syfte

Syftet med den här utredningen är att identifiera och prioritera de miljöaspekter som ska ingå i
konsekvensbedömningen. Enligt miljöbalken ska miljökonsekvensbeskrivningen ha "den
omfattning och detaljeringsgrad som behövs för tillståndsprövningen". Det betyder att en
bedömning måste göras i det enskilda fallet vilka miljöaspekter som ska prioriteras att ingå i
bedömningen och hur de ska utredas och beskrivas. Samrådet fyller en viktig funktion för att välja
lämpliga avgränsningar för miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

1.2

Den planerade verksamhetens
omgivningspåverkan

Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar arbetsmoment som utförs inom Klinthagentäktens
verksamhetsområde. Det omfattar hela materialflödet, från losstagning och lastning av stenen, via
tippning för primärkrossning i takten och vidare till pålastning på bandtransportör mot
sorteringsverket samt den vattenverksamhet som bedrivs i Klinthagentäkten. I det här fallet är
kunskapen mycket god om täktverksamhetens miljöeffekter. Det har bedrivits täktverksamhet i
Klinthagentäkten och dessförinnan i angränsande Storugnstäkten i sammalagt ett halvt sekel.
Verksamheten i Klinthagentäkten prövades så sent som 2014 och 2015. Sedan dess har Nordkalk
fortsatt övervaka omgivningseffekter genom sin egenkontroll och vidtagit ytterligare
skyddsåtgärder. Baserat på all denna förkunskap, tillsammans med vad som framförts under
samrådet, är den sökta verksamhetens viktigaste direkta omgivningspåverkan:
•
•
•
•
•

Förändrad markanvändning till följd av avverkning, avbaning och stenbrytning.
Förändrade grundvattennivåer till följd av stenbrytning och bortledning av grundvatten.
Förändrad ytvattensituation till följd av förändrad markanvändning och grundvattensituation.
Förändrad boendemiljö till följd av olägenheter från täktverksamhetens olika arbetsmoment.
Resursförbrukning till följd av utvinning av ej förnybar naturresurs, förbrukning av elenergi,
drivmedel och sprängämnen.

Konsekvenserna av denna omgivningspåverkan är i sin tur beroende dels av vad som påverkas
och hur känsligt det är för störningar av olika slag (vilket avgörs av omgivningen), dels av hur
stora förändringarna blir (vilket avgörs av verksamhetens utformning inklusive skyddsåtgärder).
Omgivningen beskrivs i kapitel 3, 4 och 5. Verksamheten beskrivs i den tekniska beskrivningen,
som sammanfattas i miljökonsekvensbeskrivningen.
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2

Utgångspunkter för
miljöbedömningen

Som framgår av miljöbalken ska miljökonsekvensbeskrivningen ta upp de miljöeffekter som kan
antas uppstå till följd av den planerade verksamheten. Det innebär att MKB ska vara tillräckligt
utförlig för att möjliggöra en samlad bedömning. Å andra sidan ska det inte ställas längre gående
krav på MKB än vad som är motiverat i det enskilda ärendet.
För att underlätta för läsaren sammanfattas varje avsnitt i kapitel 3, 4 och 5 med en grön eller röd
ruta som indikerar om den identifierade miljöaspekten har prioriterats för fördjupad bedömning i
miljökonsekvensbeskrivningen.
Grön ruta anger att det omgivningsvärde som tas upp inte bedöms komma att påverkas i sådan
omfattning att det ska inkluderas i de prioriterade miljöaspekterna.
Röd ruta anger att omgivningsvärdet bedöms kunna påverkas i högre omfattning och därför
inkluderas i de prioriterade miljöaspekterna.

2.1

Jämförelse mellan olika
utredningsalternativ

Bedömningen av den planerade verksamhetens miljöeffekter uttrycks i praktiken som en
förändring. Hur stora negativa (eller positiva) effekter orsakar verksamheten om den kommer till
stånd? Eftersom verksamhetens miljöeffekter uppstår flera år fram i tiden och vissa förändringar
sker oberoende av om verksamheten får tillstånd eller inte ska förändringen uttryckas i jämförelse
med det så kallade nollalternativet snarare än nuläget. Till skillnad från nulägesbeskrivningen
beskriver nollalternativ utvecklingen om föreslagen verksamhet eller plan inte kommer till stånd.
Nollalternativet beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen. För att belysa styrkor och svagheter i
det föreslagna alternativet och på så sätt komma fram till den sammantaget bästa lösningen, ska
även alternativa lokaliseringar och utformningar presenteras i den omfattning sådana är möjliga.
Av praktiska skäl beskrivs dessa alternativ ofta översiktligare än huvudalternativet, med fokus på
de aspekter som tydligast särskiljer dem åt från varandra. Ofta görs miljöbedömningen i de tre
stegen påverkan, effekt och konsekvens (Folkeson 2010). Påverkan beskriver den fysiska
förändringen av miljö-och hälsoaspekter och effekten beskriver förändringen av påverkan.
Konsekvensen är en värdering av vad effekterna, efter genomförda skyddsåtgärder, medför för de
intressen som berörs.

2.2

Ekosystemtjänstperspektivet

Ett mycket viktigt led i miljökonsekvensbeskrivningen är att identifiera vilka aspekter som ska
ingå i bedömningen och vilka som avgränsas bort. Samrådet, tidigare erfarenhet från liknande
projekt och aktuella planer är exempel på underlag för denna prioritering. Traditionellt utgår man
från den planerade verksamheten och analyserar vilka omgivande värden som kan komma att
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påverkas. På senare tid har ekosystemtjänstbegreppet fått allt större uppmärksamhet. Av
författningskommentarerna till det nyskrivna 6 kapitlet i miljöbalken framgår miljöeffekter på
biologisk mångfald ska tolkas som att även effekterna på ekosystem och kallade ekosystemtjänster
ingår i definitionen (Regeringen 2016). Ekosystemtjänster är ett samlingsnamn på de "nyttor som
människor får från ekosystem" (MEA 2005). Det innebär med andra ord ett antropcentriskt
perspektiv, det vill säga att man utgår ifrån hur människan utnyttjar och upplever naturen. I ett
MKB-sammanhang skulle det innebära att man undersöker vilka nyttor det aktuella området
tillhandahåller och om, och i så fall hur, dessa påverkas av den planerade verksamheten. Figur l
försöker illustrera skillnaden i innebörd av dessa två perspektiv. Det traditionella perspektivet och
ekosystem tjänstperspektivet kompletterar varandra och kan i flera fall leda till samma prioritering.
För att underlätta en ekosystemtjänstanalys finns det checklistor med tänkbara ekosystemtjänster
för olika naturtyper. Bland andra har IVL presenterat sådana listor (IVL 2015).

Figur 1. Schematiska illustrationer av ett traditionellt perspektiv (vänster) respektive ekosystemtjänstperspektiv och hur
de kan påverka val av miljöaspekter som bör ingå i en konsekvensbedömning, l det traditionella perspektivet utgår
analysen ofta från verksamheten (därför placerad i illustrationens centrum) med avseende på vilka värden som finns i
omgivningen (hälsa och boendemiljö ingår, men fokus hamnar ofta på skyddade naturtyper och arter).
Ekosystemtjänstperspektivet är istället antropocentriskt och utgår från människan och vilka nyttor människan har av
ekosystemen. Fiske kan då identifieras som värdet, snarare än fisken, jakt snarare än älg, skönhetsupplevelser och
rekreation snarare än naturtypskategorisering och så vidare. Frågan att besvara blir då om och i så fall hur verksamheten
påverkar dessa nyttor. Perspektiven är komplementära.

2.3

Skadelindringshierarkin

Den så kallade Skadelindringshierarkin är ett annat begrepp som är användbart för att strukturera
miljökonsekvensbedömningen och -beskrivningen. Skadelindringshierarkin beskriver i vilken
ordning verksamhetsutövaren bör vidta de olika typer av försiktighetsmått som kan bli aktuella för
att skydda omgivningen, vilket illustreras i Figur 5. För skyddsåtgärder ska bästa möjliga teknik
(BMT) vara utgångspunkten, vilket framgår av miljöbalkens hänsynsregler. En ekonomisk och
miljömässig avvägning får sedan göras från fall till fall om BMT ska krävas.
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Från att ha använts som ett analys- och planeringsverktyg har skadelindringshierarkin på senare år
fått en allt striktare juridisk innebörd. I bland annat tillämpning av artskyddsförordningen kan den
juridiska distinktionen mellan en skyddsåtgärd och en kompensationsåtgärd ha en direkt
avgörande betydelse för en verksamhets eller åtgärds tillåtlighet. I Naturvårdsverkets vägledning
om ekologisk kompensation (Naturvårdsverket 2016a) förordas också en tvådelad prövning, där
eventuella kompensationsåtgärder inte ska beaktas när tillåtligheten avgörs utan först i andra ledet
när tillstånd med villkor eventuellt ges. De juridiska gränsdragningarna mellan
skadelindringshierarkins olika steg är inte alltid naturvetenskapligt självklara. SOU 2017:34
lämnade förra våren ett antal förslag på bland annat utveckling av befintlig lagstiftning genom
ändringar i miljöbalken, PBL och annan lagstiftning. Dessa åtgärder skulle sannolikt ge tydligare
och mer enhetlig definition också av hur skadelindringshierarkin ska tillämpas i
miljökonsekvensbedömningar. Förslagen ligger i skrivande stund ännu hos Miljö- och
energidepartementet. Den här miljökonsekvensbeskrivningen strävar efter en disposition och ett
synsätt som går i linje med SOU 2017:34.

Kompensation
Påverkan pä
biologisk
mångfald

Påverkan pä
biologisk
mångfald

Påverkan på
biologisk
mångfald

Påverkan pä
biologisk
mångfald

Förväntad skada efter att
alla rimliga åtgärder för
undvikande, minimeringoch
återställning på plats
vidtagits

Återställning

Figur 2. Skadelindringshierarkin. Källa: Naturvårdsverket 2016. Ekologisk kompensation. En vägledning om
kompensation vid förlust av naturvärden. Handbok 2016:1.
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Näringsverksamheter

3.1

Kalkstensbrytning och förädling

Kalkstenen vid Storugns och Klinthagen är den naturresurs i området som har störst betydelse för
den här MKB:n. I den gällande översiktsplanen för Region Gotland (2010) står bland annat att
"(k)alkindustrin utgör av tradition en av Gotlands basnäringar. Industrins betydelse förstärks av
Gotlandskalkens goda kvalitet, som gör den till en attraktiv råvara inom många verksamhetsområden.
Kalkbrytningen står dock ofta i konflikt med vatten- och naturskyddsintressen. Skyddet av yt- och
grundvattnet och säkerställandet av en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning har högsta prioritet i
avvägningen mellan konkurrerande intressen i mark- och vattenplaneringen. (...) Nya tillstånd till
kalkbrytning och olika typer av täktverksamhet kan endast komma ifråga om det är klarlagt att den planerade
verksamheten inte äventyrar den framtida vattenförsörjningen."

3.1.1

Framtida efterfrågan på kalkstensprodukter

I Region Gotlands översiktsplan (2010) framhålls kalkindustrin som en av de traditionella
basnäringarna på Gotland, och att dessa verksamheter skall få möjlighet att utvecklas under
förutsättning att det kan ske utan risk för negativ påverkan på grund- och ytvatten.
Översiktsplanen ska även främja en långsiktigt hållbar utveckling på den gotländska landsbygden.
Betydelsen av Gotlands kalksten förstärks även av dess goda kvalitet som gör den till en attraktiv
råvara inom många verksamhetsområden (Region Gotland, 2017).
Kalksten är en livsnödvändig bergart i dagens samhälle och har många användningsområden. I
Sverige finns den största kalkstensregionen på Gotland, och står för majoriteten av hela Sveriges
kalkbrytning (ProjectBorn 2017, Internet). En stor del av kalkstenen som bryts i Sverige används till
framställning av produkter inom Sverige och övriga Norden. Kalkstenens kvalitet är av stor
betydelse för dess användningsområde där den goda kvaliteten på Gotland lämpar sig väl för
metallurgi. Kvaliteten på kalkstenen som bryts vid Klinthagentäkten är extra viktig för den
nordiska stålindustrin som kräver kalksten med en termisk hållfasthet vid kalkugnsbränning i
kombination med en kemiskt ren sten från bland annat, svavel. Kalksten i varierande kvalitet
används även i framställningen av socker, glasfiber, konstgödsel, plast och målarfärg. Den används
även som råmaterial i byggmaterial, tegel, spackel och cement samt inom pappersindustrin. Kalk
används för att förhindra näringsläckage och binda fosfor, vilket kommer att ha stor effekt på
Östersjön och andra övergödda vatten.
Efterfrågan på kalksten ser i ett framtida perspektiv ut att öka i och med större efterfrågan på
förnybara råvaror och att vi går mot ett allt mera resurseffektivt och cirkulärt samhälle där kalk är
och förblir en viktig komponent. Till exempel är kalk redan idag en viktig komponent i
återvinningsprocesser för insamlade metaller och mineral för att klara de reningskrav som ställs
(Nordkalk, 2014).
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3.1.2

Nordkalk AB

Som tidigare nämnts bryter Nordkalk kalksten i Klinthagentäkten strax söder om Storugns där det
finns tillgång till hamn och komplett sorteringsanläggning. Vid sorteringsanläggningen krossas,
sorteras, tvättas och lastas kalkstenen. Det finns en färdig industriväg mellan befintligt brott vid
Klinthagen och industrianläggningen, samt ett transportband för transport av kalkstenen. Kvalitén
på kalkstenen som bryts på Gotland är unik i östersjöregionen och speciellt lämpad för bränning av
styckekalk. Huvuddelen av stenreserven med högst kvalitet, av Nordkalk benämnd pall 1-sten, är
numer utbruten inom befintligt tillstånd för Klinthagentäkten.
Med nuvarande tillstånd kan Nordkalk endast fortsätta täktverksamheten i ytterligare ett par år.
Om bolaget inte får tillstånd till den planerade verksamheten tvingas det att tämligen omgående
varsla personalen om uppsägning, i takt med att stenen i det nuvarande tillståndet bryts ut.
Klinthagentäkten återställs i enlighet med efterbehandlingsplanen. Sorteringsverket och hamnen
läggs i malpåse, vilket kommer att sysselsätta en begränsad underhållspersonal. Under ett antal år
måste Nordkalk avbryta eller drastiskt minska leveranser till sina kunder. Nordkalk riskerar därför
både att förlora kunder och att kompetens hos egen personal och lokala entreprenörer går förlorad
under den här tiden. Det kan ytterligare försvåra, försena och fördyra en återupptagen
verksamhet, oavsett att Nordkalk vidmakthåller och utvecklar kompetens på andra
produktionsorter.
Nordkalks verksamhet inkluderas inte i de prioriterade miljöaspekterna för Klinthagentäktens
utvidgning, eftersom konsekvenser på näringsverksamheter inte ingår i ramarna för
miljökonsekvensbedömningar enligt miljöbalken. Som sökande och verksamhetsutövare är det
uppenbart att den planerade verksamsamheten har stor betydelse.

3.1.3

KPAB

I södra delen av industriområdet ligger företaget KPAB. KPAB är ett produktionsbolag för
tillverkning av bränd kalk. Bolaget ägs av Nordkalk och Lhoist Group via Faxe Kalk. KPABrs
råvara hämtas från Klinthagentäkten och upphettas till över 900 °C. Processen driver ut koldioxid
ur kalkstenen och bränd kalk (kalciumoxid) bildas. KPAB får sin råvara från Klinthagentäkten.
KPAB inkluderas inte i de prioriterade miljöaspekterna för Klinthagentäktens utvidgning, eftersom
konsekvenser på näringsverksamheter inte ingår i ramarna för miljökonsekvensbedömningar
enligt miljöbalken. Företaget är direkt beroende av Klinthagentäkten för råvaruförsörjningen.

3.1.4

Riksintresse för mineral

Ämnen och material av riksintresse anges av Sveriges geologiska undersökning (SGU).
Myndigheten har pekat ut två riksintressanta kalkstensfyndigheter i det aktuella området, Figur 7.
Det större, cirka l 400 hektar, rymmer både Storugnstäkten och Klinthagentäkten, inklusive de
delområden som omfattas av ansökningen. Knappt fem kilometer åt ostnordost har fyndigheten
Fleringe, 150 hektar, också pekats ut. Besluten fattades 2005.
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Figur 3. Två områden med riksintressen mineral vid Klinthagentäkten (SGUs Kartvisare 2017-11-29).

Riksintresse mineral inkluderas inte i de prioriterade miljöaspekterna för Klinthagentäktens
utvidgning. Riksintresset syftar till att främja en utvinning av kalkfyndigheten.

3.2

Vindkraftproduktion

3.2.1

Siral System Co AB

Företaget Siral förvaltar totalt tolv vindkraftverk norr om Klinthagentäkten, Figur 6. Nio av dem
ligger i den avslutade Storugnstäkten. Sex av dem togs i drift 1999. Ytterligare tre togs i drift 2001,
tillsammans med tre direkt norr om den nuvarande Klinthagentäkten. De två sydligaste
vindkraftverken påverkas direkt av den sökta verksamheten. Det östra vindkraftverkets
elanslutning till GEAB:s stamnät är dragen över Nordvästra Klinthagen. Denna elkabel måste
därför ersättas med en annan kabeldragning. Det sker i samråd mellan Nordkalk,
vindkraftsbolaget och GEAB. Vidare kommer brytplanen att utformas så att sprängning i
närområdet sker riktat bort från vindkraftsverken.
Siral System Co AB inkluderas inte i de prioriterade miljöaspekterna för Klinthagentäktens
utvidgning. En flytt av elledningar till de berörda vindkraftverken bedöms kunna hanteras i en
separat process tillsammans med Nordkalk, Siral och Gotlands Elnät AB.

--
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3.2.2

Riksintresse för energiproduktion

Energimyndigheten har pekat ut ett stort antal områden på Gotland och övriga Sverige som
riksintressanta för energiproduktion, vilket i det aktuella fallet innebär områden som är särskilt
lämpliga för elproduktion från vindbruket. Det närmaste riksintresseområdet för vindbruket, sett
från Klinthagentäkten ligger omkring tre kilometer västerut, Figur 6.

Klinthagentäkten
Lärbro

Klinthagentäkten

Figur 4. Riksintressen för vindbruk (Länsstyrelserna, GeodataKatalogen 2017-11-29). Norr om Klinthagentäkten finns
12 vindkraftverk, varav 2 är belägna inom det sökta brytområdet (Länsstyrelserna, GeodataKatalogen, riksintresse
vindbruk, 2017-11-29).

Riksintresse för energiproduktion inkluderas inte i de prioriterade miljöaspekterna för
Klinthagentäktens utvidgning. Riksintresseområdet påverkas inte av den planerade utvidgningen.

3.3

Gotland Ring

Sedan 2003 är företaget Gotland Ring etablerat i norra delen av gamla Storugnstäkten, det vill säga
strax norr om Klinthagentäkten och de sökta delområdena Nordvästra Klinthagen och Nordkross.
Gotland Ring är en drygt tre kilometer lång racingbana.
Gotland Ring inkluderas inte i de prioriterade miljöaspekterna för Klinthagentäktens utvidgning.
Nordkalk kommer att behöva ta särskild hänsyn till Gotland Rings verksamhet i samband med till
exempel sprängning och transport i den nordligaste delen av Nordvästra Klinthagen. Det hanteras
direkt mellan Nordkalk och Gotland Ring.
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Rapport U 5922 - Samlad områdes-beskrivning för Klinthagentäkten - Identifiering och prioritering av
miljöaspekter för fördjupad konsekvensbedömning

3.4

Jord- och skogsbruk

Utöver ovan nämnda företag bedrivs även jord- och skogsbruk i Klinthagentäktens omgivningar.
Jordbruksmarken dominerar området söder om Klinthagentäkten ner mot Lärbro, och ett stråk i
nord-sydlig riktning direkt väster om takten. Österut liksom bortom jordbruksmarken i väster tar
skogen vid. Skogen på norra Gotland kan generellt beskrivas vara relativt glesvuxen med låg
bonitet (tillväxt) till följd av den karga jordmånen. Skogsbruket är därför till stor del lågintensivt
jämfört med fastlandet. En del inslag av bördigare skog finns i sänkan väster om Klinthagentäkten.
En betydande del av skogsmarken som breder ut sig mot nordost omfattas dessutom av olika typer
av områdesskydd, framförallt Natura 2000, som ytterligare begränsar skogsbruket i de delarna.
Jord- och skogsbruk inkluderas inte i de prioriterade miljöaspekterna för Klinthagentäktens
utvidgning. De områden som är aktuella för utvidgad täktverksamhet ägs av Nordkalk och brukas
inte aktivt. De gränsar heller inte till mark som brukas av någon annan aktör.

13

Rapport U 5922 - Samlad områdes-beskrivning för Klinthagentäkten - Identifiering och prioritering av
miljöaspekter för fördjupad konsekvensbedömning

4

Boendemiljö

4.1

Gotlands befolkningsutveckling

En viktig förutsättning för att Gotland ska nå en hållbar utveckling, såsom den beskrivs i gällande
översiktsplan, är att invånarantalet stiger. En befolkningstillväxt ger ökade intäkter via
kommunalskatt och skatteutjämningssystem. Intäkterna underlättar i sin tur möjligheten att
behålla och finansiera offentlig service i form av sjukvård, skolor, barnomsorg i regionen. Vision
Gotland 2025 har ett uppsatt mål om 65 000 invånare till år 2025 mot dagens 58 003 invånare (år
2016). För att uppnå målet krävs ett kraftigt ökat inflyttningsöverskott. De senaste åren har nettot
tvärtom varit svagt negativt. Enlig en aktuell befolkningsprognos 2017 kommer Gotlands
befolkning att vara knappt 59 500 personer år 2026 (Statisticon AB, 2017). Befolkningsutvecklingen
i Lärbro socken där Nordkalk bedriver verksamhet har över en tioårs period tappat invånare, men
har de tre senaste åren haft en stabil folkmängd på 963 personer (Region Gotland 2017).
Sannolikheten bedöms vara större att befolkningen i Lärbro minskar ytterligare än ökar fram till
2025, en utveckling som kan förstärkas om Nordkalk inte får fortsatt täkttillstånd.
Det är många olika faktorer som påverkar befolkningsutvecklingen. En av dem är
arbetsmarknaden. Arbetslösheten på Gotland har sedan år 2013 sjunkit och ligger något lägre än
rikssnittet (Arbetsförmedlingen 2017, Internet). Kommunen är den största arbetsgivaren, och
besöksnäringen är av mycket stor betydelse för den gotländska arbetsmarknaden. Den växande
turismen medför samtidigt många fler arbetstillfällen och positiva effekter för företag inom detaljoch dagligvaruhandeln (Region Gotland 2017). Fortfarande är även historiska näringsområden
såsom jordbruket, sten- och livsmedelsindustrin viktiga. Nordkalk är en av Gotlands större privata
arbetsgivare, särskilt på norra delen av ön. Antalet anställda har det senaste decenniet minskat
genom effektiviseringar i verksamheten. Nordkalk har inte för avsikt att öka antalet anställda vid
nytt tillstånd, utan det handlar om att kunna fortsätta bedriva verksamhet på Gotland.
Utredningen omfattar inte att bedöma hur goda möjligheterna personalen har att hitta nya
anställningar efter en eventuell uppsägning. Den gotländska arbetsmarknaden kommer
förmodligen att fortsätta utvecklas starkare inom turism- och besöksnäringen än inom industri och
storskalig kalkstensbrytning. I översiktsplanen pekas exempelvis flera områden och platser ut på
norra Gotland med stor attraktivitet för turism. Bungenäs, Bungeviken och Kappelshamnsviken är
exempel på områden för framtida utveckling av boende och turism. Beroende på hur snabb och
stark den utvecklingen blir kan det kanske erbjuda alternativa försörjningsmöjligheter för personal
och entreprenörer som idag arbetar i Nordkalks verksamhet. En utmaning är att utveckla
åretruntverksamhet. Den intensiva sommarperioden är en kombination av den svenska
sommarsemestern och att Gotland i hög grad uppfattas som en "sommar-ö", med sol, bad och
mycket väletablerade sommararrangemang som Almedalsveckan och Medeltidsveckan.

4.2

Närboende

I Klinthagentäktens närområde finns ett antal privatbostäder i Storugns nordväst om takten, längs
väg 148 söder om takten och en friliggande bostad väster om Klinthagen Södra. En grov
uppskattning ger att det sammantaget rör sig om ett trettiotal bostäder inom en kilometer från
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planerad framtida täktgräns. De består av enfamiljshus i ett eller två plan, i många fall med
murstock och/eller putsade fasader.
• I Storugns påverkas dagens boendemiljö av närheten till sorteringsverket och hamnen samt
Gotland Ring. De bostäder som primärt kommer att påverkas av den planerade verksamheten i
Nordkross och Nordvästra Klinthagen ligger söder om sorteringsverket
• Längs väg 148 påverkas dagens boendemiljö av buller och vibrationer från trafiken. Vägen är
kraftigt trafikerad. 2010 uppmättes den genomsnittliga trafiken till totalt l 670 fordon per dygn,
varav 150 stycken var tunga fordon (AF 2014). Skyltad hastighet är 90 km/h.
• Vid det friliggande bostadshuset väster om Klinthagen Södra påverkas dagens boendemiljö i
viss mån av buller från primärkrossen i Klinthagentäkten.
Nordkalk förser sedan ett antal år nio privata fastigheter mellan Storugns och Klinthagentäkten
med dricksvatten. Vattnet tas ur Ekedahlskällan, som också förser Nordkalk med vatten. Vidare
ingår ett antal fastigheter, både mot Storugns och längs väg 148, i Nordkalks kontrollprogram för
vatten respektive buller och vibrationer. Nordkalk har även låtit genomföra besiktningar av
privatbostäders sprickor i grundläggningar av fastigheter och murstockar.
Boendemiljön för de närboende inkluderas i de prioriterade miljöaspekterna för Klinthagentäktens
utvidgning. Den planerade verksamheten bedöms kunna påverka de närboendes boendemiljö
genom bland annat buller, vibrationer, damm, samt påverkan på framkomlighet och på
vattenförsörjning.

4.3

Kulturmiljö

Export av kalksten från Gotland startade redan på 1000-talet (SGU 2005). På norra Gotland har
kalkindustrin präglat kusten sedan 1600-talet, med stenbrott, ugnar och utskeppningshamnar.
Spåren av kalkhanteringen är många, tydliga och berättar om näringens långa kontinuitet på ön
(Nordström 2003). Området närmast Klinthagentäkten är präglat av äldre, småskalig stenbrytning,
rikligt med röjningssten i sydvästra delarna samt spår av ett par äldre vägstäckningar, se Figur 9.
Röjningsrösena är de mest markanta spåren i landskapet och härrör från tidigare odling. Området
klassas som ett utmarksområde vilket nyttjades under kortare perioder för boende och odling
sannolikt under bronsåldern och den äldsta järnåldern. Senare tids verksamhet, främst i form av
stenbrytning har emellertid raderat de flesta, av de ganska glesa spår som funnits från förhistorik
tid. Inga nya fornlämningar har upptäckts inom Nordkross eller Nordvästra Klinthagen. En
utförligare beskrivning av kulturmiljön och fornlämningar kring Klinthagen ges i bilaga
B:7 Arkeologi.
Cirka fyra kilometer öster om Storugns ligger Fleringebygden, ett område av riksintresse för
kulturmiljövården utpekat av Riksantikvarieämbetet. Fleringebygden är "(e)tt väl sammanhållet
odlingslandskap präglat av 1800-talets brukningsskick med välbevarad bebyggelse i sten från
1700- och tidigt 1800-talet, omgivet av betade utmärker." Strukturen med en centralbygd kring den
medeltida kyrkan är intakt och ger en god bild av dåtidens samhälle och landskapsbild.
Kulturmiljö inkluderas inte i de prioriterade miljöaspekterna för Klinthagentäktens utvidgning.
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JS1 Spar av äldre stenbrytn.

Figur 5. Utredningsområdet för den arkeologiska utredningen markerat med svart linje med redovisade punkter i
terrängen (bilaga B:7 Arkeologi).

4.4

Friluftsliv

Miljöbalkens fjärde kapitel behandlar "Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och
vatten för vissa områden i landet" (Miljöbalk 1998). Enligt 2 § ska turismens och det rörliga
friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag
eller andra ingrepp i miljön på hela Gotland. 4 § begränsar ytterligare tillåtna anläggningsarbeten
längs Gotlands kust. Anläggningar för framställning av baskemikalier, till exempel kalksten, får
endast komma till stånd på platser där det redan finns liknande anläggningar. Hela Gotlands kust,
med en bredd av ungefär femhundra meter, är utpekad som riksintresse för friluftsliv.
Friluftsliv inkluderas inte i de prioriterade miljöaspekterna för Klinthagentäktens utvidgning.
Nuvarande takt, Nordvästra Klinthagen och Nordkross kan alla sägas ingå i Nordkalks
verksamhetsområde som sträcker sig över Storugns och Klinthagentäkten. Även om ingen aktiv
verksamhet bedrivs på Nordvästra Klinthagen och Nordkross idag så är de omgärdade av takter
och truckvägar. Därför kan de heller inte anses ingå i mark som är tillgänglig för friluftsliv.
Området är dessutom i stort sett helt insynsskyddat från omgivningen utanför Nordkalks
verksamhetsområde och påverkar heller inte landskapsbilden.
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Natur
5.1

Klimat och miljö

Den globala uppvärmningen och dess konsekvenser är en stor osäkerhetsfaktor i ett framtida
perspektiv. Exakt hur klimatet kommer förändras och utvecklas beror av mängden växthusgaser i
atmosfären. Det råder däremot inga tvivel om att mängden utsläpp av växthusgaser ökar, och
kommer att fortsätta så, och att en global genomsnittlig uppvärmning i världen är oundviklig.
Den förväntade framtida klimatpåverkan för Gotlands län är att både årsnederbörden och
årsmedeltemperaturen kommer att öka. I Sveriges södra delar så kommer vattenflödena att öka
under vintern och på grund av de högre temperaturerna som kan leda till ökad avdunstning så
kommer flödena på sommaren att bli lägre och dessutom så förväntas perioderna med lägre flöden
att bli längre (Persson 2014). En minskad sommartillrinning kan även komma att leda till att
kvalitén på råvatten för dricksvattenförsörjningen på Gotland påverkas negativt. Högre
temperaturer och mindre nederbörd förväntas samtidigt öka bevattningsbehoven (Region Gotland
2010). De senaste årens torra somrar på Gotland kommer sannolikt att bli vanligare och värre i
framtiden. Vattenbristen orsakas bland annat av förändrade nederbördsmönster och öns naturligt
begränsade magasineringsförmåga. Region Gotland har periodvis tvingats att införa förlängt
bevattningsförbud och att sänka trycket i vattenledningssystemen. Vattenbristen har även
resulterat i införande av långvariga bygglovsstopp på flera ställen både på södra och norra
Gotland. Om Gotland framgångsrikt utvecklar turismverksamheten sommartid riskerar det att
orsaka hårdnande konkurrens om vattenresursen. En tillfälligt ökad befolkning, och därmed ökad
vattenförbrukning, sammanfaller i tiden med växtsäsongen då jordbruket är i som störst behov av
vatten. Det genomförs därför ett antal olika projekt för att förbättra Gotlands vattenresurshantering
och minska sårbarheten.
Klimatförändringen är den kanske allvarligaste stressfaktorn för ekosystemen. Såvitt känt saknas
det utredningar av hur de kommer att slå mot det gotländska växt- och djurlivet. Många av de
karaktäristiskt gotländska naturtyperna som ingår i älvar- och hällmarker med varierande ört-,
busk- och trädskikt är naturligt anpassade till extrema årstidsvariationer. Samtidigt är de i hög
grad specialiserade till rådande förhållanden, i flera fall också delar av komplicerade samspel
mellan flera olika arter. Andra storskaliga ekologiska stressfaktorer är övergödning och försurning
som bidrar till en långsam igenväxning och förändring av artsammansättningar. De orsakas av
luftföroreningar i form av svavel, kväve och baskatjoner är ämnen som finns i förhöjda halter i
atmosfären (SMHI 2017, Internet). Långväga transport av utsläpp från olika typer av
förbränningsprocesser är en viktig källa. En uppföljning av de svenska miljökvalitetsmålen visar
att de försurande och övergödande effekterna av nedfall och markanvändning fortsatt är stor och
visar på en fortsatt negativ utveckling (Naturvårdsverket 2017, Internet). Gotlands kalkberggrund
och buffrande bergarter har dock en större motståndskraft än fastlandet vilket leder till lindrigare
effekter än vad som är fallet på fastlandet. Invasiva arter är ett växande miljöproblem, som
förstärks av att klimatförändringarna förskjuter till exempel olika myggarters naturliga
utbredningsområden norrut. Spridningsvägarna till Gotland är för flera arter mycket starkt
begränsade, i och med att det är en ö. Gotlands unika miljö och jämförelsevis höga resiliens
(naturliga motståndskraft) i vissa avseenden kan därför komma att bli än viktigare i ett nationellt
perspektiv i framtiden. Bilden förstärks av att Gotland fått ett kraftigt förstärkt naturskydd de
senaste åren genom kompletteringen av Natura 2000-nätverket. Det är sannolikt att den trenden

Rapport U 5922 - Samlad områdes-beskrivning för Klinthagentäkten - Identifiering och prioritering av
miljöaspekter för fördjupad konsekvensbedömning

kommer att fortsätta. Bland annat har Naturvårdsverket redan för ett antal år sedan föreslagit att
området kring Bästeträsk på norra Gotland bör pekas ut som nationalpark.

5.2

Allmänna intressen

För att främja en god samhällsplanering har myndigheterna möjlighet att ange olika områden som
allmänna intressen. Gemensamt är att en viss typ av nyttjande eller verksamhet ska ha företräde
framför andra i området. Graden av skydd och begränsningar för andra verksamheter skiljer sig åt
mellan områden av olika typer. För en miljökonsekvensbeskrivning är de olika
naturvårdsintressena generellt av störst intresse. Ofta omfattas ett och samma område av flera
olika typer av skydds- eller hänsynsföreskrifter.

Figur 6. Allmänna naturintressen i Klinthagentäktens närområde. Kartan genererades genom Naturvårdsverkets
kartfunktion Skyddad natur. Den svarta cirkeln indikerar fem kilometers avstånd (radie) från det sökta alternativets
centrumpunkt.

Som framgår av kartan i Figur 10 så omfattas ett och samma område ofta a flera olika typer av
skydds- eller hänsynsföreskrifter. Som redan nämnts så ingår Natura 2000 som en del i
fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. Angränsande till Klinthagentäkten i öster ligger
Natura 2000-området Hoburgsmyr. Området är även ett naturreservat och skyddat genom
Myrskyddsplan för Sverige. Inom fem kilometers radie från Klinthagentäktens centrum finns även
naturområdena Mölnermyr, Träskmyr, Vitärtskällan och Stora Vikers, se Tabell 2. Av dessa
områden bedöms endast Hoburgsmyr ligga så nära Klinthagentäkten att det kan komma att
påverkas av den sökta verksamheten. Området beskrivs därför i avsnitt och O och ingår i
miljöbedömningen som redovisas i kapitel 5.
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Tabell 1. Formellt skyddade naturområden i Klinthagenstäktens omgivning

Områdesnamn

Riksintresse

Natura 2000

Naturreservat

Hoburgs myr
Mölner myr
Träskmyr
Vitärtskällan
Stora Vikers

NRO09012
NRO09007
NRO09014
NRO09013
Nej

SE0340082
SE0340148
SE0340084
SE0340087
SE0340205

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej

Myrskyddsplan
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej

Med undantag för Hoburgsmyr (se nedan) inkluderas inte allmänna intressen i de prioriterade
miljöaspekterna för Klinthagentäktens utvidgning. De bedöms ligga på alltför stort avstånd för att
påverkas av den planerade verksamheten.

5.2.1

Hoburgsmyrs Natura 2000-område

Hoburgsmyr är en av norra Gotlands största opåverkade myrar. Den är utpekad som riksintresse
för naturvård (NRO09012), Natura 2000-område (SE0340082) och naturreservat. Dessutom ingår
den i Myrskyddsplan för Sverige. Huvudkriterier för utpekande av Hoburgsmyr som riksintresse
var den välutvecklade agmyren med ett av de större knappagbestånden på Gotland, att området är
fritt från hydrologiska störningar samt den rikliga förekomsten av kärrnycklar (Naturvårdsverket
2000).
Hoburgsmyr ligger 4,3 km nordost om Lärbro samhälle och drygt två km sydost om Storugns, i
direkt anslutning till den nu nedlagda Storugnstäkten, Figur 11. Avståndet mellan
Klinthagentäkten och områdesgränsen för naturreservatet och Natura 2000-området varierar
mellan noll och ca 400 meter. Myren omges på övriga sidor av gles och mager tallskog med inslag
av gran, ek och oxel. Här och var finns små hällmarks- och våtmarksområden (Länsstyrelsen i
Gotlands län, ej daterad). Hela området är 170 ha, varav myren utgör 38 ha. Myren saknar synliga
tillflöden och utlopp, och avvattnas genom slukhål i väster (Naturvårdsverket 2000).
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Hoburgsmyrs
Naturreservat och
Natura 2 000-område

Figur 7. Karta över Hoburgsmyr och den närmaste omgivningen. Gränsen för naturreservatet och Natura 2000-området
är utmärkt i grönt och kalkstensbrotten Storugnstäkten och Klinthagentäkten syns som svagt gula områden norr och
väster om myren.

Hoburgsmyr utsågs till Natura 2000-område i augusti 2005. Ingående naturtyper och arter enligt
art- och habitatdirektivet listas i Tabell 3 och Tabell 4 nedan. Bevarandestatusen är enligt
bevarandeplanen gynnsam för områdets samtliga naturtyper och arter och områdets främsta
bevarandesyfte är att den gynnsamma statusen upprätthålls.
Tabell 2. Ingående naturtyper enligt art- och habitatdirektivet. Naturtyper markerade med * är
"prioriterade", det vill säga att bevarandet av naturtypen bedöms vara av hög prioritet inom EU

Naturtyp

Habitatkod

Area (hektar)

Bevarandestatus

Enbuskmarker på hedar eller
kalkgräsmarker
* Gräsmarker på kalkhällar
* Nordiskt älvar och prekambriska
kalkhällmarker
Fuktängar med blåtåtel eller starr
* Kalkkärr med gotlandsag
Rikkärr
* Västlig taiga
* Skogsbevuxen myr

5130

1,6

Gynnsam

6110
6280

0,9

Gynnsam
Gynnsam

6410
7210
7230
9010
91DO

0,4
24,3
17,2
99,0

11,1

8,1
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Tabell 3. Ingående arter enligt art- och habitatdirektivet

Artkod
Styv kalkossa

| 1988

Andel av pop.
| <2%

Bevarandestatus
| Gynnsam

I Natura 2000-områdets bevarandeplan för Hoburgsmyr beskrivs bevarandemålen för vart och ett
av de ingående naturtyperna. Bevarandemålen definierar bland annat den minsta arealen området
får ha och typiska arter som ska förekomma och i vilken omfattning. De typiska arterna är
indikatorer vars förekomst indikerar gynnsam bevarandestatus hos naturtypen genom att de
reagerar relativt tidigt på någon av de hotfaktorer som är aktuella för naturtypen. Bevarandemålen
listar även de enskilda områdenas struktur och funktion, vilket till exempel kan vara vad
växtligheten ska domineras av, hur stor krontäckning av träd och buskar det får vara och att hela
arealen skall ha ostörd hydrologi. Bevarandemålen för arten styv kalkmossa är att arten skall
finnas kvar i ett livskraftigt bestånd och att arealen av lämpliga livsmiljöer ej får minska i området.
Styv kalkmossa växer ljusexponerat på alvarmark och torra kalkhällar. Arten är i behov av måttligt
intensiv betesdrift, eventuellt kombinerat med buskröjning. Artens nuvarande bestånd kan lätt
halveras eller försvinna genom ett alltför hårt trampslitage eller att hällmarkerna växer igen för
mycket. Arten hotas av det alltför låga antalet växtplatser, sitt snäva ståndortskrav och att den
saknar möjlighet till effektiv spridning. Normalt förväntas den som mest kunna sprida sig 10 meter
under en tioårsperiod.
De bevarandeåtgärder som nämns för Hoburgsmyr är att återinföra beteshävd om området i
framtiden visar tecken på igenväxning som är skadlig för områdets naturvärden samt att manuellt
röja bort buskar och träd för att förhindra igenväxning på de områden som idag är öppna.
Hotbilden för Natura 2000-området Hoburgsmyr sammanfattas i tre punkter:
• Ingrepp, till exempel gödsling eller kalkning av området, olika typer av markskador eller
introduktion av främmande arter.
• Förändringar i angränsade områden som kan påverka Natura 2000-området negativt kan vara
igenväxning av omgivande gräsmarker eller förändrade hydrologiska förhållanden för myren.
• Gödslings- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar, eftersom många av
områdets arter är känsliga både för att markens kvävestatus förhöjs och surt nedfall.
Växtligheten i myren domineras av de två halvgräsen äg och knappag, där agen främst
förekommer i myrens centrala delar medan knappagen bildar breda bälten längs myrens kanter.
Knappagvegetationen hyser en av Nordeuropas största förekomster av orkidén kärrnycklar.
Knappagtuvorna växer glest och mellan tuvorna växer andra våtmarksväxter som hirs- och
ängsstarr, agn- och tagelsäv, ängsull, blodrot och tätört. Rödbenor häckar i knappagtuvorna.
Utanför bältena a knappag vidtar örtrika kärr dominerade av gräset blåtåtel. Mot skogskanten
övergår vegetationen till fuktäng och domineras då oftast av gräset älväxing. Även här är
vegetationen mycket örtrik med stora förekomster av orkidéer som ängsnycklar och kärrknipprot.
Längs myrens västra kant finns dessutom på flera ställen stråk med tydligt källpåverkad
vegetation dominerad av halvgräset axag (Naturvårdsverket 2000). Flera fynd av rödlistade arter,
bland annat kärlväxter och ryggradslösa djur, har gjorts i området. Bilder av styv kalkmossa,
kärrnycklar och knappag visas Figur 12 nedan.
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Figur 8. Längst till vänster är styv kalkmossa, i mitten orkidén kärrnycklar och till höger knappag.

Hoburgsmyrs Natura 2000-område inkluderas i de prioriterade miljöaspekterna för
Klinthagentäktens utvidgning. Täktverksamhet innebär en förändrad grundvattensituation, vilket
bedöms kunna påverka Hoburgsmyr. Täktverksamhetens grundvattenpåverkan har därför utretts
särskilt.

5.3

Klinthagentäkten

Ansökan omfattar brytning på fyra olika områden. Två av dessa, Nordkross och Nordvästra
Klinthagen, är idag naturmark och rymmer delvis höga och mycket höga naturvärden. Nordkalk
har låtit inventera områdena med avseende på naturtyper, kärlväxter, rödlistade dagfjärilar och
fåglar. Inventeringarna genomfördes sommaren 2016. Metod och resultat redovisas i bilaga B:8
Naturvärdesinventering. De två andra områdena, P2N Norra och Södra Klinthagen, bedöms ha
måttliga till låga naturvärden och har inte inventerats. P2N Norra är idag en del av det aktiva
täktområdet och utgörs därför av en kraftigt störd miljö med generellt sett små eller obefintliga
möjligheter för naturlig etablering av växt- eller djurliv. Klinthagen Södra är sedan en tid återställt
och utgörs av delvis uppvuxen artfattig tallskog. På del av Södra Klinthagen har även stora
mängder avbaningsmassor lagts ut som kommer behöva flyttas. Området har starkare
naturmiljökaraktär än P2N Norra.
Två grusvägar löper mellan Nordkross och Nordvästra Klinthagen. Den ena viker österut genom
Nordvästra Klinthagen. I anslutning till dessa vägar finns ett vindkraftverk samt ytor för upplag
och vändplaner. Ingreppen märks även i form av bland annat körskador. Sammantaget är
ingreppen i området relativt omfattande och det påverkar områdets naturvärden, ekologi och
sammansättning av arter på ett negativt sätt. Väster och norr om vägarna bedöms naturvärdena
vara låta till måttliga, medan de är höga till mycket höga i områdets sydöstra del, vilket framgår av
Figur 13. Detta delområde utgör knappt halva arealen för Nordkross och Nordvästra Klinthagen.
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Figur 9. Naturvärden i Nordkross och Nordvästra Klinthagen enligt inventering sommaren 2016. Delområden med
mycket höga naturvärden (klass 1) är mörkröda medan delområden med höga naturvärden (klass 2) är ljusröda.
Delområden med måttliga till låga naturvärden (klass 3 och 4) är ofärgade.

Inom området med höga till mycket höga naturvärden finns både öppen och trädklädd mark, se
Figur 14. De öppna ytorna utgörs till stor del av alvarsmark med tillhörande vätar och andra
småmiljöer. Här är floran artrik och typisk för kalkmiljöer som präglas av torka samt vatten- och
froströrelser. Ett tunt jordlager, vittringsgrus, vätar, karstsprickor, block, blottor med bar jord och
mossklädda hällar skapar en mångfald av olika miljöer. Det finns även en åkermark i området. De
trädklädda delar som har höga naturvärden utgörs främst av glesa, tallskogar eller trädklädda
stråk på hällmark, karsthällar eller relativt tunna jordar. Solinstrålningen i den glesa skogen är hög
och här finns inslag av mycket gamla träd och döda träd (tallar).
Totalt har fyra rödlistade kärlväxtarter noterats i området: backtimjan (NT), ljus solvända (NT),
jordtistel (NT) och gotlandssolvända (NT). Eventuellt har även ett exemplar av avarönn (VU)
påträffats, ytterligare undersökningar krävs dock för att verifiera detta. Det finns även brudsporre,
tvåblad och Pers nycklar i området. Samtliga dessa är orkidéer som är fridlysta och omfattas av
artskyddsförordningen. Vidare har tre rödlistade dagfjärilsarter påträffats: apollofjäril (NT),
svartfläckig blåvinge (NT), och mindre blåvinge (NT). Apollofjäril och svartfläckig blåvinge är
även upptagna på art- och habitatdirektivets bilaga 4 och omfattas av artskyddsförordningen. En
utförligare beskrivning av de noterade arterna och de enskilda delområdena ges i bilaga B:8
Naturvärdsinventering.
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Figur 10. Exempel på naturtyper med mycket höga naturvärden. Till vänster alvarmark med inslag av ytlig karst, från
inventeringsyta 4. Till höger gles tallskog pä kalkhaltig bergnmd, från inventeringsyta 13.

Naturvärdena är i hög grad knuten till områdets öppna marker. "Öppen mark" är en definition
som omfattar många olika naturtyper. Inventeringen visar att det finns inslag av tre olika öppna
naturtyper enligt de definitioner som används för habitatdirektivet bilaga l, det vill säga det
system som används i Natura 2000-sammanhang. Nedan följer utdrag ur Naturvårdsverkets
naturtypsvägledningar.
• Basiska berghällar, EU-kod 6110: "Berghällar med tunna, kalkförande eller basrika jordar med
torktålig vegetation dominerad av fetbladsväxter, gräs och ettåriga örter samt (ofta
kuddbildande) mossor och lavar. Jordfyllda, smala sprickor kan hysa en annan vegetation än
hällarna och bilda upphöjda strängar med gräs och örter. Naturtypen förekommer främst på
kalkhällar med tunt, uppsprucket jordlager. Vegetationen är inte täckande. Flest områden med
naturtypen finns på Öland och Gotland. Basiska berghällar förekommer ofta i mosaik med älvar
(6280)."
• Alvar, EU-kod 6280 (omfattar även vät): "Olika växtsamhällen på tunt eller obefintligt jordtäcke
på kalkhällar. Vegetationen varierar bl.a. beroende på mark- och vattenförhållanden
(kornstorlek, jorddjup, markrörelser m.m.) och hävd. Särskilt artrika miljöer utvecklas vid en
småskalig blandning av små hällytor, grusig vittringsjord och Jordfyllda sprickor i berget. På
svagdränerad mark utvecklas ofta en polygonstruktur beroende av bl. a uppfrysningsrörelser i
vittringsgruset."
• Karsthällmarker, EU-kod 8240 (endast en liten areal): "Kalkhällmarker med djupa sprickor
tydligt vidgade av karstprocesser. De mer eller mindre jordfria hällarnas vegetation domineras
av fetbladsväxter, annueller, lavar och kuddar av mossor. I sprickornas botten samlas jord som
kan hålla sig fuktig och vegetationen med buskar, örter och kalkgynnade ormbunkar får skydd
mot vind, stark solstrålning och bete. Karshällmarker täcker mycket små arealer och
förekommer i huvudsak på Öland och Gotland. I övriga landet är den mycket sällsynt."
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Nordvästra Klinthagens betydelse för Gotlands djur- och växtliv inkluderas i de prioriterade
miljöaspekterna för Klinthagentäktens utvidgning. Området har höga till mycket höga
naturvärden som kommer att avverkas och brytas ut.
Däremot bedöms naturvärdena i Nordkross, P2N Norra och Södra Klinthagen, det vill säga inom
nuvarande täktområde, vara så låga att de delområdena inte inkluderas.

5.4

Klinthagenbäcken

Klinthagenbäcken är huvudrecipient för det vatten som pumpas från Klinthagentäkten för att
undvika bräddning ut i övriga takten. Avrinningsområdet för bäcken och källområdet i öster är
4,4 km2 och utgörs i dagsläget av hela takten och till en mindre del av ett område nordnordväst om
denna, se Figur 15. De utbrutna delarna av täktområdet är sänkor och i praktiken utgör de ett
avrinningsområde utan ett naturligt utlopp för ytvattnet. Närmast takten renas vattnet från
kalksediment när det passerar genom ett översilningskärr. Översilningsområdet får idag sitt vatten
dels från täktsjöarna Pall 2-sjön och Polenhålet via pumpning över pallkanten, dels via naturlig
avrinning från området norr och nordväst om takten. Utflödet av det vatten som bildas i takten
upprätthålls genom pumpning över pallkanten. En detaljerad beskrivning av avrinningsområdet
finns i "Hydrologisk beskrivning av Klinthagenbäckens avrinningsområde, norra Gotland"
(Lindblom och Persson, 2014).
Bäcken är knappt två kilometer lång och 1,0-1,7 meter bred och mynnar i havet i södra spetsen av
Kappelshamnsviken, Figur 16. Bäckens utseende varierar kraftigt från mynningen upp till den övre
delen, med långa skuggiga partier i de nedre delarna med sanddominerad botten och hårdare
bottnar och hög fart på vattnet i de övre delarna av bäcken (Sportfiskarna, 2017). Större delen av
bäcken har lugnt flytande vatten med en sanddominerad botten (Nilsson 2014). Bottenfaunan i
bäcken utgörs främst av märlkräftor, bäcksländor och snäckor. Vegetationen längs bäcken är
sparsam och består mestadels av vattenformen av mynta (Mentha sp.), stor näckmossa och
strandranunkel. Dessutom vandrar havsöring upp i bäcken för lek. Genom några års samarbete
med fiskeexperter hos Länsstyrelsen i Gotlands län och Sportfiskarna har bäcken restaurerats för
att främja havsöringslek. Då förutsättningarna för framgångsrik lek är olika beroende på var i
bäcken men befinner sig har Nordkalk, med syftet att förstärka beståndet, bland annat skapat 27
nya lekplatser i den övre delen av bäcken samt bytt ut en vägtrumma. För att följa havsöringens
lekframgång sker årliga inventeringar av lekplatser vilka ha visat på att antalet observerade
lekaktiviteter ökar. Mellan år 2015 och 2016 ökade antalet olika lekplatser från 20 till 35 platser.
Klinthagenbäcken inkluderas i de prioriterade miljöaspekterna för Klinthagentäktens utvidgning.
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l J. Klinthagenbäckens avrinningsområde (svart linje). Den röda linjen i övre delen markerar dagens gräns för
avrinningsområdet. Den planerade verksamheten innebär att avrinningsområdet blir cirka tio hektar större än idag.
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Figur 12. Klinthagenbäcken, markerad med en blå linje, är huvudrecipient för vatten som pumpas från Klinthagentäkten.
Det uppumpade vattnet renas initialt från kalksediment när vattnet passerar ett översilningskärr och efter knappt två km
längs Klinthagenbäcken når vattnet slutligen Kappelshamnsviken.

5.5

Grundvatten och geologi

Gotlands berggrund är förutsättningen för kalkstensindustrin inklusive Klinthagentäkten.
Berggrunden har också avgörande betydelse för förekomsten av flera av de värdefulla naturtyper
som återkommande hamnar i konflikt med kalkstensindustrins behov av tillgång till brytvärda
fyndigheter. Geologin styr även i hög grad grundvattensituationen.
Figur 17 ger en generaliserad beskrivning av den gotländska berggrunden. Berggrunden utgörs av
sediment som omvandlats till bergarter. Den ytnära delen kan vara upp till 440 miljoner år
gammal. I nordvästra Gotland är tjockleken cirka 200 m och längst i söder cirka 500 m. De olika
lagerföljderna har fått namn efter platser där de förekommer. Av särskilt intresse för industrin är
Slitelagren, vilka består av kalkstenar, märgelstenar och sandstenar. Kalkstenar finns som
revkalksten och lagrad kalksten (SGU 2005).
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Figur 13. Schematisk beskrivning av Gotlands berggrund. Svånrittrad revdominerad kalksten löper över ön i SV-NO
riktning i norr, centralt och längst i söder. Här är jordtäcket tunt till obefintligt med stora inslag av hällmarker, älvar och
gles tallskog. Däremellan utgörs berggrunden av lerigare kalksten som vittrar lättare. Jordtäcket är därför djupare.
Marken är bördig och till största del uppodlad.

Området för Klinthagentäkten består i huvudsak av kalksten som överlagras av olika jordarter
med varierande mäktighet. Geologin är väl undersökt genom Nordkalks prospektering, som
typiskt genomförs med undersökt med så kallad diamantborrning i ett rutnät å 50 X 100 m, till
30 m djup. En utförligare redogörelse för täktområdets geologi ges i den tekniska beskrivningen.
Prospekteringen visar att det förekommer flera olika kalkstenstyper:
•
•
•
•
•

Stromatoporoidkalksten
Krinoidkalksten
Revkalksten
Fragmentkalksten
Lerig krinoidkalksten

• Märgel
Berggrunden i Klinthagen är generellt sett även mycket tät, vilket har kunnat utläsas av de mycket
små inläckage som sker till takten samt av de höga grundvattennivåerna i direkt anslutning till
takten. Då kalksten i huvudsak kommunicerar med grundvattnet i de horisontella sprickplanen
och kontakten mellan olika sprickplan sker via karststrukturer finns både ytliga och djupare
grundvattenmagasin i kalkstenen. De ytliga grundvattenmagasinen påverkas direkt av nederbörd
och har låg genomsläpplighet i de horisontella bankningsplanen i jämförelse med de djupare
grundvattenmagasinen med högre genomsläpplighet och därmed även mera sammanhängande,
(bilaga B:6 PM Hydrogeologi). Den varierade genomsläppligheten beror i hög grad på förekomst
eller frånvaro av sprickor där kemisk vittring förekommer, så kallad kartsvittring. Dessa
sprickbildningar återfinns huvudsakligen som horisontella bankningsplan eller brantstående
sprickor. Sprickbildningarna i kalkstenen kring täktområdet är brantstående och har bildats genom
naturliga geologiska processer. Även Hoburgsmyr har i tidigare undersökningar visat sig
avvattnas av en karststruktur, ett slukhål, vilken har kontakt med den avslutade Storugnstäkten,
cirka tvåhundra meter nordnordväst om myren (SGU 2002).
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Tidigare och pågående utredningar och kontrollprogram visar att de ytliga grundvattennivåerna i
anslutning till takten inte påverkats något av brytningen fram till idag mer än tillfälligt. Det har
dels observerats i djupa borrhål men även i sonderingshål längs med täktkanten. I några borrhål i
anslutning till dagbrottet har det ibland visat på nivåer högre än innan brytningen påbörjades.
Grundvattennivån i det djupare magasinet ligger periodvis under befintlig dagbrottsbotten och
visar tydlig och direkt respons på nederbörd, vilket är normalt för porös kalksten med
karstbildningar. Grundvattenströmningsriktningen i det djupare magasinet följer i stort topografin,
med en gradient från öster mot väster. Mer information kring hydrogeologiska undersökningar i
området kan utläsas i bilaga B:6 PM Hydrogeologi.
Grundvatten inkluderas i de prioriterade miljöaspekterna för Klinthagentäktens utvidgning både
som del av bedömningen av boendemiljön i form av privata brunnar och Hoburgsmyrs Natura
2000-område.
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6

Övergripande mål för miljöarbetet

6.1

Gotlands regionala miljökvalitetsmål

Riksdagen har satt upp 16 miljökvalitetsmål och ett generationsmål som ska vara vägledande för
miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Miljömålssystemet beskriver det tillstånd som miljöarbetet
ska leda till och följs upp varje år (Miljomal.se 2017-11-29). Länsstyrelsen har uppdraget att
samordna det regionala arbetet för att uppnå de svenska miljömålen. Utvecklingen av
miljötillståndet på Gotland visar generellt samma mönster som det nationella. Av de 15 miljömål
aktuella på Gotland bedöms endast två miljömål, Frisk luft och Bara naturlig försurning, vara nära
att nås. Tio av miljökvalitetsmålen är inte möjliga att nå till 2020 med befintliga och beslutade
styrmedel och åtgärder. Ett av dessa miljökvalitetsmål, Ingen övergödning, utvecklas dock i positiv
riktning tack vare åtgärder inom lantbruk och avloppsområdet. Tre miljökvalitetsmål (Begränsad
klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö) bedöms enbart på nationell nivå, då
det i huvudsak krävs internationella insatser för att uppnå målen.
Gotlands regionala miljökvalitetsmål inkluderas i de prioriterade miljöaspekterna för
Klinthagentäktens utvidgning.

6.2

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett instrument för miljökvalitetsförvaltning som beskrivs i
miljöbalkens femte kapitel. De MKN som bedöms kunna vara aktuella i det här fallet är rör luft och
vatten. MKN anger den lägsta acceptabla miljökvaliteten hos mark, vatten eller luft. För
närvarande finns MKN för olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2001:527), olika kemiska
föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) samt för omgivningsbuller (SFS 2004:675).
Vattenmyndigheterna har under december 2009 fastställt MKN i form av kvalitetskrav för
ytvattenförekomster, grundvattenförekomster och skyddade områden enligt
vattenförvaltningsförordningen. Läs mer om miljökvalitetsnormer på Naturvårdsverkets hemsida.

6.2.1

Luft

I luftkvalitetsförordningen (2010:477) återfinns de svenska miljökvalitetsnormerna för utomhusluft.
Normerna bidrar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav i EUdirektiven 2008/50/EG och 2004/107/EG. Miljökvalitetsnormerna omfattar NCh, SCh, CO, bensen,
partiklar (både PMio och PMzs), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel, bly och ozon.
Miljökvalitetsnormerna för luft inkluderas inte i de prioriterade miljöaspekterna för
Klinthagentäktens utvidgning. I första hand bedöms den sökta verksamheten ge upphov till
spridning av partiklar genom damning, främst från trucktrafiken i takten. Både omfattning och
exponering bedöms vara så begränsad att MKN inte riskerar att överskridas.
Emissioner till luft inkluderas i de prioriterade miljöaspekterna.
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6.2.2

Vatten

Ett mycket stort antal sjöar, vattendrag och grundvattenförekomster över en viss storlek ingår i den
svenska vattenförvaltningen och skyddas därigenom av särskilda regler. För varje så kallad
vattenförekomst har någon av Sveriges fem vattenmyndigheter beslutat om miljökvalitetsnormer
(MKN).

6.2.2.1

Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Baskravet är att alla ytvattenförekomster ska ha god ekologisk och god kemisk status och att
statusen inte får försämras från nuvarande nivå.
Klinthagenbäcken är för liten för att ingå i vattenförvaltningen och omfattas av MKN för vatten.
Bäcken rinner däremot ut i Kappelshamnsviken, som är en vattenförekomst. Den beskrivs i VISS
(2017a, Internet) som "Gotlands mest djupt skurna vik. Från knappt 90 meters djup längst ut i viken så
går en djupränna långt in med djup på ca 50 meter. Allra längst in grundar det snabbt upp med tjocka
sedimentlager. Bottnarna domineras av sandig och siltig gyttja med inslag av block." Kappelshamnsvikens
ekologiska status är klassificerad som "måttlig" och dess kemiska status som "uppnår ej god" på
grund av både övergödning och miljögifter. Dessutom har den främmande och oönskade fiskarten
svartmunnad smörbult observerats vid en inventering 2014. Miljökvalitetsnormen är att den ska
uppnå god ekologisk status och god kemisk ytvattenstarus senast 2027, med undantag för
bromerad difenyleter och kvicksilver och kvicksilverföreningar (VISS 2017b, Internet).
Miljökvalitetsnormen god kemisk ytvattenstatus för Kappelshamnsviken inkluderas i de
prioriterade miljöaspekterna för Klinthagentäktens utvidgning.

6.2.2.2

Miljökvalitetsnormer för grundvatten

Baskravet är att alla grundvattenförekomster ska ha god kvantitativ och god kemisk status.
Klinthagentäkten ligger i sin helhet inom grundvattenförekomsten Norra Gotland - Kappelshamn
(SE641632-167611), Figur 14. Den är idag klassificerad som
Grundvattenförekomstens kemiska status bedöms vara god. Bedömningen baseras på resultat från
råvattenanalyser från Vattentäktsarkivet från perioden 2008-2012, som visar att riktvärdena inte
överskrids. Klassificeringens tillförlitlighet bedöms som låg eftersom förekomsten är stor till ytan
och det är osäkert om den station som används vid statusklassningen är tillräcklig för att göra en
enhetlig bedömning för hela förekomsten (VISS 2018, Internet). Miljökvalitetsnormen är att den ska
uppnå god kvantitativ status och god kemisk status senast 2027.
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Figur 14. Grundvattenförekomsten Norra Gotland - Kappelshamn.

Miljökvalitetsnormerna för grundvattenförekomsten Norra Gotland - Kappelshamn inkluderas
inte i de prioriterade miljöaspekterna för Klinthagentäktens utvidgning. Den nuvarande
klassificeringen att grundvattenförekomsten har god kvantitativ och kemisk status är gjord med
kännedom om att Nordkalk har bedrivit täktverksamhet inom grundvattenförekomsten i flera
decennier. Den planerade verksamheten bedöms inte förändra vattenverksamheten eller den
lokala grundvattensituationen på sådant sätt att uppfyllandet av MKN försvåras jämfört med
dagens situation.

6.2.3

Mark

Det saknas nationella miljökvalitetsnormer för mark av det slag som det finns för luft och vatten.
Istället upprätthåller Naturvårdsverket en lista över riktvärden för förorenad mark
(Naturvårdsverket 2016b).
Nordkalk genomförde 2015 en så kallad fas 1-utredning enligt den fastlagda metodiken för
inventering av förorenade områden (MIFO). Det är en orienterande studie som resulterar i en
riskklassning av eventuella objekt. Hösten 2017 beslutade Länsstyrelsen i Gotlands att ingen del av
Klinthagens verksamhet bedömdes vara föremål för risk för förekomst av misstänkt förorenad
mark. Inga fler utredningar förväntas därför för Klinthagens verksamhet.
Mark inkluderas inte i de prioriterade miljöaspekterna för Klinthagentäktens utvidgning.
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6.3

Globala hållbarhetsmål

Vid ett FN-toppmöte 2015 fattades det beslut om en Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar
utveckling. Flera av målen anknyter till miljöfrågor inom hållbar utveckling, såsom att hejda
förlusten av biologisk mångfald, att säkerställa tillgången till rent vatten, hav och marina resurser,
hållbar energi och att bekämpa klimatförändringen.
De globala hållbarhetsmålen kommer att få betydelse för det svenska miljöarbetet på flera nivåer,
både för den offentliga och för den privata sektorn, men ännu har de inte konkretiserats på ett
sådant vis att de direkt kan kopplas till en enskild tillståndsansökan.
De globala hållbarhetsmålen inkluderas inte i de prioriterade miljöaspekterna för
Klinthagentäktens utvidgning. De är i dagsläget alltför generellt formulerade.

6.4

Ekosystemtjänster

En genomgång av checklistor (IVL 2015) över ekosystemtjänster i skog resulterar i följande
uppsättning tjänster som skulle kunna komma att påverkas av den planerade verksamheten:
• Timmer, massaved och dekorativa material (julgran, mossa, lav).
• Bioenergi.
• Vilt, betesdjur, bär, svamp och dricksvatten.
• Slöjdvirke och näver.
• Habitat, biologisk mångfald och genetiska resurser samt fröspridning och pollinering av växter.
• Vardagsrekreation och turism.
Av dessa inkluderas dricksvatten respektive habitat med mera enligt vad som redogörs för i
avsnitten ovan. En genomgång av underlaget från bland annat samrådet, pekar inte på att några
andra ekosystemtjänster utnyttjas från Nordkross eller Nordvästra Klinthagen.
Ekosystemtjänster inkluderas inte i de prioriterade miljöaspekterna för Klinthagentäktens
utvidgning.
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1. Uppdrag
Att beskriva den omgivningspåverkan som uppstår vid sprängning i Nordkalks kalkbrott i
Klinthagen i samband med ansökan om tillstånd för utökad bergtäkt gällande tre nya
brytområden på fastigheten Lärbo Stora Vikers 1:94 .
Syftet är även att beskriva skyddsåtgärder för att kontrollera och minimera denna
omgivningspåverkan samt redogöra för den uppföljning som utförs i samband med
sprängningarna.
Rapporten är avgränsad till att omfatta markvibrationer, luftstötvågor samt risken för
stenkast (dvs den påverkan som är en direkt konsekvens av själva sprängningen).

2. Uppdragsgivare
Nordkalk AB via Gabriella Hammarskjöld

3. Omgivningspåverkan
Omgivningspåverkan från sprängning handlar framförallt om markvibrationer och
luftstötvågor. Skyddsåtgärder vidtas förutom för att minimera vibrationer och luftstötar
även för att inte riskera farliga stenkast. Till skillnad från vibrationer och luftstötvågor
finns det för stenkast inga villkor, all stenkastning utanför det bedömda skyddsområdet
är oacceptabel.

3.1.

Vibrationer

3.1.1.

Orsaken till uppkomsten av markvibrationer

Vibrationer är en svängningsrörelse i mark som uppstår bl.a. vid sprängning. Eftersom
vibrationen är en del av den fragmenteringsprocess som är sprängningens syfte så är
vibrationens storlek alltid en avvägning mellan önskemålet att uppnå maximal
fragmentering å ena sidan och att inte orsaka för stor skada på det utsprängda materialet
å andra sidan. Eftersom vissa fraktioner söks kan man inte spränga så att materialet helt
pulveriseras. Ytterligare en parameter i denna ekvation är omgivningspåverkan, de
vibrationer som är önskvärda nära detonationen blir på långa avstånd ibland en störning
för närboende.
För att minimera denna störning sätter tillståndsgivande myndigheter (Länsstyrelse,
MPD eller Mark och Miljödomstol) restriktioner på hur stora vibrationerna får vara vid
närliggande bostäder.
3.1.2.

Sprängstandard och riskanalys

Vibrationer kan vara den direkta orsaken till skador på byggnader. Oftast uppstår dessa
skador för att vibrationer orsakar en töjning i byggnadsdelar där materialets hållfasthet
överskrids. Med denna bakgrund har det utvärderats hur stora vibrationsnivåer olika
typer av byggnader kan utsättas för innan det uppkommer en risk för skada.
För att göra denna bedömning används i Sverige den svenska sprängstandarden SS 460
48 66 "Vibration och stöt - Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i
byggnader". Denna standard har framgångsrikt tillämpats sedan 1989 och erfarenhetsmaterialet är i dag följaktligen mycket stort. Standarden har uppdaterats vid två tillfällen,
senast 2011, men är i princip oförändrad när det gäller hur man sätter tillåtna
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vibrationsnivåer. Standarden tillämpas vid alla typer av sprängningsarbeten och
definierar hur (instrumentspecifikationer) och var (givarplacering) vibrationer skall
mätas, hur en riskanalys för sprängningsarbeten ska utförs samt hur tillåtna värden för
vibrationer skall sättas för att undvika att skador uppstår på omgivande fastigheter.
3.1.3.

Prognostisering och kontroll

Hur stor vibrationen blir i omgivningen beror på ett antal faktorer, viktigast av dessa är:
•

Avstånd mellan detonation och hus (mätpunkt)

•

Samverkande laddning (normalt laddningen i ett borrhål)

•

Sprängämnets egenskaper

•

Tidsfördröjning mellan de olika detonationerna

•

Kopplingsfaktor, dvs. hur bra energin från sprängmedlet når in i berget

•

Geologi dvs. hur vibrationerna fortplantar sig i marken

Av dessa är de två sista parametrarna platsspecifika och därmed mätbara men inte
påverkbara. Övriga parametrar kan påverkas och av dessa kan avstånd och samverkande
laddning påstås vara de viktigaste. D.v.s. avstånd och samverkande laddning kan
användas för att styra vibrationens storlek medan tidsfördröjningen i viss mån kan
påverka denna (normalt i storleksordningen 30-50%).
Normalt används den sk. skallagsekvationen för att prognostisera vibrationer eller
bestämma hur mycket man får ladda för att undvika att gå över en bestämd nivå:
l r \B

v — A (—
W<?/

(Skallagsformeln),

parametern \-p\ benämns ofta SD, skaldistansen
r = avstånd mellan sprängplats och objekt i meter
q = max samverkande laddning i kg
A och B är platsberoende konstanter
v = svängningshastighet (vibration) i mm/s
För att prognostisera de vibrationer som kan uppkomma från sprängning vid den
planerade utökade bergtäkten har vi tittat på historiska data från takten. I figur 3.1 plottas
uppmätta värden vid Klinthagen 2014-2017 mot skaldistansen.
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r mp 3 (Lilla Takstens 1.20)
o mp5(SIoraKältetade1:35)
• mp 9 (lärbo Lilla Vikers 1:97)
• mp 8 (Lärbo Lilla Vikers 1:28)
—-t-1 std(mp 3)
—Rotens (mp 3 (UHa Takstens 1:20S)

= 614.69K-' "2
R= = 0.3864

0.1

10

1000

Figur 3.1, Vibrationsmätningar vid Klinthagen 2014-2017. Figuren visar data från 4
mätpunkter, regressionsanalysen bygger dock enbart på data från mps (Lilla Takstens
1:35), data från övriga mätpunkter inkluderas som jämförelse. Dvs som kontroll att
vibrationerna i övriga mätpunkter inte är högre än de i mp 3.
Den platsberoende ekvation som bestämts i detta projekt syns figur 3.1, 50 % linjen
(Fotens mp 3 i figur) motsvarar förväntad medelvibrationsnivå beroende på skaldistans,
84% (+1 std (mps) i figur) linjen innebär att 84% av alla sprängningar förväntas ge lägre
vibrationsnivåer.
När sprängningar görs på avstånd där vibrationer behöver beaktas med avseende på
omgivningspåverkan kan därför skallagsekvationen tillämpas och i Klinthagen finns alltså
indata för detta väl dokumenterad.
En förutsättning för att kunna genomföra detta är god kontroll över position på salvan
samt samverkande laddningsmängd (laddning per hål). Sedan 2014 mäts samtliga salvor
in med GPS för att positionen på salvan skall vara känd och tillsammans med
sprängjournalen från varje salva finns förutsättningarna för att prognostisera
vibrationsnivån innan sprängning och efter sprängning kontrollera vibrationerna mot
förväntad modell.
Vibrationsmätning sker idag kontinuerligt i två fasta mätpunkter och således registreras
varje sprängsalva. Mätpunkterna är placerade på fastigheterna Lilla Takstens 1:20 och
Stora Källstäde 1:35, se figur 3.2. Givarna sitter monterade på husgrunden (enl. standard
SS 460 4866) och registrerar på så sätt den inkommande vibrationen. Toppvärde för
varannan minut registreras. När vibrationsnivån överstiger en viss nivå sk. triggnivå
spelas dessutom ett kurvförlopp in, detta ger möjligheten att analysera vibrationerna från
sprängningarna och vid behov kunna föreslå åtgärder för att minska dessa vibrationer.
Mätningarna utförs och underhålls av personal från Nitro Consult.
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Figur 3.2. Positioner för vibrationsmätning och luftstötvågsmätning (röda ringar). Till
vänster Stora Källstäde 1:35, vibrationsmätning. Till höger Lilla Takstens 1:20
vibrationsmätning och luftstötvågsmätning.
Genom att följa upp sprängningar på detta sätt kan man verifiera att den använda
modellen stämmer, korrigera den om man kommer i annan geologi med annan respons
samt utföra åtgärder om man behöver spränga i områden där man riskerar för höga
vibrationer.
Genom att planera sina sprängningar på detta sätt kan man med hög säkerhet hålla sig
under tillåtet värde. Normalt när det är ett s.k.. riktvärde som sprängningarna skall
understiga planeras sprängningarna med 84% säkerhet. I figur 3.3-3.5 visas
prognostiserade maximala vibrationsnivåer för de tre ansökta områdena. Detta har gjorts
som "vibrationskartor" där maximala prognostiserade nivåer visas som iso linjer.
Prognoserna utgår från analysen i figur 3.1.
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Figur 3.3 Prognostiserade maximala vibrationsnivåer i det norra området. Högst
vibrationer vid bostadshus är prognostiserade till området väster om brytområdet där
maximal nivå vid närmast hus prognostiserats till ca 3,7 mm/s. Det ska dock noteras att
pallhöjden kommer att vara något lägre längst mot väster vilket innebär en mindre
laddning, detta har inte inkluderats i modellen varför den verkliga vibrationsnivån
kommer att vara något lägre i detta område.
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Figur 3.4 Prognostiserade maximala vibrationsnivåer i mittområdet. Detta området
ligger långt från närmaste bostadshus och förväntas inte generera vibrationer över i
mm/s vid något bostadshus.
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Figur 3.5 Prognostiserade maximala vibrationsnivåer i det södra området. Högst
vibrationer vid bostadshus är prognostiserade till både området nordväst och sydost
om området där närmaste bostäder maximalt kan få vibrationer strax över 2,5 mm/s.

3.2.

Luftstötvågor

3.2.1.

Allmänt

Luftstötvågen är en tryckförändring som uppstår vid sprängning. Höga luftstötvågor kan
leda till skador på byggnader, framförallt gäller detta fönsterskador och putsnedfall.
Säkra nivåer för detta anges i Svensk Standard SS 02 52 10 Vibration och stöt —
Sprängningsinducerade luftstötvågor - Riktvärden för byggnader (1996).
Högsta tillåtna värde för luftstötvåg enligt Svensk Standard SS 02 52 10 är 500 Pä
reflektionstryck. Som jämförelse visar studier att risken för att en fönsterruta går sönder
är 0,1 % vid 700 Pä1.
Luftstötvågen kan dock upplevas störande då den inne i huset upplevs på samma sätt som
markvibrationen.

Stig Olofsson "Modern Bergsprängningsteknik"
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För att minimera denna störning sätter tillståndsgivande myndigheter (Länsstyrelse,
MPD eller Mark och Miljödomstol) restriktioner på hur stora luftstötvågorna får vara vid
närliggande bostäder.
3.2.2.

Orsaken till uppkomsten av luftstötvågor

Luftstötvågor från sprängning uppkommer framförallt av två orsaker. Den första är att
sprängningen orsakar att en stor mängd sten trycks framåt i hög hastighet vilket i sin tur
skapar en luftstötvåg. Den andra är att sprängämne kommer för nära omgivande luft och
att den gasexpansion som sker i detonationen i sig ger upphov till en luftstöt. Medan den
första orsaken alltid ger upphov till en viss luftstöt är det ofta den andra som vid enstaka
tillfällen ger upphov till oväntat höga nivåer.
Orsaken till oväntat hög luftstötvåg kan vara sprängningsförfarande (exv. dålig
förladdning) eller rent av geologiskt slag etc. som inte går att upptäcka. Inträffar detta i
kombination med ofördelaktiga meteorologiska förhållande kan luftstötvågstrycket bli
hög.
3.2.3. Prognostisering och kontroll
Hur stor luftstötvågen blir i omgivningen beror på ett antal faktorer, viktigast av dessa är:
•

Avstånd mellan detonation och hus (mätpunkt)

•

Samverkande laddning (normalt laddningen i ett borrhål)

•

Sprängämnets egenskaper

•

Tidsfördröjning mellan de olika detonationerna

•

Överföringsfaktor, dvs. hur bra energin från sprängmedlet når ut i luften

•

Meteorologi dvs. väderförhållanden, vindriktning, molnbas etc.

Prognostiseringen av luftstötvågor är inte alltid lika "enkel" som för vibrationer.
Kopplingen mellan samverkande laddning och avstånd är inte alls lika tydlig och
spridningen blir därför stor.
Skyddsåtgärder för att minska luftstötvågen är därför inriktat på olika sätt att minska
energiutbytet sprängmedel — luft. Det gäller alltså att minimera energiförluster till luft
och eftersträva att så mycket som möjligt av energin i sprängämnet går till att losshålla
berg vilket ju även är det huvudsakliga syftet med sprängningen.
Luftstötvåg har mätts vid Lilla Takstens 1:20 sedan 2008, se figur 3.2. Mätning sker
kontinuerligt och givaren sitter monterad på fasaden (inom 10 cm från fasad enl.
standard SS 02 52 10) och registrerar följaktligen s.k. reflektionstryck. Inspelning av
kurvförlopp sker då vibrationsmätaren triggas igång (dvs. uppnår en förbestämd
vibrationsnivå sk "triggnivå") och kurvförlopp spelas då in både för vibration och
luftstötvåg. Mätningarna utförs och underhålls av personal från Nitro Consult.
Data från samtliga sprängsalvor sedan 2014 kan ses i figur 3.6. Noteras kan att samtliga
uppmätta luftstötar varit långt under tillåten nivå, högsta uppmätta värde är strax över 60
Pä (reflektionstryck (= 30 Pä frifältsvärde)).
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Figur 3.6. Luftstötvågsmätningar vid Lilla Takstens 1:20 Uppmätta salvor 2014-2017
(reflektionstryck).
För att prognostisera luftstötvågstryck kan vi använda samma metodik som för
vibrationer, eftersom spridningen är betydligt större behöver vi dock mer data för att
kunna göra en analys. I figur 3.7 har vi plottat mätningarna från mätpunkten vid Lilla
Takstens 1:20 (röda prickar) tillsammans med data från ett stort antal andra bergtäkter
och gruvor i Sverige (blå prickar). Detta låter sig göras eftersom egenskaperna i mediet
luftstötvågen går genom (luft) inte ändrar sig på samma sätt som det geologiska mediet
markvibrationen går genom.
Detta diagram har sedan använts för att prognostisera maximalt luftstötvågstryck kring
kalkbrottet. För prognosen har 98% linjen använts. Orsaken till att en högre
säkerhetsmarginal används på luftstötvågstryck relativt markvibrationen är att
avståndsbetydelen är mindre när det gäller luftstötvågen, dvs för markvibrationen gäller
att bara vid de absolut närmaste salvorna kan det höga värdet inträffa. När det gäller
luftstötvågen är det betydligt fler salvor som kan vara delaktiga i detta.
Prognoser för maximala luftstötvågstryck kan ses i figurerna 3.8 - 3.10.

Figur 3.7. Luftstötvåg smätning ar vid Lilla Takstens 1:20 Uppmätta salvor 2014-2017
(reflektionstryck) röda punkter, plattade tillsammans med ett stort antal mätningar
från andra takter och gruvor (över 1000 salvor).
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Figur 3.3 Prognostiserade maximala luftstötvågstryck i det norra området. Högst
luftstötvågstryck vid bostadshus är prognostiserade till området väster om
brytområdet där maximal nivå vid närmaste hus prognostiserats till ca 45 Pä (go Pä
reflektionstryck).
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Figur 3.4 Prognostiserade maximala luftstötvågstryck i mittområdet. Högst
luftstötvågstryck vid bostadshus är prognostiserade till området väster om
brytområdet där maximal nivå vid närmaste hus prognostiserats till ca 23 Pä (46 Pä
reflektionstryck).
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Figur 3.4 Prognostiserade maximala luftstötvågstryck i mittområdet. Högst
luftstötvågstryck vid bostadshus är prognostiserade till både området nordväst och
sydost om brytområdet där maximal nivå vid närmaste hus prognostiserats till ca 3540 Pä (70-80 Pä reflektionstryck).

3.3.
3.3.1.

Stenkastning
Allmänt

I samband med detonation frigörs en stor mängd gas under högt tryck vars syfte är att
fragmentera och lossa bergvolymen. Denna process förorsakar även oönskade effekter
som exempelvis stenkast.
Vid produktions- och större anläggningssprängning där täckning av salvorna inte är
möjlig förekommer alltid stenkast, dock oftast i mindre omfattning och där kastlängderna
inte är speciellt långa. Detta bygger på ett kontrollerat sprängningsförfarande med
normala säkerhetsåtgärder avseende förladdning, tändföljd, bergrensning,
borrhålsprecision, laddning av salvans första rad etc. Noggrannheten i utförandet av
dessa säkerhetsåtgärder är avgörande för hur stor risken för stenkast är samt hur långa
kastlängder som kan förväntas.
Vid vissa tillfällen kan dock stenar kastas längre. Detta är relativt ovanligt och beror
nästan uteslutande på att något gått fel i salvan.
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3.3.2.

Orsaken till oönskat stenkast

Orsaken till oönskad stenkastning kan påstås vara antingen att avståndet mellan
sprängmedlet och bergytan är för liten (dvs. försättningen eller förladdningen) eller att
mängden sprängmedel är för stort.
För liten försättning kan bero på exempelvis felborrning, dvs. att borrhålet hamnar för
nära ytan eller att berg i framkant rasat ut och av det skälet skapar en mindre försättning
än planerat.
För stor laddning kan exempelvis bero på hålrum i berget där sprängmedel samlas eller
felborrning som resulterar i att två borrhål går ihop.
3.3.3.

Kontroll

Det är generellt svårt att följa upp stenkastning, det som sker idag är att sprängaren skall
notera i sprängjournalen om man ser att det sprutat mer sten än normalt.
Ett proaktivt arbete när det gäller stenkastning handlar framförallt om att underhålla de
rutiner som gör att skyddsåtgärderna följs på ett riktigt sätt.
3.3.4.

Skyddsavstånd

Generellt rekommenderas, vid användande av 89 mm borrhål, ett skyddsavstånd på 420
m framför salvan och 240 m bakom (enligt figur 3.1). Dessa avstånd gäller under
förutsättning att man har en "normal" säkerhetsnivå och normala sprängtekniska
parametrar (laddning, försättning, hålavstånd etc) vid sprängningarna. Genom att öka
längden på förladdningen kan man minska kastlängder bakåt och på samma sätt kan man
minska avståndet framåt genom att öka försättningen.

Framåt

Pallfront

Bakat

Figur 3.1 Säkerhetszonens utformning. Den runda cirkeln gäller kratereffekt (det vill
säga för bakåtkast) medan det utökade området iframåtriktningen gäller kasten från
pallkant.
Detta innebär i praktiken att det finns några områden där salvorna ska riktas från
omgivande objekt. Detta gäller framförallt i norra området. I norr finns vindkraftverk ca
250 m från brytningsområdet och i väster finns luftledningar, väg samt transportband.
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4. Kontroll och Skyddsåtgärder
4.1.

Allmänt

Till viss del skiljer sig skyddsåtgärderna mellan de tre diskuterade formerna av
omgivningspåverkan (vibrationer, luftstötvåg och stenkast) men i viss mån är de mycket
lika. Allmänt kan konstateras att vibrationerna är starkt korrelerade till mängden
sprängämne i varje borrhål (sk. samverkande laddning) och är därför lättast av de tre att
beräkna. Det finns dock alltid en direkt kostnad kopplad till vibrationsvillkoret - det är
samma energi i sprängningen som fragmenterar berget som ger upphov till vibrationer i
omgivningen.
Luftstötar och stenkast är istället kopplat till bieffekter vid sprängningen, det är energi
som går till något annat än syftet med sprängningen och en optimerad sprängsalva har
därför låga luftstötar och inga kast (vilket är något annat än den önskvärda framlyftningen av salvan). Både höga luftstötar och stenkastning uppstår oftast när för mycket
sprängämne hamnar för nära den "fria ytan" och energi riktas ut ur berget istället för dit
den var ämnad. Skyddsåtgärder för att minska kastrisker och luftstötar är därför mycket
lika.

4.2.

Mätning av vibrationer och luftstötvåg

I dag mäts på två platser vid Klinthagen (blå prickar i figur l). När verksamheten flyttar
norr och söderut bör mätpunkterna kompletteras med mätning i de närmaste
byggnaderna kring verksamheten (röda prickar). Möjligtvis kan en av de befintliga
mätpunkterna flyttas om man vill begränsa antalet mätpunkter.
Mätning i de norra mätpunkterna behöver inte ske när produktion sker i söder och på
motsvarande sätt behöver mätning inte ske i de södra mätpunkterna när produktion sker
i norr. Här bör det följaktligen vara upp till bolaget om man väljer att flytta mätpunkterna
beroende var produktion pågår eller om man väljer att ha fasta mätpunkter.

Figur 4.1, förslag på mätpunkter, röda
prickar är förslag på kommande
mätpunkter medans de blå markerar de
nuvarande. Blå linjer visar
prognostiserade max-utbredning för
vibrationsnivåerna 3 resp. 4 mm/s.
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4.3.

Skyddsåtgärder vibrationer

Skyddsåtgärder som används för att hålla nere vibrationsnivåerna vid sprängning är
följande:
1) Inget borrhål laddas mer än vad som är beräknat, detta då en individuell kontroll av
laddningen i varje borrhål utförs, dvs. om planerad mängd sprängmedel i borrhålet
överskrids så stoppas laddningen från bulkbilen. Det ger en minskad risk för att stora
mängder sprängämne ska kunna bli koncentrerade i öppna sprickplan eller hålrum inne i
berget.
2) Tändplanerna planeras så att bara ett hål åt gången detonerar.
3) Genom att vibrationsmätningar sker kontinuerligt och vid varje salva kan man följa
upp och justera laddningsmängder, tändplaner etc., om trenden pekar på art risk för
överskridande föreligger. Enligt prognosen kommer dock vibrationerna att vara på en låg
nivå så länge skyddsåtgärderna följs och inget tyder på att vibrationsnivån någon gång
kommer att överstiga 4 mm/s vid något hus så länge de laddningsmängder som är
planerade används.
Vid påvisade trender för överskridande finns ytterligare skyddsåtgärder att
vidta, detta gäller framförallt området kring taksten (formellt inom
innevarande tillstånd)
a) Delad laddning: eller däckad laddning (dvs. man skjuter av varje hål i två steg med två
tändhattar med grusning emellan (se figur 4.2).
Däckad laddning kan om många hål ingår i sprängsalvan innebära komplexa tändplaner.
För att garantera att sprängplanen är korrekt uppbyggd har sprängentreprenören tillgång
till en programvara där man kan testa sina tändplaner för att säkerställa att ingen
samverkan mellan olika hål riskerar att förekomma.

Stencwig

Cfn:-G-l 1E2-.HQ

Kor. *C 2£ms 15 Om
Stemrwig

CMMM.1S26.1feg

i-KCn«C 120m* 20 Dfr

Figur4.2. Exempel på "däckad" laddning, det röd-rastrerade området representerar var
laddningen är placerad medan de grå områdena är fyllda med grus. I exemplet i bilden
detonerar den övre laddningen efter 35 ms och den undre efter 120 ms. Detta är en lång
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tid i sprängningssammanhang och innebär att vibrationerna från de två laddningarna
inte kommer att samverka vid mätpunkten.
b) Minskad borrhålsdiameter (76 mm) + via behov delad laddning
Gå ner i borrhålsdiameter till 76 mm för att minska mängden sprängmedel. I dag används
89 mm borrhål vilket innebär 6,1 liter sprängämne per meter. Går man ner till 76 mm hål
laddar man istället 4,5 l/m eller en reduktion med 26 %. Eftersom den specifika
laddningen (kg sprängämne per kubikmeter berg) alltid måste vara densamma kräver
mindre borrhålsdiameter att fler borrhål borras.
c) Elektroniska tändare för att styra detonationen med ytterligare precision
Detta innebär att man kan ta bort risken för att två laddningar skall detonera samtidigt,
särskilt vid komplexa sprängplaner kan detta vara betydelsefullt. Normalt används
pyrotekniska sprängkapslar "Nonel" vilka har en viss spridning gällande detonationsintervall.
d) Optimering av tändplaner, tidigare undersökningar visar att fördröjningstider kring 35
ms är optimala i området

4.4.

Skyddsåtgärder luftstötvåg

Följande skyddsåtgärder tillämpas i verksamheten för att förebygga förhöjda värden vid
mätning av luftstötvåg:
1) Oladdad del i toppen av borrhålet anpassas för att minimera luftstötvågen.
2) Stenkrossmaterial av anpassad fraktion används för att "proppa" borrhålet efter
laddning. Detta för att undvika sk. urblåsning.
3) När borrhålsdjupet överstiger 10 m mäts alltid de två första hålraderna in samt att
stuffen scannas, detta för att kunna ha kontroll över den verkliga försättningen. Är
försättningen för liten åtgärdas detta antingen genom att ladda mindre i borrhålet (om
avvikelsen inte är för stor) eller genom att borra om det felborrade hålet.
4) Inget borrhål skall laddas mer än vad som är beräknat, detta då laddningen av varje
individuellt borrhål kontrolleras. Överskrids förväntad laddningsmängd stoppas
laddningen från bulkbilen. Detta ger en minskad risk för att stora mängder sprängämne
ska kunna bli koncentrerade i öppna sprickplan eller hålrum inne i berget.
5) Tändplanerna planeras så att bara ett hål åt gången detonerar.
Genom att luftstötvågsmätning sker kontinuerligt och vid varje salva kan man följa upp
och justera metodiken om trenden pekar på att risk för överskridande föreligger. Enligt
prognosen kommer dock luftstötvågstrycket att vara på en låg nivå så länge normala
skyddsrutiner följs.
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Skyddsåtgärder stenkast

Följande skyddsåtgärder tillämpas i verksamheten för att undvika stenkastning:
1) När borrhålsdjupet överstiger 10 m mäts alltid de två första hålraderna in samt att
stuffen scannas, detta för att kunna ha kontroll över den verkliga försättningen. Är
försättningen för liten åtgärdas detta antingen genom att ladda mindre i borrhålet (om
avvikelsen inte är för stor) eller genom att borra om det felborrade hålet.
2) Renskrapning av löst material på bergytan: Minskar risken för lösa stenar som kan öka
kastrisken. Förbättrar förhållanden för "påhugg" vid borrning av borrhålen. Underlättar
utsättning av den planerade borrplanen.
3) Oladdad del i toppen av borrhålet anpassas till rätt längd och kontrollmäts för att
minimera kastrisk från toppen av sprängsalvan sk. kratereffekt. I områden där kastrisken
inte är uppenbart låg skall den oladdade delen vara minst lika lång som försättningen.
4) Stenkrossmaterial av anpassad fraktion används för att "proppa" borrhålet efter
laddning. Detta för att undvika sk. urblåsning.
5) Tändplan där intervalltider mellan borrhålen är anpassade efter bergkvalité och
borrplan.
6) Inget borrhål skall laddas mer än vad som är beräknat, detta då laddningen av varje
individuellt borrhål kontrolleras. Överskrids förväntad laddningsmängd stoppas
laddningen från bulkbilen. Detta ger en minskad risk för att stora mängder sprängämne
ska kunna bli koncentrerade i öppna sprickplan eller hålrum inne i berget.
7) Sprängningarna skall även, när behov föreligger, riktas från närliggande bebyggelse
eller känsliga objekt. Detta gäller framförallt i det norra området: dels norr om området
där vindkraftverk ligger ca 250 m från brytområdet samt väster om området där väg 689
samt luftledningar (och transportband) finns, sprängningarna hindras inte men
riktningen på salvorna masta väljas ifrån objekten.

Under förutsättning att dessa åtgärder sköts på ett korrekt sätt kan sprängningar utföras
utan att riskera s.k. opåräknad stenkastning.
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5. Slutkommentarer
Denna rapport innehåller prognoser för omgivningspåverkan tillsammans med de
åtgärder verksamheten bör utföra för att begränsa denna omgivningspåverkan. Om vi
jämför de utförda prognoserna med de villkor som gäller för verksamheten idag kan
följande konstateras:
Gällande villkor:
Vibrationer: Vid sprängning får vibrationshastigheten inte överskrida 4 mm/s vid mer än
10 % av mättillfällena per år (mätning enligt SS 460 4866).
Luftstötvåg: Luftstötvåg till följd av sprängning får som begränsningsvärde inte överstiga
100 pascal mätt som frifältsvärde (200 Pä reflektionstryck), (mätning enligt SS 02 5210).
Villkoret anses uppfyllt om begränsningsvärdet innehålls i 95% av mätningarna.
Historiskt kan konstateras att villkoret fungerat bra, under den period som studerats i
denna rapport (juli 2013 till december 2017) har 4 mm/s bara överskridits en gång (dec
2013) i en (mp 3) mätpunkt, dvs i ca 0,2 % av salvorna! Gällande luftstötvågen har 100 Pä
aldrig överskridits.
De prognoser som gjorts i denna rapport för de nya brytområdena visar att
begränsningsvärden inte heller framåt riskerar att överträdas, dvs brytningen kan ske på
det sätt och med de laddningar som planeras utan att dessa värden riskerar att
överskridas. Detta förutsätter naturligtvis att de kontroll- och skyddsåtgärder som
beskrivs i denna text efterföljs.
Det bör noteras att trots att villkoren inte överskridits på flera år är det viktigt att
villkorsskrivningen tillåter enstaka förhöjda värden. Orsaken till detta är att det vid
extremfall kan inträffa att t ex luftstötvågstrycket blir betydligt högre än förväntat (se
exempelvis figur 3.7), detta exempelvis p.g.a. ogynnsamma sprickor och slag i
kombination med "fel" väderförhållanden. Orsaken till den ytterligare tilläggsskrivelsen
är alltså att, så länge inte skador riskeras på byggnader, bör detta inte föranleda en
lagöverträdelse.
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Sammanfattning
Beräkningarna visar att den planerade brytningen i de sökta nya och kvarvarande
befintliga områdena, med angivna förutsättningar kan innehålla nuvarande bullervillkor
(motsvarande naturvårdsverkets riktvärden) vid närmaste bostäder, dag- och kvällstid
samt dagtid helg.
För att innehålla ljudnivån 40 dBA nattetid (kl.05:30-06:00 och 22:00-22:30) kan
endast en begränsad verksamhet bedrivas vilket innebär att endast trucktransporter
och lastmaskiner kan vara drift (l st. av vardera/brott).
Den ekvivalenta ljudnivån dagtid i omgivningen från sökta verksamheter beräknas
framförallt påverka bostäderna väster om transportbandet (3bl-3b2) där ljudnivån i
ett normalfall med borrning i Nordkross, ökar med 2-4 dBA jämfört med den
nuvarande verksamheten i Klinthagentäkten. I nuläget dominerar buller från
transportbandet ljudnivån vid dessa bostäder vid normal drift. Kvällstid beräknas
ljudnivån bli oförändrad.
Vid bostäderna väster om täktområdet (6b) beräknas den ekvivalenta ljudnivån dagtid
i ett normal fall till 42 dBA, en ökning med ca 3 dB. I vissa skeden såsom när ytan för
homogeniseringen ska iordningställas resp. vid inledande brytning av Södra Klinthagen
beräknas ljudnivån dagtid till som mest 48 dBA. Kvällstid beräknas ljudnivån normalt
vara oförändrad.
Vid fastigheterna i söder längs väg 148 (4b-5b) beräknas ljudnivån bli oförändrade och
som mest uppgå till 50 dBA dagtid.
Bostäderna norrom Storugns (Mätpunkten 2) påverkas beräkningsmässigt inte av
buller från verksamheten i Klinthagen pga. av det stora avståndet (> 2km).
Buller från annan verksamhet utanför Klinthagens täktområde, såsom verksamheten i
Storugns, vindkraftverk, Gotland Ring och trafik på väg 148 beskrivs också i
rapporten.

Datum: 2018-02-13

Klinthagen Bullerutredning inför tillståndsansökan 2017_0213

Sida 3 (31)

RAPPORT
1

Bakgrund

Nordkalk planerar att ansöka om tillstånd för utvidgad bergtäkt i anslutning till
Klinthagentäkten inkl. en homogeniseringsanläggning.
Med underlag av tidigare utförda bullermätningar på aktuell utrustning och aktuella
brytplaner har beräkningar av förväntade ljudnivåer utförts. I beräkningarna har mobil
utrustning som t.ex. borraggregat placerats i bullermässigt mest ogynnsamma lägen
för att beskriva ett värsta fall.
Stenen ska brytas, krossas etc. i Klinthagentäkten för att sedan transporteras till
Storugns som tidigare.
I denna rapport redovisas förväntade ljudnivåer från sökta verksamheter.

2

Förutsättningar

2.1

Gällande bullervillkor

Enligt dom i mark och miljödomstolen (M 2175-14) dat. 2014-11-20 gäller:
"Buller från täktverksamheten får inte, utomhus vid bostäder, överstiga någon av
nedan angivna ljudnivåer.
Ekvivalenta nivåer:
- 50 dB (A) dagtid (kl. 07-18)
- 40 dB(A) nattetid (kl. 22-07)
- 45 dB (A) övrig tid
Momentana ljud:
- 55 dB(A) nattetid (kl. 22-07)
Om det förekommer hörbara tonkomponenter ska en generell sänkning av
ekvivalentvärdena ske med 5 dB(A).
Bullernivåerna ska kontrolleras sex månader efter det att tillståndet har tagits i
anspråk och därefter vartannat år eller efter det att ändringar har vidtagits i
verksamheten som kan påverka bullernivåerna mer än obetydligt. Bullernivåerna ska
även kontrolleras om det framställts berättigade klagomål på buller från
verksamheten. Kontroll ska ske genom mätningar eller närfältsmätningar och
beräkningar."

2.1.1

Kommentarer till bullervillkor

Buller från transportbandet resp. trucktransporter från takten omfattas av Klinthagens
bullervillkor ovan.
I naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller (2015)
anges tidsperioden för natt, kl. 22-06. Tidigare var den kl. 22-07.
Närliggande bostäder framgår av Figur l nedan.

2.2

Drifttider

Verksamheten är planerad att bedrivas i 2-skift kl. 05:30-22:30.
Borrning och skutknackning planeras endast ske dagtid kl. 06-18.
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3

Omradesbeskrivning

Närmaste bostäder till Klinthagentäkten ligger söder resp. väster om takten och
transportbandet till Storugns, se Figur 1. Öster om täktområdet ligger Natura 2000
området, Hoburgsmyr.
Kortaste avstånd från brytområderna till bostäder i söder är ca 400 m och i väster ca
700 m.

Norr om Klinthagentäkten finns tillstånd för tretton vindkraftverk (Siral System Co AB)
samt en motorbana (Gotland Ring). Närmaste avstånd till bostäderna i väster är ca
600 m (från vindkraftverk) resp. 1000 m (från Gotland Ring). Avståndet till bostäderna
söder om Klinthagentäkten är > 3 km.

Mellan bostäderna i söder och täktområdet går väg 148.

I avsnitt 6 redovisas även beräknade bullerbidrag från dessa verksamheter.
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Figur 1. Nya täktområden är markerat med röda ringar och nuvarande med grå.
Närliggande bostäder - blå ringar. Övriga verksamheter är markerade med lila och
gröna ringar

4

Verksamhetsbeskrivning

4.1

Nuläge

l nuläget bedrivs brytning av kalksten på pall l och pall 2, se figur 1. Stenen krossas i
den befintliga primärkrossen och transporteras på befintligt band till Storugns, se figur
1-2.
Nordkalk producerar även en alternativ kvalitet s.k. märgelsten som skiljer sig från
den som normalt produceras i den ordinarie driftens stenkvalitet. Eftersom det
alternativa materialflödet inte kan skickas in i primärkrossen med tillhörande
transportband måste krossningen genomföras med ett mobilt krossverk med
tillhörande siktverk. Nuvarande placering av den mobila krossen framgår av figur 2
(alt. 1).
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Figur 2. Placering av mobil kross nuläge (alt 1)) resp. framtida(alt.l-2) på pall 2 nivå
(röd) primärkross (svart) och homogeniseringsteg (
).
Transport till Storugns av den mobilkrossade stenen med de truckar som finns i
Klinthagen sker kampanjvis och ingen materialtransport av sten från andra brytfronter
äger rum samtidigt. Totalt beräknas ca 200 -250 trucktransporter per månad de
månader på året som denna alternativa stenkvalitet ska transporteras till Storugns,
vilket innebär ca 16 dumpers per timme om 40 - 60 ton per fordon. I dagsläget sker
transporter på befintlig truckväg enligt Figur l och 3 (gulstreckad).
För en fördjupad beskrivning av den nuvarande verksamheten hänvisas till TB (Teknisk
beskrivning).

4.2

Sökt nytt tillstånd

Nordkalk planerar att söka tillstånd för brytning i ett nytt område i den nordvästra
delen, mellersta delen resp. i sydvästra delen av Klinthagen, rödstreckade områden i
figur 1. Maskiner och utrustning förutsätts vara desamma som i nuläget med brytning
på två fronter.
För de planerade nya täktområdena planeras ett homogeniseringssteg, där stenen från
de olika brytfronterna blandas innan kalkstenen krossas i primärkrossen i takten.
Homogeniseringen kommer att ske med hjälp av två frontlastare. Placering framgår av
figur 2.
Den mobila krossen kommer att placeras i mitten av Klinthagentäkten i ett befintligt
pall 2-brytområde alternativt i det sökta brytområdet, Södra Klinthagen.
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Homogeniseringssteg, primärkross och den mobila krossens tänkta placering framgår
av Figur 2.
En ny truckväg planeras för transporter till Storugns med planerad sträckning längre
österut. Två alternativa dragningar A och B, enligt figur 3.

Figur 3. Befintlig (
) resp. två alternativa nya dragningar av ny truckväg
genom Klinthagentäkten, A och B (brun).

Beräkningar
5.1

Beräkningsmetod

Beräkningarna är baserade på en gemensam nordisk modell för beräkning av externt
industribuller, DAL32 ("Environment noise from industrial plants. General prediction
method." Lydtekniskt laboratorium, report nr 32, Lyngby, Danmark 1982).
Beräkningarna genomförs i oktavband och avser ett s.k. "medvindsfan", dvs.
vindriktning från källa till mottagare (± 45°). Som hjälpmedel har använts
datorprogrammet SoundPlan ver. 7.4 där ovanstående beräkningsmodell ingår.
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5.2

Förutsättningar

Beräkningar har utförts för ett stort antal fall för att beskriva ett värsta fall ur
bullersynpunkt vid närliggande bostäder, för nuläge och sökt nytt tillstånd i den
nordvästra delen av takten resp. södra Klinthagen (streckade områden i figur 1) inkl.
kvarvarande brytområden i befintligt tillstånd som kan brytas i framtiden.
A.

a) Nuläge: Brytning längst västerut i nybrytsområdet (odämpat
borraggregat) samt på pall 2 nivå norr om pall 2 sjön (dämpat
borraggregat). Borrning på båda brytfronterna, skutknackare, 2
grävmaskiner, 2 hjullastare och 5 st. bergtruckar (totalt 25
transporter/tim) samt mobil kross vid brytfronten norr om pall 2 sjön inkl.
primärkross och transportband. Detta motsvarar dagtid vardagar, Tabell 1.
b) Som ovan men utan borrning och den mobila krossen vilket motsvarar
ett fall kvällstid eller dagtid helg, Tabell 2.

B.

a) Brytning i södra Taksten (söder om gamla vägbanken), dämpat
borraggregat inkl. transportband, primärkross, homogenisering och
transporter till primärkross/homogenisering (totalt 25 st/tim) Dagtid Tabell 3.
b) Brytning Rauken, borrning med odämpad borr inkl. transportband,
primärkross, homogenisering och transporter till primärkross/
homogenisering (totalt 25 st/tim) - Dagtid Tabell 3.
c) som b) men med dämpad borr och med mobil kross - Dagtid Tabell 3.
d) Brytning P2S norrom rauken (odämpad borr) inkl. mobil kross,
transportband, primärkross, homogenisering och transporter till
primärkross/homogenisering (totalt 25 st/tim) - Dagtid Tabell 3.
e) Produktion Nordkross/NV Klinthagen och P2S utan borrning men med
mobil kross placerad i ett begränsat område bakom rauken, figur 6. Inkl.
transportband, primärkross, homogenisering och transporter till
primärkross/homogenisering (totalt 25 st/tim) - Kvällstid eller dagtid helg,
Tabell 3b.

C.

a) Brytning i Nordkross och NV Klinthagen pall 1: Dämpat borraggregat i
NV hörnet av Nordkross, skutknackare, 2 grävmaskiner, 2 st. hjullastare
och
5 st. bergtruckar (totalt 25 st/tim), kross, homogenisering och
transportband. Detta fall inkluderar även transporter från Storugns till
Nollahögen (totalt 16 st/tim) - Dagtid, Tabell 4.
b) Produktion Nordkross/NV Klinthagen inkl. transportband, primärkross,
homogenisering och transporter till primärkross/homogenisering (totalt
25 st/tim) - Kvällstid eller dagtid helg Tabell 4b.
c) Produktion Nordkross/NV Klinthagen inkl. transporter till
primärkross/homogenisering (Ist/brott, totalt 10 st/tim) men exkl.
transportband, primärkross, homogenisering - Nattetid Tabell 4c.
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D.

a) Inledande brytning Södra Klinthagen (odämpat borraggregat). Inkl.
mobil kross placerad mellan brytfront och homogenisering/primärkross,
homogenisering, primärkross och transportband - Dagtid, Tabell 5.
b) brytning i NO hörnet av Södra Klinthagen (odämpat borraggregat) med
mobil kross placerad bakom brytfronten, homogenisering, primärkross och
transportband - Dagtid, Tabell 6.
c) som b) men med den mobila krossen placerad mitt i brottet - Dagtid
Tabell 6.
d) som a) men utan borrning - Kvällstid eller dagtid helg, Tabell 7.
e) som b) men utan borrning - Kvällstid eller dagtid helg, Tabell 7.
f) som c) men utan borrning - Kvällstid eller dagtid helg, Tabell 7.

E.

a) Avbaning homogenisering inkl. primärkross och transportband.
Massorna läggs på samma ställe som i fallet för Södra Klinthagen Kvällstid eller dagtid helg, Tabell 8.
b) Avbaning som ovan inkl. produktion Nordkross/NV Klinthagen (fall A.b
ovan) - Kvällstid eller dagtid helg, Tabell 8.
c) brytning av berget för homogeniseringen (odämpat borraggregat )och
med den mobila krossen placerad intill bakom brytfronten inkl. primärkross
och transportband - Dagtid Tabell 9.

F.

Ny dragning av truckväg, alternativ A och B.

G.

a) Framtida normaldrift med brytning i Nordkross och NV Klinthagens
mellersta delar. Borrning med dämpat borraggregat 50% av tiden i resp.
brott, skutknackare, 2 grävmaskiner, 2 st. hjullastare och 5 st. bergtruckar
(totalt 25 st/tim), kross, homogenisering och transportband samt brytning
P2S norrom rauken (fall B-d) ovan) - Dagtid, Tabell 10.
b) som ovan utan borrning och mobilkross alt. med mobilkross placerad i
begränsat område norr om rauken enligt figur 6 - Kvällstid eller dagtid
helg, Tabell 3b.

5.2.1
Närliggande bostäder, kontrollpunkter
Beräkningar har utförts till närmaste bostäder väster om transportbandet
(beräkningspunkt 3bl-3b2), samt till bostäderna söder om takten (beräkningspunkter
4b-5b), se figur 4 nedan. Dessutom har beräkningar utförts till fastigheten väster om
södra Klinthagen, vid fastigheten Lärbro Stora Vikers 6:1 (beräkningspunkt 6b) samt
även till bostäder norrom Storugns, (beräkningspunkt 2b). Beräkningspunkterna
ligger nära Nordkalks mätpunkter i omgivningen (2-5).
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Figur 4. Nuvarande mätpunkter 2-5 (J<) samt beräkningspunkter 2b-6b (•/)
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5.2.2

Ljuddata

Följande ljuddata har använts i beräkningarna och baseras på ljuddata från mätningar
i Klinthagen samt AF Ljud och Vibrationers databas.
Utrustning
Kross
Tippning i kross
Mobilt krossverk
Homogen isering*
Bergtruck Komatsu HD 605
Grävmaskin Komatsu PC 1250 SP
lastning
Hjullastare Komatsu WA 600/Volvo
Borr Atlas Copco ROC F9
Borr Atlas Copco ROC 642
Atlas SmartROC T40 Silenced
Hydraulhammare
Transportband
Dumper 40, 60 ton
Dumper 25 ton
* Antagen ljudeffektnivå
** AF Ljud och Vibrationers databas

Ljudeffektnivå i dBA

Anmärkning
drifttid i %

115
114
122

100%
15 min/tim
100%
100%
100%

116
114 (110)
112

70%

109**/104
120
120**
115*
116*
79 dBA/m
114 (110)
111 (107)

70%
80%
80%
80%
25%
100%
100%
100%

Leverantören av den nya borriggen uppger en dämpning av ca 10 dBA jämfört med
odämpat utförande. I beräkningarna har emellertid endast 5 dB lägre ljudeffekt än för
befintligt ansatts då ljuddata för den nya dämpade riggen ännu inte kontrollerats.
I första hand bör den nya borriggen (Atlas SmartROC T40 Silenced) användas vid
borrning nära bostäder i angivna lägen. Om den äldre befintliga borriggen används i
dessa positioner måste den mobila skärmen, se figur 5, placeras mellan borr och
bostäder. Avståndet mellan borrhål och skärm får inte överstiga lim och borriggen
ska placeras mitt för skärmen, vilket innebär att även skärmen måste flyttas mellan
varje borrhål.

Figur 5. Mobil bullerskärm för borrigg
I beräkningarna har antagits att truckar kör med en hastighet av 50 km/h och att
tippning i kross pågår under totalt 15 min/tim.
Totalt antal trucktransporter till kross och/eller homogenisering från brytområdena har
ansatts till 25 st/tim.
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5.3

Resultat

Beräkningsresultaten redovisas nedan i tabellform vid närmaste bostäder norr om
Storugns (2b) resp. väster om transportbandet (beräkningspunkt 3bl-3b2) samt till
bostäderna söder och väster om takten (beräkningspunkter 4b,5b och 6b). Vidare
redovisas resultaten för utvalda beräkningsfall i form av bullerspridningskartor i 5 dBA
steg.
Beräkningsfallen är valda för att visa den mest ogynnsamma situationen för de olika
brytområdena m.h.t. resp. bostäder i olika riktningar.

5.3.1

A. Nuläge - befintligt tillstånd

Brytningen i nuläget påverkar framförallt buller vid fastigheterna söder om Klinthagen
(mätpunkter 4 och 5). Vid bostäderna i väster dominerar buller från det befintliga
transportbandet.
I Tabell l redovisas beräknade ekvivalenta ljudnivåer för det värsta scenariot, dagtid
med brytning längst västerut i nybrytsområdet (oskärmad borr) samt på pall 2 nivå
norr om pall 2 sjön (dämpad borr) inkl. mobil kross. I Tabell 2 visas fallet utan
borrning och mobilkrossning, vilket motsvarar situationen kvällstid och dagtid helg.
Tabell 1. A. Dagtid med brytning i nybrytsområde och norr om pall 2 sjön inkl. mobil
kross inkl. primärkross, transporter (max 25 st/tim) och transportband.
Beräknad ekvivalent ljudnivå i dBA
Beräkningspunkter/Fastigheter

Verksamhet
Dagtid

2b

3bl

3b2

4b

5b

6b

a) Nuläge

35

45

42

50

50

39

I Bilaga l visas beräknade totala ljudnivåer dagtid för nuläge (A.a) i form av
bullerspridningskartor i dB steg, 40, 45, 50 etc.
Buller från nuvarande verksamhet utan borrning och mobilkrossning redovisas i tabell
2, och beskriver verksamheten under kväll och dagtid helg.
Tabell 2. A. Kvällstid med produktion pall 1-2 (2,5 truckar/brott, 25 st/tim), exkl.
borrning och mobil kross.
Beräknad ekvivalent ljudnivå i dBA
Verksamhet

Beräkningspunkter/Fastigheter

Kvällstid (18-22) och
dagtid helg
b) Nuläge

2b

3bl

3b2

4b

5b

6b

34

45

40

43

44

37

5.3.2
B. Planerade brytområden - befintligt tillstånd
Planer finns att bryta resterande delar av Takstensområdet och "Rauken", se figur 6.
Detta kommer sannolikt att ske efter det att det sökta tillståndet för den nya
tillståndsansökan för Klinthagen har beviljats och får tas i anspråk . Buller från den
planerade homogeniseringen ingår därför i nedanstående beräkningsresultat.
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I tabell 3 redovisas högsta beräknade bidrag från resp. brytområde inkl. bidrag från
transportband, primärkross och framtida homogenisering inkl. transporter (totalt
25 st/tim). Högsta ljudnivåer beräknas till bostäderna i söder, 4b-5b.
Tabell 3. B. Dagtid med brytning i resp. område inkl. transportband, primärkross,
homogenisering och transporter till primärkross/homogenisering (totalt 25 st/tim).
Beräknad ekvivalent ljudnivå i dBA
Verksamhet

Beräkningspunkter/Fastigheter

Dagtid

2b

3bl

3b2

4b

5b

6b

a) Taksten dämpad borr

34

45

40

46

49

38

b) Rauken odämpad borr

34

45

40

48

50

39

c) Rauken dämpad borr
inkl. mobilkross

34

45

40

49

47

39

d) P2S (odämpad borr)
inkl. mobilkross

34

45

40

49

43

40

Av tabell 3 ovan framgår att endast ett av dessa områden kan brytas i taget för att
villkoret dagtid, 50 dBA inte ska överskridas vid bostäderna i söder.
Vid brytning i området Taksten söder om vägbanken krävs att det dämpade
borraggregatet alt. avskärmning används oavsett övrig verksamhet i Klinthagen för att
innehålla bullervillkoret dagtid, 50 dBA. Detta gälleräven vid brytning av Rauken om
den mobila krossen skall vara i drift samtidigt och placerad inom området norr om
Rauken, se figur 2 alt. 1.
Kvällstid kan den mobila krossen endast vara i drift med en placering inom ett
begränsat område där den blir skärmad mot bostäderna i söder och endast vid
produktion P2S (norr om Rauken) samt produktion i nybrytsområdet eller NV
Klinthagen/Nordkross, se figur 6 nedan. Detta gäller fram till dess att brytning av
Rauken påbörjas.

Krossplacering kvällstid

tUL. iuiLJ. I,
Figur 6. Möjlig placering kvällstid av den mobila krossen(H)
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Tabell 3b. B. Kvällstid med produktion pall 1-2 (totalt 25 st transporter/tim), utan
borrning inkl. mobilkrossning enligt figur 6 ovan och transportband, primärkross,
homogenisering och transporter till primärkross/homogenisering.
Beräknad ekvivalent ljudnivå i dBA
Beräkningspunkter/Fastigheter

Verksamhet
Kvällstid C 18-22) och
dagtid helg
e) P2S samt
NV Klinthagen/Nordkross

2b

3bl

3b2

4b

5b

6b

34

45

42

44

44

39

Slutsatser:
Samtliga kvarvarande brytområden i södra och mellersta delarna av takten har liten
marginal till gällande bullervillkor dag- och kvällstid. För att öka marginalen dagtid och
flexibiliteten i verksamheten rekommenderas att en rjuddämpad borrigg används i
möjligaste mån i dessa områden. Vidare kan vi konstatera att:
- När rauken bryts ut och skärmningen minskar kan mobilkrossning inte ske kvällstid.
- Avbaning i taksten bör och i den södra delen måste det ske dagtid samt anpassas till
annan verksamhet i takten.

5.3.3
Planerade nya brytområden - sökt verksamhet
Nedan redovisas olika fall som bedöms ge det högsta bidraget till bostäder i olika
riktningar. I samtliga fall härden nya homogeniseringsanläggningen antagits vara i
drift.
5.3.3.1
C. Nordkross och Nordvästra Klinthagen
Samtidig brytning i dessa två brott medför ett värsta fall med avseende på bostäder
väster om transportbandet (3bl-3b2). Dämpad borr förutsätts användas vid båda
brytfronterna men borrning sker bara i antingen Nordkross eller NV Klinthagen medan
transporter till homogenisering/primärkrossen sker från båda brotten. I beräkningen
har även medtagits transporter från Storugns till Nollahögen, se figur 3.
I tabell 4 redovisas beräknade ljudnivåer för ett värsta fall med borrning närmast
bostäderna (3bl-3b2) under ett slutskede då den planerade bullervallen i Nordkross
bryts ut.
Tabell 4. C. Dagtid med brytning i Nordkross (dämpad borr) inkl. transporter till
Nollahög (16 st/tim), transportband, primärkross, homogenisering och transporter från
Nordkross/NV Klinthagen till primärkross/homogenisering (totalt 25 st/tim).
Beräknad ekvivalent ljudnivå i dBA
Verksamhet

Beräkningspunkter/Fastigheter

Dagtid

2b

3bl

3b2

4b

5b

6b

a) Borrning NV Nordkross

36

47

48

44

44

38
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I Bilaga 2 visas beräknade totala ljudnivåer dagtid för värsta fall med borrning i NV
Nordkross (C.a) i form av bullerspridningskartor i dB steg, 40, 45, 50 etc.
I tabell 4b redovisas motsvarande fall utan borrning med produktion i Nordkross/NV
Klinthagen, inkl. homogenisering, primärkross och transportband, vilket beskriver
situationen kvällstid och dagtid helg.
Tabell 4b. C. Kvällstid exkl. borrning (2,5 truckar/brott, totalt 25 transporter/tim)
inkl. transportband, primärkross, homogenisering.
Beräknad ekvivalent ljudnivå i dBA
Verksamhet

Beräkningspunkter/Fastigheter

Kvällstid (18-22) och
dagtid helg
b) Nordkross/NV
Klinthagen

2b

3bl

3b2

4b

5b

6b

35

45

42

44

44

38

Under den del av arbetstiden som infaller kl. 05:30-06:00 resp. 22:00-22:30 gäller
riktvärdet för natt 40 dBA (enligt naturvårdsverkets vägledning, nattetid kl. 22-06).
Detta innebär att endast en begränsad verksamhet kan bedrivas. I tabell 4c redovisas
beräknade ljudnivåer med endast trucktransporter och lastmaskiner i drift.
Tabell 4c. C. Nattetid med begränsad verksamhet l truck och en lastmaskin/brott,
totalt 10 transporter/tim exkl. transportband, primärkross, homogenisering.
Beräknad ekvivalent ljudnivå i dBA
Beräkningspunkter/Fastigheter

Verksamhet
Nattetid kl. 05.30-06.00
22.0022.30
c) Nord kross/NV
Klinthagen

2b

3bl

3b2

4b

5b

6b

27

35

38

37

38

34

Slutsatser:
Den ekvivalenta ljudnivån dagtid i omgivningen från de sökta brytområdena
Nordkross/NV Klinthagen beräknas framförallt påverka närmaste bostäder väster om
transportbandet (3bl-3b2) där ljudnivån som mest ökar med 2-6 dBA, vid borrning i
Nordkross under ett slutskede, jämfört med den nuvarande verksamheten i
Klinthagentäkten. I nuläget dominerar buller från transportbandet ljudnivån vid dessa
bostäder vid normal drift.
Kvälls- och nattetid beräknas ljudnivån bli oförändrad.
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5.3.3.2
D. Södra Klinthagen
Inledande brytning av södra Klinthagen och med mobil kross placerad mellan brytfront
och homogenisering/primärkross blir ett värsta fall med hänsyn till Stora Vikers (6b)
NV om brottet. I detta första skede förutsätts en odämpad borrigg, se tabell 5.
Tabell 5. D. Dagtid med inledande brytning i NV Södra Klinthagen - odämpad borrigg
(inkl. homogenisering, primärkross och transportband)
Beräknad ekvivalent ljudnivå i dBA
Beräkningspunkter/Fastigheter

Verksamhet
Dagtid

2b

3bl

3b2

4b

5b

6b

a) NV Södra Klinthagen

34

45

40

49

47

48

I Bilaga 3 visas beräknade totala ljudnivåer dagtid för inledande brytning i NV hörnet
av Södra Klinthagen (D.a) i form av bullerspridningskartor i dB steg, 40, 45, 50 etc.
Mobilkrossen flyttas efter den inledande brytningen, då tillgängligt utrymme medger
ner i brottet och följer brytfronten.
I tabell 6 redovisas ett senare skede med borrning i den nordöstra delen av Södra
Klinthagen och med olika placeringar av den mobila krossen (MK), bakom
brytfronten(b) resp. mitt i brottet(c).
Tabell 6. D. Dagtid med brytning i NO Södra Klinthagen - odämpad borrigg (inkl.
homogenisering, primärkross och transportband)
Beräknad ekvivalent ljudnivå i dBA
Verksamhet

Beräkningspunkter/Fastigheter

Dagtid

2b

3bl

3b2

4b

5b

6b

NO Södra Klinthagen
b) M K bakom brytfront

34

45

40

50

45

42

c) MK mitt i brottet

34

45

41

51

47

42

Om den mobila krossen (MK) inte flyttar med brytfronten (som i fall b) i tabell 6 krävs
att en dämpad/skärmad borrigg måste användas i östra delen av Södra Klinthagen för
att villkoret dagtid 50 dBA ska innehållas vid bostäderna i söder (4b-5b).

I tabell 7 redovisas beräknade ljudnivåer för alternativen i tabell 5-6 utan borrning
vilket motsvarar verksamhet kvällstid och dagtid helg.
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Tabell 7. D. Kvällstid exkl. borrning - Södra Klinthagen (inkl. homogenisering,
primärkross och transportband)
Beräknad ekvivalent ljudnivå i dBA
Verksamhet

Beräkningspunkter/Fastigheter

Kvällstid (18-22) och
dagtid helg

2b

3bl

3b2

4b

5b

6b

d) NV Södra Klinthagen

34

45

40

49

47

38

NO Södra Klinthagen
e) MK bakom brytfront

34

45

40

44

43

39

f) NO Södra Klinthagen
b) M K mitt i brottet

34

45

41

47

46

39

Mobilkrossning kan endast ske kvällstid när krossen står nere i brottet och skärmas
söderut av brytfronten, fall e).
Slutsatser:
- Vid den inledande brytningen och fram till dess att mobilkrossen kan placeras i
brottet kan mobilkrossning endast ske dagtid.
- Borrning med odämpad borrigg och krossning i mobil kross kan ske dagtid, när
krossen är placerad skärmad, av brytfronten åt sydost.
5.3.3.3
E. Homogenisering
I ett första skede kommer berget öster om primärkrossen att brytas för att
iordningställa en yta för homogeniseringen. Detta innebär avbaning uppe på berget
och borrning. Närmaste bostad utgörs av Stora Vikers i väster (6b). Vi har förutsatt att
avbaningsmassorna läggs på samma ställe som i fallet för Södra Klinthagen.
I tabell 8 redovisas beräknade ljudnivåer i omgivningen vid avbaning inkl. primärkross
och transportband samt produktion-Nordkross/NV Klinthagen (totalt 25
transporter/tim). Observera att detta fall inträffar innan homogeniseringen tagits i drift
och ingår därför inte i resultat i tabell 8.
Tabell 8. E. Kvällstid- Avbaning homogenisering, inkl. primärkross och transportband
samt inkl. produktion Nordkross/NV Klinthagen enligt tabell 4b.
Beräknad ekvivalent ljudnivå i dBA
Beräkningspunkter/Fastigheter

Verksamhet
2b

3bl

3b2

4b

5b

6b

a) Avbaning
homogenisering

34

45

40

41

39

41

b) Totalt inkl. produktion
Nordkross/NV Klinthagen

35

45

42

45

44

43

Kvällstid (18-22) och

dagtid helg
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Avbaning för homogenisering kan ske samtidigt med produktion vid de två planerade
brotten Nordkross/NV Klinthagen (tabell 4b) eller nybrytsområdet och i P2S norr om
Rauken (totalt 25 transporter/tim till primärkrossen) utan att ljudnivån i omgivningen
överskrider 45 dBA (kvällstid och dagtid helger).
Under borrning och brytning av berget för homogeniseringen och med den mobila
krossen placerad intill bakom brytfronten beräknas ljudnivån till 45 dBA vid fastigheten
Lärbro Stora Vikers 6:1 (6b) , enligt tabell 9.
Tabell 9. E. Dagtid med brytning väster om primärkross - odämpad borrigg inkl.
primärkross och transportband och mobil kross (MK)
Beräknad ekvivalent ljudnivå i dBA
Beräkningspunkter/Fastigheter

Verksamhet
Dagtid

2b

3bl

3b2

4b

5b

6b

c) Brytning homogenisering

34

45

40

47

46

45

Slutsatser:
Den ekvivalenta ljudnivån från homogeniseringen när den tagits i drift beräknas som
mest till 41-42 dBA vid bostäderna i söder längs väg 148. Detta innebär att ingen
verksamhet vid homogeniseringen kan bedrivas nattetid.
5.3.3.4

F. Ny dragning av truckväg genom Klinthagentäkten

Ljudnivån har beräknats för två alternativa dragningar av ny truckväg genom
Klinthagentäkten, A och B enligt figur 3. Båda alternativen innebär marginella
förändringar för närliggande bostäder i söder (4b - 5b) medan ljudbidraget från
trucktransporter vid Stora Vikers väster om krossen blir lägre för bägge alternativen
med en östligare sträckning av vägen jämfört med nuvarande sträckning. Vid
bostäderna väster om transportbandet blir ljudnivån oförändrad då truckvägen där har
samma dragning som tidigare.

5.3.4

G. Sökt framtida verksamhet - Normal drift

I avsnitt 5.3.2-5.3.3 redovisas ett tänkt värsta fall för olika skeden och olika
verksamheter som kan bli aktuella i framtiden.
För att beskriva en framtida bullersituation under normal drift som beräknas pågå
under längre tid redovisas i tabell 10, ett fall med brytning i Nordkross och NV
Klinthagens mellersta delar. Borrning med dämpad borr 50% av tiden i resp. brott. I
detta fall ingår även brytning vid P2S norr om rauken (se även tabell 3, fall B.d).
Tabell 10. G. Dagtid med brytning i Nordkross/NV Klinthagen (dämpad borr) inkl.,
transportband, primärkross, homogenisering och transporter från Nordkross/NV
Klinthagen till primärkross/homogenisering (totalt 25 st/tim) samt brytning P2S.
Beräknad ekvivalent ljudnivå i dBA
Verksamhet

Beräkningspunkter/Fastigheter

Dagtid

2b

3bl

3b2

4b

5b

6b

a) Normal drift

36

47

46

50

44

42

Datum: 2018-02-13

Klinthagen Bullerutredning inför tillståndsansökan 2017_0213

Sida 19 (31)

RAPPORT

I Bilaga 4 visas beräknade totala ljudnivåer dagtid för normal drift (G.a) i form av
bullerspridningskartor i dB steg, 40, 45, 50 etc.
Den beräknade ekvivalenta ljudnivån kvällstid (G.b) utan borrning och mobil kross i
drift blir densamma som i nuläget för nybrytsområdet och P2S, se Tabell 3b.

6

Buller frän andra verksamheter

Nedan beskrivs buller från övriga verksamheter utanför Klinthagen takten.
För beräkning av buller från vindkraft och vägtrafik har samma beräkningsprogram
används men andra metoder anpassade för resp. verksamhet. T.ex används för
vindkraftbuller (NordZOOO).
Buller från motorbanan Gotland ring beskrivs med det underlag som funnits
tillgängliga. Inga beräkningar har utförts.

6.1

Storugns

För att beskriva ljudnivån från Nordkalks verksamhet i Storugns inkl. KPAB redovisas
utförda ljudmätningar i mätpunkter 2-3 (norr resp. söder om Storugns) vid olika
driftfall under åren 2005-2017 (Bilaga B:2:l "Sammanställning mätresultat 20052012" till MKB för Storugns kalkindustri 2012 har uppdaterats med mätresultat t.o.m.
2017).
Mätpunkternas placering framgår av figur 4 ovan.
I tabell 11 nedan redovisas uppmätta ljudnivåer i mätpunkt 2 -3 vid olika driftfall
under 2005-2017. Redovisade mätresultat är valda från medvindsförhållanden eller
mycket svag vind (< l m/s) mot mätpunkten.
Tabell 11. Uppmätta ekvivalenta ljudnivåer från befintlig verksamhet i Storungs
Driftfall

Uppmätt ekvivalent ljudnivå i
dBA i mätpunkt
2

3

Normalhög produktionStorugns

42-43

43-46

Med utlastning 0-70

42-45

44

50-54

48

Med utlastning 70-120

6.1.1

Anmärkning

Uppmätt ekv. ljudnivå

dvs. inkl. transportband
Uppmätt ekv. ljudnivå inkl.
normal produktion
"

Kommentarer

Verksamheten i Storugns bedöms ha försumbar inverkan på ljudnivån vid bostäderna
söder och väster om Klinthagentäkten (mätpunkt 4-6) pga. av det stora avståndet (>
2 km).
Mätpunkten 3 ligger väster om beräkningspunkterna 3bl-3b2 och påverkas sannolikt
mer av buller från utlastningen till fartyg än vid bostäderna närmare transportbandet.
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Vi utgår emellertid från att uppmätta ljudnivåer vid normalhög produktion i mp 3, 4346 dBA emellertid även är representativa för 3bl-3b2.
Bullervillkoren för verksamheten i Storugns är 5 dB högre än vad nuvarande tillstånd
för Klinthagen föreskriver, dvs. 55 dBA dagtid, 50 dBA kvällstid resp. 45 dBA nattetid.

6.2

Vindkraftverk

Ljudnivån till omgivningen från de 13 vindkraftverken har beräknats baserat på
underlag från Siral System Co AB. Av Tabell 12 och bullerspridningskartan i Error!
Reference source not found. framgår att det beräknade bidraget från
vindkraftverken <40 dBA vid närmaste bostäder (vid vindhastigheten 8 m/s på 10 m
höjd över mark).

Tabell 12. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i dBA från 13 vindkraftverk

Beräkningspunkter/ Fastigheter
3b

4b-5b

38-40

27-29

Figur 7. Bullerspridningskarta - 13 vindkraftverk. O Närmaste fastigheter.

6.3

Gotland Ring

Den maximala ljudnivån från buller från motorbanan(Gotland Ring) får enligt beslut
2003-09-29 uppgå till max 55 dBA dagtid vardagar (07-18) samt max 50 dBA kvällstid
(18-22) och helgdagar (07-18).
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Bullerriktvärden från motorsport och bilprovningsbanor anges som högsta ljudnivå
(maximal ljudnivå med integrationstiden "fast response"). Redovisningen av en
motorsportbanas bullerpåverkan till omgivningen sker därför genom att redovisa de
högsta ljudnivåerna vid närmast belägna bostäder och inte som ekvivalent ljudnivå,
vilket är fallet för externt industribuller och vindkraft.
Gotland Rings egna mätningar under åren 2015-2017 visar att den maximala
momentana ljudnivån varierat mellan 36-50 dBA vid bostäder på Vitärsvägen (norr om
Storugns) resp. 42-57 dBA vid bostäder väster om transportbandet.
Den uppmätta maximala ljudnivån varierar med typ av fordon på banan samt rådande
ljudutbredningsförhållanden, vindriktning etc. vid det aktuella mättillfället.
Buller från industrier anges däremot som en ekvivalent ljudnivå vid ett medvindsfall.
Det är inte möjligt att utifrån kravsatta eller uppmätta maximala nivåer från Gotland
Ring att addera detta bullerbidrag till den ekvivalenta ljudnivån från en industriell
verksamhet.
Den ekvivalenta ljudnivån är emellertid alltid lägre än den maximala. Hur stor
skillnaden är beror på antalet händelser och deras frekvens, se Figur 8.
Ljudnivå, dBA

Maxf
•j
65
60
55
0

1

2

3

4

5
Tid, min

Figur 8. Ekvivalent och maximal ljudnivå. OBS exemplet är inte hämtat från Gotland Ring

Den ekvivalenta ljudnivån från Gotland Ring vid närliggande bostäder beror sålunda på
en rad okända faktorer såsom banans utseende, antal och typ av fordon som kör

samtidigt.
Vi kan endast konstatera att bullerbidraget från Gotland ring till den ekvivalenta
ljudnivån vid närliggande fastigheter bör vara avsevärt lägre än de redovisade
maximala ljudnivåerna.

6.4

Buller från väg 148

Trafikbullernivån har beräknats från väg 148. Uppgifter om trafikmängder har erhållits
från trafikverket.
Matar 2014: totalt 1920 fordon/dygn varav 170 st. tunga fordon. Skyltad hastighet 90
km/h.
Beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer (Leqdygn) är 49-61 dBA och maximala
ljudnivåer (LAmax) är 63-80 dBA vid närmaste fastigheter. Beräknade ljudnivåer i
punkterna 4b och 5b visas i Tabell 13.
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Tabell 13. Beräknade dygnsekvivalenta och maximala ljudnivåer i dBA
Beräkningspunkter/ Fastigheter

4b

5b

Leqdygn

52

59

LAmax

67

78

I Figur 9 visas beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer i en bullerspridningskarta.

Figur 9. Beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer från trafik på väg 148.

6.5

Total ljudnivå i omgivningen

Eftersom förutsättningarna för verksamheterna i området är så olika är det inte
rättvisande att summera de olika delbidragen från resp. verksamhet, möjligtvis
undantaget bullerbidragen från Klinthagen och Vindkraftverken. Alla beräkningar
förutsätter att medvind råder mellan verksamheten och mottagare, vilket inte är
realistiskt när bullerkällorna är spridda över stora geografiska områden.
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I Tabell 14 nedan har beräknade ljudnivåer från de olika verksamheterna
sammanställts (beräknade ljudnivåer för Klinthagen avser dagtid). Observera att
ljudnivåerna förde olika verksamheterna anges med olika beteckningar:
LAeq - ekvivalent ljudnivå i dBA
LAeqdygn - dygnsekvivalent ljudnivå i dBA
LAmax- Maximal momentan ljudnivå i dBA

Tabell 14. Sammanställning beräknade ljudnivåer i omgivningen.
Verksamhet

Beräkningspunkter/Fastigheter
2b

3bl/3b2

4b

5b

6b

Klinthagen
- Nuläge

LAeq -dag

35

45/42

50

50

39

- Sökt normal

LAeq - dag

36

47/46

50

44

42

- Sökt värsta**

LAeq -dag

36

47/48

50

50

48

Nordkalk Storugns normal
produktion

LAeq -dag

42-43

43-46

<35

<35

<35

Vindkraft

LAeq - dygn

<35

38-40

<30

<30

<30

Trafik på väg

LAeqdygn

-

-

52

59

-

LAmax

-

-

67

78

-

LAmax-dag

< 55

< 55

< 55

< 55

LAmax-kväll

< 50

< 50

< 50

< 50

148

Gotland Ring*
* Enligt tillstand

** I sökt värsta ovan har högsta beräknade ljudbidrag till resp. fastighet redovisats,
dvs en kombination av olika redovisade fall.

7

Förslag till kontrollprogram

Vi föreslår att ytterligare två kontrollpunkter (beräkningspunkter 3b2 och 6b) läggs till
de nuvarande Mp 4b och Mp 5, enligt figur 4.
De nya kontrollpunkterna har tillkommit pga. av de nya sökta brytområdena
Nordkross/NV Klinthagen (ny kontrollpunkt 3b2) resp. södra Klinthagen (ny
kontrollpunkt 6b) beräknas påverka dessa jämfört med i nuläget. Enligt vår bedömning
finns sålunda inte skäl till regelbunden kontroll i dessa nya punkter innan brytning i
aktuella områden inleds. Vi rekommenderar emellertid att ljudmätningar utförs vid ett
tillfälle innan sökt tillstånd tas i anspråk för att ha en framtida referens till nuvarande
bullersituation.
Eftersom kontroll av bullervillkor genom immissionsmätningar ska utföras vid speciella
väderförhållanden, det ska bl.a. råda medvind från bullerkällorna till mätpunkten
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innebär detta att ljudmätningar måste utföras vid tre olika vindriktningar och tillfällen
om regelbunden kontroll ska ske i samtliga kontrollpunkter oavsett verksamhet i
Klinthagen.
Vi rekommenderar i övrigt liknande utformning som i det nuvarande tillståndet (avsnitt
2.1) med ovannämnda reservationer. Den nuvarande skrivningen medgeräven
kontroll genom närfältsmätningar och beräkningar vilket även kan vara ett alternativ.

8

Slutsatser och kommentarer

Den ekvivalenta ljudnivån dagtid i omgivningen från sökta verksamheter beräknas
framförallt påverka bostäderna väster om transportbandet (3bl-3b2) där ljudnivån i
ett normalfall med borrning i Nordkross, ökar med 2-4 dBA jämfört med den
nuvarande verksamheten i Klinthagentäkten. I nuläget dominerar buller från
transportbandet ljudnivån vid dessa bostäder vid normal drift. Kvällstid beräknas
ljudnivån bli oförändrad.
Vid bostäderna väster om täktområdet och vid fastigheten Lärbro Stora Vikers 6:1
(6b) beräknas den ekvivalenta ljudnivån dagtid i ett normal fall till 42 dBA, en
beräknad ökning av buller från Klinthagen med 3 dB. I vissa skeden såsom när ytan
för homogeniseringen ska iordningställas resp. vid inledande brytning av Södra
Klinthagen beräknas ljudnivån dagtid till som mest 48 dBA. Kvällstid beräknas
ljudnivån normalt vara oförändrad.
Vid fastigheterna i söder längs väg 148 (4b-5b) beräknas ljudnivån bli oförändrade och
som mest uppgå till 50 dBA dagtid.
Bostäderna norr om Storugns (Mätpunkten 2) påverkas inte av buller från
verksamheten i Klinthagen pga. av det stora avståndet (> 2km). Det beräknade
bidraget från är som högst 36 dBA.
Nordkalk AB har en ljuddämpad borrrigg som beräknas ha minst 5 dB lägre ljudalstring
än den befintliga. Den dämpade borren måste alltid användas i det planerade nya
brytområdet Nordkross liksom vid borrning i Taksten (väster om vägbanken), närmast
bostäder längs väg 148 för att nuvarande bullervillkor dagtid, 50 dBA ska kunna
innehållas. Alternativt måste den mobila skärmen användas om borrning sker med
odämpad borrigg, se figur 5.
Vidare krävs att den ljuddämpade borriggen används i mellersta och södra Klinthagen i
vissa lägen vid samtidig krossning i mobil kross och beroende på krossens placering.
Detta gäller t.ex. vid Rauken.
Den mobila krossen kan endast vara i drift under kvällstid och dagtid helg med
placering i ett begränsat område bakom Rauken, så att krossen blir skärmad mot
bostäderna i söder.
Bullerskyddsåtgärderna sammanfattas i figur 10-11 för produktion av pall 1-2 resp.
märgel sten och visar områden där dämpad/avskärmad borr krävs resp. möjliga
placeringar av mobil kross för de olika brytområdena.
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Dampad borr kravs
\l \
Dämpad borr krävs örn samtidig
mobil kr ossning sker
Dämpad borr kravs om mobilkrossning i Södra
Klinthagen ej är skärmad av pallkant Åt SO

Figur 10. Bullerskyddsåtgärder vid produktion av pall 1-2 sten.
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Mobllkrossnlng dagtid
Dampad
Ingen mobilkrossning
IV-,Mobllkrossnlng kvällstid (endast dagtid
vid borrning l Takstens)

ÅL \ iMR
Figur 11. Bullerskyddsåtgärder vid produktion av märgelsten.
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1 Inledning
Planeringen för en utvidgning av den nuvarande Klinthagentäkten påbörjades 2013 och i januari 2016
erhöll Nordkalk en positiv dom i Mark- och Miljööverdomstolen för denna utvidgning. Behovet av en
ytterligare utvidgning av täktverksamheten har gjort att Nordkalk nu ämnar söka ett förnyat samlat
täkttillstånd för flera olika täktområden i Klinthagen.
På grund av den periodvis allvarliga dricksvattensituationen på Gotland under senare år så har sedan
våren 2016 Region Gotland fört en löpande dialog med Nordkalk angående regionens önskan att en
delström av Nordkalks täktvatten avleds för att stärka dricksvattenförsörjningen. Att avleda vatten
från takten för behandling i Lärbro och samtidigt upprätthålla goda förhållanden för havsöringen i
Klinthagenbäcken bedöms vara möjligt. Efter diskussioner med Tekniska förvaltningen vid Region
Gotland och representanter för Länsstyrelsen har Nordkalk ombetts att ta fram en utredning av
vilken volym vatten som kan avledas till dricksvattenproduktion och hur avledningen påverkar
Klinthagenbäcken.
Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund (LVVF) har på uppdrag av Nordkalk uppdragits att ta fram ett
förslag på vattenresurshantering för Klinthagentäkten. Uppdraget innebär att uppdatera
vattenbalansen för den utvidgade takten samt att utreda förutsättningarna för att avleda vatten från
den i takten belägna Pall 2-sjön för användning i den regionala vattenförsörjningen och utreda
miljökonsekvenserna för Klinthagenbäcken.

2 Områdesbeskrivning och vattenresurser
2.1 Klinthagenbäckens avrinningsområde
Klinthagenbäcken är recipient för den avrinning som bildas i Klinthagentäkten. Bäcken mynnar i
området vid södra delen av Kappelshamnsviken och har ett avrinningsområde som är 4,4 km2 och
källområdet i öster utgörs i dagsläget av hela takten och till en mindre del av ett område nordnordväst om denna (Fig. 1). De utbrutna delarna av täktområdet är sänkor och i praktiken utgör
dessa ett avrinningsområde utan ett naturligt utlopp för ytvattnet. De mer höglänta delarna av
takten avvattnas med ett dikessystem till Pall 2-sjön och från de lägre nivåerna så pumpas vattnet till
dikessystemet (Fig. 2). Utflödet av det vatten som bildas i takten upprätthålls genom pumpning över
pallkanten till ett översilningsområde. Bäcken är bara 2 km lång från översilningsområdet nedströms
takten där den egentliga bäcken rinner upp till området där den mynnar till Kappelshamnsviken.
Översilningsområdet får idag sitt vatten dels från täktsjöarna Pall 2-sjön och Polenhålet via pumpning
över pallkanten, dels via naturlig avrinning från området nord och nordväst om takten. Ett större
källutflöde väster om takten rinner ihop med bäcken ca 250 m nedströms översilningsområdet. En
detaljerad beskrivning av avrinningsområdet finns i "Hydrologisk beskrivning av Klinthagenbäckens
avrinningsområde, norra Gotland" (Lindblom & Persson, 2014).

2.2 Avrinningsområde för utvidgningen av takten
Med den ansökta utvidgningen av takten så kommer ytvattendelarens läge mot Storugns i norr att
ändras och påverka storleken på Klinthagenbäckens totala avrinningsområde. Storleken på bäckens
avrinningsområde kommer att bli beroende av hur efterbehandlingen av det norra brytområdet
kommer att utföras. Nordkalks förslag till efterbehandling innebär att utforma en vattenbarriär, en
stenmur, mot Storugns för invallning av det norra brytområdet och anlägga ett sjö- och
våtmarksområde varifrån vattnet leds till Klinthagenbäcken. Under brytperioden så kommer vatten
att avledas från det norra brytområdet till Pall 2-sjön vilket betyder ett litet tillskott av vatten jämfört
med avrinningen från det 4,4 km2 stora område som definieras av nuvarande vattendelare.

Avrinningsområdet till Klinthagenbäcken efter avslutad brytning och efterbehandling av det norra
brytområdet kommer att bli 4,5 km2.

Förklaring
- - Avrinningsområde innan brytning
J Avrinn ingsomräde efter brylning

Figur l Klinthagenbäckens avrinningsområde.

2.3 Avrinning
Det finns inga långtids-vattenföringsmätningar tillgängliga för Klinthagenbäcken eller för några
närliggande vattendrag, däremot så finns kortare tidserier med flödesmätningar från
Klinthagenbäcken och även data för utpumpade vattenvolymer som har använts för beräkningarna.
Modellberäknade medelvärden från SMHI's Vattenwebb på den specifika avrinningen (d.v.s.
långtidsmedelvärdet på differensen mellan nederbörd och avdunstning) för området strax öster om
Kappelshamnsviken för åren 1981-2010 ligger i intervallet 6,4-7,3 l/(s km2) vilket motsvarar en
avrinning på 203-231 mm/år (SMHI, 2014). SMHI redovisar också en specifik avrinning för åren 19852000 på 6-8 l/(s km2) eller 189-252 mm/år för Gotland (SMHI, 2002). Kontinuerliga
vattenföringsmätningar utförda av IVL på uppdrag av Nordkalk i det närliggande avrinningsområdet
Tvärlingsmyr-Lillmyr på norra Gotland visar för perioden mars 2007-juli 2011 en specifik avrinning på

5,7 l/(s km2) vilket motsvarar en avrinning på 180 mm/år (Lindblom, 2014). Modellberäkningar med
SMHI's HYPE-modell för ett 57,2 km2 stort område öster och söder om Kappelshamnsviken uppvisar
en avrinning på låga 138 mm/år (SMHI, 2018).
För vattenbalansberäkningarna för Klinthagenbäckens avrinningsområde och täktområdet så har
utgående från ovanstående uppgifter ett medelvärde på avrinningen på 189 mm/år eller 6 l/(s*km 2 )
använts. Takten samt randområden längs den västra och östra pallkanten innesluter ett
avrinningsområde med en yta på ca 2,84 km2. Årsmedelvärdet på avrinningen från täktområdet blir
då 17,0 l/s eller 536 000 m3/år.

Figur 2 Principskiss över vattenhanteringen i Klinthagentäkten.

3 Vattenresurshantering
Eftersom förutsättningarna för att använda vatten från takten för att stärka
dricksvattenförsörjningen på Gotland bedöms som mycket goda så beskrivs två scenarion för
vattenresurshanteringen:
1) Under och efter avslutad drift så avleds vatten som rinner till och lagras i Pall 2-sjön för att
förstärka den regionala dricksvattenförsörjningen, samtidigt som en naturliknande
flödesregim fast med lägre medvattenföring upprätthålls i Klinthagenbäcken (Bilaga 1).
2) Under drift så hanteras vattnet i takten enligt tillståndet från januari 2016, d.v.s. pumpning
från Polenhålet över pallkanten till bäcken. Efterbehandlingen innebär att delar av takten
vattenfylls och bildar ett sammanhängande sjösystem med utlopp till Klinthagenbäcken
(Bilaga 2).

3.1 Scenario l - takten som dricksvattenresurs
Pall 2-sjön är ett vattenmagasin beläget i Klinthagentäktens södra del. Sjön har en area av knappt 30
ha och ett djup av ca 8,5 m och innehåller drygt 2 500 000 m3 vatten. Tillrinningen till magasinet sker
från ytor med en sammanlagd area av 266 ha. Största delen av tillrinningen sker naturligt via
dikessystemet från den norra delen av takten men eftersom brytning till lägre nivåer än sjöns yta
pågår så pumpas vatten upp från dessa delar och distribueras till dikessystemet för vidare avrinning
till sjön. När Pall 2-sjön är uppfylld så dränerar den i dagsläget naturligt över en tröskel till Polenhålet.
Från Polenhålet så pumpas vatten över pallkanten och rinner naturligt vidare till Klinthagenbäcken.
Regionens önskemål om uttag till dricksvattenförsörjningen innebär att ett medelflöde på 10 l/s
avleds från Pall 2-sjön. Att avleda vatten för extern användning innebär att medelvattenföringen i
Klinthagenbäcken minskar. Bäcken är ett lek- och uppväxtområde för bland annat havsöring och
Nordkalk har bekostat och utfört restaureringsåtgärder som att byta ut en vägtrumma mot en
valvbåge och genom att lägga ut lekgrus. Minst lika viktigt som att upprätthålla ett tillräckligt flöde är
att se till att vattenföringens årstidsvariationer hålls så naturliga som möjligt. För Klinthagenbäcken
innebär detta främst att upprätthålla ett tillräckligt högt flöde under senhösten och tidiga vintern då
havsöringen går upp i bäcken för lek. Sportfiskarna inventerade under hösten 2017 ca 30 lekgropar.
För att kunna hantera avledningen av vatten och för att kunna upprätthålla en rimlig flödesnivå och
en naturlig årstidsvariation för Klinthagenbäcken så föreslås att Pall 2-sjön regleras genom att ett
luckutskov med regleringshöjden 2 m anläggs vid sjöns utlopp. Det föreslås också att
sänkningsgränsen sätts till 2 m under sjöns nuvarande naturliga tröskel som är +21,70 m. Detta ger
en sänkningsgräns på +19,70 m och en dämningsgräns på +21,70 m. Pall 2-sjön dränerar som tidigare
med självfall till Polenhålet, vilket fortsatt fungerar som mellanlager innan vattnet pumpas över
pallkanten till Klinthagenbäcken. Även Polenhålet blir då, som tidigare, i praktiken också ett
reglermagasin. Ambitionen bör dock vara att pumpningen från Polenhålet till Klinthagenbäcken styrs
av det flöde som momentant avbördas från Pall 2-sjön (Bilaga 1).

3.1.1 Vattenbalans för Klinthagentäkten
Förslaget till vattenbalans för takten bygger på en uthållig vattenresurshantering som innebär att
magasinsvolymen hålls konstant på årsbasis, d.v.s. årstillrinningen hålls i balans med avledningen till
bäcken och till dricksvattenförsörjningen. Under året så regleras magasinet aktivt för att utjämna för
variationer i tillrinning men även för variationer i vattenuttag och för att upprätthålla en rimlig
vattenföring och naturliga årstidsvariationer i Klinthagenbäcken. Följande årliga vattenbalans kan
tecknas för takten:

Qtnpaiu + QinpaienMiet

+

Qingrv ~ Qutdrlcksvatten + QutPolenhStlet + Qutgrv + &SPall2 + &SPolenhålet i1)

där
Qinpall2 = Tillrinningen till Pall 2-sjön - 2,66 km2 * 6 l/(s*km2) = 15,9 l/s
QinPolenh&let = Tillrinningen till Polenhålet = 0,18 km2 * 6 l/(s*km 2 ) = 1,1 l/s
Qin

=
rv

Grundvatteninströmning till takten = O l/s

O
.
- Uttag till dricksvattenförsörjningen = 10,0 l/s
utdricksvatten
•<ui
Qutpoientäiet
Qut

=

Vatten som pumpas över pallkant till Klinthagenbäcken = 7,0 l/s

- Grundvattenutströmning från takten = O l/s

AS = lagring = O l/s på årsbasis
l vattenbalansen (1) så kan vattenuttaget till dricksvattenförsörjningen på 10 l/s antas vara konstant
eftersom detta volymflöde alltid ska kunna levereras. Grundvatteninströmningen till takten och
grundvattenutströmningen ut ur takten har antagits vara försumbar jämfört med de stora
ytvattenflödena. En kvantifiering av in- och utläckande grundvatten från omgivande
avrinningsområden, såsom de är avgränsade med respektive ytvattendelare, är svår att utföra.
Omfattande hydrogeologiska undersökningar som redovisas av Bergab visar att berggrunden i
Klinthagen är generellt mycket tät. Detta kan utläsas av de mycket små inläckage som sker till takten
samt av höga grundvattennivåer i direkt anslutning till takten (Bergab, 2018).
3.1.2 Vattenbalans för Klinthagenbäcken
Klinthagenbäckens avrinningsområde är i dagsläget 4,4 km2 varav takten upptar ca 64 % av den totala
ytan. Med en specifik avrinning (långtidsmedelvärde) på 6 l/(s*km 2 ) så kan bäckens
medelvattenföring vid utloppet beräknas till 26,4 l/s, varav 17,0 l/s är avrinning från den yta som
numera upptas av takten och dess randområde. Vattendrag av Klinthagenbäckens storlek har oftast
en hydrograf som uppvisar snabba och stora flödesvariationer och på grund av den ofta begränsade
lagringskapaciteten i avrinningsområdet så torkar dessa ofta ut helt eller periodvis på sommaren. Att,
relativt avrinningsområdets storlek, två mycket stora sjöar är belägna längst uppströms i
avrinningsområdet ger möjligheten att upprätthålla en flödesregim med avbördning av vatten året
runt vilket normalt kopplas till betydligt större vattendrag.
l det följande så har ett förslag till hydrograf för Klinthagenbäcken tagits fram som bygger på att Pall
2-sjön regleras för att följa årstidsvariationerna men med en lägre medelvattenföring och en
regleringsstrategi som syftar till att upprätthålla ett flöde i bäcken året runt. Vattenbalansen för
Klinthagenbäcken med en konstant avledning av 10 l/s till dricksvattenförsörjningen kan då tecknas
enligt följande:

där

Q

•nhåiet = Täktavrinningen som pumpas över pallkant till bäcken (från ekv. 1) = 7,0 l/s

Qintuirinnin ~ TiHrinning ^ bäcken mellan takt och mynning = 1,56 km2 * 6 l/(s*km 2 ) = 9,4 l/s
QUL
v
= Vattenföringen vid bäckens mynning i Kappelshamnsviken = 16,4 l/s
11tKappelstiamnsviken
AS = lagring = O l/s på årsbasis

Med en reducerad vattenföring med 10 l/s på grund av vattenuttaget så blir den reglerade
vattenföringen i bäcken 16,4 l/s vid utloppet, d.v.s. en minskning av medelvattenföringen med 38 %.
3.1.3 Regleringen av Pall 2-sjön
Med en regleringshöjd av 2 m i Pall 2-sjön så blir regleringsvolymen knappt 600 000 m3. Om
vattenuttaget vid maximal utnyttjande maximalt blir 315 000 m3/år så betyder detta att knappt två
årsförbrukningar till dricksvattenförsörjningen finns lagrade enbart i den sjövolym som begränsas av
nivåskillnaden på 2 m mellan sänknings- och dämningsgränsen.
För att ta fram en naturliknande hydrograf för tappningen från Pall 2-sjön så har flödesdynamiken
från ett litet avrinningsområde med långtidsmätningar av vattenföringen använts.
Avrinningsområdet för Orgvätar är beläget öster om Tingstäde träsk, ca 15 km S-SV om
Klinthagentäkten och är 2,6 km2 stort och består till stor del av våtmark. Likheterna med
Klinthagentäkten är stora både med avseende på storleken och att andelen vatten är betydande.
Månadsmedelvattenföringen för åren 1999-2017 har använts och normaliserats för att skapa en
hydrograf för Klinthagenbäcken med en naturliknande årstidsvariation (Fig. 3).
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Figur 3 Normaliserad årshydrograf för Orgvätar.
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Med utgångspunkt i denna hydrograf samt ekvation (1) och (2) så kan regleringen av Pall 2-sjön och
pumpningen från Polenhålet anpassas på månadsbasis. Baserat på vattenuttaget och en dynamik på
årstillrinningen till Pall 2-sjön som även den beskrivs av den normaliserade hydrografen för Orgvätar
(Fig. 4) så har en regleringsstrategi för Pall 2-sjön för ett normalår beräknats (Fig. 5).

40,00
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Figur 4 Tillrinning varje månad till Pall 2-sjön under ett normalår.
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Figur 5 Reglering (tappning) av Pall 2-sjön under ett normalår.

Eftersom Pall 2-sjön är stor och tappningen ökas och minskas succesivt så kommer vattennivån i sjön
att ändras långsamt, i storleksordningen O till 5 cm i veckan. Under ett normalår så blir, med den
föreslagna tappningen, regleringsamplituden 0,75 m (Fig. 6).

Dämningsgräns
Sänkningsräns

Figur 6 Vattenståndsvariationen i Pall 2-sjön under ett normalår.

3.1.3.1 Drift av regleringsmagasinet Pall 2-sjön
Med en avledning av vatten från Pall 2-sjön till dricksvattenförsörjningen så kommer
vattenhanteringen att bli mer komplex. Pumpning av större volymer vatten kommer att ske vid två
platser, dels vid den i dag aktiva pumpstationen vid Polenhålet och dels vid den station som ska
ombesörja avledningen till dricksvattenförsörjningen. Utöver detta så kommer Pall 2-sjön att regleras
med ett luckutskov. På grund av Pall 2-sjöns (och Polenhålets) stora lagringskapacitet så finns det en
naturlig fördröjning i systemet så att vattenresurshanteringen kan planeras månadsvis eller med
ännu längre intervall, l Tabell l så redovisas de beräknade månadsvisa volymerna under ett
normalår.
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Tabell l Vattenresurshantering för Klinthagentäkten under ett normalår.

^Aäiuut

Tillrinning Pall
2-sjön (m1)

Tilbinning
Poknbåkt (m1)

Tappning frän
Pall 2-sjön (m1)

.Avledning till
bäck (m>)

^-\i'kdning till
dricksvatten (n:1)

Lagring
Pall 2-sjön (m')

I 'attenföring
bäck (m1)*

lanuari

84 900

5 900

5 400

11 200

26800

52700

61300

Februari

57 200

4000

4800

8800

24200

28200

42500

Mars

72300

5000

5400

10400

26800

40200

53000

April

40 000

2 800

7800

10600

25900

6300

34 100

Maj

9 100

600

21 400

22 100

26800

-39 100

27400

juni

7400

51 ii i

20700

21 200

25900

-39 300

25600

Juli

17400

1 200

21 400

22600

26800

-30800

32900

Augusti

6400

400

21 400

21 900

26800

-41 800

25 700

September

11 600

800

20700

21 500

25900

-35100

28300

Oktober

24700

1 700

34800

36 500

26800

-36 900

51 100

November

73700

5 100

15600

20700

25 900

32200

64100

December

96900

6 700

8 000

14 800

26 800

62 100

71 900

Volym (mVår)

501 600

34700

187400

222 300

315 400

-1300

517 900

Volymflöde (l/s)
15,9
5,9
10,0
0,0
7,0
1,1
*Det redovisade volymflödet inkluderar en årstidsvarierande tillrinning på sträckan mellan takten och mynningen.

16,4

De månadsvolymer som anges i Tabell l är beräknade för ett normalår. Eftersom årsvariationerna för
avrinningen kan vara stora och på grund av att magasineringen i Pall 2-sjön är mycket stor (att likna
vid ett kraftverksmagasin) så är det inte nödvändigt eller ens möjligt att reglera sjön på
normalårsbasis, d.v.s. att fördela volymerna strikt enligt Tabell 2. Driften av regleringsmagasinet
kommer att behöva anpassas, inte minst för att kunna hantera nederbördsfattiga år. Genom att
övervaka alla relevanta parametrar såsom nederbörd, tillrinning, avledning till bäck och
dricksvattenförsörjning, vattenståndet i Pall 2-sjön och Polenhålet samt vattenföringen i
Klinthagenbäcken så kan en långsiktigt hållbar vattenhantering anpassas som tillgodoser
dricksvattenförsörjningens och bäckens behov (se Kap. 3.1.4).
3.1.4 Klinthagenbäckens årstidsvariation
Med den föreslagna regleringen av Pall 2-sjön så har en hydrograf för Klinthagenbäcken tagits fram
(Fig. 7). Jämfört med den normaliserade hydrografen för Orgvätar (Fig. 3) så är de största
skillnaderna att flödesamplituden är betydligt mindre och mer karaktäristisk för ett större vattendrag
samt att vatten alltid avbördas sommartid.
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Figur 7 Månadsmedelvattenföringen i Klinthagenbäckens utlopp i Kappelshamnsviken.

Eftersom avledningen till dricksvattenförsörjningen från Pall 2-sjön kan anses vara konstant med 10
l/s så betyder det att rent praktiskt så kommer regleringen till stor del att innebära att förutse hur
Klinthagenbäcken behöver försörjas med vatten för i första hand havsöringens behov. Det är viktigt
att upprätthålla en tillräcklig vattenföring under senhöstens lekperiod men också se till att det finns
vatten för de nykläckta ynglens första tid i bäcken under våren. Eftersom tillrinningen är som störst
under november och december samtidigt som behovet av vatten för havsöringens lek är stort så blir
hanteringen av magasinet under denna period viktig. Om magasineringen under hösten är mindre än
jämfört för ett normalår så behöver vatten sparas, l praktiken så innebär detta att det är lämpligare
att tappa ett lägre kontinuerligt flöde i bäcken och istället öka vattenföringen för kortare perioder
under fiskleken, s.k. klunkning. Under perioden december till mars så är den naturliga tillrinningen
från området nedströms takten stor och mindre vatten kan tappas från Pall 2-sjön. Vattnet lagras
under denna period i magasinet för att kunna distribueras till bäcken under de torrare
sommarmånaderna (Fig. 5, Fig. 6 och Tabell 1). Anledningen till att tappningen från takten anpassats
för att avbörda relativt mycket vatten även sommartid är att de inventerade lek- och
uppväxtområdena för havsöring är belägna långt uppströms i bäcken, 800-1700 m från mynningen,
så täktsjöarna nyttjas därför för att försörja bäcken med vatten i de övre delarna under sommaren.
Tillrinningen på sträckan från takten till mynningen på sommaren under ett normalår ytterst liten
eller noll. Eftersom den ursprungliga bäcken normalt var helt eller periodvis torrlagd under
sommaren så finns också utrymme för större variationer i tappningen från Pall 2-sjön under
sommaren för att justera magasinsnivåerna. Om magasinet inte är helt uppfyllt i början på
sommaren så kan vatten behöva sparas för att ge tillräckligt med vatten för havsöringens lek under
hösten.

3.2 Scenario 2 - uppfyllnad
Vattenresurshanteringen för det i januari 2016 beviljade täkttillståndet innebär att vatten från
taktens norra delar leds via ett dikessystem som mynnar i Pall 2-sjön. När Pall 2-sjön är uppfylld så får
vattnet dränera fritt över en tröskel till Polenhålet. Från Polenhålet pumpas vatten över pallkanten
och leds till ett översilningsområde för dränering till Klinthagenbäcken. Eftersom Pall 2-sjön i
dagsläget är uppfylld och regleringen av Polenhålet utförs för att inte vattenståndsvariationerna ska
12

bli alltför stora så innebär denna lösning att vatten pumpas till Klinthagenbäcken med en naturlig
årstidsvariation. Allt vatten lämnar i dagsläget takten via pumpning från Polenhålet.

3.2.1 Vattenresurshantering under drift
Om inte "Scenario l - takten som dricksvattenresurs" blir aktuellt så föreslås
vattenresurshanteringen skötas på samma sätt som tidigare.

3.2.2 Efterbehandling
När förberedelserna för det som skulle utmynna i det nuvarande täkttillståndet påbörjades 2013 så
förutspåddes att efterbehandlingen av takten bli aktuell inom en överskådlig framtid.
Efterbehandlingsplanen innebar att låta de djupare delarna av täktområdet (delområde F)
vattenfyllas naturligt och tillsammans med Polenhålet och Pall 2-sjön bilda en större sjö med en
anlagd utloppskanal som bildar ett sammanhängande vattensystem från takten, via
Klinthagenbäcken, till Kappelshamnsviken (Persson, 2014).
"Scenario l-takten som dricksvattenresurs" är baserat på efterbehandlingsplanen med skillnaden
att istället för att avleda vatten för uppfyllnad av delområde F så avleds vatten till
dricksvattenförsörjningen. Om inte Scenario l genomförs så kan den ursprungliga
efterbehandlingsplanen användas med mindre modifieringar. Eftersom nödvändigheten av att alltid
garantera ett flöde på 10 l/s till dricksvattenförsörjningen inte blir aktuellt för Scenario 2 så kan
vattenresursen hanteras på årsbasis. Till skillnad mot efterbehandlingsplanen från 2014 blir nu
ytterligare ett brytområde aktuellt för uppfyllnad, delområde l, söder om Polenhålet (Bilaga 1). Detta
delområde föreslås att inledningsvis fyllas upp naturligt (nederbörd-avdunstning) och efter att
delområde F är uppfyllt så kan vatten avledas till delområde l för att på kort tid fylla upp detta.
Denna hantering av delområde l kommer att minska andelen markyta i takten och därmed andelen
markavrinning som tillgängliggörs för uppfyllnad av delområde F med ca 1,0 l/s. Den volym vatten
som avleds för uppfyllnad av delområde F föreslås därför bli 9,0 l/s. Beroende på när eller om
utloppskanalen konstrueras efter avslutad drift så kan två lösningar för uppfyllnad av delområdena F
och l särskiljas:
1) Vatten fördelas mellan Klinthagenbäcken och delområde F. Naturlig uppfyllnad av
delområde F genom reglerad bräddning från Polenhålet. Fortsatt pumpning över
pallkanttill översilningsområdet. Delområde l fylls upp naturligt.
2) Vatten fördelas mellan Klinthagenbäcken och delområde F. Naturlig uppfyllnad av
delområde F genom reglerad bräddning från Polenhålet. Dikessystem med utlopp till
översilningsområdet. Delområde l fylls upp naturligt.
Den uppdaterade vattenbalansen för efterbehandlingen redovisas i tabell 1. För "Scenario 2 uppfyllnad" så kommer Klinthagenbäcken att erhålla samma årsvolym vatten från täktområdet som
för "Scenario l - takten som dricksvattenresurs". Avrinningen från hela området kommer dock att
öka något på grund av att bäckens totala avrinningsområde blir ca 0,1 km2 större (Fig. 1).
Vattenföringsökningen från det sjö- och våtmarksområde som anläggs i norr blir ca 0,6 l/s då detta
vatten leds till Klinthagenbäcken.
När delområdena F och l är uppfyllda så kommer vattenföringen i Klinthagenbäcken att åter relatera
till den naturliga avrinningen från området. Uppfyllnaden av delområde F beräknas till ca 18 år och
uppfyllnaden av delområde l beräknas till ca 21 år.
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Tabell 2 Vattenresurshantering för efterbehandling av Klinthagentäkten.

Under brvtperiod

Ana (knf)

Qfftfåde

I 'olym (m}/år)

Efterbehandling

Flöde fl/ sj

I 'olym. år 0-1 S
(m1 /ar)

Flöde, år 0-1 S
Il/s)

P lade, år 19-21

(Ils)

Hela avrinningsomrädet

4,5

850 500

27,0

535 100

17,0

17,0

Täktomräde/rand (avledning till Klinthagenbäcken)

2,84

53680(1

17,0

221 400

7,0

'.n

Uppfyllnad av delområde F

0,6

0

0

283800"

9,0

0,0

Uppfyllnad av delområde I

(1.16

u

0

31 50(1

1,0

10,0

'Volymen inkluderar uppumpat vatten till Polenhålet för torrhållning av delområdena F och l under brytperioden.
"Volymen inkluderar P-E för delområde F.

3.3 Osäkerheter i vattenresursbedömningarna
De största osäkerheterna i bedömningen av de tillgängliga vattenresurserna är:
•
•

Osäkerheter i långtidsmedelvärdet på den specifika avrinningen
Eventuell förekomst av in- och utläckage av grundvatten från och
avrinningsområden

•

Osäkerheter i storleken på avdunstningen från täktsjöarna

omgivande

Osäkerheten när det gäller den specifika avrinningen beror främst på avsaknaden av längre tidsserier
av flödesdata för Klinthagenbäcken. De flödesmätningar som utförts i bäcken de senaste åren och
data för pumpningen ut ur takten uppvisar inga avvikelser mot den förväntade årsavrinningen
jämfört med den nederbörd som observerats. En, på grund av det korta tidsperspektivet, mindre
osäkerhet är en påverkan på den specifika avrinningen på grund av klimatförändringar.
Beräkningarna av avrinningsområdets storlek och grundvattenbildningen i täktområdet bygger på
antagandet att ytvattendelaren och grundvattendelaren har samma geografiska läge.
Hydrogeologiska undersökningar visar att berggrunden i Klinthagen är generellt mycket tät. Detta
kan utläsas av de mycket små inläckage som sker till takten samt av höga grundvattennivåer i direkt
anslutning till takten. Observationer under lång tid av vattennivåer i enskilda brunnar belägna öster
om takten visar ingen korrelation med täktsjöarna (Bergab, 2018). Regleringsamplituden för Pall 2sjön föreslås bli 2 m, mellan nivåerna +19,70 m och +21,70 m, den senare höjden är den nivå vid
vilken sjön i dagsläget bräddar till Polenhålet. Under ett normalår så kommer regleringsamplituden
enbart att bli 0,75 m så regleringen av Pall 2-sjön bedöms inte påverka grundvattennivåer eller
vattennivåer i enskilda brunnar. Nordkalk kommer dock även fortsättningsvis att övervaka brunnarna
i närområdet.
Avdunstning från olika ytor i är en svåruppskattad term i en vattenbalans eftersom det är ytterst
sällan att det finns direktmätningar tillgängliga. Beräkning av avdunstningen kräver också tillgång på
data för många variabler och dessutom är det önskvärt med platsspecifika data. Avdunstningen styrs
av den tillgängliga energin och hur lätt vattenånga diffunderar från en yta till atmosfären. Den senare
processen är ofta starkt beroende av vindförhållandena på den aktuella platsen. En rimlig bedömning
av storleksordningen på årsavdunstningen för täktsjöarna är att den kommer att vara mycket mindre
än den potentiella avdunstningen och även något mindre än avdunstningen från medelstora sjöar för
breddgraden men större än avdunstningen från markytorna i täktområdet. Bedömningen grundar sig
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främst på att täktsjöarna ligger relativt vindskyddat eftersom avståndet från pallkanterna ned till
vattenytan kommer att vara i storleksordningen 10-25 m. För ett scenario där avdunstningen ökar så
mycket från sjöytorna att det motsvarar en halverad specifik avrinning från dessa (94,5 mm/år) så
kommer uppfyllnaden av delområde F att ta ca 26 år (istället för ca 18 år) om Klinthagenbäckens
årsmedelvattenföring hålls på samma nivå som föreslås i Tabell 2, d.v.s. 17,0 l/s. För "Scenario l takten som dricksvattenresurs" så kommer osäkerheten i vattenbalansberäkningarna på grund av
osäkerheter i avdunstningen att bli mindre än för "Scenario 2 - uppfyllnad" eftersom andelen
vattenyta blir mindre.
Den samlade bedömningen avseende de beskrivna osäkerheterna är att dessa inte kommer att
påverka möjligheten att på ett hållbart sätt avleda vatten för dricksvattenförsörjningen.
Vattenresurshanteringen såsom den beskrivs för "Scenario l - takten som dricksvattenresurs" har
stora marginaler för både feluppskattade långtidsmedelvärden på områdesavrinningen och för stora
mellanårsvariationer i avrinningen. För det första fallet så kommer bäcken att få en något lägre eller
högre medelvattenföring men fortfarande så kommer vatten att kunna lagras i Pall 2-sjön och
distribueras till bäcken på ett effektivt och naturligt sätt. Hela 34 % av vattenföringen i utloppet
påverkas inte heller av vattenresurshanteringen i takten. På grund av den stora
magasineringsvolymen så kan även en flerårig torrperiod hanteras med ökad avsänkning i
kombination med anpassning av flödet i bäcken med fokus på havsöringens lek- och
kläckningsperiod.

3.4 Påverkan på vattenmiljön i Klinthagenbäcken
Påverkan på vattenmiljön i Klinthagenbäcken för "Scenario l - takten som vattenresurs" kommer att
bli begränsad på grund av den regleringsstrategi för Pall 2-sjön som föreslås. Den totala volym vatten
som når Klinthagenbäckens mynning kommer att minska med 38 % (från 26,4 l/s till 16,4 l/s) om
avledning av täktvatten till dricksvattenförsörjningen enligt Scenario l blir aktuellt. När
nybrytsområdet i norr är fullt utbrutet så kommer vattenföringen i bäcken att öka med 0,6 l/s till 27,0
l/s. Med regleringen av Pall 2-sjön så kan ca 64 % av årsmedelvattenföringen påverkas. Bäckens
naturliga flödesvariation med hög- och lågflöden såsom den sker i dagsläget kommer att kunna
bibehållas fast med minskad amplitud. Dessutom så kommer bäcken att kunna avbörda vatten året
runt, även sommartid, vilket bedöms ge mycket positiva effekter på havsöringsbeståndet.
Påverkan på vattenmiljön i Klinthagenbäcken kopplat till den föreslagna efterbehandlingen "Scenario
2 - uppfyllnad" med avseende på vattenresurserna kommer att bli begränsad och motsvarande
Scenario l under uppfyllnadsfasen. Den totala volym vatten som når Klinthagenbäckens mynning
kommer att minska med 37 % (från 27,0 l/s till 17,0 l/s) under en period på ca 21 år när delområdena
F och l fylls upp. Under uppfyllnadsperioden så kommer proportionellt större volymer vatten att
fördelas till delområde F under perioder med höga flöden och vid låga flöden så kommer alltid den
naturliga tillrinningen bäcken tillgodo. Detta innebär att bäckens naturliga flödesvariation med högoch lågflöden såsom den sker i dagsläget kommer att kunna bibehållas fast med minskad amplitud.
När efterbehandlingen är avslutad och en sammanhängande täktsjö bildats så kommer bäckens
medelvattenföring att åter kunna relateras till den naturliga avrinningen från området.
Avrinningsområdet med den efterbehandlade takten kommer att skilja sig hydrologiskt från det
ursprungliga (d.v.s. tiden innan brytningen påbörjades i Klinthagentäkten) då ett stort vattenmagasin
skapats. Bäckens hydrograf kommer att bli mer utslätad med mindre flödestoppar och torrperioder
blir mindre frekventa. Andelen sjöyta i avrinningsområdet sjö kommer att bli 25 % vilket sannolikt
kommer att ge en minskad specifik avrinning p.g.a. att avdunstningen kommer att öka något.
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Bilaga l
Vattenresurshantering i Klinthagentäkten enligt "Scenario l-takten som vattenresurs".
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Bilaga 2
Vattenresurshantering i Klinthagentäkten enligt "Scenario 2 - uppfyllnad".
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Inledning
Bergab har på uppdrag av Nordkalk AB utfört hydrogeologiska undersökningar
inför tillståndsansökan för utvidgning av fyra potentiella täktområden i Klinthagen.
Föreliggande utredning syftar till att beskriva den omgivningspåverkan med
avseende på den grundvattenbortledning som en utvidgning kan innebära.

Figur l

Översiktskarta där nuvarande täktområde för Klinthagen markeras med en svart polygon.

Klinthagentäkten är belägen mellan Lärbro och Storungs på norra Gotland, se Figur
1. Nordkalk AB bedriver sedan lång tid tillbaka brytning av kalksten i området.
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Norr om Klinthagenbrottet ligger Storungsdagbrottet där ingen brytning sker i
dagsläget. Öster om Klinthagendagbrottet ligger Hoburgsmyr, en myr som hyser
stora naturvärden och som utgör ett Narura 2000-område.
Utöver de undersökningar som är utförda i området sedan tidigare har
provpumpningar i två borrhål, sektionerade korttidstester (s.k. pulstest) med
manschett i 9 borrhål och korttidstester utan manschett i fyra borrhål utförts.

2
2.1

Områdesbeskrivning
Topografi
Klinthagentäkten ligger högt i topografin omgiven av barrskog. Nivån på
dagbrottets kanter är cirka +35 m men varierar något runt dagbrottet. I brytområdet
är den utbrutna nivån i genomsnitt mellan +10 och +29 m. Den lägsta utbrutna
nivån är vid krossgropen för primärkrossen, vars bottennivå ligger på +4 m.
Öster om brytområdet är terrängen flack. Det förekommer en höjd cirka l km öster
om brytområdet (öster om Hoburgsmyr), dess högsta nivå är på cirka +44 m. Direkt
väster om brytområdet är marklutningen större, högsta nivån är cirka +30 m och
marken sluttar västerut. Lutningen avtar något cirka 0,5 km väster om brytområdet
och är fortsatt flack till Kappelshamnsviken, se Figur 2. Norr om brytområdet finns
Storugnsdagbrottet som bryter av den annars flacka terrängen.
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Teckenförklaring
Klinthagen befintligt tillstånd
Områden med brytnivå lägre än +13

Figur 2

Topografi i området samt nivåer inom Klinthagens dagbrott hösten 2017. Höjdkurvornas
ekvidistans är 2 m.

2.2

Geologi och jordlager
Området består i huvudsak av kalksten, som till viss del överlagras av olika
jordarter med varierande mäktighet.
I kalkstenen förekommer sprickor huvudsakligen i horisontella bankningsplan, samt
brantstående sprickor. I vissa sprickor förekommer kemisk vittring, s.k.
kartsvittring. De sprickbildningar som finns i markytan i kalkstenen kring
täktområdet är brantstående och har bildats genom naturliga geologiska processer.
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Den huvudsakliga brantstående sprickriktningen är i nord-sydlig riktning, vilket
överensstämmer med de närmast liggande större deformationszonernas riktning
som redovisas på SGUs berggrundskarta och som går i nord-sydlig och
nordnordväst-sydsydostlig riktning, se Figur 3.

Vallevik
Fatdume (rask

"

Teckenförklaring
• •• Deformationszon, ospecificerad

TO

Klinthagen

Figur 3

Storskaliga deformationszoner karterade av SGU.

Det är sedan tidigare undersökningar känt att Hoburgsmyr avvattnas via en
karststruktur, ett slukhål, vilken har kontakt med Storugnsdagbrottet ca 200 m NNV
om myren (SGU, 2002). Ett flertal undersökningar har utförts med syfte att
identifiera karstbildningar i och i området kring Klinthagen.
Georadarundersökningar för att identifiera karst utfördes över den norra delen av
det nuvarande brytområdet av SGU under 2003. Undersökningen omfattade fem
sektioner med en sammanlagd mätsträcka på 3670 m. Undersökningen visade
karstförekomster i områdets norra del, nära Storugnsdagbrottet, på ca 5 meters djup
(SGU, 2003).
2014 utförde Bergab georadarundersökningar i och kring norra och nordöstra delen
av Klinthagen, till ett djup av ca 8 meter. Undersökningen omfattade 10 sektioner
där den totala mätsträckan uppgick till 6218 m. Karst förekom på 4-6 meters djup,
framförallt i den norra delen av det undersökta området. Karststrukturerna tolkades

Uppdragsnummer

UG17111

Datum

2018-02-13

Revisionsnummer
L:\UPPDRAG\UG17111 Klinthagen hydrogeologisk undersökning\Text\Slutliga originaldokument\PM Hydrogeologi Klinthagen.docx

PM Hydrogeologi

bergab

5(44)

vara lokala och utan koppling till den struktur som dränerar Hoburgsmyr (Bergab,
2014b).
Ytterligare georadarundersökningar har genomförts under 2017 i områden kring
norra och nordöstra delen av Klinthagen samt i mitten av befintlig takt i ett område
kallat Norra P2N, se områdesindelning i Figur 15 i avsnitt 3 Planerad verksamhet.
Undersökningen omfattade 21 sektioner där den totala mätsträckan uppgick till
7688 m. I samband med undersökningen identifierades fyra områden där karst
tolkas förekomma. I området nordöst om befintlig takt identifierades totalt tre
områden där karst förekom på cirka 3-6 meters djup under marknivån (AF, 2017).
Dessa stämde överens med tidigare observationer av Bergab (2014b). I mitten av
takten (Norra P2N) identifierades ett område där karst förekom på 1,5-4 meters
djup under marknivån (AF, 2017).
I Hoburgs myr utgörs de övre jordarterna av torv och kalkgyttja i ytan, som
sannolikt underlagras av moränlera (SGU, 2002). Jordlagren bedöms som täta
enligt SGU. Myrens existens bygger på förekomsten av tätande jordarter som
underlag i ett bäcken till vilket det rinner vatten från ett tillrinningsområde.
Jordlagren i myrens östra delar bedöms som tunna. På myrens västra sida finns
ställvis berg i dagen (SGU, 2002). Myren saknar synliga tillflöden och är beroende
av tillströmmande fastmarksvatten (grundvatten och ytvatten). Avvattning av
myren sker via ett s.k. slukhål i nordnordväst, d.v.s via en kartsstruktur som har en
hydraulisk kontakt med det gamla stenbrottet Storugnsdagbrottet ca 200 m NNV
om Hoburgsmyr.
Myren bedöms inte ha någon tillrinning av djupare grundvatten. En något mer
utförlig beskrivning av Hoburgsmyr finns redovisad i Analys av grund- och
ytvattenpåverkan vid dagbrottet Klinthagen Perioden 2004-2012 (Bergab, 2012).
2.3

Hydrogeologi
Berggrunden i Klinthagen är generellt mycket tät. Detta kan utläsas av de mycket
små inläckage som sker till takten samt av höga grundvattennivåer i direkt
anslutning till takten.
I kalkstenen kommunicerar grundvattnet i huvudsak i horisontella sprickplan och
kontakt mellan olika sprickplan sker via öppna brantstående eller vertikala sprickor.
I kalkstenen finns det ett ytligt grundvattenmagasin och ett djupare. Det ytliga
grundvattenmagasinet påverkas direkt av nederbörd och har en låg genomsläpplig
het i bankningsplanen vilket innebär att den hydrauliska kontakten är begränsad i
horisontalled. Det djupare grundvattenmagasinet har en högre genomsläpplighet
och bedöms vara mer sammanhängande.
De ytliga grundvattennivåerna i anslutning till dagbrottet har ej påverkats av
brytningen annat än tillfälligt. Det kan dels ses i långtidsobservationer i 6 m och 10
m djupa borrhål som ingår i Klinthagens kontrollprogram (Bergab, 2014a) men
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även i observationer i sonderingshål (SH1-SH7) längs med täktkanten, se Figur 5.1
Figur 4 redovisas nivåer observerade i oktober 2017 i borrhål som är belägna ca 2-3
m från den nordöstra täktkanten av Klinthagens dagbrott. Trots det korta avståndet
till täktkanten har huvuddelen av borrhålen mycket höga grundvattennivåer. Att
nivåerna skiljer sig mycket från ett hål till ett annat tyder dessutom på att de har
mycket dålig hydraulisk kontakt sinsemellan. Då det ytliga grundvattenmagasinet
har dålig hydraulisk kontakt mellan olika observationspunkter är
strömningsriktningen osäker, men det är sannolikt att den storskaliga
strömningsriktningen följer topografin.
Teckenförklaring
Nedmätning
vattenyta, räknat
från markyta (m)

.
SH3

E

s

4

5

markyta (m)

:CO

l

"ASK

8

,

10
Figur 4

Grundvattennivå samt lodat borrhålsdjup i sonderingsborrhål, 3 m från nordöstra täktkanten
(se Figur 5). Täktbotten ligger ca 10 m ner.

Inom ramen för Klinthagens kontrollprogram har påverkan på det djupa
grundvattenmagasinet konstaterats i BH11, norr om Klinthagentäkten (Bergab,
2014a). Avsänkningen i BH11 som skedde 2011, har ingen betydelse för
Hoburgsmyrs hydrogeologi. Hoburgsmyr ligger ca på nivå +31,5 m nordost om
befintlig takt. Vattenståndet i våtmarken kan till stor del kopplas mot temperaturen
och växtsäsong. Under sommarmånaderna är våtmarken och bäckarna där
vattenytan mäts torra och under resten av året uppgår vattennivån som högst till
+31,9 m. Grundvattennivån i det djupare magasinet fluktuerar mellan +16 m och
+36 m och även detta magasin visar tydlig och direkt respons på nederbörd.
Årstidsvariationen leder även i detta magasin till lägre nivåer under
sommarmånaderna. Grundvattennivån i det djupare magasinet ligger periodvis
redan under befintlig dagbrottsbotten.
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Teckenförklaring
] Klinthagen befintligt tillstånd
Typ av observationspunkt

Figur 5

A

Grunda borrhål (s15 m)

T

Djupaborrtiål(>15m)

•

Sonderingshål SH1-SH7

•

Reglar

•

Privata brunnar

Yt och grundvattennivåobservationspunkters läge.

Grundvattenströmningsriktningen i det djupare magasinet följer i stort topografin,
med en gradient från öster mot väster. I området norr om befintlig takt har låga
nivåer kring +17 m observerats under månaderna juni till september 2017. Detta är
ca 11 m lägre än den närmaste befintliga täktbotten. I början på september steg
nivåerna snabbt med ca 15m, se Figur 6, på grund av stora nederbördsmängder.
Därefter observeras stora fluktuationer i grundvattenmagasinet som varierar mellan
10 m under och 7 ni ovan befintlig täktbotten. Fluktuationerna i detta magasin kan
uppgå till ca 15 m på en dag. Borrhålet längst norrut, PP4 se Figur 5, visar mindre
fluktuationer än de intilliggande borrhålen. Väster om detta område följer
grundvattennivåerna den sluttande topografin mot sydväst. Nivåerna i borrhålen
längst västerut, se PP1 och PP6 i Figur 5, visar generellt mindre fluktuationer och
nivåerna varierar mellan +17 och +20 m i november 2017. Iögonfallande är de
lägre nivåerna i PP1, som ligger topografiskt högre än PP6, och att samma nivå
som i PP1 observeras i borrhålet längs söderut, se 4500-9500 i Figur 5.
Grundvattennivån i 4500-9500 visar också låga nivåer mellan juni till september
2017 och stiger efter kraftig nederbörd i september, se Figur 7.
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Grundvattennivåer nordväst om befintlig takt.
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Figur 7
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Grundvattennivåer i borrhålen längst väster- och söderut.

I de södra delarna av Klinthagen finns två dagbrotts sjöar kallade Pall-2-sjön och
Polenhålet, Figur 8. Dagbrottssjöarna är till viss del uppfyllda och bottennivån på
Pall-2-sjön är ca +13 m och +10 m för Polenhålet. I anslutning till de båda
dagbrottsjöarna finns ett brytområde med bottennivå på +10 m, se Figur 8 och
Figur 9. Bergribban som skiljer de lägre områdena från varandra har en markyta på
ca +26 m. Inget läckage från dagbrottssjöarna till det lägre området kan noteras,
vilket tyder på en mycket tät bergmassa.
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Teckenförklaring
Klinthagen befintligt tillstånd
] Täktgräns
Område med brytnivå +10 m
j

j Pall-2-sjön
H Polenhålet

Figur 8

Dagbrottsjöar i södra delen av Klinthagenbrottet. Röd punkt med pil visar läge och riktning
för fotografi i Figur 9.

Figur 9

Vy över Pall-2-sjöns norra del och angränsade brytområde med bottennivå +10 m.
Bergribbans överkant ligger på +26 m. Foto är taget från öster mot väster, se röd punkt och
pil i Figur 8.

Vattenytan i Pall-2-sjön varierar under perioden 2013-2017 mellan +21,2 och
+21,65 m. Vid höga vattennivåer breddas vattnet till Polenhålet på nivån +21,65 m.
Detta skedde for första gången runt årsskiftet 2012/2013, cirka 7 år efter att
fyllningen av Pall-2-sjön påbörjades. Uppfyllnaden av Pall-2-sjön påbörjades 2005,
men kontinuerlig mätning av nivån påbörjades först 2010, se Figur 10.
Polenhålet har lägre vattennivåer än Pall-2-sjön och breddas i sin tur på nivån
+ 17,02 m i det nordöstra hörnet. Vattennivåerna i Polenhålet har under perioden
2013-2017 varierat mellan +13 och breddningsnivå. Uppfyllnaden av Polenhålet
påbörjades runt årsskiftet 2011/2012.
Uppdragsnummer

UG17111

Datum

2018-02-13

Revisionsnummer
L:\UPPDRAG\UG17111 Klinthagen hydrogeologisk undersökning\Text\Slutliga originaldokumenftPM Hydrogeologi Klinthagen.docx

PM Hydrogeologi

bergab

10(44)

I området kring dagbrottssjöarna har grundvattennivåer i enskilda brunnar
observerats under lång tid, se läge i Figur 5. Nivåerna i de privata brunnarna visar
ingen korrelation med vattennivåerna i dagbrottssjöarna, se Figur 10, Figur 11 och
Figur 12. Låga nivåer i de enskilda brunnarna har ingen koppling till låga nivåer i
dagbrottssjöarna, även då dagbrottssjöarna var torrlagda.
Sjönivåer Pall-2-sjön

Brunn 12 LSK 1:33

Sjönivåer Polenhålet

Brunn 18 LSK 1:69

Brunn KLINT LSV 6:1
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Figur 10
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Vattennivåer i Pall-2-sjön och i Polenhålet samt långtidsobservationer av grundvattennivå i de
närliggande privata brunnarna Brunn 12, Brunn 18 och Brunn KLINT. För läge se Figur 5.

Nivåer i de brunnar som ligger närmast dagbrottssjöarna är redovisade i Figur 10
och Figur 11. Brunnarna 9, 10, 12 och 18, söder och sydost om dagbrottsjöarna,
visar naturliga fluktuationer som varierar både över och under vattennivåerna i de
båda sjöarna. Nivåerna varierar mellan omkring +15 till +30 m i dessa brunnar.
I Figur 10 redovisas även brunn KLINT, som ligger nordväst om dagbrottssjöarna.
Den har en nivå som varierar omkring +8 till +12 m, vilket är lägre än de nuvarande
nivåerna i dagbrottssjöarna.

Uppdragsnummer
Datum
Revisionsnummer

UG17111
2018-02-13

L:\UPPDRAG\UG17111 Klinthagen hydrogeologisk undersökning\Text\Slutliga originaldokument\PM Hydrogeologi Klinthagen.docx

PM Hydrogeologi

bergab

11 (44)

Brunnar som ligger öster om dagbrottsjöarna redovisas i Figur 12: Brunn 4-7 och
22-23, se läge i Figur 5. Dessa har högre grundvattennivå och mindre fluktuationer
och nivåerna i detta område varierar omkring +22 till +30 m.
Alla dessa observationer tyder på att dagbrottssjöarna ligger i tät bergmassa.
Sjönivåer Pall-2-sjön

Brunn 9 LR 1:5

Sjönivåer Polenhålet

Brunn 10 LR 1:13
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Figur 11

Vattennivå i Pall-2-sjön och Polenhålet i relation till grundvattennivåer i två privata brunnar
rakt söder om Pall-2-sjön. För läge se Figur 5.

Brunn 4 LLT 1:20

Brunn 6 LLT 1:32

Brunn 22 LSV 1:13

Brunn 5 LLT 1:23

Brunn 7 LLT 1:36

Brunn 23 LLT 1:7
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Figur 12

Grundvattennivåer i privata brunnar öster om dagbrottsjöarna.
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Nederbörd och grundvattenbildning
Klinthagen ligger vid en ca 2-3 km lång havsvik på norra Gotland. Nederbörden vid
ett kustområde kännetecknas normalt av en mindre årsnederbörd än i inlandet.
Påtagligast är skillnaden under sommaren. Det beror på att solen vänner upp
markytan mer än havsytan, vilket leder till att luften över land stiger uppåt och
därmed avkyls, vilket kan medföra eftermiddagsskurar inåt land. Luftens stigning
över land tvingar i sin tur luften över havet att sjunka, vilket ofta ger klart väder
över havet och i kustzonen sommartid. SMHI har två mätstationer i närområdet:
Austers D och Fårösund Ar A belägna ca 12 km väster respektive ca 12 km nordost
om Klinthagen. Enligt en analys utförd av Bergab (2014a) är Austers D den av
SMHIs mätstationer som är något mer representativ för området kring Klinthagen.
Endast Fårösund Ar A tillhandahåller nederbördsmängd i timvärden varför denna
data används vid analys av provpumpningarna.
Årsnederbörden vid Austers D har under åren 2015 och 2016 legat kring 480 mm
respektive 490 mm. Fram till den 17:e december 2017 har årsnederbörden för året
2017 kumulerats till 510 mm. Påfallande låg har månadsnederbörden varit fram till
augusti detta år. Till och med augusti har månadsnederbörden förutom i april och
juni legat under månadsmedelnederbörden, se Figur 13.1 september och oktober
har sedan nederbördsmängden överstigit normalmånadsmängden markant.

110
Normalvärde perioden 2005-2017

90
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tu m*? m j IM m ^ i t ? n u i m ^ - i t° 11
2015

Figur 13

2016

2017

Månadsnederbörd vid SMHI's mätstation Austers D under de tre senaste åren och
normalvärden för perioden 2005-2017 vid densamma mätstationen.

Mängden grundvatten som bildas i ett område beror av den årliga nederbörden,
evapotranspiration samt jord- och bergarters förmåga att ta emot regn och ytvatten
(infiltrationskapacitet). Grundvattennivåmätningarna i Klinthagen visar en god
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korrelation mellan nederbördstillfällena och grundvattennivåernas fluktuationer.
Detta är normalt för porös kalksten med karstbildningar, som visar stor förmåga att
ta emot regn och ytvatten.

Planerad verksamhet
Nuvarande tillstånd medger brytning till nivå +23 - +29 m (RH2000) i
Nybrytsområdet i den norra delen av befintlig takt, se Figur 14. Inom ett antal
områden inom Klinthagens dagbrott har brytning skett ner till nivå +10 m och inom
ett mycket begränsat område (krossgrop för primärkross) har brytning skett till nivå
+4 m, se Figur 2 i avsnitt 2. l Topografi.

Figur 14

Brytnivåer för nuvarande täktrillstånd (Mål nr M 2175-14).

Nordkalk önskar söka tillstånd för utökad brytning i fyra områden, se Figur 15.
Föreliggande utredning utgår från följande brytdjup: Nordkross +15 m, Nordvästra
Klinthagen +21 m, Norra P2N +10 m och Södra Klinthagen +10 m.
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Teckenförklaring
Klinthagen befintligt tillstånd
] Täktgräns
^ Nybrytsområdet
Sökta brytområden
l

| Nordkross
§] Nordvästra Klinthagen
3 Norra P2N

km

\ HBH Södra Klinthagen

Figur 15

Nuvarande takt samt planerade brytområden

4

Skyddsobjekt

©Lantmaie\,

Med skyddsobjekt avses de områden eller verksamheter i taktens närområde som
riskeras att påverkas ur ett grundvattenperspektiv från brytningen i
Klinthagentäkten. Det kan till exempel vara vattentäkter, grundvattenberoende
naturvärden, sättningskänsliga områden mm.
Öster om norra delen av Klinthagendagbrottet ligger Hoburgsmyr, en myr som
hyser stora naturvärden och som utgör ett Natura 2000-område. Myrar är liksom
övriga våtmarker och sjöar en föränderlig miljö, där den naturliga processen är
igenväxning.
Två källflöden förekommer på några hundra meters avstånd från Klinthagentäkten.
Väster om Klinthagen mynnar ett källflöde ut i Klinthagenbäcken, se Figur 16.
Källan vid Klinthagenbäcken ligger på nivå ca +19 m. Nordväst om Klinthagen
finns Ekedahlskällan, se Figur 16. Ekedahlskällan försörjer idag Nordkalk samt
ytterligare cirka 9 fastigheter med vatten. Årligen tas mellan ca 4200-4500 m3
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vatten från källan, vilket endast utgör en del av källflödet. Av detta förbrukar
Nordkalk ca 3700-3900 irrVår och resterande 520-550 m3/år fördelas på de nio
privata fastigheter som är anslutna till ledningen från Ekedalskällan. De nio privata
fastigheter som försörjs med vatten från Ekedahlskällan förbrukar ca 520-550 m3
vatten per år och ligger inom ett avstånd på 650 m från källan. De privata
fastigheterna som försörjs med vatten från Ekedahlskällan är följande:
Lärbro
Lärbro
Lärbro
Lärbro
Lärbro

- Lärbro
- Lärbro
- Lärbro
- Lärbro

Stora Vikers l :24
Stora Vikers l :25
Stora Vikers l :26
Stora Vikers l :29
Stora Vikers 1:30

Stora Vikers
Stora Vikers
Stora Vikers
Stora Vikers

l :48
1:62
l :83
1:88

Ekedahlskällan ligger på nivån ca +9 m. Vattnets strömningsriktning är från öst mot
de lägre liggande partierna i väst. Liknande källor finns på fler ställen på Gotland,
exempelvis Vitärtskällan norr om Klinthagen och Hangars källa söder om
Klinthagen.

Klinthagenbä
Vikers

Teckenförklaring
Enskilda brunnar
Ingår ej i befintligt kontrollprogram
Ingår i befintligt kontrollprogram
Övriga
Naturliga källor
Hoburgsmyr Natura 2000-område
•

Figur 16

Läge för grundvattenberoende skyddsobjekt i området kring Klinthagen samt Hoburgsmyr.
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I området kring Klinthagendagbrottet finns flera fastigheter som har enskilt vatten.
De närmaste enskilda brunnarna redovisas i Figur 16 och Tabell l.
Grundvattennivåmätningar och vattenkemisk provtagning i ett antal av dessa
brunnar ingår i Klinthagentäktens befintliga kontrollprogram.
Tabell l

Enskilda brunnar i området kring Klinthagendagbrottet

Brunnsnummer

Fastighets

4

Lärbro Lilla Takstens 1:20

5

Lärbro Lilla Takstens 1:23

6

Lärbro Lilla Takstens 1 :23

7

Lärbro Lilla Takstens 1:36

9

Lärbro Ringvide 1:5

10

Lärbro Ringvide 1:13

12

Lärbro Stora Källstäde 1:33

18

Lärbro Stora Källstäde 1 :69

22

Lärbro Stora Vikers 1:13

23

Lärbro Lilla Takstens 1 :7

Klint

Lärbro Stora Vikers 6:1

30

Lärbro Stora Vikers 1 :97

31

Lärbro Stora Vikers 1:93

32

Lärbro Stora Vikers 1:101

33

Lärbro Stora Vikers 1 :78

34

Lärbro Stora Vikers 1 :55

I området förekommer inga sättningskänsliga jordar. Inga kända föroreningar
riskerar att påverkas. I området förekommer inte heller några energibrunnar som
kan påverkas.
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5

Utförda undersökningar

5.1

Borrningar

5.1.1

Området kring Nordvästra Klinthagen
I området finns åtta borrhål som har använts i analysen, se Tabell 2.

Tabell 2

Borrhålens djup och dimensioner i området kring Nordvästra Klinthagen.

Borrhål

Djup (m)

Dimension (mm)

PP2

30

115

PP4

30

115

5500-9300

30

56

5700-9400

30

56

5700-9800

30

56

BH40

10

56

BH41

30

56

5_norr

15

89

Vid borrningen av PP2 observerades vattenförande sprickor ca 25 m och 28 m djup
under markytan. Sprickan vid 28 m djup var vattenförande med ett flöde av ca
7 l/min. På samma djup observerades en vattenförande spricka i borrhål PP4. Där
kunde dock ingen mätning av flödet genomföras.
Borrhålen BH40 och BH41 ingår i Klinthagens nuvarande kontrollprogram. Sedan
BH40 och BH41 borrades i januari 2016 har grundvattennivåerna observerats
löpande där. I borrhål 5_norr har grundvattennivåerna loggats kontinuerligt sedan
februari 2017.

5.1.2

Området kring Nordkross
Två borrhål borrades kring området Nordkross, se Tabell 3.
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Borrhålens djup och dimensioner i området kring Nordkross.

Borrhål

Djup (m)

Dimension (mm)

PP1

30

115

PPG

30

115

Vid borrning av PP1 observerades en vattenförande spricka på ca 23 m djup, med
ett vattenflöde på ca 23 l/min. I borrhål PP6 observerades många sprickor, varav
flera större sprickor och en vattenförande spricka på ca 28,5 m djup.
5.1.3

Området kring Nybrytsområdet
I Nybrytsområdet, på gränsen mot befintlig takt borrades ett 30 m djupt hål.
Borrhålet var torrt vid borrning och ingen nivå kunde heller registreras dagarna
efter borrning. Då hålet var beläget vid brytfronten försvann det i samband med
brytning och ersattes med ett nytt hål, PP5, som borrades nere i befintlig takt till
motsvarande plusnivå. De tre borrhålen inom Nybrytsområdet redovisas i Tabell 4
och Figur 5.

Tabell 4

Borrhålens djup och dimensioner i området kring Nybrytsområdet.

Borrhål

Djup (m)

Dimension (mm)

PP3

30

115

PP5

15

89

PP10

15

89

Vid borrningen av PP3 observerades en vattenförande spricka på ca 27,5 m djup,
vars flöde ej kunde fastställas.
5.1.4

Området kring Norra P2N
Inom Norra P2N finns tre 15m djupa borrhål nere i befintlig takt och väster om
befintlig takt, på en högre nivå, finns ett borrhål (4500-9500) som är 30 m djupt, se
Tabell 5.
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Borrhålens djup och dimensioner i området kring Norra P2N.

Borrhål

Djup (m)

Dimension (mm)

PP7

15

89

PP8

15

89

PP9

15

89

4500-9500

30

56

Hydrauliska korttidstest
113 borrhål har hydrauliska korttidstest i form av pulstest genomförts, se Tabell 6.1
nio av borrhålen genomfördes pulstesten som sektionerade test för att bedöma
kalkstenens egenskaper på olika nivåer. Sektioneringen genomfördes med hjälp av
manschett och nivåerna bestämdes utifrån noteringar om vattenföring i
borrprotokoll. Generellt sektionerades borrhålen på en nivå, vanligtvis ca 20 m
under befintlig markyta, vilket möjliggjorde mätningar av två sektioner: ovan och
under manschett. Grundvattenytan ligger generellt på ca l O-15 m under markyta i
de djupa borrhålen, vilket innebär att de testade sektionerna grovt kan delas in i 2030 m under markyta och 10-20 m under markyta. Totalt har 26 pulstester
genomförts inom takten.
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Borrhål där hydrauliska korttidstest är utförda 2017.

Beteckning

Borrhålsdjup (m)

Nedmätning
grundvattennivå
före test (m)

Typ av test

PP1

30

9,99

Sektionerat pulstest

PP2

30

13,49

Sektionerat pulstest

PP3

30

12,91

Sektionerat pulstest

PP4

30

9,80

Sektionerat pulstest

PP5

15

Torr

Pulstest

PP6

30

6,49

Sektionerat pulstest

PP7

15

10,68

Pulstest

PP8

15

0,79

Sektionerat pulstest

PP9

15

11,38

Pulstest

4500-9500

30

14,01

Sektionerat pulstest

5700-9400

30

15,42

Sektionerat pulstest

5700-9800

30

9,88

Sektionerat pulstest

5_norr

15

3,37

Pulstest

Pulstest ger en grov uppskattning av jordlagrens genomsläpplighet i det testade
borrhålets närhet. Principen for testet är att snabbt skapa en tryckpuls i borrhålet
och sedan mäta tryckets återhämtning till ursprunglig nivå. När borrhålet avgränsas
med en manschett kan genomsläppligheten i olika sektioner av borrhålet testas.
Manschetten tätar borrhålet på installerad nivå och pulstest kan genomforas både
ovan och under manschetten. Manschetten installerades ca 20 m under befintlig
markyta. Manschettens läge valdes utifrån notering om vattenförande sprickor i
borrprotokoll. Pulstesterna är utvärderade enligt Cooper, Broedehoeft och
Papadopulos (1967) samt Hvorslev (1951). Cooper, Broedehoeft och Papadopulos
metod utför en kurvanpassning som utvärderar hela återhämtningsförloppet, medan
Hvorslev's metod endast utvärderar data till ca 40 % återhämtning. Detta innebär
att relativt få datapunkter används vid utvärdering med Hvorslev's metod för test
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med en snabb återhämtning. Detta medför att beräknad konduktivitet för ett test kan
skilja sig åt mellan de två metoderna.
5.2.1

Området kring Nordvästra Klinthagen
Borrhålen som har utvärderats för och bedöms representera området kring
Nordvästra Klinthagen är PP2, PP4, 5_norr, 5700-9400 och 5700-9800, se Figur
17. 5_norr som inte är testad med manschett är 15 m djup, övriga hål är 30 m djupa.

PP2
Teckenförklaring

5 nofr

»"

Typ av hydrauliskt test
! l

Settionerat pulstest

•

Pulstest

Klinthagen befintligt tillstand
T Täktgräns
^ NybrytsomraOat
Sökta brytområden
Nordkross
H| Nordvästra Klinthagen Ny>

Figur 17

Läge för borrhål i områdena kring Nordvästra Klinthagen, Nordkross och delar av
Nybrytsområdet där hydrauliska korttidstester är utförda hösten 2017.
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PP4 ovan

PP2 ovan
PP2 under
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5700-9400 under
4.4

4,6

4.2

4.4

A

4.2

3.8

4
3.6

51
CL

3.4

3.8

3.2

3.6

3

3.4

14:00

15:00

16:00

16:00

17:00

18:00

5 norr
3.4

S

3.2

2.8

14:00

Figur 18

15:00

16:00

Återhämtning av trycknivåpuls ovan respektive under manschett i borrhål kring Nordvästra
Klinthagen.
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Sammanfattningsvis visade två borrhål (PP2 och PP4) som sektionerades med
manschett ingen, eller mycket liten återhämtning ovan manschett. Även 5_norr
hade en väldigt långsam återhämtning. Då 5_norr är borrad 15m djup representerar
den samma bergmassa som "ovan manschett" för övriga borrhål. Återhämtningen
för dessa test var så långsam att det inte var möjligt att göra en kvantitativ
utvärdering. Den kvalitativa tolkningen är att den ytliga bergmassan är mycket tät,
d.v.s. har en mycket låg hydraulisk konduktivitet.
I 5700-9400 gick återhämtningen något snabbare ovan manschett jämfört med
tidigare redovisade borrhål, utvärderingen visar dock att det ytliga berget i 57009400 har en hydraulisk konduktivitet på omkring 4E-9 m/s, Tabell 7, vilket är
väldigt tätt. Det ytliga berget i PP2, PP4 och 5_norr är alltså tätare än detta.
Det djupa berget i området kring Nordvästra Klinthagen, d.v.s. från 20 m under
markyta till 30 m under markyta, har en mer normal genomsläpplighet för kalksten
med värde på hydraulisk konduktivitet på omkring 3E-7 - 3E-6 m/s, se Tabell 7.
Det är mycket osäkert att utvärdera magasinskoefficienten från ett pulstest, men
utvärdering med Cooper et al tyder på en mycket begränsad magasinskoefficient i
PP4.
I 5700-9800, som är beläget längst öster ut, har inte samma täta ytberg som för
övriga mätpunkter i området, utan ytberget i 5700-9800 har liknande
genomsläpplighet som det djupare berget, se Tabell 7. 5700-9800 ligger precis öster
om en mindre karsthällmark med stor sprickighet på ytan.
Grundvattennivån ovan manschett i borrhål 5700-9800 återhämtar sig efter den
skapade pulsen till en högre grundvattennivå än den ursprungliga nivån, där den
ligger kvar tills manschetten tas upp 16 timmar efter testet. Även flera av de andra
borrhålen visar en högre grundvattennivå ovan manschett jämfört med under
manschett, men då övriga borrhål är relativt lågkonduktiva så sker nivåförändringen
mycket långsamt. Det är tydligt att det finns två olika grundvattenmagasin, ett i de
övre delarna av kalksten och ett i den djupare delen av kalkstenen.
Grundvattentrycket är alltså högre i den ytliga bergmassan jämfört med den
djupare, vilket överensstämmer med tidigare nivåobservationer i området (SGU,
2002; Bergab, 2012; Bergab 2014) De utförda testerna visar också att i området
kring Nordvästra Klinthagen har det djupare magasinet en högre genomsläpplighet
och hydraulisk kontakt över större område, medan det ytliga magasinet i form av
horisontella bankningsplan sannolikt har en låg genomsläpplighet och därmed
sämre hydraulisk kontakt i horisontalled. Det är sannolikt att detta förhållanden
gäller för hela Klinthagen.
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Hydraulisk konduktivitet (m/s) i olika djup av testade borrhål för området kring Nordkross
och Nordvästra Klinthagen.

Borrhål

Manschett

Hvorslev

Ovan manschett

Långsam återhämtning, ej möjlig att
utvärdera. Bedöms som mycket tät.

Testad sektion: 10-20m
PP2

Under manschett
Testad sektion: 21-30m
Ovan manschett
Testad sektion:7-20m

Cooper et.al.

Snabb återhämtning, ej möjlig att
utvärdera. Bedöms som mycket
genomsläpplig.
Långsam återhämtning, ej möjlig att
utvärdera. Bedöms som tät.

PP4

Under manschett
Testad sektion: 21-30m
5 norr

Ingen manschett
Testad sektion:0-15m
Ovan manschett

57009800

Testad sektion:2-20m
Under manschett
Testad sektion: 21-30m
Ovan manschett

57009400

Testad sektion: 10-20m
Under manschett
Testad sektion: 21-30m

5.2.2

2E-07

5E-07

Långsam återhämtning, ej möjlig att
utvärdera. Bedöms som mycket tät.
Återhämtning till en högre nivå, ej
möjlig att utvärdera. Bedöms som
medel genomsläpplig (omkring
1E-06).
2E-06

4E-07

4E-09

9E-09

1E-06

3E-07

Området kring Nordkross
Borrhålen som har utvärderats för och bedöms representera området kring
Nordkross är PP1 och PP6, se Figur 17 för läge. I PP1 sågs samma mönster som i
området kring Nordvästra Klinthagen, med en extrem långsam återhämtning ovan
manschett och en relativt snabb återhämtning under manschett, se Figur 19. Den
hydrauliska konduktiviteten ovan manschett går inte att utvärdera men är mycket
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låg. Under manschett utvärderas den hydrauliska konduktiviteten till 3E-6 m/s, se
Tabell 8.1 PP6 är genomsläppligheten låg till normal både ovan och under
manschett, dock är den ytligare bergmassan tätare än den djupare. Den hydrauliska
konduktiviteten i PP6 är omkring 7E-8 m/s i det ytliga berget och 4E-7 m/s i det
djupare berget.
PP6 ovan
PP6 under

PP1 ovan
PP1 under

46

4.2

4,4
4.2
3.8

4
3.6

3.8
3.6

3.4

15:00

16:00

17:00

18:00

12:00

13:00

14:00

Figur 19

Återhämtning av trycknivåpuls ovan respektive under manschett i borrhål kring Nordkross.

Tabell 8

Hydraulisk konduktivitet (m/s) i testade borrhål i området kring Nordkross.

Borrhål

Manschett

Hvorslev

Ovan manschett

Långsam återhämtning, ej möjlig att
utvärdera. Bedöms som mycket tät.

Testad sektion: 7-20m

Cooper et.al.

PP1

Under manschett
Testad sektion: 21 -30m
Ovan manschett
Testad sektion: 6-20m

2E-06

1E-05

2E-07

1E-07

4E-07

9E-07

PPG

Under manschett
Testad sektion: 21 -30m
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Området kring Ny brytsområdet och norra delen av befintlig takt
I området kring Nybrytsområdet och norra delen av den befintliga takten testades
två hål: PP3 och PP5. Borrhålet PP5 pulstestades men visade ingen återhämtning
efter den skapade tryckpulsen, se Figur 20. Detta tyder på en mycket liten
genomsläpplighet i berggrunden intill borrhålet. Borrhålet är 15 m djupt och är
borrad i botten på befintlig takt, det innebär att botten av borrhålet ligger på nivå ca
+13 m. I borrhålet PP3 utfördes ett sektionerat pulstest med manschett på 20 m.
Testet visade att i princip ingen återhämtning av vattennivån sker ovan manschett
medan återhämtningen under manschett var snabb, se Tabell 9. Detta tyder på att
ytberget kring hålet är mycket tätt medan det djupare berget är mer genomsläppligt.
PP3 ovan
PP3 under

PP5

2,6

1,6

2,4
S

S-

o)

n

r

o

2,2

cfi

S

1,4

"öT
(A

2

o.

o

^

g

i

1,2

1,8

1,6
10:00

11:00

12:00

13:00

15:00

Figur 20

Återhämtning av trycknivåpuls i PP3 och PP5.

Tabell 9

Hydraulisk konduktivitet (m/s) i testat borrhål PP3.

Borrhål

Manschett

16:00

Hvorslev

17:00

18:00

Cooper et. al.

Ovan manschett

Långsam återhämtning, ej möjlig att
Testad sektion: 10-20m ' utvärdera. Bedöms som mycket tät.
PP3

Under manschett
Testad sektion: 21 -30m

5.2.4

5E-07

2E-06

Området kring Norra P2N
Borrhålen som är testade inom området kring Norra P2N är 4500-9500, som ligger
ca 250 m väster om Norra P2N, samt PP7, PP8 och PP9 inom Norra P2N, se Figur
21.
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Teckenförklaring
Typ av hydrauliskt test

'

U

Settionerat pulstest

•

Pulstest

Klinthagen befintligt tillstånd
] Taklgrans
^ Nybrytsomraöet
Sökta brytomräden
Norra P2N

Figur 21

Läge för borrhål i områdena kring Norra P2N där hydrauliska korttidstester är utförda
hösten 2017.
4500-9500 ovan
4500-9500 under

PP7

2.6
2,4
•C-

1,8

Q.

1,6
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2
1.8
1,4

1,6
12:00
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14:00

14:00

15:00

16:00

15:00
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PP9
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1.8

1,6
2,8

D.

2,6

1.2

13:00

Figur 22

1,4

14:00

15:00

16:00

13:0o

14:00

Återhämtning av trycknivåpuls i borrhål i området kring Norra P2N.
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Till skillnad från bergmassan i övriga områden visar manschetttest i 4500-9500,
som ligger strax söder om Nybrytsområdet att genomsläppligheten är mycket hög i
det ytliga berget och relativt tät i det djupare berget, se Figur 22 och Tabell 10.
Borrhålet ligger i ett område med kartshällmark med flera ytnära sprickor.
Tabell 10

Hydraulisk konduktivitet (m/s) i testat borrhål öster om Norra P2N.

Borrhål

Manschett
Ovan manschett

45009500

Testad sektion: 14-20m
Under manschett
Testad sektion: 21 -30m

Hvorslev

Cooperet.al.

8E-06

5E-06

3E-08

6E-08

I borrhålen PP7, PP8 och PP9 utfördes inledningsvis pulstest utan manschett i
respektive hål, se Figur 22. Borrhålen är 15 m djupa. PP7 och PP9 visade ingen
återhämtning efter den skapade tryckpulsen. Grundvattennivån steg mycket
långsamt högre än den skapade tryckpulsen under dygnet efter pulstestet. Det visar
på att borrhålen är mycket täta. Borrhålet PP8 visade däremot en mycket snabb
återhämtning till ursprunglig nivå. Den ostörda grundvattennivån i PP8 låg innan
testet på en mycket hög nivå, ca l m under befintlig markyta.
PP8 testades därefter med manschett på tre olika djup; 3 m, 5 m och 10 m.
Återhämtningen ovan manschett är så snabb att det är svårt att registrera puls trots
att tryckgivaren registrerar tryckförändring var 5:e sekund, se Figur 23. Den
hydrauliska konduktiviteten skiljer sig tydligt ovan och under 3 meters djup, se
Tabell 11.
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Manschett på 3m
PP8 ovan
PP8 under

Manschett på 5 m - test under manschett
PP8 under

1,6

1 8

1.4

1 6

1.2

1.4

l

09:00

10:00

11:00

19:00

12:00

21:00

20:00

Manschett på 10 m - test under manschett
PP8 under

Manschett på 10 m - test ovan manschett
PP8 ovan
2.4

24

2.2

2.2

2

10:00

Figur 23

11:00

12:00

16:00

17:00

18:00

Återhämtning av trycknivåpuls ovan respektive under manschett vid olika nivåer i PP8.

Utvärderingen enligt Cooper, Broedehoeft och Papadopulos (1967) kunde inte
genomföras för de båda pulstesterna ovan manschett. En snabb återhämtning
observerades i dessa tester, vilken inte kunde passas mot denna utvärderingsmetod.

Uppdragsnummer
Datum
Revisionsnummer

UG17111
2018-02-13

L:\UPPDRAG\UG17111 Klinthagen hydrogeologisk undersokning\Text\Slutliga originaldokument\PM Hydrogeologi Klinthagen.docx

PM Hydrogeologi

bergab

Tabell 11

30 (44)

Hydraulisk konduktivitet (m/s) i testat borrhål PP8 i området Norra P2N, se Figur 23.

Läge på
manschett

Hvorslev

Testad sektion: 0,5-3m

Snabb återhämtning, ej möjlig
att utvärdera. Bedöms som
mycket genomsläpplig.

Under manschett

4E-07

1E-06

5E-07

1E-06

Ovan manschett
3 m under
markyta

Cooper et.al.

Testad sektion: 4-15m
5 m under
markyta

Under manschett
Testad sektion: 6-15m

Testad sektion: 0,5-1 Om

Snabb återhämtning, ej möjlig
att utvärdera. Bedöms som
mycket genomsläpplig.

Under manschett

1E-06

Ovan manschett
10m
under
markyta

1E-06

Testad sektion: 11-15m
En jämförelse av den hydrauliska transmissiviteten som utvärderas från testen
under manschett visar att bergmassan mellan 3 och 10 m är relativt tät, medan den
bergmassan djupare än 11 m har en normal genomsläpplighet på omkring 1E-6 m/s
och vidare att det finns mycket konduktiva sprickor strax under befintlig marknivå
(0-3 m under markyta). Detta styrks också av de observationer som kan göras i
bergväggen precis söder om Norra P2N, där dropp och utflöde kan konstateras ca
l m under pallvägg, se Figur 24.
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Figur 24

Läckage av vatten från bergvägg söder om Norra P2N. Läge för utflöde och dropp är
markerad med röd linje.

5.3

Provpumpningar
Två provpumpningar utfördes under loppet av två veckor. Pumpning genomfördes i
borrhålen PP1 och PP2. Provpumpningen i PP2 påbörjades den 20 oktober 2017
och pumpen stängdes av den 30 oktober 2017. Den kortare provpumpningen i PP1
genomfördes mellan 30 oktober 2017 och l november 2017.

5.3.1

Provpumpning Nordvästra Klinthagen
Provpumpningen i PP2 startades den 20 oktober klockan 10:30 (sommartid).
Pumpflödet i PP2 ställdes vid start in på ungefär 10 l/min, vilket sedan ökades den
24 oktober. Under de kommande dagarna utfördes försök att höja flödet till cirka
13 l/min, dock minskade flödet under natten till cirka 9 l/min. Den 27 oktober
lämnades pumpflödet på 9,3 l/min inför helgen. Den 29 oktober, strax innan
klockan 04.00, lossnade pumpslangen som var kopplad till ventilerna för
flödesstyrning och flödesmätaren. Detta ledde till att pumpen gick med
maxkapacitet (50-60 l/min) tills pumpen gick torr och stängde av sig genom
överhettningsskydd, för att sedan starta upp igen efter 5 min. Detta upprepades
under ett dygn tills pumpningen avslutades den 30 oktober klockan 11:54
(sommartid).
Grundvattennivån i pumpbrunnen mättes manuellt med ett ljuslod och registrerades
även automatiskt med en tryckgivare. Utöver registrering av grundvattennivån i
pumpbrunnen observerades nivåer i ytterligare 22 punkter på samma sätt, se Figur
25 för lägen och respons i respektive mätpunkt.

Uppdragsnummer
Datum
Revisionsnummer

UG17111
2018-02-13

L:\UPPDRAG\UG17111 Klinthagen hydrogeologisk undersökning\Text\Slutliga originaldokumenttPM Hydrogeologi Klinthagen.docx

PM Hydrogeologi

bengab

32 (44)

-

iravfätt
Teckenförklaring
Respons PP2
•

Respons
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Eventuell respons
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Figur 25

Påverkan från provpumpning Nordvästra Klinthagen, PP2.

I pumpbrunnen PP2 låg grundvattenytan på nivå ca +23 (RH2000) strax innan
pumpningen startade, vilket är ca 5 m under befintlig täktbotten, och en sjunkande
trend finns i magasinet, se Figur 26. När pumpningen startade sänktes nivån snabbt
med 3 m under tiden som flödet justerades. Under de närmaste 12 timmarna sjönk
nivån ytterligare 1,5 m och grundvattenytan kom då att ligga kring nivån +18,3 m
under ca ett dygn. Därefter sjönk nivån konstant tills flödet ändrades manuellt den
24 oktober.
Det observerades att nederbörd resulterar i stor påverkan på grundvattennivåer i
pumpbrunn och i observationsborrhål. Den 26 oktober ledde 19 mm
dygnsnederbörd till högre nivåer i pumpbrunnen än den ursprungliga nivån innan
pumpningen startade, trots pågående pumpning. När pumpningen avslutades
återhämtade nivåerna sig mycket snabbt, vilket betyder att tillrinningen till brunnen
är god.
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Figur 26.

l

Nivå i pumpbrunnen PP2 i nordvästra Klinthagen och nederbörd vid SMHI's mätstation
Fårösund Ar A.

I tre 30 m djupa borrhål inom en 340 m radie från pumpbrunnen observerades
respons från pumpningen, se Figur 27. Då det före provpumpningen fanns en
sjunkande trend i magasinet som höll i sig fram tills det första nederbördstillfället
måste avsänkningen från provpumpningen kompenseras för detta.
Grundvattennivån i borrhål 5700-9800 låg innan pumpstart på ca +25,8 m, vilket
även motsvarade nivån i borrhål BH 41. Grundvattennivån i borrhål 5700-9400 låg
innan pumpstart på ca +21,4 m. Nivåerna innan pumpstart låg ca 2 m respektive
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6,5 m under befintlig täktbotten. Grundvattennivåerna i de tre borrhålen blir också
starkt påverkade av nederbörd trots pågående pumpning. Nivåerna stiger vid
nederbörd upp till 5 m ovan befintlig täktbotten.
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Nivåer i de tre borrhålen vilka påverkades från provpumpningen och nederbörd vid SMHI's
mätstation Fårösund Ar A.

Avsänkningen i de påverkade borrhålen har justerats mot den sjunkande trend som
observerades dagarna innan pumpstart, se Figur 27. Den tydligaste responsen från
provpumpningens start observeras i borrhål 5700-9800, se Figur 28. Borrhålet
ligger 340 m sydost om pumpbrunnen PP2 och avsänkningen efter justering uppgår
till ca 0,7 m på 10 timmar efter pumpningens start. Av de påverkade borrhålen
ligger detta längst ifrån PP2. Avsänkningen i de andra två påverkade borrhålen
uppgår till ca 0,4 m på 10 timmar, även detta efter justering mot den sjunkande
trenden i magasinet.
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Avsänkning i de tre borrhål som påvisade respons från pumpningen i PP2. Nivåavsänkningen
i respektive borrhål är anpassad mot den generella nivåavsänkningen som observerades
dagarna innan testet i respektive borrhål.

Inom en 340 m radie från pumpbrunnen ligger ytterligare tre borrhål, som dock inte
påvisar någon respons från provpumpningen, se Figur 29. Två av dessa borrhål är
grundare än 30 m; BH 40 10 m djupt och 5_norr är 14,5 m djupt. Strax innan
pumpningen påbörjades utfördes ett pulstest i borrhål 5_norr. Återhämtningen var
så långsam att pulstestet inte kunde utvärderas. Det tredje borrhålet PP4 som inte
visar någon respons är 30 m djupt och ligger endast ca 150m norr om
pumpbrunnen.
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Opåverkade grundvattennivåer i borrhål 5_norr, BH40 och PP4. Borrhål 5_norr saknar
inmätning, referensnivån har uppskattats med hänsyn till intilliggande borrhål.

Något längre ifrån, ca 440 m söder om pumpbrunnen, ligger borrhål PP3. Det är
svårt att se en tydlig påverkan från provpumpningen i PP3, men en respons kan inte
uteslutas, se Figur 30.
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Grundvattennivåer i borrhålet PP3 som ligger ca 440 m söder om pumpbrunnen.

Den hydrauliska transmissiviteten redovisas för de enskilda borrhålen i Tabell 12.
Utvärderingen har gjorts med två olika metoder: Theis (1935) och Papadopulos-
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Cooper (1967). Theis lösning för slutna akviferer var den som passade bäst. Theis
och Papadopulos-Cooper tillhör de mest vedertagna metoderna för denna typ av
akvifer.
I Tabell 13 redovisas den hydrauliska transmissiveten utvärderad för flera brunnar
tillsammans. Utvärderingarna redovisas i bilaga l.
De olika analysmetoderna ger inte exakt samma resultat, men är relativt
samstämmiga. Den sammanvägda bedömningen av de olika analysmetoderna ger
en hydraulisk transmissivitet på omkring 4E-5 - 1E-4 m2/s.
Tabell 12

Utvärderad hydraulisk transmissivitet och magasinskoefficient i de enskilda påverkade
borrhålen.

Theis (1935)

Borrhål
BH41
5700-9400
5700-9800

Avstånd till
pumpbrunn PP2
(m)
280
270
340

T (m2/s)
1E-04
1E-04
4E-05

S(-)
7E-06
6E-06
3E-06

PapadopulosCooper (1967)

T (m2/s)
9E-05
1E-04
5E-05

S(-)
4E-06
4E-06
2E-06

Tabell 13 Utvärderad hydraulisk transmissivitet baserad på integrerad analys av flera borrhål.

5.3.2

Ingående borrhål

Theis (1935)
T (m2/s)
S(-)

PP2/BH41/5700-9400

8E-05

6E-06

Provpumpning Nordkross
Provpumpningen i PP1 startades den 30 oktober klockan 14:00 och pågick till den l
november klockan 16:30. Under provpumpningen mättes grundvattennivån i
pumpbrunnen och kringliggande borrhål manuellt med ljuslod och automatiskt med
i borrhålen utplacerade tryckgivare. Det kom en del nederbörd två dagar innan
testet började och även i samband med pumpstopp, se Figur 26 och Figur 31. Detta
bedöms dock inte ha påverkat testet i någon större utsträckning och ingen hänsyn
till detta har tagits med i beräkningarna på testet.
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Nederbörd vid SMHIs mätstation Fårösund Ar.

Pumpflödet låg i medeltal på l O l/min under provpumpningens första 2 dagar och
något högre, cirka 11 l/min under den sista dagen. Flödet behövde ofta justeras upp
då det sjönk efter en tid vilket ledde till oönskade nivåhöjningar i pumpbrunnen.
Grundvattenytan i pumpbrunnen låg initialt på nivån ca +18,5 m (RH200), vilket är
11,37 m under befintlig markyta. Avsänkningen var som störst 16,85 m under den
initiala nivån. Förändringen i nivå och pumpflöde ses i Figur 32.
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Pumpflöde och resulterande avsänkning i pumpbrunnen PP1.

Grundvattennivån observerades även i samma borrhål som i provpumpningen i
PP2, se kapitel 4.3.1, dock kunde ingen påverkan från provpumpningen observeras
i dessa, endast pumpbrunnens grundvattennivå påverkades.
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Utifrån loggad nivådata i pumpbrunnen beräknades transmissivitet och
magasinskoefficient i Aqtesolv, se bilaga 2. Pumpningen i PP1 bedömdes
representera ett läckande magasin, vilket styrks av den snabba återhämtningen vid
pumpstopp. Vid utvärdering i användes Hantusch-Jacobs metod för läckande
akvifär (Hantusch & Jacob, 1955; Hantusch, 1964).
Utvärderingen har passats till data från hela provpumpningen inklusive
återhämtningen. Lösningen passades manuellt. Transmissiviteten kring
pumpbrunnen beräknas vara ca 6E-6 nr/s och magasinskoefficienten 0,2. Värdet på
magasinskoefficienten är dock mycket osäkert då endast pumpbrunnen kunnat
utvärderas.

6

Analys

6.1

Nordvästra Klinthagen
De hydrauliska testerna visar att det finns ett djupare och ett ytligare
grundvattenmagasin i kalkstenen, vilket är överensstämmer med tidigare
utredningar (SGU 2002; Bergab 2012; Bergab 2014). Utvärdering av
provpumpningen i Nordvästra Klinthagen visar att bortledning av vatten i PP2
snabbt ger respons över ett större område (300 m) åt söder i det djupa magasinet,
men ingen påverkan kan ses i grunda borrhål. Den snabba responsen i det djupa
magasinet tyder på ett väl sammanhängande, men litet magasin. En liten
vattenbortledning leder till stora trycksänkningar över förhållandevis stort område.
Störst avsänkning utanför pumpbrunnen (0,7 m) fås åt sydöst i borrhål 5700-9800.
Detta innebär i sin tur att det inte är sannolikt att det finns någon karstvittring i den
djupa bergmassan i området. I det ytliga berget vid 5700-9800 finns observationer
om karstvittring i ytan.
Ingen påverkan från provpumpningen kan ses i borrhål PP4 som ligger 150 m norr
om pumpbrunnen PP2. Detta kan antingen bero på det inte finns någon hydraulisk
kontakt mellan PP2 och PP4, d.v.s. det är tätt, eller så finns det en hydraulisk
kontakt mellan borrhål PP4 och ett större magasin, t.ex. en karststruktur.
Utvärdering av magasinskoefficient från korttidstest i PP4 indikerar ett mycket lågt
magasinstal, vilket motsäger att borrhålet skulle ha kontakt med karst. Det bedöms
därför saknas en hydraulisk kontakt mellan PP2 och PP4. Dessutom skiljer sig både
grundvattennivåerna och fluktuationerna åt i de båda borrhålen.
Avsaknad av respons i det övre magasinet tyder på en dålig hydraulisk kontakt
mellan de båda magasinen.
Gränsen mellan det ytliga och djupa magasinet har inte bestämts exakt, men det
djupa magasinet börjar först ca 20 m ner under markyta, vilket motsvaras av nivå ca
+18 m. I borrprotokoll anges vattenförande sprickor på djup 22-29 m under
markytan.
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Önskat brytningsdjup är +21 m, vilket motsvaras av ca 15-17 m under befintlig
markyta. De hydrauliska korttidstesterna visar att denna bergmassa är mycket tät,
med en hydraulisk konduktivitet på 5E-9 m/s eller lägre. Detta innebär att
vattenmängder och tryckstörningar i denna bergmassa förväntas att bli mycket
begränsade. Ingen respons kan heller ses från pumpningen i PP2 i de ytliga
borrhålen.
Influensområdet från brytning i Nordvästra Klinthagen kan beräknas enligt Kresic
(2007). Grundvattenbildningen ansätts mycket konservativt till 50 mm/år, den
hydrauliska konduktiviteten sätts till 4E-9 m/s och den ostörda grundvattenytan till
+33 m. Detta ger då ett konservativt influensområde på ca 200 m från täktkant,
sannolikt kommer det verkliga influensområdet att vara betydligt mindre vid
brytning till nivå +21 m. Inga skyddsobjekt finns inom det beräknade
influensområdet.

6.2

Nordkross
Utvärderingen av provpumpningen i Aqtesolv visar att Hantusch-Jacob's lösning
för läckande akvifer är den lösning som passar bäst. En läckande akvifer innebär att
akviferen, i det här fallet det djupare grundvattenmagasinet i kalkstenen, överlagras
av ett semipermeabelt material där vatten tillförs magasinet. Att denna lösning
passade bäst stämmer med den konceptuella modellen där det finns kontakt mellan
det övre och det undre grundvattenmagasinet genom sprickor. Detta verifieras av av
den snabba återhämtningen av grundvattennivån efter pumpstopp, se Figur 32.
Detta kan indikera att det kan finnas öppna vertikala sprickor i området, vilket
konnekterar det ytliga och djupare magasinet, och att det djupare magasinet fylls på
främst av de vertikala sprickorna som har kontakt med både ytligare och djupare
horisontella.
Utvärderingen gav ett ovanligt högt värde på magasinskoefficienten. Det ska
betonas att värdet är mycket osäkert, eftersom utvärderingen endast gjorts för ett
hål, men tyder på kontakt med ett stort magasin. Det är möjligt att de öppna
vertikala sprickorna och eventuell karstbildning är orsaken till den höga
magasinskoefficienten. Det motsägs dock av att en stor avsänkning kan observeras i
pumpbrunnen, samtidigt som provpumpningen är utförd med ett relativit lågt flöde.
Provpumpningen är dessutom utförd under en period med riklig nederbörd i
samband med återhämtningen av testet, vilket innebär att det finns en viss osäkerhet
i tolkningen.
Av Figur 6 framgår att grundvattennivån är lägre i PP1 än i det närliggande
borrhålet PP6. Detta kan antingen bero på att PP1 har kontakt med ett större
magasin dit vattnet läcker ut eller att det har dålig hydraulisk kontakt med
omgivningen. Båda tolkningarna förklarar att ingen respons respons från
provpumpningen kunde ses i omgivande observationsborrhål. Grundvattennivån i
PP1 visar heller ingen större respons på nederbörd vilket också kan bero på att
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borrhålet antingen har kontakt med ett större magasin eller har dålig hydraulisk
kontakt med omgivningen.
Den huvudsakliga riktningen på den deformationszon SGU kartlagt är nord-sydlig
precis som riktningen för de brantstående karstsprickor som förekommer i området.
Det är möjligt att den djupa delen av PP1 kan stå i kontakt med ett system som
sträcker sig i denna riktning. Den uppmätta avsänkningen i PP1 under
provpumpningen tyder dock på att den mest sannolika tolkningen är att borrhålet
inte har kontakt med något större magasin.
Den planerade brytnivån i området Nordkross är ner till nivå +15 m från befintlig
nivå som är ca +26 till +30 m. De pulstester som utförts i området visade på att
ytberget var mycket tätt kring PP1 ner till nivå ca +10 m och normalt till tätt kring
PP6 ner till ca +8 m. Under dessa nivåer var berget mer genomsläppligt, se kapitel
4.2.2. Borrprotokollen från dessa hål visar även på vattenförande sprickor på +7 m i
PP1 och +0 m i PP6. Väster om området finns det fastigheter, privata brunnar samt
Ekedahlskällan. Dessa bedöms inte påverkas av en brytning till + 15 m då de ligger
lägre i terrängen än denna nivå. Om det finns källflöden som flödar på en nivå
högre än +15 m rakt väster om Nordkross kan dessa eventuellt komma att påverkas.
Om det finns ett karstsystem i det ytligare berget som går i nord-sydlig riktning kan
brytning i Nordkross påverka grundvattennivån norr och söder om området. En
eventuell påverkan söderöver avgränsas dock av den befintliga takten som fungerar
som en barriär. Påverkan förbi takten söderöver är inte möjlig.
Det långa avståndet till Hoburgsmyr i kombination med den redan lägre
grundvattennivån talar för att området inte står i hydraulisk kontakt med myren.
6.3

Nybrytsområdet
Nuvarande bryttillstånd inom Nybrytsområdet gäller till nivå +29 m i norr och
+23 m i söder. Området är idag inte fullt utbrutet utan nuvarande marknivå ligger
på ca +38 m i norr och ca +30 m i söder. Den norra delen av Nybrytsområdet
bedöms ha liknande hydrauliska och geologiska egenskaper som Nordvästra
Klinthagen, d.v.s. att kalkstenen är relativt tät ner till nivå ca +18 m. I området
finns dock karst identifierad till maximalt 10 m djup. Strax söder om
Nybrytsområdet är sektionerat test utfört i 4500-9500 som visar kalkstenen ovanför
nivå +11 m är mer vattenförande än kalkstenen djupare än denna nivå.
Pulstestet som utfördes i PP5 visade att kalkstenen mellan nivå ca +28 m och
+13 m var tät. Även hålet som borrades inom Nybrytsområdet, precis vid kanten till
befintlig takt, indikerar att kalkstenen är relativt tät då hålet var torrt, trots att det
borrades till nivå ca +8 m.
Utöver nuvarande tillstånd kommer endast en liten del av det nordvästra hörnet av
Nybrytsområdet ingå i ansökan för utökad brytning. Denna del av Nybrytsområdet
ingår i området för Nordvästra Klinthagen.
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Norra P2N
Den nuvarande täktnivån i området Norra P2N är ca +22 m. Området gränsar i syd
till ett område som brutits till nivå +10 m, vilket även är den planerade brytnivån
för Norra P2N. De pulstester som har utförts visar att berget i området är mycket
tätt förutom precis vid ytan där ett vattenförande sprickplan finns. Observationer i
bergväggen nedanför Norra P2N visar att utläckage endast sker ca l m under
befintlig markyta (d.v.s. nivå ca +21 m). Eventuell påverkan i nordlig riktning
kommer att förskjutas ca 120 m, d.v.s. bredden på Norra P2N. I dagsläget finns det
ingen mätbar påverkan från brytningen av området söder om Norra P2N och ingen
mätbar påverkan bedöms heller uppkomma från brytning av Norra P2N till +10 m.

6.5

Södra Klinthagen
Väster om Pall-2-sjön planeras kalkstenen, som i dagsläget ligger på nivåer mellan
+23 m och +26 m, att brytas ner till nivå +10 m. Området omgärdas av två
dagbrottsjöar: Pall-2-sjön och Polenhålet. Pall-2-sjön avgränsas i norr med en smal
bergribba (ca 25 m bred) till ett brytområde med täktbotten på ca +10 m. Inget
läckage genom bergplinten kan noteras trots den stora tryckskillnaden som
föreligger. Detta innebär att kalkstenen är mycket tät. Långtidsobservationerna i de
enskilda brunnarna under uppfyllnadsfasen av dagbrottssjöarna visar dessutom inga
uppenbara nivåförändringar.
På grund av dessa observationer och eftersom det i området redan skett utbrytning
till dessa nivåer utan hydraulisk påverkan på skyddsobjekt bedöms även det
planerade brytområdet kunna brytas ner till +10 m. Om geologin i detta brytområde
skulle avvika jämfört med intilliggande områden utgör kringliggande sjöarna en
hydraulisk barriär i nord, syd och öst.

7

Bedömd påverkan och effekter
Utifrån utförda hydrauliska undersökningar verifieras tidigare bedömningar om ett
mindre sammanhängande ytligt grundvattenmagasin och djupare, mer
sammanhängande grundvattenmagasin.
Vid brytning i Nordvästra Klinthagen till nivå +21 m bedöms påverkan bli mycket
lokal. Inga skyddsobjekt finns inom det beräknade influensområdet, därmed
kommer varken Hoburgsmyr eller privata brunnar att påverkas.
Inom Nordkross bedöms att brytning till +15 m inte kan påverka vattenståndet i
Hoburgsmyr eller de brunnar och fastigheter som finns väster om området. Det kan
inte uteslutas att delar av området kan stå i kontakt med ett nordsydligt karstsystem.
För att verifiera aktuell tolkning kommer en ny provpumpning att utföras i området
under 2018 med fler observationspunkter i nord-sydlig riktning samt på ett mindre
avstånd från pumpbrunnen. Provpumpningen görs för att verifiera tolkningen av
helhetsbilden av områdets allmänna hydrauliska funktion. Utredningen kan

Uppdragsnummer
Datum
Revisionsnummer

UG17111
2018-02-13

L:\UPPDRAG\UG17111 Klinthagen hydrogeologisk undersökning\Text\Slutliga originaldokumenfiPM Hydrogeologi Klinthagen.docx

PM Hydrogeologi

bengab

43(44)

tydliggöra om området står i kontakt med ett nordsydligt karstsystem. Oavsett om
området står i kontakt med ett nordsydligt karstsystem eller ej, bedöms det inte
möjligt att någon påverkan kan ske på vattenståndet i Hoburgsmyr.
Ingen mätbar påverkan kommer att uppkomma från brytning av Norra P2N till nivå
+ 10 m. Det finns inga närliggande skyddsobjekt som kan påverkas negativt, vilket
styrks av befintlig övervakning av nuvarande brytning av Klinthagen.
Brytning till nivå +10 m i Södra Klinthagen bedöms med hänsyn till erfarenheter av
tidigare brytning inte ha någon påverkan på omkringliggande skyddsobjekt. Den
nivåreglering som förekommer i de båda dagbrottssjöarna i södra Klinthagen
bedöms inte påverka något skyddsobjekt. Detta kan tydligt utläsas av den
övervakning som har skett av nivåer i dagbrottssjöar och enskilda brunnar.
Nivåfluktuationerna visar att det saknar hydraulisk kontakt mellan dagbrottssjöarna
och de enskilda brunnarna.

8

Rekommendationer
För att verifiera ovan beskrivna konceptuella modell utförs kompletterande test i
området Nordkross enligt kapitel 6.
Varken enskilda brunnar eller Hoburgsmyr bedöms kunna påverkas från planerad
brytning. Det rekommenderas dock att nivåerna i de privata brunnarna i
omgivningen mäts regelbundet samt att vattenkemisk analys utförs enligt föreslag
på kontrollprogram. Detta för att verifiera att ingen påverkan sker. Vidare
rekommenderas nivåmätningar i borrhål väster om planerade brytområden för att
kunna fastställa utbredning av bedömd påverkan.
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Utvärdering provpumpning Nordvästra Klinthagen
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WELL TEST ANALYSIS
Data Set: L\...\utvarderingpp2_PP2p 5700-9800.aqt
Time: 15:58:41
Date: 12/11/17
PROJECT INFORMATION
Company: Bergab
Client: Nordkalk
Project: UG17111
Location: Lärbro
TestWell: PP_2
Test Date: 2017-10-20
WELL DATA
Well Name
PP2

Pumpjng Wells
X (m)
6415926.7

Y(ml
1679546.9

Well Name
5700-9800

Observation Wells
X (m)
6415699

SOLUTION
Aquifer Model: Confined

Solution Method: Theis

T
= 4.289E-5 m2/sec
Kz/Kr = 1.

S
b

= 2.503E-6
= 18.2 m

Y(m)
1679797
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Data Set: L:\...\utvarderingpp2.ägt
Date: 12/11/17

Time: 15:55:58
PROJECT INFORMATION

Company: Bergab
Client: Nordkalk
Project: UG171 JM
kLocation: Lärbro
'Test Well: PP2
Test Date: 2017-10-20
WELL DATA
Pumping Wells

Y(m)

Well Name

PP2

Observation Wells

6415926.7

Well Name

1679546.9
J3H41
5700-9400
SOLUTION

Aquifer Model: Confined

Solution Method: Theis

T
= 8.235E-5 m2/sec
Kz/Kr= t

b

=18.2rrT

X (m)

Y(m)

6415926.7 1679546.9
J5415657 _16T9622_
6415700
1679400
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Utvärdering provpumpning Nordkross
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WELL TEST ANALYSIS
Data Set: L:\...\PPBH1.aqt
Date: 12/20/17

Time: 13:03:24
PROJECT INFORMATION

Company: Bergab
Client: Nordkalk
Project: UG17111
Location: Lärbro
TestWell: PP1
Test Date: 2017-11-30
WELL DATA
Well Name
PPBH1

Pumping Wells
X (m)
6415514.7

Y (m)
1679026

Well Name
= PPBH1

Observation Wells
X (m)
6415514.7

SOLUTION
Aquifer Model: Leaky
T
r/B
b

= 5.692E-6 m2/sec
= 0.1
=18.63 m

Solution Method: Hantush-Jacob
S
= 0.2797
Kz/Kr=1.

Y(m)
1679026
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Sammanfattning
På uppdrag av Nordkalk AB har Arendus utfört en analys av historiskt kart- och källmaterial samt
fältinventering på ovan nämnda fastighet, l området planeras en utvidgning av befintlig stentäkt och i samråd
med Länsstyrelsen i Gotlands län har beslutats att utvidgningen nödvändiggör behovet av en analys rörande
påverkan på eventuella kulturvärden i landskapet. Äldre kartmaterial och tidigare antikvariska insatser visar att
det funnits spår av mänsklig verksamhet i området, bland annat gravar och gravfält, men att de allra flesta
spår förstörts i samband med äldre brytningsverksamhet. Den aktuella fältinventeringen gjordes av ett
område på ca 26 hektar och fastställde förekomsten av spår av tidigare verksamheter som småskalig
stenbrytning och äldre odling, men resulterade inte i några lämningar av antikvariskt intresse.
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Bakgrund
Stenbrytning har pågått under lång tid i området och det aktuella utredningsområdet innebär en mindre
utvidgning avtäktområdet Klinthagen. Utredningen har utförts som en s k egeninitierad utredning på
uppdrag av Nordkalk AB och har genomförts för att belysa huruvida området hyst några kulturlämningar och
om några i så fall riskerade att påverkas negativt av det planerade företaget.
Målsättning och metod
Syftet med utredningen har varit att beskriva utredningsområdets kulturvärden och förekomsten av
eventuella fornlämningar samt fastställa huruvida dessa värden i så fall riskerar att påverkas negativt av det
planerade arbetsföretaget.
Utredningen har inneburit en genomgång av kart- och arkivkällor, framför allt inriktat mot fornlämningar och
landskapsspår och därefter en fältinventering av området. Fältinventeringen genomfördes den 21 september
och varvid iakttagna lämningar fotograferades, beskrevs och mättes in med handhållen gps. Kartor och
mätpunkter har analyserats och bearbetats i QGIS.

Topografi och fornlämningsmiljö
Det föreslagna brytområdet ligger i den norra delen
av Klinthagen och har en storlek på drygt 26 hektar.
Landskapet domineras av tidigare brytområden samt
skogspartier beväxt med främst barrskog.
Det finns inga registrerade fornlämningar inom
området, men det har funnits såväl ett gravfält som
>i
enskilda gravar och en förmodad boplats strax utanför
Norrvange
f r«5*myr \
utredningsområdets gräns (se fig 2). Gravfältet Lärbro
144:1 bestod av 25 fornlämningar i form av
stensättningar och ett röse samt ett tiotal stenkistor.
Gravmaterialet daterade gravarna till bronsålderns
slut och förromersk järnålder. Dateringen
sammanfaller med den boplats, Lärbro 144:2, som
fanns på samma plats och som genom keramikfynden
indikerade att den härrörde från bronsålder. Ca 100
meter längre norrut låg Lärbro 145:1, ett röse med en
diameter på ca 10 m. Samtliga fornlämningar togs
bort i samband med Stenbrytning innan 1964. Knappt 100 meter söderut finns Lärbro 143:1-2, som utgörs av
en förmodad stensättning och ett stolphål. Det är inte klarlagt att det rör sig om fornlämningar, även om de
till form och storlek påminner om dylika. De är lätt överväxta och har vissa skador av stenbrytningen. 300-400
meter utanför utredningsområdets östra gräns finns Lärbro 484:1, en möjlig stensättning och Lärbro 635, en
gränssten av granit som påträffades vid en utredning 2003. Stenen kan möjligen ha att göra med
gränsläggning i samband med laga skiftet.
Den arkeologiska utredning som Arendus utförde 2013 konstaterade förekomsten av ett fossilt åkersystem
och fyra stensättningar i det brytområde som är beläget direkt söder om det aktuella utredningsområdet (se

fig 3).

F/g 2. Utredningsområdet är markerat med
orange linje delområdena markerade med
svart och beteckning innanför. Registrerade
fornlämningar ur Fornsök är markerade som
gula cirklar. Som bilden visar finns inga
kända fornlämningar inom
utredningsområdet. Det gröna fältet visar ett
tidigare brytningsområde och som var
föremål för en arkeologisk utredning och
undersökning 2013 och 2014. Källa:
Riksantikvarieämbetets
fornminnesinformation 2017-10-04 ©
Lantmäteriet

Fig 3. Utredningen som utfördes 2013 visade
på förekomsten av ett fossilt åkersystem och
fyra stensättningar i området.

Genomförande och resultat
Utredningsområdet delades upp i tre mindre delområden (A-C) och redovisas separat.
Delområde A
Området är relativt flackt i den östra delen medan den västra delen är mer kuperad och präglas av en flack
del i söder och en brant sluttning mot norr. Av de tre delområdena är detta utan tvekan det som påverkats
mest av tidigare verksamhet på platsen. Marken har tidigare varit avbanad vilket gör att växtligheten har
påverkats och idag består av relativt små och unga träd samt begränsad markflora. En större stensamling
noterades, men den bedömdes vara modern och inte dölja några äldre strukturer. Inget av antikvariskt
intresse kunde noteras.

F/g 4. Den västra delen av delområde A sedd från norr.

Delområde B
Har två tydliga stråk i nord-sydlig riktning bestående av relativt gles tallskog och som omringar ett långsträckt
område i mitten som är låglänt och delvis sankt, l den västligaste delen är det öppen hed med enbuskar och
låg växtlighet.
Förutom naturbildningar och spår från äldre, mer småskalig stenbrytning så påträffades även spår av tidigare
uppodling i form av små röjningsrösen, ca 2-3 meter i diameter och ca 1 meters höjd bestående av
uppsamlade gråstenar. Rösena fanns i den västra, öppna delen längs en sträcka i SV-NO riktning av knappt
100 meter (se fig 10). l denna västra del finns också spår av ett par äldre vägsträckningar. De kunde följas som
svaga nedtrampade fördjupningar i marken och var bitvis mycket tydliga. Vägarna kunde följas sammanlagt
ca 200 meter och direkt söder om nämnda röjningsrösen. Den analys av äldre kartor och fältbesök som
gjordes i området inom uppdragen 2013 och 2014 visade att det funnits två äldre vägsträckningar i området.
Då de inmätta punkterna från det aktuella uppdraget jämförs med exempelvis Storskifteskartan ser man en

Fig 5. / den öppna karga hällmarken påträffades rester av äldre

Fig 6. Rester av äldre, mer småskalig stenbrytning.

vägar. Den västra delen av delområde B.

tydlig överensstämmelse och att det verkligen rör sig om den väg som gick från sydost mot nordväst och som
förmodligen anslöt till den väg som ledde vidare mot kalkugnen och hamnen vid Storugnen.
Delområde C
Delområdet har en åker i den södra delen och skog som omringar denna i tre väderstreck. Växtligheten
består mestadels av barrskog med inslag av vissa lövträd. Skogen är bitvis mycket svårforcerad tack vare täta
buskage och sly.
l kanterna runt åkern i söder finns rikligt med små rosen av röjningssten. De flesta är ett par meter i diameter,
men det finns också större, mer långsträckta rosen med längder upp till ca 5-8 meter. Två vägsträckningar, ca
50-75 meter vardera, påträffades i den nordvästra och norra delen av delområdet (se fig 10). l båda fallen rör
det sig om smala, svagt skålade stigar som anas som "luckor" i den täta växtligheten. Söder om vägen i den
nordvästra delen upptäcktes ett förmodat stolphål, ca 0,4 m i diameter och bestående av en kalksten på kant
samt en mindre gråsten på motsatt sida. Konstruktionen ger ett sentida intryck och har förmodligen varit ett
fundament för en stolpe till en äldre kraftledning som finns markerad i den äldre Ekonomiska kartan (1938)
och som man har gick i närmast öst-västlig riktning i området.
l det nordöstra hörnet påträffades ytterligare ett område med röjningssten, ihopsamlade i mindre rosen. De
har tidigare bildat ett sammanhängande system med de som upptäcktes i den västra delen av delområde B
men är nu skilda åt av en större truckväg genom området.

Fig 7. Rikligt med röjningssten samlat i små

Fig 8. En av de äldre övergivna vägarna anas som luckor i terrängen.

rosen i delområde C.

Fig 9. Inmätta punkter
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Väg
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Fig W. Bilden visar en renritning av de punkter som mätts in. Utredningsområdet är markerat med en svart linje och de olika
punkterna beskrivs i teckenförklaringen. Underlagskartan hämtad från Google Maps 2017-10-06. ©2017 Google Sverige
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Delområde D - kompletterande inventering
Delområde D besöktes inte vid det första inventeringstillfället utan som en kompletterande insats några
veckor senare. Området omfattar ca 2 hektar och ansluter i norr till delområde B. Området består av öppen
och flack hällmark som är aningen lägre i den västra delen, medan östra delen är beväxt med gles tallskog.
Området är helt och hållet präglat av äldre, småskalig stenbrytning som syns som tydliga uthuggna kanter i
kalkberget, med en höjd som varierar mellan 30-40 centimeter. Stenbrytningen har lämnat kvar stora
mängder ytlig sten och bitvis ihopsamlade till stora stensamlingar, framför allt gäller detta den västligaste
delen parallellt med truckvägen. Kanten för Stenbrytningen följdes och dokumenterades (se fig 11), i övrigt
noterades inget av intresse.

Fig 11. Spåren från äldre brytning syns ibland som rätvinkliga
kanter i landskapet.

Fig 12. Spåren från äldre stenbrott dominerar delområdet.

Slutsats
Det aktuella utredningsområdet är beläget norr och nordväst om ett område som var föremål för en
arkeologisk utredning och undersökning under 2013 och 2014. Det underlagsmaterial och de gjorda
analyserna som togs fram inom ramen för dessa uppdrag har delvis varit av värde under detta uppdrag. Till
exempel gäller det den bakgrundsanalys av äldre kartor rörande äldre vägar genom området. En av de
vägarna som kunde spåras i Skattläggnings- och Storskifteskartan kunde spåras i terrängen även under denna
utredning. Det gäller den vägsträcka som löper i SÖ-NV riktning genom den västra delen av delområde 2. De
spår av övriga vägar som påträffades i delområde 3 finns inte upptagna i något äldre kartmaterial och är
förmodligen brukningsvägar från senare tid.
De stolphål, eller mindre fundament som påträffats bedöms som sentida lämningar och av kartmaterialet
framgår det att det bör röra sig om stolphål från äldre kraftledningar som genomkorsat området.
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De mest markanta spåren i landskapet är de rikliga röjningsrösena som härrör från tidigare odling. De flesta
rösena är små och flacka och bitvis dolda av riklig växtlighet. De flesta rösena finns omkring åkern samt i det
nordöstra hörnet i delområde 3. Inom ramen för detta arbete finns inte tid att undersöka vilken gård som
odlingsspåren sannolikt hör samman med. Det kan vara den medeltida ödegården med namnet "Holauser"
som bekräftats vid tidigare genomförd utredning (Carlsson, D. 2014), men det kan också röra sig om en
senare tillblivelse.
Denna utredning har inte resulterat i upptäckten av några nya fornlämningar. Det har kunnat konstateras vilka
spår som finns i området och de bekräftar den bild som framträtt tidigare, nämligen att området kan klassas
som ett utmarksområde, nyttjat under kortare perioder för boende och odling under sannolikt loppet av
bronsåldern och den äldsta järnåldern. Samt faktumet att senare tiders verksamhet, främst i form av
stenbrytning, har raderat de flesta, av de ganska glesa spår som funnits från förhistorisk tid.
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Sammanfattning
Företaget Nordkalk AB avser att ansöka om tillstånd för bergtäkt på delar av fastigheten Stora
Vikers 1:94, Lärbro socken, Gotland. De delar som omfattas av tillståndsansökan benämns i
denna rapport Nordkross och Klinthagen nordvästra. Med anledning av detta har Kråkfot Natur
AB genomfört en naturvärdesinventering i området. Inventeringen genomfördes sommaren
2016 och omfattade då ett större område än det som ingår i tillståndsansökan. I denna rapport
redovisas resultat från de delar som ligger inom de 30,1 ha som omfattas av tillståndsansökan.
Resultaten från inventeringarna skall utgöra en del av underlaget till MKB-arbetet.
Naturvärdesinventeringen omfattar utöver en generell beskrivning av naturvärdena i området
också inventering av rödlistade kärlväxter samt rödlistade dagfjärilar. Även en inventering av
fåglar har företagits i området. En inventering av vedlevande insekter initierades i området, men
lades ned då skogsstyrelsens inventerare på plats gjorde bedömningen att området inte höll
sådana kvalitéer att en sådan undersökning var motiverad.
Inom det avgränsade området finns både öppen och trädklädd mark. De öppna ytorna utgörs till
stor del av alvarsmark med tillhörande vätar och andra småmiljöer. Här är floran är artrik och
typisk för kalkmiljöer som präglas av torka samt vatten- och froströrelser där tunt jordlager,
vittringsgrus, vätar, karstsprickor, block, blottor med bar jord och mossklädda hällar skapar en
mångfald av olika miljöer. Det finns även en åkermark i området. De trädklädda delar som har
höga naturvärden utgörs främst av glesa, tallskogar eller trädklädda stråk på hällmark, karsthällar
eller relativt tunna jordar. Solinstrålningen i den glesa skogen är hög och här finns inslag av
mycket gamla träd och döda träd (tallar). Det område som avgränsats har höga - mycket höga
naturvärden på ca 44 % av ytan. Ytorna med höga - mycket höga naturvärden är samlade i södra
halvan av Klinthagen nordvästra.
Inventerings området är beläget i ett område som där takverksamhet redan bedrivs. Längs den
norra gränsen ansluter det till ett befintligt täktområde och i väster gränsar det till en blivande
takt. Påverkan från närliggande täktverksamhet mm är påtaglig. Två grusvägar löper i nord-sydlig
riktning tvärs genom området och delar det i två delar. I anslutning till dessa vägar finns utöver
ett vindkraftverk även ytor används för olika typer av upplag samt vändplaner och liknande.
Sammantaget är ingreppen i detta område relativt omfattande vilket påverkat områdets
naturvärden, ekologi och sammansättning av arter på ett negativt sätt.
Totalt har fyra rödlistade kärlväxtarter noterats i området: backtimjan (NT), ljus solvända (NT),
jordtistel (NT) och gotlandssolvända (NT). Eventuellt har även ett exemplar av avarönn (VU)
påträffats, ytterligare undersökningar krävs dock för att verifiera detta. Det finns även
brudsporre, tvåblad och Pers nycklar i området. Samtliga dessa är orkidéer som är fridlysta och
omfattas av artskyddsförordningen § 8.
Vidare har tre rödlistade dagfjärilsarter påträffats: apollofjäril (NT), svartfläckig blåvinge (NT),
och mindre blåvinge (NT). Apollofjäril och svartfläckig blåvinge är även upptagna på art- och
habitatdirektivets bilaga 4 och omfattas av Artskyddsförordningen § 4 och 5.
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Sammanfattningsvis finns höga och mycket höga naturvärden i södra halvan av Nordvästra
Klinthagen, men det är också ett relativt fragmenterat område som redan är negativt påverkat av
befintlig takverksamheten i omgivningarna.
Den översiktliga naturvärdesinventeringen., kärlväxt- och dagfjärilinventeringen har genomförts
av Eva Götbrink, Kråkfot Natur AB under maj-juli månad. Fågelinventeringen har genomförts
av Jens Mattsson.
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Inledning
Företaget Nordkalk AB avser att ansöka om tillstånd för bergtäkt på delar av fastigheten Stora
Vikers 1:94, Lärbro socken, Gotland. De delar som omfattas av tillståndsansökan (30,1 ha)
benämns i denna rapport Nordkross och Klintbagen nordvästra. Med anledning av detta har Kråkfot
Natur AB genomfört en naturvärdesinventering i området. Resultaten från inventeringarna skall
utgöra en del av underlaget till MKB-arbetet.
Naturvärdesinventeringen med tillhörande inventering av rödlistade kärlväxtarter samt
inventering av rödlistade dagfjärilar genomfördes av Eva Götbrink under maj-juli månad år 2016.
Även en fågelinventering har utförts i området. Denna inventering, som redovisas separat - längst
bak i detta dokument, har genomförts av Jens Mattsson. Även en inventering av vedlevande
insekter initierades, men då skogstyrelsens inventerare (Arne Pettersson) var på plats gjorde han
bedömningen att området inte hyste tillräckligt höga värden för att en sådan inventering skulle
vara motiverad.

Syfte
Syftet med inventeringen är att undersöka om och i vilken omfattning det finns höga naturvärden
inom det område som är påtänkt för takverksamhet. Resultaten från inventeringarna skall utgöra
en del av underlaget till MKB-arbetet.

Naturvärdesinventering
Naturvärdesinventeringen utfördes 13-14 maj, 17-19 juni och 15-17 juli år 2016 av Eva Götbrink
på Kråkfot Natur AB. Totalt tillbringades ca 16 h i området vid vardera undersökningstillfälle.
Dagf)ärilsinventering och fågelinventeringen beskrivs i ett eget avsnitt. Initialt omfattade
undersökningen ett större område. I rapporten redovisas endast de delar som omfattas av
tillståndsansökan.
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Figur 1. Ortofotot visar gränsen för det område som omfattas av täktansökan (vit linje). Den östra delen
av det området som omfattas av ansökan kallas Klinthagen nordvästra och den västra Norrkross. För
Klinthagen nybrytområde (lila linje) finns redan ett täkttillstånd.

10

Naturvärdesinventering och naturvärdesbedömning av Nordkross och Klinthagen nordvästra, Lärbro socken, Gotland,
inklusive inventering av rödlistade kärlväxter, dagfjärilar och fåglar. 2018-01-24. Författare Eva Götbrink, Kråkfot Natur
AB

Metod
Sammanställning av kända naturvärden
De uppgifter om området som finns i myndigheternas öppna, digitala sökarkiv (Skogens pärlor,
Artportalen m fl) sammanställdes innan fältarbetet. En översyn och uppdatering av dessa
uppgifter gjordes inför revideringen av rapporten december 2017 i syfte att se om uppgifter
tillkommit sedan 2016.
Indelning i delområden
Före fältarbetet inleddes, delades det avgränsade området in i delområden inom vilka naturmiljön
vid studier av ortofoto bedömdes vara relativt homogen. Varje delområde tilldelades en identitet,
en siffra. Samdiga delområden besöktes sedan i fält. Om delområdena vid fältbesöket inte visade
sig vara tillräckligt homogena för att beskrivas som ett enda delområde delades de upp ytterligare.
Det ursprungliga delområdets sifferidentitet kompletterades då med en bokstav. Delområde 18
delades t ex upp i 18a och 18b. Vid fältbesöket kunde även delområden slås ihop eller
delområdenas gränser ändras om så behövdes.
Att området delas in i delområden som är mer eller mindre "homogena", resulterar i att den
variation som varje enskilt delområde uppvisar minskar. Med i naturvärdesbedömningen tas dock
det faktum att varje delområde ingår i ett större komplex med liknande naturtyper.
Bedömningskriterier för naturvärdesklassning - skog
För skog används i denna naturvärdesbedömning samma kriterier som vid Skogsstyrelsens
nyckelbiotopsinventering. Viktiga parametrar är trädens ålder, förekomst av död ved av olika slag,
samt närvaro av så kallade signalarter. Hög trädålder och stort inslag av död ved ökar den
biologiska mångfalden bland så väl svampar och insekter som mossor och lavar. Döda träd kan
finnas i olika former, t ex lågor, torr-räkor, torrträd och högstubbar, och kan vara av olika
nedbrytningsgrad och olika dimensioner. Mest värdefullt är det om det finns döda träd av olika
nedbrytningsgrad, då detta borgar för att det funnits tillgång på ved under lång tid vilket är viktigt
för svårspridda arter. Signalarter är arter som signalerar att skogen har höga naturvärden.
Andra viktiga kriterier vid en naturvärdesbedömning är skogens naturlighet och påverkansgrad.
En naturligt uppkommen skog är mindre homogen än en planterad skog. Den är olikåldrig, har
slutor och gläntor och består av olika trädslag. Även påverkansgraden i betydelsen frihet från
negativa ingrepp är av betydelse för skogens naturvärden. Sammantaget ska en nyckelbiotop vara
en naturmiljö där det finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter. Se även avsnittet om
kalkbarrskogar under rubriken Diskussion.
Bedömningskriterier för naturvärdesklassning - öppen mark
Öppen mark är en definition som omfattar många olika naturtyper och kriterierna för höga
naturvärden är olika beroende på vilken naturtyp som avses. De öppna naturliga naturtyper som
visade sig vara aktuella i denna inventering är:
•

basiska berghällar

•

älvar
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•

karsthällmarker

Samtliga dessa är naturtyper som ingår i art- och habitatdirektivet bilaga l, dvs. ingår som en
skyddsvärd naturtyp i EU:s nätverk för skyddad natur, Natura 2000. Naturtyperna och dess
förutsättningar för höga naturvärden finns beskrivna i naturvårdsverkets naturtypsvägledningar.
Utöver de naturliga naturtyperna fanns även en hel del öppna ytor av annan typ, t ex åkermark,
igenväxande, gammal åkermark, vägar, grusplaner och andra ytor som uppkommit genom
mänskliga ingrepp i området. Dessa ytor hyser inga högre naturvärden och redovisas endast
översiktligt i denna rapport.
Insamlad data - öppen mark
I delområden som utgörs av öppen mark noteras naturtyp, dominerande vegetation och typiska
samt karaktäriserande arter. Utgångspunkten för typiska och karaktäriserande arter är de listor
som finns i naturvårdsverkets vägledningar. Vidare noteras sällsynta arter, indikatorarter,
rödlistade arter samt arter på art- och habitatdirektivets bilaga 2, 4 och 5, samt eventuella negativa
ingrepp - t ex diken och körskador. Utöver detta noteras övriga saker som bedöms kunna vara av
intresse eller betydelse för naturvärdesklassificering.
Insamlad data - skog
I delområden som utgörs av skog noteras utöver ägoslag även trädslag och uppskattad trädålder
samt element och strukturer som har betydelse för en naturvärdesklassificering, t ex förekomst av
gamla träd, hålträd, döda träd (trädslag/stående/liggande/nedbrytningsgrad), gläntor, skiktning,
olikåldrighet, osv. Även förekomst av sällsynta arter, indikatorarter, karaktärsarter och rödlistade
arter samt arter på art- och habitatdirektivets bilaga 2, 4 och 5 noteras. Allt som bedöms kunna
vara av betydelse ur naturvärdesaspekt noteras.
Insamlad data - samtliga naturtyper
Varje delområde tilldelas en naturvärdesklass: klass l - mycket höga naturvärden, klass 2 - höga
naturvärden, klass 3 - måttliga naturvärden, klass 4 - låga naturvärden. Ju högre naturvärden desto mer ingående beskrivs delområdet. Delområden med låga eller måttligt höga naturvärden
beskrivs endast översiktligt. Naturvärdesklassen motiveras genom förekomst/frånvaro av ovan
beskrivna naturvärdeselement och strukturer.
Avgränsningar
Den naturvärdesinventering som gjorts syftar till att på habitat- och biotopnivå göra en
bedömning av om och i så fall var i området det finns höga naturvärden.
Naturvärdesinventeringen omfattar i första hand kärlväxter då det är dessa som fungerar bäst i de
miljöer som undersökts.
Kompletterande inventeringar har företagits för organismgrupperna fåglar och dagfjärilar. (Dessa
resultat redovisas i egna avsnitt.) Även en inventering av vedlevande insekter initierades i
området, men lades ned då skogsstyrelsens representant på plats gjorde bedömningen att området
inte höll sådana kvalitéer att en sådan undersökning var motiverad.
I detta arbete görs ingen undersökning av områdets hydrologi.
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I naturvärdesbedömningen behandlas inte generell påverkan av de omfattande ingrepp som skett
utanför det avgränsade området. Inte heller hur en eventuell utvidgning av den befintliga takten
skulle påverka artspridning
och andra ekologiska
funktioner på landskapsnivå.
Naturvärdesbedömningen utgår från de naturtyper som finns inom området, naturtypernas
tillstånd (närvaro/ frånvaro av fysisk påverkan från skogsbruk och vägar inne i delområdet t ex)
samt förekomst av naturvärdesstrukturer och arter.

Fotodokumentation
Fotodokumentation finns från varje delområde. Fotona visas i resultatdelen.

Resultat
Kända naturvärden
Skogens pärlor
Det finns inga kända nyckelbiotoper inom det område som omfattas av tillståndsansökan. 700 m
söder om området finns en 15,3 ha stor skoglig nyckelbiotop.
Artportalen
Enligt uppgift från artportalen har havsörn (Haliaeetus albicilld) noterats på en plats i norra delen
av de avgränsade området (nära befintligt stenbrott) vid två tillfällen, 2007 och 2012. År 2012
rörde det sig om en grupp (l O st) unga fåglar som hade samlats på en märgelhög och år 2007 om
en ensam adult fågel. I september 2007 noterades en ung och en adult kungsörn (Aquila chrysaetos)
på samma plats. Båda dessa fåglar är rödlistade i kategori (NT, near threaten) och upptagna på
fågeldirektivets bilaga l där fåglar som är i behöv av särskilda skyddsområden listas. De omfattas
även av Artskyddsförordningen 4 § Artskyddsförordningen. I maj 2016 noterades nattskärra
(Caprimulgus europaeus) vid samma plats och i september 2007brun kärrhök (Circus aeruginosus).
Varken nattskärra och brunkärrhök är rödlistad men båda arterna är upptagna på fågeldirektivets
bilaga l och fridlysta enl. 4 § Artskyddsförordningen.
I Artportalen finns inga andra rödlistade arter (oskyddade fynd) eller naturvårdsarter
inrapporterade från det avgränsade området. I Artportalens obsdatabas (utdrag från 2014) finns
dock en uppgift om gotlandssolvända inom eller på gränsen till det område som omfattas av
tillståndsansökan. Uppgiften om fyndet omfattas av sekretess och redovisas därför inte på karta,
men den plats som pekas ut som växtlokal ligger så till att det inte riktig går att avgöra om den är
belägen inom eller utanför det område som omfattas av tillståndsansökan eller rent av ligger inom
ett område som redan omfattas av ett annat tillstånd för takverksamhet.

Delområden
Figur 2 nedan visar en ortofotokarta på vilken delområde 4-18 och 20-21 ritats in. Det är dessa
delområden som omfattas av tillståndsansökan i dess nuvarande omfattning. Löpnummer som
saknas i talföljden, t ex nummer 1-3, har inventerats inom ramen för undersökningen men då de
inte ingår i tillståndsansökan redovisas de inte här i rapporten.

I tabell l redovisas

naturvärdesklassificering samt den information som samlats in för respektive delområde.
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Naturvärdesklassificerade delområden
Nordkross och Klinthagen nordvästra

Figur 2. Kartbilden visar ett ortofoto med yttergränser för det potentiella täktområdet och gränser för delområde 418 och 20-21. Det är dessa delområden som omfattas av tillståndsansökan i dess nuvarande omfattning.
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Tabell 1. Insamlad data från besökta delområden inklusive naturvärdesklassning. Rödlistade arter skrivs i röd
färg. Förkortningen av aktuell rödlistningskategori anges efter artnamnet.

Polygonnummer

Naturtyp

Naturvärdesklass

Alvarsmark med inslag av
karst.
Allmän beskrivning samt naturvärden: Ytan är
relativt öppen och solexponerad med inslag av
gamla träd och enbuskage. I buskskiktet finns
utöver enbuskar även rosbuskar, getapel, rönn,
hagtorn och slån. I norr påträffades även liguster. I
trädskiktet finns gamla och riktigt gamla (ca 175200 år) tallar, samt grova, och döda träd. Jorddjupet
i området är huvudsakligen grunt. En stor del av
ytan i norr utgörs av berg med karst och hällar. I
delområdet
förekommer
även
ytor
med
vittringssten och vittringsgrus samt berghällar med
kuddmossor. I väster är trädskiktet tätare.
I fältskiktet finns älväxing, tulkört, mjölon,
backtimjan
(NT)'
alvargräslök,
axveronika,
bergskrabba, brudbröd, brudsporre, fågelstarr,
fårsvingel, fältmalört, färgmåra, grå småfingerört,
styvfibbla, kattfot, grusslok, rosettjungfrulin, ljus
solvända (NT), St. Pers nycklar, spåtistel, stor
kustruta, jordtistel (NT), strandmaskrosor, tvåblad
och oxbär av olika slag. Vid de öppna älvar- och
hällytorna finns även fjällgröe, vårarv, grusbräcka,
harmynta, gul och vit fetknopp, sydknutnarv,
nagelört och stenkrassing och vid karstsprickorna
tillkommer murruta och på något ställe även
backglim.

Areal (ha)

Fotonr

1,9

l

störningsgynnade arter att etablera sig. Störningar i
ytskiktet är som tidigare nämnts en bristvara i
obetade alvarsmiljöer.
Kommentar till naturvärdesklass: Utöver den
välutvecklade och variationsrika alvarsmarken och
närvaron av mycket gamla träd tillför inslaget av
karst området ytterligare en dimension av höga
naturvärden. Kombinationen av vindskyddande
stråk av buskar, öppna och blomrika miljöer,
sprickor i berggrunden och hällar gör området till
en optimal miljö för arter med komplex livscykel - t
ex svartfläckig blåvinge. Den störning i markskiktet
som körspåren utgör är snarare ett plus än ett
minus - även om det vore önskvärt att de varit
mindre och förekommit mer kontinuerligt. Här
finns flera rödlistade arter. Även att ytorna ingår i
ett större område med likartade naturmiljöer
motiverar den höga naturvärdesklassen.

I väster, där marken är mer trädklädd, är generellt
jordlagret lite tjockare än i öster. I denna halvöppna
mark påträffades svartfläckig blåvinge (NT) och på
de centrala, öppna ytorna sågs apollofjäril (NT)
flyga. Även mindre blåvinge (NT), påträffades i
delområdet.
Längst i sydväst finns igenväxande körspår där det
bl a växer praktbrunört, getrams, styvfibbla, krissla,
och stånds. Längs den södra gränsen, är buskskiktet
välutvecklat med oxel, olvon, berberis getapel och
brakved. Bara ett par meter in från det intilliggande
hygget påträffades en potentiell avarönn (VU).
Fyndet behöver utredas vidare innan arttillhörighet
kan fastslås.
Påverkan: I sydväst finns körspår som börjat växa
igen. I kanten av dessa spår finns bar jord och även
om just den här typen av ingrepp inte är önskvärd,
innebär jordblottorna möjlighet för

Foto l - i området finns välutvecklade
karstsprickor.
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Polygonnummer

5

Naturtyp
Kalkpräglad barrblandskog

Naturvärdesklass

Areal (ha)

Fotonr

2

1,6

-

Allmän beskrivning samt naturvärden: Trädskiktet domineras av tall och buskskiktet av enbuskar.
Träden bedöms huvudsakligen vara mellan 125-175 år och eftersom jordlagret är något lite tjockare, är de
inte av den allra mest senvuxna typen. Här finns ganska mycket döda träd, även ganska grova sådana samt
stenblock. Genom området löper en meterhög ås i nord-sydlig riktning. Uppe på åsen - där jordlagret är
tjockare - är boniteten lite högre.
I fältskiktet finns utöver mjölon, älväxing och tulkört även stenbär, piggrör, blåsippa, liten sandlilja,
alvargräslök, bergslok, backtimjan (NT), kattfot, blodrot, färgmåra, getrams, jordtistel (NT), ljus solvända
(NT), vitmåra, knyl- och ängshavre, stor blåklocka och oxbär sp. Skogen är långsamt igenväxande. Den är
av samma typ som skogen i delområde 12.
Spillkråka (NT) håller till i området.
Kommentar till naturvärdesklass: Förekomsten av gamla och döda träd, skogens luckiga och solbelysta
struktur samt att delområdet ingår i ett större område med likartade skogsmiljöer ligger i vågskålen för ett
högt naturvärde. Liksom i så många andra skogar som tidigare präglats av störningar som brand och bete,
medför dock avsaknaden av störningar att fält- och trädskikt blir relativt variationslöst, vilket tillsammans
med igenväxningen är orsaken till att delområdet inte tilldelas högsta naturvärdesklass.
Polygonnummer

Naturtyp

Naturvärdesklass

Areal (ha)

Fotonr

6A+B

Öppen alvarsmark

1

1,0+0,2

2

Allmän beskrivning samt naturvärden: Område 6A och 6B utgörs av öppen alvarsmark med tunt
jordlager och inslag av berghällar samt vittringssten och vittringsgrus. I kantzonen är jordlagret tjockare
och där förekommer rikligt med brudsporre. Här finns ett fåtal fritt stående, solexponerade, mycket gamla
och även döda tallar (stående och liggande). De döda solexponeradetallarna utgör värdefulla träd för
vedlevande insekter. Marken är mycket torr och buskskiktet utgörs mestadels av enbuskar.
Fältskiktet är typiskt för alvarsmark samt artrikt. Vanliga arter är älväxing, slankstarr, tulkört, knylhavre,
ängshavre, fårsvingel, gulmåra, fältmalört, färgmåra, fågelstarr, liten sandlilja, getrams, vildlin, getväppling,
backtimjan (NT), brudbröd, ljus solvända (NT), grå småfmgerört, rosettjungfrulin, styvfibbla, väddklint,
grusslok, bergskrabba, backsmultron, bergslok, axveronika och St Pers nycklar. På de tunnaste jordarna
finns även fjällgröe, grusbräcka, nagelört, stenkrassing, harmynta, vit fetknopp, vårarv, klibbarv,
strandmaskros och skyfallsalg.
Apollofjäril(NT) sågs flyga i norra delen av 6A.
Kommentar till naturvärdesklass: Alvarsmarken är helt öppen, välutvecklad, karaktäristisk och artrik.
Igenväxningen är endast svag. Även att ytorna ingår i ett större område med likartade naturmiljöer
motiverar den höga naturvärdesklassen.

16

Naturvärdesinventering och naturvärdesbedömning av Nordkross och Klinthagen nordvästra, Lärbro socken, Gotland,
inklusive inventering av rödlistade kärlväxter, dagfjärilar och fåglar. 2018-01-24. Författare Eva Götbrink, Kråkfot Natur
AB

Foto 2 — delområde 6A

Polygonnummer
7A+B+C+D

Naturtyp
Ung halvöppen yta igenväxande med tall och en

Naturvärdesklass

Areal (ha)

Naturvärdesklass: 3

2.7

Fotonr

Allmän beskrivning samt naturvärden: Delområdena utgörs av igenväxande men ännu rätt öppna ytor
som tidigare fungerat som upplag för schaktmassor. Här finns mest snabbväxande, ung tall samt en del
gran och en. Gamla träd saknas och floran är störd. I nordöstra delen av 7B domineras trädskiktet av
lövträd, huvudsakligen relativt ung rönn.
Övrig information: I denna del finns i Artportalen notering om förekomst av havsörn (NT) och
kungsörn (NT).
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Polygonnummer

Naturtyp
Öppen
korridor
brottets kant

Naturvärdesklass
längs

Areal (ha)

Fotonr

1,3

Allmän beskrivning samt naturvärden: Delområdet utgörs av en öppen yta närmast det befintliga
brottets södra kant. Marken är planad, grusad men har inslag av hällar. Naturmiljön är värdefull men
påverkan är för stor för att området ska få någon högre naturvärdesklass. Där delområdet löper mellan
delområde 7A och 7B utgörs marken av en öppen skogsbilväg.
Foto 4 — delområde 8

Polygonnummer

Naturvärdesklass
Ung, snabbväxande tallsko

Allmän beskrivning samt
naturvärden: Ytan utgörs av
ung tallskog, 15-20 år med
låga naturvärden. Hydrologin
och vegetationen är påverkad
av åtgärder kopplade till det
intilliggande kalkbrottet.

Foto 5 — delområde 9, ung
tallskog
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Polygonnummer
10

Naturtyp

Naturvärdesklass

Areal (ha)

Fotonr

4

1,1

6

Planad och schaktad yta

Allmän beskrivning samt naturvärden: En planad och schaktad yta med ytskikt av kalkgrus som börjar
koloniseras av växter. Vegetationen utgörs av fibblor, maskrosor, rosettjungfrulin, revfingerört,
backsmultron, mm. Den östra lilla fliken är inte grusad och vegetationen är här mer naturlig. Naturvärdena
i denna lilla yta är dock inte så höga att det motiverar att avgränsa den som ett eget delområde.
Foto 6 - delområde 10

Polygonnummer
11

Naturtyp
Vägar,
parkeringar

vändplaner,
och annan

Naturvärdesklass

Areal (ha)

Fotonr

4

4,6

-

starkt påverkad mark
Allmän beskrivning samt naturvärden: Till detta delområde förs starkt påverkad mark i hela det
område som avgränsats för naturvärdesinventering. Det rör sig om vägar, vändplaner, parkeringar,
uppställningsplatser för bodar och dylik mark som inte utgörs av naturliga markslag.
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Polygonnummer
12

Naturtyp
Gles tallskog
berggrund

på

Naturvärdesklass

Areal (ha)

Fotonr

2

25

7

kalkhaltig

Allmän beskrivning samt naturvärden: Här är tallskogen luckig och gles med vilket följer att
solinstrålningen är hög. jorddjupet är relativt tunt, men tjockare än i delområde 13 vilket medför högre
trädhöjd. De flesta tallarnas ålder ligger på 125-175 år, men här finns även en hel del individ som är riktigt
gamla - uppemot 200 år och äldre. Här finns också döda träd, såväl stående som liggande, samt andra
naturvärdeselement som sprickor och block och ytor med vittringssten. I söder finns gott om klen död
ved. Skogen är långsamt igenväxande. Den är av samma typ som i norra delen av delområde l och 5.
I buskskiktet finns enbuskar och i getapel, skogstry och ung rönn.
I fältskiktet finns gott om mjölon. Andra arter som förekommer frekvent är slankstarr, hirsstarr, tulkört,
stenbär, bergslok, blåsippa, gråfibbla, brudbröd, backtimjan (NT), piggrör, grusslok, fågel- och vispstarr,
färgmåra, kattfot, St Pers nycklar, vitmåra, stor blåklocka, ängsviol, oxbär sp. Här växer även praktbrunört
och brudsporre.
Svartfläckig blåvinge (NT) sågs flyga i en glänta inne i skogen.
Vid fältbesöket i juli stöttes en kungsörn (NT) upp. Den satt i ett träd och spanade ut över det
intilliggande hygget.
Påverkan: Spår efter plockhuggning finns i området.
Kommentar till naturvärdesklass: Förekomsten av gamla och döda träd, skogens luckiga och solbelysta
struktur samt att delområdet ingår i ett större område med likartade skogsmiljöer motiverar ett högt
naturvärde. Avsaknaden av störningar gör att fält- och trädskikt blir lite variationslöst, vilket tillsammans
med den igenväxningen är orsaken till att delområdet inte tilldelas högsta narurvärdesklass.
Foto 7, delområde 12
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Polygonnummer

Naturtyp

Naturvärdesklass

Areal (ha)

Fotonr

13a+b

Gles tallskog på kalkhaltig
bergrund

1

31

8

Allmän beskrivning samt naturvärden: Här är tallskogen luckig och gles med vilket följer hög
solinstrålning. Tallarna i detta delområde är mycket gamla och senvuxna. Det finns en hel del individ som
bedöms vara över 200 år, samt urgamla stående döda träd och lågor. I öster, mot delområde 14 finns en ca
40 cm hög klint. Andra naturvärdeselement är ytor med vittringssten och vittringsgrus och — främst i
nordväst - inslag av karst och hällar. I söder är skogen lite mer risig av döda och döende enbuskar och där
finns gott om klen död ved. Skogen är långsamt igenväxande, jordlagret är tunnare än i delområde l, 5
och 12.
I buskskiktet finns enbuskar och i getapel, skogstry och i norr även rönn.
Fältskiktet är artrikt. Utöver mjölon och tulkört förekommer slankstarr, hirsstarr, stenbär, vitmåra,
bergslok, alvargräslök, backtimjan (NT), jordtistel (NT), fårsvingel, färgmåra, ljus solvända (NT), spåtistel,
grusslok, stor kustruta, bergskrabba, fältsippa, axveronika, gråfibbla, brudbröd, fågel- och vispstarr,
färgmåra, kattfot, St Pers nycklar, liten sandlilja, stor blåklocka, ängsviol samt alvaroxbär. Här växer även
praktbrunört, brudsporre, styvfibbla och vid karsten tillkommer blåsippa, murruta och svartbräken.
Svartfläckig blåvinge (NT) påträffades 100 m norr om vindkraftverket samt 50 m norr om delområde 14.
På den sistnämnda lokalen sågs även apollofjäril(NT)
Påverkan: Den sydligaste delen påverkas till viss del negativt av den avverkning som gjorts öster ut (i
Klinthagens nybrytområde), både av körspår och söndersmulade röjrester som på sikt läcker näring.
Kommentar till naturvärdesklass: Skogen har mycket höga naturvärden men håller på att växa igen och
sluta sig allt mer. På sikt är delområdet på väg ner från naturvärdesklass l.
Foto 8 — delområde 13
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Polygonnummer

Naturtyp

Naturvärdesklass

Areal (ha)

Fotonr

14

Alvar, basiska berghällar

1

2,5

9

Allmän beskrivning samt naturvärden: En relativt stor och öppen yta som utgörs av alvarsmark.
Jorddjupet är tunt och stenhällen ligger tätt under ytan. Ibland saknas mineraljord helt och hällarna går i
dagern eller täcks endast av mossor och lavar. Inslaget av vittringssten och vittringsgrus är påtagligt. På
sina ställen är dock jorddjupet upp emot 5-10 cm och har då god vattenhållande förmåga. Igenväxningen
har gått långsamt på denna yta, endast 5-10 procent täcks av träd eller buskar. I det sparsamma buskskiktet
finns utöver enbuskar även slånbär och rosbuskar. I väster avgränsas delområdet av en ca 40 cm hög klint.
I fältskiktet finner man alvarets allra mest typiska tunnjordsarter: fårsvingel, backtimjan (NT), fjällgröe, vit
fetknopp, grusbräcka, stenkrassing, harmynta, vårarv, axveronika och klibbarv. Andra frekvent
förekommande arter är alvargräslök , vispstarr, fältsippa, rosettjungfrulin, St Pers nycklar och oxbär sp.
ljus solvända (NT), grusslok, vildlin, getväppling, fältmalört, färgmåra, kustruta, brudbröd, darrgräs,
älväxing, ängshavre och grå småfingerört. Här finns även bergskrabba, brudsporre, liten sandlilja,
styvfibbla och jordtistel (NT) och alka längst i söder växer den rödlistade arten godandssolvända (NT).
Även möss- och lavfloran är välutvecklad. Ytan är långsamt igenväxande främst med enbuskar.
Kommentar till naturvärdesklass: Alvarsmarken är helt öppen, välutvecklad, karaktäristisk och artrik.
Igenväxningen är endast svag. Även att ytorna ingår i ett större område med likartade naturmiljöer
motiverar den höga naturvärdesklassen.

Foto 9, delområde 14
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Polygonnummer

Naturtyp

Naturvärdesklass

Areal (ha)

Fotonr

15 och 17

Störd öppen alvarsmark
/vägrenar

3

0,6+0,3

10+11

Allmän beskrivning samt naturvärden: Dessa båda delområden är belägna längs med en av de större
vägarna i området. Delområde 15 är mycket långsmalt och ligger som en refug mellan två vägar och
delområde 17 utgörs av en vägren belägen ovanför den lägre liggande vägen som ligger nedsprängd mellan
de båda delområdena. Båda delområdena har i påtaglig omfattning påverkats av de vägen och dess
byggnation.
Kommentar till naturvärdesklass: Även om det finns något som påminner om naturlig
öppenmarksflora i delområdena, är naturmiljön här kraftigt påverkad. Marken har använts som
avstjälpningsplats för avbaningsmassor och sprängsten från vägen (delmområde 17) samt för mindre
upplag av jord, grus och liknande. Arter som inte hör hemma i alvarsmark har etablerat sig i väggrus och
jordhögar. Trots detta har alvarsmarken kvar en del naturvärdesfunktioner. Här finns sprickor,
sandblottor, hällar och en liten klev vilket höjer naturvärdet. Sammantaget bedöms dock påverkan vara för
stor för att delområdena ska tilldelas en högre naturvärdesklassning.
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Polygonnummer

Naturtyp

16

Öppen alvarsmark

Naturvärdesklass

Areal (ha)

Fotonr

0,4

12

Allmän beskrivning samt naturvärden: Delområdet utgörs av relativt öppen alvarsmark. Här finns inslag
av mycket gamla tallar samt döda träd - både stående och liggande. I buskskiktet finns förutom de
obligatoriska enbuskarna även slånbär, getapel, berberis och rosbuskar samt unga rönnar och oxlar. Här finns
också småfält med vittringsten samt inslag av sprickig berggrund. Marken är mycket torr.
Fältskiktet är artrikt och variationsrikt, särskilt i norr. Vanliga arter utöver älväxing, hirsstarr, tulkört,
blodnäva och slankstarr är knylhavre, ängshavre, fårsvingel, fågelstarr, rosettjungfrulin, fältmalört, färgmåra,
darrgräs, liten sandlilja, getrams, mjölon, brudbröd, ljus solvända (NT) och blodrot. Här finns även fältsippa,
backtimjan (NT), stor blåklocka, alvargräslök, kattfot, vildlin, strandmaskros, stor kustruta och oxbär sp. I de
torraste delarna växer grusbräcka, gul fetknopp, vit fetknopp, vårarv, harmynta, nagelört samt stenkrassing.
Här finns även murruta. Ytan är långsamt igenväxande med främst enbuskar.
Kommentar till naturvärdesklass: Alvarsmarken är artrik och har inslag av många olika typer av
naturvärdeselement. Även att ytorna ingår i ett större område med likartade naturmiljöer motiverar den höga
naturvärdesklassen.
Foto 12 —delområde 16

25

Naturvärdesinventering och naturvärdesbedömning av Nordkross och Klinthagen nordvästra, Lärbro socken, Gotland,
inklusive inventering av rödlistade kärlväxter, dagfjärilar och fåglar. 2018-01-24. Författare Eva Götbritik, Kråkfot Natur
AB

Polygonnummer

Naturtyp

Naturvärdesklass

Areal (ha)

Fotonr

18A

Produktiv skogsmark

4

3,1

13

Allmän beskrivning samt naturvärden: Delområdet utgörs av relativt ung produktiv skog. Inga
naturvärden har påträffats vid fältbesök i det stora delområdets olika delar.
Foto 13 - delområde 18A,ung skog på produktiv skogsmark
T~

Allmän beskrivning samt naturvärden: Åkermark med låga naturvärden.
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Polygonnummer:

Natur typ:

21

Hygge

Naturvärdesklass

Areal (ha)

Fotonr

0,1

14

Allmän beskrivning samt naturvärden: Hygge med glest ställda, döda träd. Låga naturvärden med
förbehåll för de döda träd som lämnats kvar som är ett välkommet tillskott i produktionsskog.
Foto 14 — delområde 23
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Sammanfattning av resultat
Naturtyper och delområden
I figur 3 har resultaten visualiserats genom att de ytor som bedömts hålla naturvärdesklass l
(mycket höga naturvärden) har markerats med mörkt röd färg och delområden i klass 2 (höga
naturvärden) har färgats ljusare rött.

Figur 3. På ortofotokartan har delområden med mycket höga naturvärden (klass 1) färgats mörkröda medan
delområden med höga naturvärden (klass 2) färgats ljusröda. Delområden med måttliga till låga naturvärden
(klass 3 och 4) är ofärgade.

Klass-i-områdena omfattar totalt 9,1 ha och klass-2-områdena 4,1 ha. Sammanfattningsvis utgörs
44 % av det avgränsade området av klass l och klass 2, dvs av ytor som bedöms ha mycket höga
eller höga naturvärden. Dessa ytor utgörs av öppen alvarsmark, glest trädklädda
igenväxningsmarker, gles gammal tallskog, berghällar och karst.
Arter
Signalarter
I området påträffades de skogliga signalarterna blåsippa, tvåblad, kruskalkmossa och
guldlockmossa. Att antalet signalkryptogamer är så lågt beror på att den befintliga listan över
skogliga signalmossor/-lavar inte fungerar så bra i naturtyperna kalkbarrskogar och
hällmarktallskogar. Den naturvärdesklassning som här gjorts från trädålder samt skogliga
strukturer och naturvärdeselement, kan därför inte verifieras med signalarter. Vissa skogliga
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signalarter, t ex blåsippa och kruskalkmossa är huvudsakligen kalkindikatorer. På fastlandet där
kalkmiljöer är sällsynta och förekommer fläckvis fungerar dessa bra, men på Gotland fungerar de
inte som indikation på höga naturvärden då de är för frekvent förekommande för att kunna
tillmätas någon betydelse.
Rödlistade kärlväxter
Totalt hittades 4 stycken rödlistade kärlväxtarter: backtimjan (tlymus serphyllum), ljus solvända
(Helianthemum nummularium subsp. Nummularium), jordtistel (Cirsium acaule) och gotlandssolvända
(Fumana procumbens). Eventuellt växer även ett exemplar av avarönn (Sorbus teodorii) i området.
Innan arttillhörighet kan fastslås behöver dock ytterligare undersökningar göras (se nedan). De
fyra förstnämnda av dessa arter är rödlistade i kategori NT medan avarönn är klassad som sårbar
(kategori VU).
Tabell 2. Rödlistade inom det avgränsade området.

Kärlväxter

Hotkategori*

Backtimjan

NT

4, 5, 6, 12, 13, 14, 16

Ljus solvända (underart)

NT

4, 5, 6, 13, 14, 16,

Jordtistel

NT

4, 5, 13, 14, 16,

Gotlandssolvända

NT

14

Finnoxel x rönn/Avarönn

VU

4

Delområde

* Förklaring till hotkategori: VU = Sårbar, NT = Nära hotad.

Backtimjan (NT), ljus solvända (NT) och jordtistel (NT) är visserligen rödlistade arter, men på norra
Gotland är dessa arter mycket vanliga. De bör därför inte tillmätas någon större betydelse i detta
sammanhang. Ljus solvända är en underart till arten solvända, en art som är inte rödlistad.
Gotlandssolvända (NT) växer på torr, solexponerad mark varifrån rötterna kan nå ner i fuktiga
sprickor i kalkstenen. Igenväxning samt kraftigt bete missgynnar arten. Inom det avgränsade
området påträffades arten på en plats längs södra yttergränsen nära gränsen för Klinthagens
nybrytområde
Finnoxel x rönn/'A-varönn (VU) är en buske eller ett litet träd som blir 2—4 m högt. Arten har
troligen uppstått genom hybridisering mellan rönn och finnoxel. Avarönn bildar frö asexuellt
utan föregående befruktning. I Sverige förekommer avarönn huvudsakligen på Gotland, främst
på östra Fårö samt i Gardaregionen. Inom det avgränsade området har en avarönn eller en hybrid
mellan finnoxel och rönn på träffats. För att kunna säga vilket av alternativen det rör sig om
måste man se om individen får likadana avkommor, om så är fallet rör det sig om den egna arten
avarönn, annars rör det sig om hybriden. Avarönn omfattas av Habitatdirektivets bilaga 2 och
bilaga 4 samt är fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 4, 5, 7.
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Figur 4 visar en karta där fyndplatser för de rödlistade kärlväxter som påträffats i området har
markerats (exklusive de relativt vanliga arterna backtimjan, ljus solvända och jordtistel då dessa är
frekvent eller relativt frekvent förekommande i området).

•

Fynd av gotlandssolvända
Naturvärdesklassificerade delområden
Nordkross och Klinthagen nordvästra

Figur 4. Fyndplatser för de rödlistade kärlväxtarter som noterats i det avgränsade området vid Kiinthagen.

Rödlistade fåglar/fåglar som omfattas av artskyddsförordningen
Under naturvärdesinventeringen påträffades vid ett tillfälle kungsörn (NT) sittandes i ett träd i
delområde 12 och spillkråka (NT) påträffades i delområde 5 vid flera tillfällen. Båda dessa arter är
upptagna på fågeldirektivets bilaga l och fridlysta enligt 4 § Artskyddsförordningen. Fågellivet har
dock även inventerats i en separat undersökning och redovisas mer utförligt längre fram.
Tabell 3. Fågelarter som omfattas av artskyddsförordningen som noterades i det avgränsade området.
Paragraf i artskyddsförordningen

Delområde

Kungsörn

§4

12

Spillkråka

§4

5

Fågelart

Kärlväxter som omfattas av artskyddsförordningen
Brudsporre och Sankt Pers nycklar förekommer på flera ställen i området. Även tvåblad
påträffades i ett område. Samtliga dessa är orkidéer som är fridlysta och omfattas av
artskyddsförordningen § 8. Avarönn omfattas som tidigare nämnts av Artskyddsförordningen
(SFS 2007:845) paragraf: 4, 5, 7.
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Tabell 3. Kärlväxtarter som omfattas av artskyddsförordningen som noterades i det avgränsade området

Kärlväxtart

Paragraf i artskyddsförordningen

Brudsporre

§8

4, 12,13

Sankt Pers nycklar

§8

4, 6a, 6b, 12, 13, 14

Tvåblad

§8

4

§ 4, 5 och 7

4

Avarönn*

Delområde

* Fyndet är q verifierat, eventuellt rör det sig om en hybrid mellan rönn och finnoxel.

Påverkan
Längs den norra gränsen ansluter området till ett befintligt täktområde och i väster gränsar det till
en blivande takt. Den påverkan som närliggande täktverksamhet mm orsakat i området är
påtaglig. Två grusvägar löper i nord-sydlig riktning tvärs genom området och delar det i två delar.
I anslutning till dessa vägar finns utöver en stor mängd ytor som används för olika typer av
upplag samt vändplaner och dylikt även ett vindkraftverk. Ingreppen märks även i form av
körskador, kvarlämnade röjningsrester och strängar med väggrus inne i delområdena.
Dessa ingrepp påverkar naturvärdena i området negativt. Vägarna till exempel, påverkar inte bara
hydrologin utan även vissa organismers spridningsmöjligheter negativt. Bland annat utgör de
barriärer för Myrmica-myrorna som är involverade i den svartfläckiga blåvingens komplicerade
livscykel. Och i vägrenarnas grus, på vändplanerna och i upplagen etablerar sig växter som inte
hör hemma på det karga allvaret. Sammantaget är ingreppen i detta område relativt omfattande
och det har påverkat områdets naturvärden, ekologi och sammansättning av arter på ett negativt
sätt.

Diskussion
Naturvärdesbedömning av kalktallskogar
Kalktallskogar är ur ett nationellt perspektiv en mycket sällsynt och hotad naturtyp och ur ett
nationellt och europeiskt perspektiv är mer eller mindre samtliga kalktallskogar skyddsvärda. Ur
ett gotländskt perspektiv är skogstypen dock vanlig. För att denna naturvärdesinventering ska
kunna användas för att vikta gotländska kalktallskogar mot varandra, intas ett gotländskt
perspektiv på naturvärdesbedömningen. Det innebär att klassificeringens fokus förskjuts från den
sällsynta naturtypen till en bedömning utifrån skogliga strukturer som påverkansgrad, trädålder
och förekomst av döda träd.
Avsaknad av skogliga signalarter
Att endast ett fåtal signalarter noterats i de skogar som här klassats i höga naturvärdesklasser,
beror på att den nationella signalartslistans kärlväxter, mossor och lavar inte fungerar särskilt bra
i dessa karga tallskogar.
Val av inventeringar
Att avgöra vilka inventeringar som kan vara viktiga i ett område där tillstånd söks för
exploatering, innebär en avvägning mellan att få ett tillräckligt bra underlag för att myndigheten
ska kunna fatta beslut och hur stor arbetsinsats/kostnad som är rimlig för exploatören. I detta
område, som nu är 30 ha stort, gjordes initialt bedömningen att utöver naturvärdesinventering var

31

Naturvärdesinventering och naturvärdesbedömning av Stora Yikers XXX, Lärbro socken,
Gotland, 2016-08-11
kärlväxtflora, vedlevande insekter, dagfjärilar och fåglar de organismgrupper som var viktigast att
undersöka. Inventeringen av vedlevande insekter initierades, men genomfördes ej då
skogsstyrelsens inventerare på plats gjorde bedömningen att området inte höll sådana kvalitéer att
en sådan undersökning var motiverad. Efter det att övriga inventeringarna genomförts i området
gjordes bedömningen att inga ytterligare inventeringar ansågs vara nödvändiga. Länsstyrelsen har
efter detta i ett utlåtande efterfrågat en inventering av lavar, lik den som gjordes i Klinthagens
nybrytområde. Orsaken till att Kråkfot Natur inte föreslagit en sådan lavinventering är att
naturmiljöerna i Nordkross och Klinthagen nordvästra inte bedöms vara lika värdefulla för lavar som
Klinthagens nybrytområde. De öppna miljöerna och halvöppna ytorna i Nordkross och Klinthagen
nordvästra är mindre till ytan, sammanlagt utgörs ca 9 ha av öppen och halvöppen alvarsmark med
tunt jordlager och inslag av hällar/karst. Det är fö. dessa delar som klassats i naturvärdsklass l,
mycket högt naturvärde. Det finns i Nordkross och Klinthagen nordvästra inte heller någon stor
öppen häll där det ryms många olika störningsregimer av den typ som karaktäriserade Klinthagens
nybrytområde. Det finns dock mindre ytor med hällar, vittringsgrus, sprickor och en mycket lite
klev (ca 40 cm) i Klinthagen nordvästra. Detta är naturmiljöer som skulle kunna utgöra fina
livsmiljöer för lavar, så länsstyrelsens fråga är inte orimlig utan har bara bedömts ha lägre prioritet
att genomföra i området pga ovanstående förklaring.
Avarönnen
Inom det avgränsade området har en avarönn eller en hybrid mellan fmnoxel och rönn påträffats.
Avarönn skiljs från hybriden genom att den bildar frö asexuellt, dvs utan föregående befruktning.
Avarönnen får därigenom avkommor som är lika moderplantan. För att kunna säga om det
påträffades exemplaret rör sig om en avarönn eller om hybriden fmnoxel x rönn måste man
därför undersöka om individen får likadana avkommor. Om så är fallet rör det sig om den egna
arten avarönn, annars rör det sig om hybriden. Ytterligare undersökning rekommenderas för att
undersöka detta mer noggrant.
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Inventering av svartfläckig blåvinge och apollofjäril samt andra
rödlistade dagfjärilar
Inventeringen av svartfläckig blåvinge och apollofjäril samt andra rödlistade dagfjärilar har
genomförts av Eva Götbrink på Kråkfot Natur AB.

Metod
En inventering av de rödlistade dagfjärilsarterna svartfläckig blåvinge (Pbengaris arion) och
apollofjäril (Parnassius apolld), upptagna på art- och habitatdirektivets bilaga 4, har genomförts
inom det område vid Klinthagen som är påtänkt för utvidgning av den befintliga takten. Även
andra rödlistade dagfjärilsarter omfattas av inventeringen i den mån de förekommer i samma
miljö och har samma flygtid som de båda ovan nämnda arterna. Både svartfläckig blåvinge och
apollofjäril är rödlistade arter som klassas i kategorin Nära hotad (NT).
Inventeringen har genomförts i juli månad år 2016. Området besöktes vid två tillfällen i mitten av
juli under goda väderförhållanden. Totalt tillbringades ca 4 h i området.
Inventeringen företogs dels genom att fjärilar som påträffades under kärlväxtinventeringen
noterades och dels genom fritt eftersök i de delområden det var mest troligt att svartfläckig
blåvinge och apollofjäril skulle finnas. Ingen egentlig kvantifiering av förekomsterna har gjorts då
detta kräver annan inventeringsmetodik. De exemplar som påträffats har räknats och fyndplatser
markeras på karta. Inventeringen syftar till att dokumentera förekomsten av rödlistade arter - dvs
inte till en totalinventering av dagfjärilfaunan i området. Triviala arter har ej noterats.
För rödlistade arter används samma nomenklatur som i Artdatabankens rödlista.

Resultat
På Gotland förekommer enligt artdatabankens rödlista nio arter rödlistade dagfjärilar. Av dessa
noterades 3 inom det avgränsade området: apollofjäril (Parnassius apollo), svartfläckig blåvinge
(Pbengaris arion) och mindre blåvinge (Cupido minimus). Samtliga påträffade arter klassas i
rödlistekategorin Nära hotad (NT).
Svartfläckig blåvinge och apollofjäril är även upptagna på habitatdirektivets bilaga 4 och är
fridlysta enligt Artskyddsförordningens (SFS 2007:845) paragraf: 4, 5.
Figur 5 visar en karta där fyndplatserna för de rödlistade dagfjärilar som noterats i området har
markerats. Svartfläckig blåvinge och apollofjäril är spridda över områdets öppna och halvöppna
delar. De båda arterna har påträffats på 4 respektive 3 olika ställen vardera.
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av svartfläckig blavmge
•

Fynd av apollofjäril
Fynd av mindre blåvinge
Naturvärdesklassificerade delområden
Nordkross och Klinthagen nordvästra

Figur 5. Fyndplatser för de rödlistade dagfjärilsarter som noterats inom det avgränsade området. Svartfläckig
blåvinge (klarblå prickar) och apollofjäril (röda prickar) har påträffats på fyra respektive tre olika ställen. Mindre
blåvinge (ljusblå prick) påträffades på en plats.

Tabell 4. Rödlistade dagfjärilar/dagfjärilar som omfattas av artskyddsförordningen som noterades i det
avgränsade området vid Klinthagen
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Kommentar/referens

Dagfjärilar
Apollofjäril (Parnassius apollo)

NT

X

4, 6, 13

Fridlyst

Svartfläckig blåvinge (Phengaris
arion)

NT

X

4, 12, 13

Fridlyst. Omfattas av nationellt
åtgärdsprogram

Mindre blåvinge (Cupido
minimus)

VU

4

* Förklaring till hotkategori: VU = Sårbar, NT = Nära hotad.

Sammanfattning
Av de nio rödlistade dagfjärilsarter som förekommer på Gotland påträffades tre arter inom det
avgränsade området.
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Svartfläckig blåvinge och apollofjäril förekommer i områdets öppna och halvöppna delar. Detta
innebär att de öppna-halvöppna miljöerna samt och glesa tallskogarna vid Klinthagens befintliga
brott är värdefulla miljöer för dessa fjärilar.
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Fågelinventering
Metod
Inventeringen skedde delvis genom linjetaxering av slingor och delvis genom fritt
eftersök/riktade inventeringar från subjektivt valda platser. Samtliga fåglar som observerades
visuellt och per ljud noterades. Undersökningens fokus låg på att notera rödlistade arter,
fågeldirektivets annex l-arter samt andra naturvårdsintressanta eller för naturtypen
karaktäriserande arter. Undersökningen syftar inte till att kartlägga förekomsten av mycket vanliga
arter som bofink, talgoxe och blåmes.
Linjetaxeringen gick till så att man inne på kontoret lade ut tre rutter/slingor som tillsammans
löpte över i stort sett hela området. Slingorna inventerades sedan genom att inventeraren gick
längs dem och noterade de fågelarter som påträffades (både visuella och hörselobservationer).
Efter att ha inventerat slingorna hade inventeraren fått en bild av hur området såg ut och kunde
förlägga det fria eftersöket/den riktade inventeringen till lämpliga platser som utsågs i fält. I
praktiken innebar detta att slingorna inventerades på morgonen och under eftermiddagen skedde
en mer riktad spaning efter rovfåglar och rovfågelbon samt ett större fokus på de öppna
alvarsområdena för att hitta eventuella höksångare. Under kvällen lyssnades området av efter
nattskärror.
Ett kompletterande fältbesök gjordes den 18/6 i syfte att eftersöka höksångare ytterligare då
denna art anländer sent och eventuellt inte fanns på plats vid det första fältbesöket. Arten
eftersöktes genom frisök i de för arten mest lämpliga delarna av området.
Inventeringsdatum: 26-27/5 samt 18/6 2016
Tider:
26/5: 04.30-10.00, 13.00-16.00, 21.00-22.30.
27/5: 04.30-08.00.
18/6: 18.00-20.30.
Väder:
26/5: ca 11 grader samt vind och molnigt, uppklarnande under eftermiddagen med högre
temperatur och avtagande vind. Under kvällen vindstilla.
27/5: Lätt nederbörd och vindstilla.
18/6: Klart och vindstilla

Resultat
I resultatdelen nedan redovisas rödlistade arter, fågeldirektivets annex l-arter samt andra
naturvårdsintressanta eller för naturtypen karaktäriserande arter. Samtliga arter som påträffades
under inventeringarna finns noterade i bilaga 1. Inventeringen genomfördes i ett större område
än det som nu omfattas av tillståndsansökan. I rapporten redovisas endast de arter som
påträffades inom ramen för tillståndsansökans nuvarande gränser.

36

Naturvärdesinventering och naturvärdesbedömning
Gotland, 2016-08-11

av Stora Yikers XXX, Lärbro socken,

Linjetaxerade slingor
Nordkross och Klinthagen nordvästra

Figur 6. Figuren visar Nordkross och Klinthagen nordvästra. Blå linje visar den del av linjetaxeringen som är
belägen inom området för tillståndsansökan.

Rödlistade arter och arter som är upptagna på fågeldirektivets annex l
I området påträffades spillkråka, och trädlärka vilka samtliga är arter som är upptagna på
habitatdirektivets annex l. Spillkråka finns även upptagen på den svenska rödlistan i kategori NT
(nära hotad). Dessutom påträffades gulsparv i området. Arten är rödlistad i kategori VU (sårbar).
Nattskärror hördes ca 100-150 m ssv om Nordkross sydvästhörn, dvs ca 150 m från det
avgränsade områdets befintliga yttergräns.
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Tabell 5. Rödlistade arter och arter som finns med på fågeldirektivets annex 1 som påträffades under
inventeringen. Var respektive delområde är beläget kan utläsas i figur 6.
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Spillkråka
Spillkråka noterades i norr, i delområde 12. Inom hela området påträffades många tallar som var
påverkade av födosök efter spillkråka. Ett träd med ett gammalt bohål påträffades.
Spillkråkan förekommer i stort sett hela landet och beståndet uppskattas till ca 29 000 par.
Beståndet av spillkråka har minskat de senaste 15 åren (tre generationer). En minskning av
populationen pågår eller förväntas ske vilket beror på att artens miljöer minskar (minskad tillgång
på lämpliga bo- och födoträd, minskad födotillgång) och antalet reproduktiva individer.
Minskningstakten har uppgått till 25 (20-30) % under de senaste 15 åren. Spillkråkan klassas som
Nära hotad (NT) i den svenska rödlistan.
Trädlärka
Flera par trädlärka påträffades i området, främst på den öppna alvarspartierna där de spelade.
Trädlärkan häckar i torr och öppen skogsmark, ofta i anslutning till gläntor och odlingar, på
sandig eller bergig hedmark, på hedartade hyggen med frötallar samt vid gamla grustäkter.
Trädlärkan klassas som Livskraftig (LC) i den svenska rödlistan.
Gulsparv
Gulsparv påträffades i större delen av inventeringsområdet,
alvarsmarkerna.

dock främst i de öppna

Gulsparven häckar i olika typer av öppna miljöer med inslag av träd och buskar. Arten är
vanligast i anslutning till jordbruksmarker. Från början av 1980-talet har antalet gulsparvar
halverats i Sverige, och under perioden 2005-2014 har minskningen varit omkring 40%. Orsaken
till dess tillbakagång är storskaliga förändringar i jordbruket och dess landskap (igenväxning,
igenplantering, borttagande av småbiotoper) samt användandet av bekämpningsmedel. Ar 2012
uppskattades antalet till 900 000 par, men nuvarande population är troligen betydligt lägre.
Gulsparven klassas som Sårbar (VU) i den svenska Rödlistan.
Nattskärra
Två nattskärror noterades ca 150 m ssv om det avgränsade områdets nuvarande sydvästhörn och
ytterligare individer spelade väster ut i ett närliggande gravfält med gles tallskog. De områden där
nattskärror noterats ligger utanför befintlig avgränsning.
Nattskärran är en fågel som framför allt är nattaktiv. Arten lever mest i öppna miljöer eller gles
skog. I Sverige förekommer den på öppna hedar och i buskmarker, men i dess norra utbredning
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mest i gles tallskog och på hyggen. Den svenska populationen hyser ca 7000 par. Nattskärran
klassas som Livskraftig (LC) i den svenska rödlistan.
Rovfåglar
Inga rovfåglar observerades under de två inventeringsdagarna. Inga synliga bon i tallarna kunde
observeras och varken jagande eller rastande rovfåglar observerades trots besök under både
morgon, eftermiddag och kväll. Enligt personal på Nordkalk förekommer kungsörn i området
norr om det ansökta området då kungsörnarna gärna håller till kring lagerhögarna som kallas
nollahögarna vilka utgör goda utsiktplatser. I artportalen finns även uppgifter om att havsörn
rapporterats i norra delen av området. Troligtvis bjuder området rovfåglarna bra bytestillgång i
form av t ex skogshare, kanin samt vit- och kråkfågel.

Sammanfattning - Diskussion
Inventeringen av området visade på högt antal av vanliga arter som lövsångare, bofink och
trädpiplärka, vilket var förväntat. Bortsett från lövsångare var det ett lågt antal sångare både
artmässigt och till individnivå. I skogsmiljöerna påträffades även typiska skogsarter som talgoxe,
nötskrika, gärdssmyg, taltrast och svartmes. Ett stort antal skogsduvor födosökte i området.
Skogsduvorna hade sina häckningsplatser i dagbrottets klippvägar.
Överlag är art- och individantalet för fåglar relativt lågt. Detta kan bero på att området är så pass
fragmenterat och påverkat. Den karga miljön och avsaknaden av lövträd spelar också in,
merparten av terrängen bestod av tall, en, hagtorn, nypon och oxel.
Bristen på rovfåglar är svår att förklara men troligtvis är fragmenteringen av området en orsak.
Att inga boträd för rovfågel påträffats innebär dock inte att rovfåglar använder området för jakt.
Sparvhök och lärkfalk vars bon är svårare att upptäcka, kan ha missats vid inventeringen av
boplatser. Ingen av dessa arter sågs dock. Ingen höksångare påträffades heller i området trots att
arten aktivt eftersöktes.
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Bilaga 1. Resultat fågelinventering 20160526-27, samtliga arter i
de delområden som omfattas av tillståndsansökans nuvarande
gränser
*FD, annex l = Fågeldirketivet, annex 1. ** Rödlistad = rödlistad art. Bokstavskombinationen anger
rödlistakategori: NT (Near Threaten), VU (Vunerable)
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BILAGA 1. Artfyndskartor från naturvärdesrapporten (inklusive delområdesgränser).

Faktaunderlag för bedömning av Klinthagens betydelse för arter som omfattas av
Författare: Eva Götbrink, Kråkfot Natur AB

artskyddsförordningen.

Inledning
Rapporten är framtagen av Eva Götbrink på Kråkfot Natur AB i september år 2015.
Arbetet har skett på uppdrag av Nordkalk.

Metodbeskrivning
Det sifferunderlag som redovisas i detta dokument kommer huvudsakligen från artfynd
som rapporterats in av privatpersoner, företag och myndigheter i Artportalen och dess
föregångare "observationsdatabasen". Artportalen och observationsdatabasen ger oss en
sammanställning över kända förekomster av en viss art och omfattar ett stort material som
är mycket användbart. Då uppgifterna används bör man dock vara medveten om att de inte
ger någon fullständig bild av en arts nationella eller regionala förekomst, då informationen
inte är systematiskt insamlad eller på något sätt heltäckande, utan till stor del bygger på
frivilliga insatser från privata och ideella initiativ. Det betyder att vissa
områden/platser/regioner kan vara relativt välinventerade, medan andra ännu inte besökts
av rapportörer. Detsamma gäller arter. Vissa arter är mer eftersökta än andra och därmed
mer också mer frekvent inrapporterade till Artportalen. Artportalen och
observationsdatabasen är alltså inte heltäckande, men de tillhandahåller en omfattande
sammanställning över alla kända förekomster av en art och det är det bästa material vi idag
har tillgång till.
Det material som tillhandahållits från Länsstyrelsen (utdrag från Artportalen och
observationsdatabasen) har behandlats och redovisas på följande sätt:
1. Observationer från 1800-talet har plockats bort. Dessa bedöms inte längre vara
relevanta.
2. Alla dubbletter, dvs observationer som rapporterats från exakt samma koordinater, har
strukits. Det fynd som har det senaste rapportdatumet har behållits. Kvarvarande fynd
kallas i denna rapport för "unika fynd".
3. För återstående poster har en förekomstkarta tagits fram för varje art. Denna karta
omfattar alla inrapporterade observationer från år 1900 och framåt exklusive
dubbletter.
4. I regel har de flesta artobservationer som rapporterats in tillkommit under de senaste
årtiondena. Av den anledningen redovisas även hur många unika förekomster som
rapporterats in från år 1990 och framåt (till 2015-08-21) samt från år 2000 och framåt.
Detta görs eftersom mer nutida uppgifter bedöms vara mer relevanta i sammanhanget.
5. En omständighet med materialet från Artportalen/Observationsdatabasen som gör det
lite svårt att hantera, är att det — även efter det att de s k dubbletterna har strukits fortfarande ofta finns flera olika observationer inrapporterade från nästan samma plats
(se bild 1). Detta kan bero på att fynd har gjorts från flera olika rapportörer som har
angett något olika koordinater för samma fyndlokal, eller att växten/fjärilen
förekommer i flera exemplar spridda över en lite större yta. Eftersom det inte är
relevant för ändamålet att räkna varje växt eller varenda observerad fjäril på detta sätt,
är antalet unika förekomster inte lämpligt att ensamt använda som ett mått på antalet
platser/lokaler eller hur stor yta som arten noterats på.
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Bild 1. Kartutsnittet visar samtliga unika
fynd av apollofjäril som rapporterats in
från ett område vid Stucks kalkbrott.
Varje förekomstfynd har på bilden
försetts med en omgivande, cirkulär yta
med 100 m radie. Bilden visar att
många inrapporterade fynd ligger
närmare varandra är 100 m. Eftersom
fjärilarna flyger längre än så avser flera
förekomstfynd
samma
fjärilslokal.
Antalet inrapporterade unika fynd är
därför inte ensamt ett bra mått på en
arts förekomst på Gotland.

Önskvärt vore att redovisa antalet enskilda lokaler som hyser arten, samt hur stor yta
dessa artlokaler täcker. För att avgränsa en enskild "växt- eller fjärilslokal" krävs dock
först en definition av vad som avses med begreppet "lokal", vilket t ex kräver att man
beaktar den enskilda artens spridningssätt. Det krävs även att man analyserar de fysiska
barriärer som finns mellan enskilda fyndförekomster. Sammanfattningsvis krävs mycket
manuellt arbete och mycket information som vi inte har tillgång till för att detta ska
kunna genomföras.
Här redovisar vi istället antalet "geografiskt separata fyndlokaler" samt hur stor yta de
separata fyndlokalerna täcker in sammanlagt. På så sätt får vi ett mått på hur många
geografiska separata fyndlokaler uppgifterna från artportalen avser, samt hur stor yta
"artgod" mark som fyndlokalerna sammanlagt täcker in. Detta kan sedan jämföras med
uppgifterna från Klinthagen.
En "geografiskt separat fyndlokal" har här definierats som det kluster av
fyndförekomster som bildas då fynd som ligger <100 m från varandra sammanfogas till
en enhet (se bild 2). Siffran över antalet geografiskt separerade fyndlokaler" som
resulterar, kan fungera som ett grovt riktmärke över hur många olika fyndplatser som
de unika fynden i Artportalen representerar. För växter — som ju är stationära används istället avståndet 50 m.
Ytorna för en "separat fyndlokal" har räknats fram genom att varje enskild fyndplats
utgör mittpunkt för en cirkelformad yta med en radie på 50 m för växter och 100 m
för fjärilar. Den separata fyndlokalens areal räknas fram genom att man summerar den
yta som de sammanfogade cirkelytorna tillsammans utgör då överlappet räknats bort.
Den sammanlagda arealen redovisas här som ett mått på arealen känd "artgod" mark
på Gotland.
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Bild 2. Kartutsnittet visar samtliga fynd av
apollofjäril som rapporterats in från ett
område
vid
Stucks
kalkbrott.
Varje
förekomstfynd har på bilden försetts med en
omgivande cirkulär yta med 100 m radie.
Bilden visar att många inrapporterade fynd
ligger närmare varandra är 100 m. Då ytorna
med 100-m-radie sammanfaller, bildar dessa
kluster av fynd s k "geografiskt separerade
fyndlokaler". På bilden har varje enskild
geografiskt separerad fyndlokal ringats in
med röd linje. Lokalernas areal räknas fram
genom att man summerar den yta som de
sammanfogade cirkelytorna tillsammans
utgör då överlappet räknats bort.

När man beaktar de uppgifter som framkommer måste man dock vara medveten om att de
inte på något sätt presenterar någon sanning över antalet "lokaler". Som tidigare nämnts är
inte underlaget i Artportalen fullständigt och för många fynduppgifter i databaserna har
den position som anges en ganska stor felmarginal (ofta 100, men ända upp till 2500 m).
Det är därför svårt att peka ut exakt var ett fynd gjorts och därmed också svårt att säga om
uppgiften kan avse samma lokal som en annan post som rapporterats in av någon annan
eller vid ett annat år. Efter att materialet bearbetats på ovanstående sätt kan det ändå
fungera som riktmärke över antal kända artlokaler och areal känt artgott habitat på
Gotland.
Motsvarande information har även tagits fram för området vid Klinthagen. Om man
önskar jämföra de artfyndskartor över Klinthagen som presenteras i rapporten med den
delområdeskarta
som
finns
med
i den ursprungliga
naturvärdesrapporten
(Naturvärdesinventering och naturvärdesbedömning av Stora Vikers 1:94, Lärbro socken, Gotland
Inklusive inventering av rödlistade kärlväxter, kalklavar, vedlevande insekter och dagfjärilar. 20140818)
finns denna i bilaga l.
Pga av att det material från ArtDatabanken som använts som underlag till rapporten
omfattas av sekretess, kan inte detta biläggas.
Fakta från ArtDatabanken
I rapporten redovisas — för de arter detta finns - även ArtDatabankens uppgifter om
arternas utbredningsområde, förekomstareal och antal lokalområden. Det är viktigt att veta att dessa
uppgifter från Artportalen är framtagna på ett helt annat sätt än det som ligger till grund för
andra uppgifter som presenteras i rapporten. ArtDatabankens uppgifter kan därför inte
jämföras med de uppgifter om antal unika fynd, antal geografiskt separerade fyndlokaler och. areal
artgod mark som här presenteras för varje art utan att det blir mycket stora skillnader i
resultat. Huvudsakligen beror detta på att ArtDatabankens beräkningar utgår från artträffar
i rutor som är 400 ha (dvs 4 km2), medan rapportens beräkningar utgår att varje artfynd
genererar en träffyta på 3,14 ha. Av den anledningen blir Artdatabankens arealuppgifter
ibland flera 10-potenser större än de uppgifter beräknats med metoden som beskrivs i
avsnittet ovan. Det betyder inte att någon av uppgifterna är felaktiga
bara att
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beräkningarna gjorts på olika sätt. Också ArtDatabankens uppgifter redovisas här i
rapporten och kan beaktas, men då uppgifter för hela Gotland ska jämföras med uppgifter
från Klinthagen bör man använda de resultat som framkommit genom beräkningar som
gjorts i enlighet med metodbeskrivningen ovan, då de är mer jämförbara.
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Apollofjäril, Parnassius apollo
Apollofjäril är upptagen på art- och habitatdirektivets bilaga 4, vilket innebär att arten enligt
art- och habitatdirektivet kräver noggrant skydd, l Sverige är apollofjärilen rödlistad i kategorin
nära hotad (NT).
Apollofjäril är även upptagen på Bernkonventionens bilaga II som omfattar strikt skyddade
djurarter.
Bernkonventionen är implementerad
i svensk
lagstiftning genom
artskyddsförordningen 2007:845. Apollofjäril finns också med i CITES bilaga A, vilken förbjuder
handel och kommersiell verksamhet med arten. Arten är även med på den globala rödlistan i
kategori VU (1994).

Bakgrundsfakta
Det finns två olika underarter av apollofjärilar, dels P. apollo scandinavicus, fastlandsapollo
och dels A. apollo apollo, gotlandsapolio. Den senare är den underart som förekommer på
Gotland.
Ekologi: Larven lever på kärleksört, Sedum telephiiim, och vit fetknopp, S. album, under majjuni och fjärilarna kläcker tidigast i senare delen av juni. Flygtiden sträcker sig normalt en
bit in i augusti. Artens utvecklingshabitat är på Gotland buskbeväxta alvarmarker, i
skärgården främst hällmarker, båda med stark solinstrålning. Apollofjärilens utveckling är
starkt värmeberoende. Fjärilarna besöker diverse blommor för näringssök, gärna tistlar och
väddklint, vilket innebär att artens livsrum är en mosaik av miljöer eftersom dessa inte
växer på hällmark. Det är viktigt att nektarväxterna inte finns på för stort avstånd från
larvens värdväxter. Fjärilens starka lokaltrogenhet kombinerat med dess förhållandevis
klumpiga flykt gör att den har vissa svårigheter att sprida sig. Vägkantsfloran är därför
viktig för artens spridning. På Gotland kan man vissa år, när förutsättningarna är extremt
goda för arten, finna lokala populationer på helt nya ställen, dessa ligger dock mer eller
mindre i anslutning till kärnförekomster. Både larverna och fjärilarna är endast aktiva i
soligt och varmt väder.
Utbredning: Apollofjäril har tidigare funnits i hela Syd- och Mellansverige upp till
Ångermanland men under och efter 1950- och 1960-talet har arten kraftigt minskat och
idag inskränker sig utbredningen till fläckvisa förekomster längs ostkusten från norra
Småland till Uppland samt Gotland. Enstaka fynd har på senare år även gjorts på
västkusten runt Orust och i nordöstra Vänerområdet. Gemensamt för fynden inom dessa
områden är att berggrunden eller jordlagren är kalkhaltiga. Apollofjärilen är utbredd i
Europa och Asien till Mongoliet, huvudsakligen i bergstrakter. I Norge har arten försvunnit
från kustnära områden, men finns kvar i bergigare inlandsområden. I Finland finns den
kvar i skärgården samt på ett par lokaler i Nyland, men har försvunnit från sydöstra kusten
och inlandet där den tidigare förekommit. Arten är i huvudsak stationär och kan lokalt ha
stora populationer. Den till svenska fastlandet knutna populationen av apollofjäril tenderar
att minska. Den gotländska apollon är spridd över hela ön på lämplig mark.
Hot: Arten hotas av upphörande bete/slätter, igenväxning, exploatering (vägar, bebyggelse
mm) och igenplantering av tidigare öppen mark. Andra faktorer kopplade till jordbruk som
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gödsling, intensifierat betestryck och förändringar i jordbruksmarkens småskaliga mosaik
samt torka kan också påverka populationsutvecklingen negativt. I och med ökad
fragmentering av artens habitat minskar utbytet av apollofjärilar mellan de olika lokalerna
tills de blir isolerade "öar" vilket ökar utdöenderisken.

Förekomst av apollofjäril i Klinthagenområdet
Det fanns inga uppgifter i Artportalen om förekomst av apollofjäril i det potentiella
brytområdet. De observationer som här redovisas har gjorts inom ramen för Nordkalks
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egen inventering år 2014. Apollofjäril
påträffades då på 7 ställen längs kanterna
av det stora öppna området i norr samt i
den lilla öppna ytan i södra delen av det
avgränsade området. Ungefärliga platser
för de 8 fynden har ritats in på bild 3.
Fjärilen är knuten till glesa skogar och

jj[

öppna ytor men exakt var den flyger
varierar

beroende

väderförhållandena.

på

de

aktuella

Inventeringen

visar

därmed att apollofjäril är spridd i norra
delen

av

området

samt

i

den

öppna/halvöppna ytan (delområde 4 och
5) i söder.
Antalet geografiskt separerade fyndlokaler
enligt den definition som beskrivs i
metodbeskrivningen
är 3 st. Den
sammanlagda

arealen

fjärilsgod

mark

enligt de beräkningar som beskrivs i
metodbeskrivningen är 19,1 ha.
Bild 3. Fyndplatser för apollofjäril i det
avgränsade området vid Klinthagen. Fjärilen
(rosa prickar) påträffades på 8 platser.

Förekomst av apollofjäril på Gotland
Från ArtDatabankens artfakta
Faktauppgifterna från ArtDatabanken harframtagits med en annan metod än de som presenteras i
efterföljande

stycken.

Gotlandsapollo:

Gotlandsapolio

(underart av apollofjäril)

förekommer

lokalt

på

alvarmarker på Gotland. På Fårö i norr är arten någorlunda frekvent. På övriga Gotland
förekommer den glesare, mer lokalt och är mer ojämn i sitt uppträdande. Antalet
reproduktiva individer skattas till 3000 (2000-10000), vilket avser populationsstorlek under
år med få reproducerande individer. Antalet lokalområden i landet skattas till 105 (90-120).
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Utbredningsområdets storlek skattas till 4400 (4300-4600) km2 och förekomstarean till
1400 (480-2000) km2. Det föreligger indikation på eller misstanke om
populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på underartens habitat (upphörande
eller minskande extensivt bete, igenväxning eller alltför hårt bete) och antalet reproduktiva
individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer.
Apollofjäril (fastlandsapollo + gotlandsapolio): Antalet reproduktiva individer skattas
till 5000 (3000-8000). Vilket avser populationsstorlek under år med få reproducerande
individer. Utbredningsområdets storlek överskrider gränsvärdet för rödlistning.
Förekomstarean skattas till 1500 (1396-3000) km2. Populationen minskar med mer än 5%
inom 10 år. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens
habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har
uppgått till 17 (15-20) % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på minskad
geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Extrema fluktuationer
förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer.
Från Artportalen/observationsdatabasen
I Artportalen (utdrag 2015-08-21) har sammanlagt 629 unika fynd av apollofjäril
rapporterats in från år 1900 och framåt på Godand. Större delen av noteringarna härrör
från relativt sentida fynd: 558 av fynden har gjorts år 1990 eller senare och 538 av
noteringarna har gjorts år 2000 eller senare.
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Bild 4. Kartans lila prickar visar kända fyndplatser för apollofjäril. Uppgifterna baserar sig på utdrag från
artportalen och observationsdatabasen. Kartbilden till vänster visar inrapporterade fynd från år 1900 och
framåt (629 st). Bilden till höger visar inrapporterade fynd från år 2000 och framåt (538 st).

Dessa 538 fynd utgör 370 st geografiskt separerade lokaler enligt den definition som
förklaras i metodbeskrivningen. Den sammanlagda arealen inrapporterad fjärilsgod mark
enligt den definition som beskrivs i metodbeskrivningen uppgår till 1454 ha (14,54 km2).
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Fjärilslokaler finns på såväl öns södra som norra del samt på Fårö, men fynden är mer
frekventa i norr (se bild 4). En tydlig förtätning av fynd märks i området sydost om
Bästeträsk (se bild 5), dvs runt
SMAs

stenbrott

Stucks

där

totalt 98 fynd rapporterats in
från

år

2000

och

framåt.

Denna förtätning beror dels
på

att

markerna

där

är

lämpliga för arten, men också
på att området här är mycket
välinventerat.

De

98 unika

fynden i Stucks utgörs av 15st
geografiskt separerade lokaler.
Bild 5. En tydlig förtätning av fynd
märks i området sydost om
Bästeträsk,
dvs
runt
SMAs
stenbrott Stucks där 98 (av totalt
538) fynd rapporterats in från år
2000 och framåt.

Tabell 1. Sammanställning av uppgifterom apollofjäril på Gotland..
Gotland

Klinthagen

Klinthagens andel
avtotalen**

Totalt antal inrapporterade unika fynd
till Artportalen* fr o m år 1900

629st

0

•

Antal unika fynd inrapporterade till
Artportalen* fr o m år 1990

558st

0

•

För Gotland: Antal unika fynd
inrapporterade till Artportalen* fr o m år
2000
För Klinthagen: Antal fynd i Nordkalks
inventering år 2014

538st

8st

1,5%

370st

3st

0,8%

1454,lha
(14,54 km2)

19 1 ha

Antal geografiskt separerade fyndlokaler

(fr o m år 2000) enligt metodbeskrivning
Sammanlagd känd areal fjärilsgod mark
enligt metodbeskrivning

1 3%

*Avser både fynd från Artportalen och Observationsdatabasen
** Med "andel av totalen", avses Klinthagens andel av värdet då Artportalen och Observationsdatabasen (fr o m år
2000) summerats med värdet från Nordkalks inventering 2014. T ex, för andel av "antal unika fynd":
8/(8+538)=l,5%

Källor
Utdrag från Artportalen och observationsdatabasen 2015-08-21
ArtDatabankens artfakta, 2015-09-14.
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Svartfläckig blåvinge, Phengaris arion
Svartfläckig blåvinge är upptagen på art- och habitatdirektivets bilaga 4, vilket innebär att
arten enligt art- och habitatdirektivet kräver noggrant skydd, l Sverige är arten rödlistad i
kategori nära hotad (NT).
Svartfläckig blåvinge är även upptagen på Bernkonventionens bilaga II som omfattar strikt
skyddade djurarter.

Bernkonventionen är implementerad

i svensk lagstiftning

genom

artskyddsförordningen 2007:845. Svartfläckig blåvinge finns också med i CITES bilaga A, vilken
förbjuder handel och kommersiell verksamhet med arten. Arten är med på den globala
rödlistan i kategori LC/NT (1994).

Bakgrundsfakta
Arten är en av de mest grundligt utforskade av dagfjärilsarterna i Europa.
Ekologi: Svartfläckiga blåvingens miljökrav är mycket speciella då larverna endast en kort
period lever av värdväxten och senare är beroende av att adopteras av myror. Artens
komplicerade livscykel gör fjärilen mycket sårbar, dess huvudsakliga värdväxt i Sverige är
backtimjan och stortimjan, på vilken honan placerar sina ägg. Då larverna kläcks lever de
först på värdväxten som de sedan överger. Larven är då beroende av att träffa på en myra
av släktet Myrmica, oftast hedrödmyra. Avståndet mellan värdväxt och myrbo får inte
överstiga de fåtal meter som utgör ett myrsamhälles rörelseradie. Vid myrans kontakt med
larven avger larven ett för myrorna begärligt sekret vilket får myran att bära med sig larven
till boet. I myrboet livnär sig blåvingelarven av myrornas larver och övervintrar. De larver
som överlever (ca 20%) förpuppar sig i myrboet och den nykläckta fjärilen lämnar myrboet.
Den fullbildade fjärilen lever i genomsnitt endast 2-5 dagar.
Utbredning: I Sverige är blåvingens förekomst starkt kulturbetingad och flertalet äldre
kända förekomstområden på fastlandet är belägna i våra främsta odlingsbygder. Artens
förekomster har sannolikt alltid varit utpräglat lokala, med stora luckor i utbredningen. Den
typiska livsmiljön i Mellansverige har varit rullstensåsar eller andra mer finkorniga
isälvsbildningar som efter inlandsisens avsmältning varit täckta av havet och ofta fått en
mer ursvallad klapperstrands-liknande topp. Denna livsmiljö har varit ganska oföränderlig
genom perioder av förbuskning, främst genom effekten av återkommande perioder av
torka. En förutsättning för svartfläckiga blåvingens förekomst här har varit att trädskiktet
avlägsnats och att området mer eller mindre kontinuerligt har betats. I Skåne förekommer
arten främst på torrängar på sandfälten. På Öland och Gotland förekommer arten i sandiga
miljöer på och i anslutning till alvarmark.
Svartfläckig blåvinge har tidigare förekommit i stora delar av södra Sverige (Skåne,
Blekinge, Halland, Småland, Öland, Gotland, Östergötland, Västergötland, Dalsland,
Södermanland, Uppland, Västmanland och Värmland). Idag är arten mycket hårt trängd
med undantag för på Öland och Gotland. I Mälardalen finns en svag ansamling av små,
isolerade populationer i Uppland och Södermanland. I Södermanland finns två kända
lokaler och västra Sverige finns idag bara ett par förekomster i och runt naturreservatet
Djupadalen i Falbygden på Västgötaslätten. I Skåne finns Svartfläckig blåvinge fortfarande
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kvar i de centrala, östra och nordöstra delarna. 2005 påträffades en fjäril vid Nybro i
Småland. Populationerna på Gotland och Öland anses idag vara Nordvästeuropas mest
livskraftiga.
Svartfläckig blåvinge har även minskat kraftigt i våra grannländer. I Finland finns idag
endast ett par förekomstområden kvar. I Danmark där arten på 60-talet lokalt var takik,
finns arten idag sannolikt endast kvar på östra Mön. Här har arten ökat något efter
restaureringsåtgärder.
Världsutbredningen sträcker sig från centrala Spanien, Frankrike, England och Norden
genom Centraleuropa och Ryssland med sydgräns i Italien och vidare österut genom
Turkiet, Kaukasus och Sibirien till Mongoliet, Transbajkal, Nordkina och Amurfloden. I
England dog arten ut men man har nu lyckats återinföra arten med ägg och larver från
Öland. Arten är upptagen i många av Europas länders rödlistor och den är fridlyst inom
EU.
Hot: Arten hotas främst av upphörande bete, igenväxning och igenplantering av torrängar.
I Mellansverige hotas arten även av mindre grustäkter/husbehovstäkter. Att den är
beroende av hedrödmyror gör att åtgärder och ingrepp som hotar hedrödmyran även är ett
hot mot fjärilen - t ex kan kraftiga och omfattande buskröjningar kan leda till ett oönskat
mikroklimat för värdmyrarterna. Andra faktorer som hotar arten är plantering av tall,
gödsling och intensifierat betestryck. Även torka har visat sig påverka individantalet
negativt.
Ett hot som svartfläckig blåvinge möjligen klarar något bättre än många andra rödlistade
dagfjärilsarter är isoleringen av de lokala förekomsterna genom den tilltagande
fragmenteringen av livsmiljön, detta under förutsättning att arealen av tjänlig livsmiljö inte
blir för liten.

Förekomst av svartfläckig blåvinge i Klinthagenområdet
Det fanns inga uppgifter i Artportalen om förekomst av svartfläckig blåvinge i det
potentiella brytområdet. De observationer som här redovisas har gjorts inom ramen för
Nordkalks egen inventering år 2014. Svartfläckig blåvinge påträffades då på 7 ställen längs
kanterna av det stora öppna området i norr samt i den lilla öppna ytan i södra delen av det
avgränsade området. Ungefärliga platser för de 8 fynden har ritats in på bild 6. Fjärilen är
knuten till glesa skogar och öppna ytor men exakt var den flyger varierar beroende på de
aktuella väderförhållandena. Inventeringen visar därmed att svartfläckig blåvinge är spridd i
norra delen av området samt i den öppna/halvöppna ytan (delområde 4 och 5) i söder.
Antalet geografiskt separerade fyndlokaler enligt den definition som beskrivs i
metodbeskrivningen är 2 st. Den sammanlagda arealen fjärilsgod mark enligt de
beräkningar som beskrivs i metodbeskrivningen är 17,7 ha.
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Bild 6. Fyndplatser för svartfläckig blåvinge
(ljusblå prickar) i det avgränsade området vid
Klinthagen. Fjärilen påträffades på 8 platser.

Förekomst av svartfläckig
blåvinge på Gotland
Från Artdatabankens artfakta
Faktauppgifterna

från AriDatabanken har

framtagits med en annan metod än de som
presenteras i efterföljande

stycken.

Obsetrera också att denna text omfattar både
fastlandets

och

Gotlands

populationer

av

svartfläckig blå vinge.

Antalet reproduktiva individer skattas till
9000
(7000-11000).
Utbredningsområdets storlek överskrider gränsvärdet
för rödlistning. Förekomstarean skattas
till 1400 (1392-1500) km2. En minskning
av populationen pågår eller förväntas ske.
Minskningen avser kvalitén på artens
habitat (total buskröjning, intensivt bete,
igenväxning, plantering) och antalet
reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna
individer.
Från Artportalen/observationsdatabasen
I Artportalen (utdrag från 2015-08-21) har från Gotland 727 unika fynd av svartfläckig
blåvinge rapporterats in från år 1900 och framåt. De flesta fynd är relativt sentida: 669 har
gjorts år 1990 eller senare och 659 av noteringarna har gjorts år 2000 eller senare.
Dessa 659 fynd utgörs av 466 geografiskt separerade lokaler enligt den definition som
förklaras i metodbeskrivningen. Den sammanlagda arealen inrapporterad fjärilsgod mark
enligt den definition som beskrivs i metodbeskrivningen uppgår till 1823 ha (18,23km2)
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Gotlands län.,1
l*
,»l

** -

V,

Bild 7. Kartans blå prickar visar kända fyndplatser för svartfläckig blåvinge. Uppgifterna baserar sig på
utdrag från artportalen och observationsdatabasen. Kartbilden till vänster visar inrapporterade fynd från år
1900 och framåt (727 st). Bilden till höger visar inrapporterade fynd från år 2000 och framåt (659 st).

Den geografiska spridningen på ön är ganska god. Fjärilslokaler finns i såväl söder som
norr samt på Fårö (se bild 7). En tydlig förtätning av fynd märks i området sydost om
Bästeträsk (se bild 8), dvs runt SMAs stenbrott Stucks där totalt ca 85 fynd rapporterats in
från år 2000 och framåt. Denna förtätning beror dels på att markerna där är lämpliga för
arten men också på att området är mycket välinventerat. De 85 unika fynden i Stucks
utgörs av 10 st geografiskt separerade lokaler. Även runt Filé hajdar, Hejnum hällar och
Kungsladugårds hällar ligger fynden tätare. Från dessa lokaler redovisas totalt 29, 24
respektive 25 unika fynd.
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Bild 8. En tydlig förtätning av
fynd märks i området sydost om
Bästeträsk, dvs runt SMAs
stenbrott Stucks där ca 85 (av
totalt 659) fynd rapporterats in
från år 2000 och framåt.

Tabell 2. Sammanställning av uppgifter om svartfläckig blåvinge på Gotland..
Gotland

Klinthagen

Klinthagens andel
avtotalen**

Totalt antal inrapporterade unika fynd till
Artportalen* fr o m år 1900

727st

0

~

Antal unika fynd inrapporterade till
Artportalen* fr o m år 1990

669st

0

"

659st

8st

1,2%

466 st

2st

0,4%

1822,6 ha
(18,23 km2)

17 7 ha

För Goland: Antal unika fynd
inrapporterade till Artportalen* fr o m år
2000
För klinthagen: Antal fynd i Nordkalks
inventering år 2014
Antal geografiskt separerade fyndlokaler
(fr o m år 2000) enligt metodbeskrivning

Sammanlagd känd areal fjärilsgod mark
enligt metodbeskrivning

1 0%

*Avser både fynd från Artportalen och Observationsdatabasen
** Med "andel av totalen", avses Klinthagens andel av värdet då Artportalen och Observationsdatabasen (fr o m år
2000) summerats med värdet från Nordkalks inventering 2014. T ex, för andel av "antal unika fynd":
8/(8+659)=l,2%

Källor
Utdrag från Artportalen och obervationsdatabasen 2015-08-21
ArtDatabankens artfakta, 2015-09-14
Elmquist, H. & Nielsen, P.S. 2007. Åtgärdsprogram för bevarande av svartfläckig blåvinge
(Maculinea arion). Naturvårdsverket, Stockholm/Östersund.
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Svärdkrissla, Inula ensifolia
l Sverige är svärdkrissla rödlistad i kategorin sårbar (VU). Arten är fridlyst enligt
artskyddsförordningens 8 §, Gotlands län.

Bakgrundsfakta
Svärdkrissla kan hybridisera med krissla och dess arttillhörighet har varit föremål för
diskussion. I några floror har den betraktats som varietet av eller hybrid med krissla. Det är
nu klart att den gotländska formen av svärdkrissla utgör en form som avviker något från
artens huvudpopulation i Sydosteuropa.
Ekologi: Svärdkrissla växer på öppna, sommartorra hällmarker av hårdare kalksten, i
synnerhet längs sprickor. Ett enskilt individ kan genom de krypande skotten breda ut sig
kraftigt och även förökas genom fragmentering. Frösättningen tycks i allmänhet vara
sparsam. Lokalerna är obetade och har troligen varit så länge. Arten missgynnas av bete
och uppträder då bara med korta, icke blommande skott, vilket troligen är orsaken till att
den så sällan rapporterades under 1800-talet.
Utbredning: I Nordeuropa är svärdkrissla endast känd från norra Gotland, i ett område
från Hangvar i väster, till Bal och Bunge i öster, samt ett par lokaler på Fårö. På 1800-talet
troddes arten vara försvunnen, men nu förekommer den åter i många livskraftiga bestånd
och tros på sina gotländska lokaler för närvarande förekomma ymnigare än någonsin.
Orsaken till ökningen tros vara att betet minskat/försvunnit. I början av 1900-talet fanns
svärdkrissla även på Kinnekulle där den på senare tid eftersökts men inte påträffats. Arten
är tillfälligt funnen i Stockholm och Göteborg. Världsutbredningen omfattar Syd- och
Mellaneuropa österut till Kaukasus.
Hot: Hot mot arten är bete och igenväxning samt hybridisering med krissla (vilket leder till
att arten korsas bort).

Förekomst av svärdkrissla i Klinthagenområdet
Det fanns inga uppgifter i Artportalen om förekomst av svärdkrissla i det potentiella
brytområdet. De observationer som här redovisas har gjorts inom ramen för Nordkalks
egen inventering år 2014. Svärdkrissla påträffades då på två ställen i norr. Ungefärliga
platser för fynden har ritats in på bild 9. Antalet geografiskt separerade fyndlokaler enligt
den definition som beskrivs i metodbeskrivningen är l st. Den sammanlagda arealen artgod
mark enligt de beräkningar som beskrivs i metodbeskrivningen är l ,5 ha.
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Bild 9. Fyndplatser för svärdkrissla i det
avgränsade
området
vid
Klinthagen.
Svärdkrissla (rosaröda prickar) påträffades på
två platser i norr.

Förekomst av svärdkrissla på
Gotland
Från Artdatabankens artfakta
faktauppgifterna

från ArtDatabanken bar

framtagits med en annan metod än de som
presenteras i efterföljande

stycken.

Antalet reproduktiva individer skattas till
2500 (1000-5000). Utbredningsområdets
storlek skattas till 608 km2 och
förekomstarean till 148 (100-300) km2.
En minskning av populationen pågår
eller förväntas ske. Minskningen avser
kvalitén på artens habitat, antalet
lokalområden och antalet reproduktiva
individer.
Från Artportalen
I Artportalen (utdrag 2015-08-21) har sammanlagt 177 fynd av svärdkrissla rapporterats in
från år 1900 och framåt på Gotland. En stor del av noteringarna härrör från relativt sentida
fynd: 156 av fynden har gjorts år 1990 eller senare och 108 av noteringarna har gjorts år
2000 eller senare.
Dessa 108 fynd från utgörs av 64 geografiskt separerade lokaler enligt den definition som
förklaras i metodbeskrivningen. Den sammanlagda arealen inrapporterad artgod mark
enligt den definition som beskrivs i metodbeskrivningen uppgår till 70 ha (0,7 km2).
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Bild 10. Kartans rosa prickar visar kända fyndplatser för svärdkrissla. Uppgifterna baserar sig på utdrag
från artportalen och observationsdatabasen. Kartbilden till vänster visar inrapporterade fynd från år 1900
och framåt (177 st). Bilden till höger visar inrapporterade fynd från år 2000 och framåt (108 st).

Svärdkrissla finns endast inrapporterad från Gotlands norra del (inklusive ett fåtal fynd på
Fårö), med undantag från ett nytt fynd år 2014 från Kräklingbo socken (se bild 10,
sydligaste fyndet). En tydlig förtätning av fynd märks i ett område 7,5 km väster om Lärbro
där totalt 28 unika fynd rapporterats in från år 2000 och framåt (bild 11). Samtliga dessa
fynd kommer från ett fältbesök som gjordes i juli 2002. De 28 unika fynden utgör 2
geografiskt separerade lokaler.
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Bild 11. En tydlig förtätning av svärdkrisslefynd märks i ett område 7,5 km väster om Lärbro där 28 (av
totalt 108) fynd har rapporterats in från ett och samma fältbesök i juli år 2002.

Tabell 3. Sammanställning av uppgifterom svärdkrissla på Gotland.
Gotland

Klinthagen

Totalt antal inrapporterade unika fynd
till Artportalen* fr o m år 1900

177st

0

"

Antal unika fynd inrapporterade till
Artportalen* fr o m år 1990

156st

0

"

108st

2st

1,8%

64st

1st

1,5%

70,4 ha
(0,70 km2)

1 5 ha

Antal unika fynd inrapporterade till
Artportalen* fr o m år 2000/För
klinthagen: Antal fynd i Nordkalks
inventering år 2014
Antal geografiskt separerade fyndlokaler
(fr o m år 2000) enligt metodbeskrivning
Sammanlagd känd areal artgod mark
enligt metodbeskrivning

Klinthagens andel
av totalen**

2 1%

*Avser både fynd från Artportalen och Observationsdatabasen
** Med "andel av totalen", avses Klinthagens andel av värdet då Artportalen och Observationsdatabasen (fr o m år
2000) summerats med värdet från Nordkalks inventering 2014. T ex, för andel av "antal unika fynd":
2/(2+108)=l,8%

Källor
Utdrag från Artportalen och observationsdatabasen 2015-08-21
ArtDatabankens artfakta, 2015-09-14.
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Salepsrot, Anacamptis pyramidalis
l Sverige är salepsrot rödlistad i kategorin sårbar (VD). Arten är fridlyst i hela landet enligt
artskyddsförordningens § 8.
Salepsrot finns också med i CITES bilaga B, vilket innebär restriktioner för handel och
kommersiell verksamhet med arten.

Bakgrundsfakta
Ekologi: Salepsrot växer på mager, torr till något fuktig, kalkrik gräsmark. I början av
1900-talet utgjordes växtplatserna huvudsakligen av frisk ängsmark. Detta markslag lades i
stor utsträckning under plogen samtidigt som slåttern tidigarelades vilket medförde att
salepsroten trängdes tillbaka under början av 1900-talet. Den ökar nu något, främst på
övergivna, sakta igenväxande betesmarker med tämligen torr, tunn, ofta stenig finjord
direkt på kalkberget. På Öland ligger flera växtplatser i norra Ölands ljusa lövskogar. På
Gotland är den tydligt gynnad av havets närhet, som medför ett mer utjämnat
temperaturklimat under höst och vår. På Gotland kan man dessutom finna salepsroten på
igenlagda åkrar. Ibland ser man den på väg- eller dikesrenar. Antalet blommande exemplar
varierar från år till år.
Utbredning: Salepsrot förekommer endast på Öland och Gotland. På Öland är den
numera försvunnen söder om Torslunda och Norra Möckleby socknar. Totalt har dock
antalet förekomster på Öland ökat sedan början av 1900-talet. I övriga Norden finns den
på ett fåtal lokaler på Mön och Själland i Danmark. Salepsrot förekommer sällsynt i hela
Europa utom de nordligaste delarna. De svenska förekomsterna är nordliga utposter.
Dessutom finns den i angränsande delar av Asien och i Nordafrika.
Hot: Hot mot arten är för hårt bete, gödsling och igenväxning. Även insamling och
exploatering utgör i viss mån hot mot arten.

Förekomst av salepsrot i Klinthagenområdet
Det fanns inga uppgifter i Artportalen om förekomst av salepsrot i det potentiella
brytornrådet. De observationer som här redovisas har gjorts inom ramen för Nordkalks
egen inventering år 2014. Salepsrot påträffades då på två ställen i norr och ett lite längre
söder ut längs vägen. Ungefärliga platser för de tre fynden har ritats in på bild 12. Antalet
geografiskt separerade fyndlokaler enligt den definition som beskrivs i metodbeskrivningen
är 3 st. Den sammanlagda arealen artgod mark enligt de beräkningar som beskrivs i
metodbeskrivningen är 2,4 ha.
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Bild 12. Fyndplatser för salepsrot
i det
avgränsade området vid Klinthagen. Salepsrot
(gröna prickar) påträffades på två platser i norra
delen och en plats lite längre söderut, längs
vägen.

Förekomst av salepsrot på
Gotland
Från Artdatabankens artfakta
Faktauppgifterna

från

A.rtDatabanken

har

framtagits med en annan metod än de som
presenteras i efterföljande stycken.

Antalet reproduktiva individer överstiger
gränsvärdet
för
rödlistning.
Utbredningsområdets storlek skattas till
10000
(8000-13000)
km2
och
förekomstarean till 750 (500-1000) km2.
En minskning av populationen pågår eller
förväntas ske. Minskningen avser kvalitén
på artens habitat, antalet lokalområden och
antalet reproduktiva individer.
Från Artportalen
I Artportalen (utdrag 2015-08-21) har sammanlagt 570 unika fynd av salepsrot rapporterats
in från år 1900 och framåt på Gotland. 432 av fynden har gjorts år 1990 eller senare och
301 av noteringarna har gjorts år 2000 eller senare.
Dessa 301 fynd utgörs av 185 geografiskt separerade lokaler enligt den definition som
förklaras i metodbeskrivningen. Den sammanlagda arealen inrapporterad artgod mark
enligt den definition som beskrivs i metodbeskrivningen uppgår till 196 ha (1,96 km2).
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Bild 13. Kartans gröna prickar visar kända fyndplatser för salepsrot. Uppgifterna baserar sig på utdrag från
artportalen och observationsdatabasen. Kartbilden till vänster visar inrapporterade fynd från år 1900 och
framåt (570 st). Bilden till höger visar inrapporterade fynd från år 2000 och framåt (301 st).

Salepsrot förekommer huvudsakligen på Gotlands norra del, Fårö. I södra halvan av ön
förekommer arten främst längs kusterna. En tydlig förtätning av fynd märks i området
sydost om Bästeträsk (se bild 14), dvs runt SMAs stenbrott Stucks där totalt ca 95 fynd
rapporterats in från år 2000 och framåt. Denna förtätning beror dels på att markerna där är
lämpliga för arten, men också på att området är mycket välinventerat. De 95 unika fynden i
Stucks utgörs av 43 st geografiskt separerade lokaler.
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Bild 14. En tydlig förtätning av fynd
märks i området sydost om
Bästeträsk,
dvs
runt
SMAs
stenbrott Stucks där 95 (av totalt
301) fynd rapporterats in från år
2000 och framåt.

Tabell 4. Sammanställning av uppgifterom salepsrot på Gotland.

Gotland

Klinthagen

Klinthagens andel av
totalen**

Totalt antal inrapporterade
unika fynd till Artportalen* fr o
m år 1900

570st

0

-

Antal unika fynd
inrapporterade till
Artportalen* fr o m år 1990

432st

0

-

Antal unika fynd
inrapporterade till
Artportalen* fr o m år
2000/För klinthagen: Antal
fynd i Nordkalks inventering år
2014

301st

3st

1,0%

Antal geografiskt separerade
fyndlokaler (fr o m år 2000)
enligt metodbeskrivning

185st

3st

1,6%

196,8 ha
(1,96 km2)

2 4 ha

Sammanlagd känd areal artgod
mark enligt metodbeskrivning

1 2%

*Avser både fynd från Artportalen och Observationsdatabasen
** Med "andel av totalen", avses Klinthagens andel av värdet då Artportalen och Observationsdatabasen (fr o m år
2000) summerats med värdet från Nordkalks inventering 2014. T ex, för andel av "antal unika fynd": 3/(3+301)=l%

Källor
Utdrag från Artportalen och observationsdatabasen 2015-08-21
ArtDatabankens artfakta, 2015-09-16.
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Bredarun, Centaurium erythrea (syn. Bredarun)
l Sverige är bredarun rödlistad i kategorin sårbar (VU). Arten är fridlyst i hela landet enligt
artskyddsförordningens § 8.

Bakgrundsfakta
Ekologi: Bredarun växer i många olika miljöer, bland annat på havsstränder, ogödslade,
magra ängsmarker eller naturbetesmarker, ofta på sand över kalkhällmark och vägslänter. I
Bohuslän förekommer arten även på berghyllor i sprickrik metabasit vid havet. Även om
den ofta uppträder på mycket torra växtplatser är den beroende av ett ytligt markvatten för
att kunna utvecklas. Eftersom vattentillgången växlar mellan åren, varierar även antalet
individ kraftigt mellan åren. Ofta växer bredarun dessutom i vägkanter, vägslänter,
dikeskanter, på bottnar av gamla grustag, nygrävda bevattningsdammar och liknande
biotoper där skärningar i marken gjort att rörligt grundvatten bryter fram. Sällsynt kan den
uppträda som åkerogräs. Tidigare hade bredarun en spridd förekomst i slåttermarker.
Utbredning: Bredarun är rödlistad i kategorin sårbar (VU). Den förekommer främst i
Skåne och på Öland och Gotland. Utanför Skåne finns på fastlandet idag även enstaka
lokaler i Blekinge, Småland, Bohuslän, Västergötland, Dalsland, Östergötland och
Södermanland. Den är försvunnen från många lokaler. I övriga Norden förekommer arten
endast i Danmark. Världsutbredningen omfattar hela Europa, västra Asien och Nordafrika.
Den är dessutom införd i Nordamerika, södra Australien, Nya Zeeland och Chile.
Hot: Igenväxning utgör ett stort hot mot bredarun, den hotas möjligen även av gödsling.

Förekomst av bredarun i Klinthagenområdet
Det fanns inga uppgifter i Artportalen om förekomst av bredarun i det potentiella
brytområdet. De observationer som här redovisas har gjorts inom ramen för Nordkalks
egen inventering år 2014. Bredarun påträffades då på ett ställe i norr. Ungefärliga plats för
fyndet har ritats in på bild 15. Antalet geografiskt separerade fyndlokaler enligt den
definition som beskrivs i metodbeskrivningen är l st. Den sammanlagda arealen artgod
mark enligt de beräkningar som beskrivs i metodbeskrivningen är 0,8 ha.
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Bild 15. Fyndplatser för de rödlistade kärlväxtarter
som noterats i det avgränsade området vid
Klinthagen. Bredarun (gul prick) påträffades på en
plats i norra delen.

Förekomst av bredarun på
Gotland
Från Artdatabankens artfakta
Faktauppgifterna

från

ArtDatabanken

har

framtagits med en annan metod än de som
presenteras i efterföljande

stycken.

Antalet lokalområden i landet skattas till
175
(125-225). Utbredningsområdets
storlek
överskrider
gränsvärdet
för
rödlistning. Förekomstarean skattas till 730
(600-1000)
km2.
Utbredningsområdet
förmodligen är kraftigt fragmenterat. En
minskning av populationen pågår eller
förväntas
ske.
Minskningen
avser
utbredningsområde, förekomstarea och
antalet
lokalområden.
Extrema
fluktuationer förekommer förmodligen i
antalet fullvuxna individer.
Från Artportalen
I Artportalen (utdrag 2015-08-21) har sammanlagt 277 unika fynd av bredarun rapporterats
in från år 1900 och framåt på Gotland. 232 fynd har gjorts år 1990 eller senare och 116 av
noteringarna har gjorts år 2000 eller senare.
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Bild 16. Kartans gula prickar visar kända fyndplatser för bredarun. Uppgifterna baserar sig på utdrag från
artportalen och observationsdatabasen. Kartbilden till vänster visar inrapporterade fynd från år 1900 och
framåt (277 st). Bilden till höger visar inrapporterade fynd från år 2000 och framåt (116 st).

Dessa 116 fynd från och med år 2000 utgörs av 93 geografiskt separerade lokaler enligt den
definition som förklaras i metodbeskrivningen. Den sammanlagda arealen inrapporterad
artgod mark enligt den definition som beskrivs i metodbeskrivningen uppgår till 83 ha (0,83
km2).
Bredarun förekommer huvudsakligen på södra halvan av Gotland, samt på västkusten
utanför Visby. En tydlig förtätning av fynd märks i området sydost om Bästeträsk, dvs runt
SMAs stenbrott Stucks, där ca 31 av de 116 lokalerna finns (bild 17). Denna förtätning
beror dels på att markerna där är lämpliga för arten men också på att detta område är
mycket välinventerat. De 31 unika fynden i Stucks utgörs av 16 st geografiskt separerade
lokaler. Även i omgivningarna runt Visby finns ett relativt stort antal lokaler
inrapporterade, ca 30 st. Dessa är dock spridda över en större yta än fynden vid Stucks och
utgörs av 28 st geografiska separerade fyndlokaler.
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Bild 17. En tydlig förtätning av fynd
märks i området sydost om Bästeträsk,
dvs runt SMAs stenbrott Stucks där ca
31 (av totalt 116) fynd rapporterats in
från år 2000 och framåt. Även utanför
Visby finns ett stor antal fynd
inrapporterade. Dessa är dock spridda
över en större yta än fynden vid Stucks.

Tabell 5. Sammanställning av uppgifter om bredarun på Gotland.

Gotland

Klinthagen

Totalt antal inrapporterade unika fynd till
Artportalen* fr o m år 1900

277st

0

~

Antal unika fynd inrapporterade till
Artportalen* fr o m år 1990

232st

0

~

116st

1st

0,9%

93st

1st

1,1%

83,2 ha
(0,83 km2)

0,8 ha

0,9 ha

Antal unika fynd inrapporterade till
Artportalen* fr o m år 2000/För klinthagen:
Antal fynd i Nordkalks inventering år 2014
Antal geografiskt separerade fyndlokaler (fr
o m år 2000) enligt metodbeskrivning
Sammanlagd känd areal artgod mark enligt
metodbeskrivning

Klinthagens
andel av
totalen**

*Avser både fynd från Artportalen och Observationsdatabasen
** Med "andel av totalen", avses Klinthagens andel av värdet då Artportalen och Observationsdatabasen (fr o m år
2000) summerats med värdet från Nordkalks inventering 2014. T ex, för andel av "antal unika fynd":

Källor
\3tdragfranArtportakn och observationsdatabasen 2015-08-21
ArtDatabankens artfakta, 2015-09-16.
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Bilaga B: 10

Förslag på mark lämplig för skydds- och bevarandeåtgärder för
svartfläckig blåvinge och apollofjäril på fastigheten Lärbro
Takstens Utmark 1:1 för Nordkross och Klinthagen Nordvästra
2017-01-29

Inledning
Nordkalk AB har ansökt om tillstånd för kalkstenstäkt i ett ca 30 ha stort område vid
Klinthagen (Nordkross och Klinthagen Nordväst). Dessa områden utgörs delvis att naturmiljöer
med höga naturvärden, där bl a apollofjäril och svartfläckig blåvinge har påträffats, vilket är
arter som är upptagna på art- och habitatdirektivets bilaga 4. De arter som finns upptagna i
art- och habitatdirektivet betraktas som skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv och i bilaga
4 listas arter som kräver strikt skydd, t.ex. fridlysning.
Nordkalk avser att vidta skyddsåtgärder för att undvika att täktverksamheten kommer i
konflikt med förbuden rörande att skada eller förstöra viloplatser och
fortplantningsområden i 4 § 4 artskyddsförordningen. Föreslagna åtgärder syftar till att
säkerställa kontinuerlig ekologisk funktionalitet hos platser för fortplantning och vila t.ex.
genom att utöka platsen eller skapa nya habitat på eller i direkt funktionellt samband med
en plats för fortplantning och vila som motvikt mot förlust av delar av platsen som
kalkstensbrotten Nordkross och Klinthagen Nordvästra skulle medföra. Av detta skäl planerar
Nordkalk att genomföra ytterligare skydds- och bevarandeåtgärder på Fastigheten Lärbro
Takstens Utmark 1:1 på samma sätt som tidigare gjorts för Klinthagens nybrytområde (Markoch Miljööverdomstolens dom M 11317-17 för Klinthagen nybrytområde år 2016.)
Eva Götbrink på Kråkfot Natur AB har fått i uppdrag av Nordkalk AB att ta fram förslag
på ytterligare drygt 12 ha mark på Takstens Utmärker som är lämplig för fortsatt
restaureringsarbete. Arbetet har genomförts i januari 2018.

Bakgrund
I samband med att tillstånd för takten i Klinthagens nybrytområde beslutades år 2015 ställdes
villkor om skyddsåtgärder enligt ovan. De åtgärder som då beslutades omfattade
restaurering av ca 21 ha mark på fastigheten Takstens Utmark 1:1. Syftet med
restaureringen var huvudsakligen att gynna apollofjäril och svartfläckig blåvinge, men på

Takstens Utmark 1:1 finns även flera andra rödlistade arter som gynnas av röjningsåtgärder.
De beslutade åtgärderna i Utmärker har till stora delar genomförts under år 2016.

Förslag på nya restaureringsytor i Takstens Utmärker
Sammanlagt ska ytterligare drygt 12 ha pekas ut för fortsatta restaureringsåtgärder i
Takstens Utmärker. Restaureringsåtgärderna ska huvudsakligen att gynna apollofjäril och
svartfläckig blåvinge. Hur restaureringen ska genomföras beskrivs i en kommande
skötselplan av samma typ som Skogsstyrelsen tog fram inför det restaureringsarbete som
gjordes år 2016.
I figur l har de delar som föreslås för fortsatt restaurering markerat med röd linje. Det
utpekade delarna utgörs av ytor som vid tidigare genomförd fältinventering klassats som
igenväxningsmark. Med detta menas mark som tidigare varit mer eller mindre öppen (fri
från träd och buskar) men som idag, efter att ha varit obetad en längre tid, är relativt
trädklädd. Samtliga utpekade ytor har låg bonitet och igenväxningen i de utpekade delarna
har fortskridit långsamt. Totalt omfattar de rödmarkerade delarna 10,55 ha.
Röjningarna ska genomföras på ett sådant sätt att båda fjärilsarterna arterna gynnas. Hur
detta ska gå till specificeras i en skötselplan. Till stor del har svartfläckig blåvinge och
apollofjäril liknande krav på livsmiljö och röjningar som genomförs för att förbättra för
den ena arten gynnar även den andra. Apollofjärilen är dock i högre grad än svartfläckig
blåvinge knuten till större, helt öppna ytor (hällar och riktigt magert, öppet älvar där
fetbladsväxter av släktet Sedum växer). Utöver de redan utpekade ytorna om 10,55 ha,
föreslås att åtgärder genomförs på ytterligare 1,65 ha mark som idag redan är mer öppen
(älvar, karsthällmarker eller basiska hällmarker). Denna restaurering av redan mer öppna
ytor föreslås specifikt inrikta sig på att skapa mer gynnsamma förutsättningar för
apollofjäril. Dessa mer öppna ytor har inte pekats ut på kartbilden, utan föreslås beslutas i
samråd med länsstyrelsen innan en skötselplan för området fastställs.

Förslag på restaureringsytor 2018
Ytor som restaurerats 2016
Fastighetsgräns Takstens Utmark 1:1
6110 Basiska hallmarker
6280 Alvar
8240 Karsthällmark
Klev
Skog
Skog (låga naturvärden)
Igenväxningsskog

Bilden visar fastigheten Takstens Utmark 1:1 (svart linje). De ytor som föreslås omfattas av
restaureringsåtgärder har markerats med röd yttergräns. Totalt rör det sig om 10,55 ha. Utöver
de rödmarkerade ytorna föreslås ytterligare 1,65 ha omfattas av restaurering. Förslaget är att
dessa ytor - som specifikt syftar till att gynna apollofjäril - beslutas i samråd med länsstyrelsen.
Vit linje avgränsar det område där Nordkalk redan genomfört restaureringsåtgärder (21,5 ha) år
2016.

Tabell 1. l tabellen listas de områden som föreslås omfattas av restaureringsåtgärder.
A

00

c

•ö
o

E
O

~>

Naturtyp

£ u
1 fe

Kommentarer

2 s.s
SL

44

0

igenväxningsmark

2,00

Endast norra delen av delområde 44 omfattas. Högsta
prioritet. Återskapar öppen mark och binder samman
hela det öppna och nyligen restaurerade området
med ett annat stort öppet område i väst.

45

0

igenväxningsmark

0,47

Hela delområde 45 omfattas. Medelhög prioritet.
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0

igenväxningsmark

6,44

Endast västra delen av delområde 47 omfattas. Hög
prioritet. Återskapar öppen mark, ökar befintlig areal
öppen mark.

48

0

igenväxningsmark

1,64

Hela delområde 48 omfattas. Hög prioritet.
Återskapar öppen mark och binder samman redan
öppna delar med tidigare restaurerade ytor.

x

6280
8240 el
6110

Alvar, karsthällmark eller
basiska hällar

1 65

Dessa ytor ska i första hand restaureras i anseende att
skapa bättre förutsättningar för apollofjäril i området.
Var ytan/ytorna ska förläggas beslutas i samråd med
länsstyrelsen. Förslag: delar av område nr 14.
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Hej,
Bifogat översänds komplettering av tillståndsansökan med en kompletterande hydrogeologisk
undersökning.
Med anledning av att domstolen har beviljat länsstyrelsen anstånd med att inkomma med
yttrande till den 5 september 2018 skulle Nordkalk önska att den tidigare upprättade tidplanen
revideras så att det redan nu är möjligt att planera för när bolaget förväntas bemöta de inkomna
yttrandena.
Med vänlig hälsning,
Olof Hasselberg
Advokat
__________________________________________________
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Nacka tingsrätt

Mål nr. M 1215-18 ang. ansökan om tillstånd till befintlig och utökad
täktverksamhet på fastigheten Lärbro Stora Vikers 1:94 i Gotlands kommun
I egenskap av ombud för Nordkalk AB (Nordkalk) får vi härmed komplettera ansökan enligt
följande.
Som angavs i avsnitt 7 i ansökan visade den till ansökan bifogade hydrogeologiska utredningen
att det inte kunde uteslutas att delar av delområdet Nordkross kan stå i kontakt med ett större
grundvattenmagasin. Nordkalk avsåg därför att utföra en kompletterande provpumpning i
området för att få en bättre konceptuell förståelse över magasinet.
Den kompletterande undersökningen är nu slutförd och resultatet finns redovisat i rapporten ”PM
Hydrogeologi Nordkross”, bilaga 1. Undersökningen visar att inga riskobjekt bedöms påverkas
av den ansökta verksamheten. Undersökningen bekräftar alltså Nordkalks tidigare bedömning.
_______
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Advokat
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Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB • Org.nr. 556678-0945
info@froberg-lundholm.se • www.froberg-lundholm.se

NACKA TINGSRÄTT
Avdelning 4

Beställare:

INKOM: 2018-06-08
MÅLNR: M 1215-18
AKTBIL: 15

Nordkalk

PM Hydrogeologi Nordkross
Kompletterande hydrogeologisk undersökning Nordkross,
Klinthagen.

Bergab – Berggeologiska Undersökningar AB
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1

Inledning
Bergab har på uppdrag av Nordkalk AB utfört hydrogeologiska undersökningar
inför tillståndsansökan för utvidgning av befintlig bergtäkt för kalkbrytning i
Klinthagen. Föreliggande utredning är ett komplement till PM hydrogeologi och
syftar till att beskriva den omgivningspåverkan med avseende på den
grundvattenbortledning som brytning till +15 m (RH2000) i området Nordkross kan
innebära. För att verifiera den konceptuella modell som togs fram i samband med
upprättande av PM hydrogeologi genomfördes en ny provpumpning med förändrat
flöde och med fler observationspunkter närmare pumpbrunnen.
Observationspunkterna sektionerades även med manschett för att kunna se
responser på olika nivåer i bergmassan.

2

Utförda undersökningar
För att utreda omfattningen av influensområde för grundvattenbortledning
genomfördes en provpumpning i borrhål PP1. Inför provpumpningen borrades fem
nya observationspunkter (PP11, PP12, PP13, PP14 och PP15) i anslutning till
området Nordkross. De nya observationspunkterna borrades på ett kortare avstånd
från pumpbrunnen jämfört med tidigare borrade observationspunkter, som borrades
2017, för att tydligare kunna observera påverkan från provpumpningen, se Figur 1.

Figur 1. Observationspunkter som användes i provpumpningen i PP1 2018.
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Manschetter etablerades i fyra observationspunkter (PP6, PP12, PP14, PP15) för att
observera responsen från provpumpningen på olika nivåer i borrhålen. En
manschett möjliggör tryckobservationer i olika delar av bergmassan genom att först
sänkas ner i borrhålet till önskad nivå och sedan expanderas med gas för att
avgränsa den hydrauliska kontakten mellan delarna av borrhålet som finns över och
under manschetten. Vatten från den övre delen av borrhålet, vilken representerar
den övre delen av kalkstenen, kan således inte rinna ner under manschetten och
skillnader i responsen på provpumpningen mellan de två sektionerna i borrhålet kan
då utvärderas. Manschetterna etablerades på nivåer mellan +6 och +11 m i
observationspunkterna. I PP11 låg grundvattennivån på ca - 1,7 m, och etablering
av manschett var därför inte relevant1. I tabell 1 beskrivs de borrhål som ingick som
observationspunkter i försöket samt i vilka borrhål och på vilket djup under
markytan manschett etablerats.
Tabell 1. Observationspunkter och grunduppgifter för installation.

Borrhål

Djup (m)

PP1

30

Diameter
(mm)
115

PP6
PP10

30
15

115
89

PP11

30

115

PP12
PP13

15
30

115
115

PP14
PP15
5500-9300

30
30
30

115
115
56

Manschettdjup
(m)
Ingen manschett
installerades
20
Ingen manschett
installerades
Ingen manschett
installerades
10
Ingen manschett
installerades
20
20
Ingen manschett
installerades

Under provpumpningen mättes grundvattennivån i pumpbrunnen och kringliggande
observationspunkter både manuellt med ljuslod och automatiskt med i
observationspunkterna utplacerade tryckgivare. Observationspunkterna med
manschett hade en tryckgivare placerad ovan respektive under manschett samt en
slang genom manschetten för att möjliggöra manuella mätningar under manschett.

1

Borrhålet blåstes vid borrning, och den låga grundvattennivån innebär en mycket liten tillrinning som i sig visar
att borrhålet är mycket tätt.
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3

Generell grundvattensituation och nederbörd
I anslutning till provpumpningen var nederbördsmängderna mycket små. Data från
SMHI’s mätstationer Fårösund Ar A och Austers D i närheten av Klinthagen har
endast uppmätt 0,2 mm nederbörd två dagar före provpumpningen respektive
1,4 mm 10 dagar före provpumpningen.
Inom ramen för kontrollprogrammet för Klinthagens nuvarande tillstånd loggas
nivåer i ett flertal borrhål, se Figur 2 för ett urval.

Figur 2. Observationspunkter för grundvattennivå.

Mätdata från långtidsloggning i dessa observationspunkter visar avtagande trend på
grundvattennivån i ett antal djupa borrhål (30 m djupa), se Figur 3. Trenden är
framförallt tydlig i BH41 som är den observationspunkt som ligger närmast
Nordkross.
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20
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23/4

Figur 3. Grundvattennivå i kontrollprogrammets observationspunkter, det övre diagrammet
visar nivåer i grunda borrhål (mellan 6 och 10 m djupa) och det undre diagrammet visar
nivåer i djupa borrhål (ca 30 m djupa).

4

Resultat
Provpumpningen i PP1 startade på eftermiddagen den 16/4 och avslutades 3 dygn
senare, på eftermiddagen den 19/4. Pumpen reglerades till ett flöde på cirka 15
l/min under provpumpningens första 15 timmar. Därefter sänktes flödet till cirka
12 l/min, se Figur 4. Nederbördsmängderna var mycket små i anslutning till
provpumpningen. Ingen hänsyn har tagits till nederbörden då den inte anses ha
påverkat resultatet av provpumpningen.
Den maximala avsänkningen i pumpbrunnen PP1 var 15,6 m, vilket var ned till
pumpens nivå. När flödet justerades ned steg avsänkningen till 8,3 m vilket hölls
under större delen av provpumpningen.
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Figur 4. Grundvattennivå (RH2000) och pumpflöde i PP1. Natten mellan den 16 och 17/4 var
avsänkningen maximal, till ca +1,5 m vilket var den nivå pumpen var etableras på. Morgonen
den 17/4 sänktes flödet något, vilket stabiliserade grundvattennivån på ca +8,5 m.

4.1

Borrhål utan etablerad manschett
I 5500-9300, PP10 och PP11 kunde ingen påverkan från provpumpningen
observeras. I PP11 steg vattennivån långsamt under hela provpumpningen. Detta
beror troligtvis på att nivån fortfarande var under långsam återhämtning efter att
hålet borrats veckan innan provpumpningen och att berget kring hålet är mycket
tätt. I Tabell 2 sammanfattas påverkan från provpumpningen i borrhål utan
manschett.
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Tabell 2. Påverkan från provpumpningen i borrhål utan manschett.

Borrhål
PP1
PP10
PP11

Djup (m)
30
15
30

PP13
30
5500-9300 30

Bedömd påverkan vid pumpstopp
8,3 m
Ingen påverkan
Ingen påverkan (borrhålet bedöms sakna
kontakt med vattenförande sprickor)
8,3 m
Ingen påverkan

Grundvattennivån i PP13, som ligger 2 meter sydöst om PP1, var i princip samma
som i PP1 under hela provpumpningen undantaget då nivån i PP1 underskred +6 m,
se Figur 6. Under provpumpningen kunde ljudet av rinnande vatten tydligt höras i
PP13. När nivån understeg +6 m i pumpbrunnen upphörde dock ljudet samtidigt
som grundvattennivån sjönk drastiskt i pumpbrunnen och nivån slutade avta i PP13.
Det kan alltså konstateras att det finns en mycket god hydraulisk kontakt mellan de
två borrhålen PP13 och PP1 som upphör vid nivå +6 m och djupare. I borrprotokoll
för PP1 finns en spricka dokumenterad vid denna nivå, som sannolikt är starkt
vattenförande. Samma spricka återfinns i borrprotokoll från PP13. Detta styrks även
av det sektionerade pulstest som utfördes i PP1 under slutet av oktober 2017. Testet
visade att mellan +22 m och +9 m var berget mycket tätt, medan konduktiviteten
mellan +8 och -1 m var relativt hög, ca 10-5 m/s. Se konceptuell skiss i Figur 5.

Figur 5. Konceptuell figur över grundvattnets trycknivåer i PP13 och PP1 samt det
vattenförande sprickplan vid nivå ca +6 m som sammankopplar de båda borrhålen. Figuren till
vänster visar ursprungliga grundvattennivåer och figuren till höger visar grundvattennivåer
när nivån i pumpbrunnen (PP1) sänks djupare än sprickplanet på nivå ca +6 m.
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Figur 6. Grundvattennivån i PP13 och PP1 under provpumpningen i PP1.

4.2

Borrhål sektionerade av manschett
I Tabell 3 sammanfattas påverkan från provpumpningen i PP1 i de borrhål där
manschett etablerats inför testet.
Tabell 3. Påverkan från provpumpning i sektionerade borrhål.

Borrhål

Djup (m)

PP6
PP12
PP14
PP15

30
15
30
30

Manschettnivå Bedömd
(m, RH2000) påverkan vid
pumpstopp över
manschett
+6,4
0,3 m
+10,8
Ingen påverkan
+8,4
Ingen påverkan
+7,7
0,1

Bedömd
påverkan vid
pumpstopp under
manschett
Ingen påverkan
0,5 m
0,8
Ingen påverkan

PP6 är beläget ca 190 m väst om PP1. I PP6 var manschett etablerad 20 m under
befintlig markyta, på nivån +6,4 m. Responsen från provpumpningen är framförallt
tydlig över manschetten, med en avsänkning på ca 0,3 m. Under manschett finns en
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sjunkande trend som inte bedöms kunna härledas från provpumpningen utan
sammanfaller med den trend som exempelvis går att se i andra djupa borrhål
(tydligast i BH41, se avsnitt 3 Generell grundvattensituation och nederbörd).
Det sektionerade pulstest som utfördes i borrhålet i slutet av oktober 2017 visade att
den hydrauliska konduktiviteten över och under manschett var i samma
storleksordning, ca 10-7 m/s. Manschetten etablerades på ungefär samma nivå vid
båda testen, ca 20 m under markytan. I borrprotokoll noteras flera mindre sprickor
från ca 7 meter och nedåt, med en vattenförande spricka 28,4 m under befintlig
markyta.

Nivå (m, RH2000)

18,5

pumpstart

pumpstopp
Teckenförklaring
PP6 under manschett
PP6 över manschett
Nivå innan manschett sattes

18

17,5

17
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2018-04-18

2018-04-19

2018-04-20

2018-04-21

Figur 7. Grundvattennivå över och under manschetten vid +6,4 m (RH2000) i PP6 under
provpumpningen i PP1.

PP12 ligger 135 m norr om PP1 i befintligt dagbrott. I PP12 sattes manschetten 10
m under befintlig markyta, på nivån +10,8 m. Då manschetten lossnade och byttes
ut under första dygnet efter pumpstart visas endast data från den 17/4 och framåt i
Figur 8. Grundvattennivån under manschett i borrhålet steg mycket snabbt i
samband med att provpumpningen avslutades. Nivån över manschett visade ingen
påverkan från provpumpningen.
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Figur 8. Grundvattennivå över och under manschetten vid +10,8 m (RH2000) i PP12 under
provpumpningen i PP1.

PP14 är beläget 105 m sydöst om PP1. I PP14 var manschetten etablerad ca 20 m
under markytan, på nivå + 8,4 m. En tydlig respons från provpumpningen
observeras i PP14 under manschett, se Figur 9. Ingen tydlig påverkan kan ses i
PP14 över manschett, det finns dock en sjunkande trend i borrhålet som inte
bedöms bero på provpumpningen. Mätningar visar att trycknivån över manschetten
är högre jämfört med under manschetten, vilket visar att sektionerna ovan och
under manschett har kontakt med olika vattenförande sprickor.
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Figur 9. Grundvattennivå över och under manschetten vid +8,4 m (RH2000) i PP14 under
provpumpningen i PP1.

PP15 är beläget 155 m söder om PP1. I PP15 etablerades manschetten 20 m under
markytan, på nivå +7,7 m. Innan provpumpningen startades utfördes ett sektionerat
pulstest ovan manschetten. Testet visade på en hydraulisk konduktivitet på ca 5·10-7
m/s, se Tabell 4, vilket är ett normalt värde för denna typ av berg. Mätningar visar
att det föreligger en liten men tydlig påverkan från provpumpningen över
manschetten, med en avsänkning på ca 0,1 m, se Figur 10. Trycknivån under
manschetten är högre jämfört med trycknivån under manschetten. Ingen tydlig
påverkan från pumpningen kan ses under manschett, det finns dock en sjunkande
trend som även kan observeras i djupa borrhål längre bort från
provpumpningsområdet, se borrhål BH41 i avsnitt 3 Generell grundvattensituation
och nederbörd.
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Tabell 4. Beräknad hydraulisk konduktivitet över +7,7 m vid sektionerat pulstest i PP15.

Borrhål

K (m/s) Hvorslev (1951)

K (m/s) Cooper,
Bredehoeft &
Papadopulos (1967)

PP15 över manschett

5,6E-07

5,2E-07

19,5

pumpstart

pumpstopp
Teckenförklaring
PP15 under manschett
PP15 över manschett
Nivå innan manschett sattes

Nivå (m, RH2000)

19

18,5

18

17,5
2018-04-16
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2018-04-20

2018-04-21

Figur 10. Grundvattennivå över och under manschetten vid +7,7 m (RH2000) i PP15 under
provpumpningen i PP1.

Figur 11 visar en bedömning av påverkan från provpumpningen över
manschetternas nivå. Manschetterna etablerades ca 20 m under markyta, vilket
motsvarar nivå ca +6 till +11 m beroende på borrhål. I bedömningen har hänsyn
tagits till total avsänkning och avtagande trender som setts innan och efter
pumpstart och stopp. Även icke sektionerade borrhål och deras påverkningsgrad
finns med i figuren, i dessa kan inte påverkan observeras på en specifik nivå. PP11
visas dock inte i Figur 11, då grundvattennivån innan testet påbörjades låg djupare
än nivå +11 m.
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Figur 11. Bedömd påverkan från provpumpningen i PP1 ovan manschetter.

Figur 12. Bedömd påverkan från provpumpningen i PP1 under manschetter.
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Bedömning av påverkan från provpumpningen under manschetternas nivå, som var
mellan +6 och +11 m, redovisas i Figur 12. Bedömningen tar hänsyn till både total
avsänkning och avtagande trender som setts innan och efter pumpstart och stopp.
Även icke sektionerade borrhål och deras påverkansgrad finns med i figuren, i
dessa ses inte påverkan på en specifik nivå.
Ingen påverkan kan ses i PP11, vilket bedöms bero på att borrhålet är tätt och inte
har någon kontakt med några vattenförande sprickor under befintlig grundvattenyta.

5

Slutsats
Nuvarande marknivå i Nordkross ligger kring + 30 m (RH2000) och Nordkalk
önskar att bryta till +15 m (RH2000).
Baserat på analys av responser från provpumpning tillsammans med noterade
sprickor i borrprotokoll kan en bedömning om ett vattenförande sprickplan med en
flack lutning från nordöst mot sydväst på en nivå mellan cirka +6 och +8 m.
Påverkan under manschetternas nivå är störst åt nordöst och påverkan över
manschetterna är störst åt sydväst. I Figur 13 visas en konceptuell bild över detta
sprickplan som bedöms utgöra den huvudsakliga hydrauliskt genomsläppliga
kontaktvägen. Den snabba och tydliga responsen visar att sprickplanet inte står i
kontakt med något karstsystem utan består av ett litet, men väl sammanhängande
grundvattenmagasin. Provpumpningen ger något större responser i nord-sydlig
riktning. Nivåerna över manschetterna där dessa är belägna ovan det beskrivna
sprickplanet visar på en sjunkande trend vid expansion av manschetterna. Detta
indikerar att sprickorna ovan manschett inte matas av ett större magasin.
Det bedöms baserat på ovanstående inte finnas något ytligt sammanhängande
grundvattenmagasin. Begränsad avsänkning från provpumpningen observeras ovan
önskad brytnivå +15 m. Vid brytning till nivå +15 m är det sannolikt att en
trycksänkning kommer att ske i de djupare delarna dock med en begränsad
utbredning och förhållandevis små inläckage.
Det kan konstateras att området inte står i någon direkt kontakt med ett karstsystem
och inga riskobjekt bedöms kunna påverkas från brytningen.
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Figur 13. Konceptuell bild över tolkning av vattenförande vattenförande sprickplan med en
flack lutning från nordöst mot sydväst. Figuren visar vy från nordväst mot sydöst.

För Bergab – Berggeologiska Undersökningar AB
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MHN § 42

Remiss - Utökad täktverksamhet samt
vattenverksamhet vid Klinthagentäkten

MHN 2017/2478

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland, lämnar följande synpunkter på
ansökan om tillstånd till utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet.
Transporterna av märgelkalksten till Storugns bör om möjligt regleras i tillståndet.
Det finns behov att förtydliga bullervillkoren så att de överensstämmer med
Naturvårdverkets Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller.
Bortledandet av täktvatten till Klinthagenbäcken bör villkoras i tillståndet.

Bedömning

Buller
Av den tekniska beskrivningen framgår att transporten av märgelfraktionen delvis
regleras i Storugns tillstånd. Eftersom bullervillkoren för verksamheten i Storugns är
5 dBA högre (55 dBA dagtid, 50 dBA kvällstid resp. 45 dBA nattetid) än de nu
föreslagna villkoren bör det vara tydligt var gränsdragningarna mellan de olika
tillstånden går. Detta för att företaget ska kunna visa ett de klarar villkoren och för
att tillsynsmyndighetens ska ha möjlighet att följa upp efterlevnaden av villkoren i
respektive tillstånd. Om möjligt bör transporten av märgelkalksten regleras i det nu
sökta tillståndet.
Av bolagets förslag på villkor framgår att villkoren gäller dagtid, nattetid samt övrig
tid. Villkoren bör tydliggöras så att de överensstämmer med naturvårdsverkets
Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, då de föreslagna
bullervillkoren är otydliga om vad som gäller kvällstid samt helg-, lör- och söndagar.
Vattenverksamhet
I ansökan framgår att bolaget tycker att det är olämpligt att tillståndsmeningen eller i
villkor reglera mängden vatten som får bortledas från täkten till Klinhagenbäcken
(bolaget har dock föreslagit ett villkor om att bortledning får ske med maximalt 200
l/s till Klinthagenbäcken). Bolaget menar på att samma syfte kan uppnås genom att
reglera nivåerna i täktsjöarna Pall 2 – sjön och Polenhålet. Det framgår av bilaga B:5
att om Klinhagenbäcken kan avbörda vatten året runt, även sommartid, bedöms det
ge mycket positiva effekter på havsöringsbeståndet. För att säkerställa att det finns
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-06-19

flöde även sommartid bör ett minsta flöde till Klinthagenbäcken regleras i tillståndet
och bör då även gälla under efterbehandlingstiden.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av miljöskyddsinspektör Per Lindgren.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse

Datum
2018-06-13

Skickas till
Nacka tingsrätt, mark och miljödomstolen, mmd.nacka.avdelning4@dom.se
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3
Kammarkollegiet, KK
4
Länsstyrelsen i Gotlands län, LST09
5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland, KN098001
6
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
7
Naturvårdsverket, NV
8
Region Gotland, KN0980
9
Lars Åke Engström
10
Lena Guteborg Larsson

Måltyp:

01

Sambandsmål:
Plockgallras:

Innehåll

Överklaganden

Sökande

Motpart
Motpart
Motpart
Motpart
Motpart
Motpart
Motpart
Sakägare
Sakägare

Saken
tillstånd till befintlig och utökad täktverksamhet på fastigheten Lärbro Stora Vikers 1:94
Händelser
Nr
Datum

Aktbilaga

Händelsetext

1

2018-02-23

1

Ansökan (15 pärmar)

2

2018-02-23

2

Fullmakt

3

2018-02-23

3

Registreringsbevis

4

2018-02-26

Målet är vidarefördelat från Mark- och Miljödomstolen
till Avdelning 4

5

2018-02-26

Målet är vidarefördelat från Mark- och Miljödomstolen,
Avdelning 4 till D4:05

6

2018-02-26

Teknikerakt upplagd

7

2018-03-20

8

2018-03-20

Aktbil 4 till tekn.

9

2018-04-06

Avgift 68600:- inkom 2018-04-03

10

2018-05-02

5

E-post från sökande genom ombud Olof Hasselberg
Exp till tekn

11

2018-05-17

6

Tidsplan

12

2018-05-17

7

Kungörelse MMD. Exp till Timecut för publicering i
Gotlands allehanda och Gotlands tidningen. Exp
kungörelse samt korrektur till sökombuden.

13

2018-05-17

8

Förordnande - aktförvarare. Skickat med lösbrev till Ola
Thuresson.

4

Protokoll med BESLUT om prövningsavgift (68 600 kr) exp till Nordkalk Aktiebolag gm ombuden Mikael
Lundholm / Olof Hasselberg

Samband

NACKA TINGSRÄTT

Dagbok
Utskriftsdatum
2018-09-26

9

Målnummer: M 1215-18
Målgrupp:
31
Måltyp:

14

2018-05-17

Meddelande till fastighetsägare.

15

2018-05-17

Exp ab 1, 6-7 till Region Gotland, MHN Region Gotland,
Länsstyrelsen i Gotland, NV, KK, MSB, HaV, SGU samt
till SMHI (inkl koordinater)

16

2018-05-17

Exp ab 6-7 samt 9 till fastighetsägarna Lars Engström och
Lena Guteborg Larsson

17

2018-05-29

10

Skrivelse från Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap(avstår från yttrande)
Exp till sökomb för kännedom, aktförvarare samt tekn

18

2018-06-01

11

E-post från HaV - avstår från yttrande. Exp till aktförv,
tekn, och sökomb f.k.

19

2018-06-05

12

Begäran om anstånd till 5 september från Länsstyrelsen
Gotlands län - exp till tekn + aktförv + sök f k

20

2018-06-05

Beslut: Länsstyrelsen ges anstånd med yttrande t.o.m. den
5 september 2018. Ytterligare anstånd kan inte påräknas.
/INKA

21

2018-06-05

Beslut om anstånd exp till sökandeombuden, tekn +
aktförv

22

2018-06-08

13

Skrift från sökombud angående revidering av tidsplanen
(ab 6). Exp till tekn och aktf.

23

2018-06-08

14

Komplettering av ansökan från sökombud. Exp till tekn
och atkf

24

2018-06-08

15

PM till ab 14. Exp till tekn och atkf.

25

2018-06-08

16

Reviderad tidsplan

26

2018-06-08

27

2018-06-08

17

Underrättelse MMD e-postat till Region Gotland, Miljöoch hälsoskyddsnämnden, Region Gotland,
Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, Havs- och
vattenmyndigheten, SMHI. Kopia av aktbilaga 13-16
översänt.

28

2018-06-08

18

Underrättelse MMD e-postat till Länsstyrelsen i Gotlands
län. Kopia av aktbilaga 13-16 översänt.

29

2018-06-08

30

2018-06-12

19

Skrivelse från MSB (avstår från yttrande)
Exp till sökomb för kännedom, aktförvarare samt tekn

31

2018-06-13

20

Meddelande från HaV; avstår från yttrande. Exp till
sökombud, aktförv och tekn.

32

2018-06-19

21

Begäran om anstånd till den 14 september 2018 från
Naturvårdsverket

33

2018-06-21

Ab.16 exp för kännedom till sökandeombuden

Ab.16-18 exp till aktförvarare samt tekn

Har informerat Torunn Hofset, NV att ansvarig domare är
på semester och att de kommer att få svar i anståndsfrågan
den 26 juni/PEKU.
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NACKA TINGSRÄTT

Dagbok
Utskriftsdatum
2018-09-26

Målnummer: M 1215-18
Målgrupp:
31
Måltyp:

34

2018-06-26

Beslut: Naturvårdsverket ges anstånd med yttrande t.o.m.
den 14 september 2018. Ytterligare anstånd kan inte
påräknas. /INKA

35

2018-06-26

Dagboksblad med beslut om anstånd exp till
Naturvårdsverket
Ab.21 med del av dagboksblad exp till aktförvarare samt
tekn

36

2018-06-28

22

Remissyttrande från Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Gotland

37

2018-06-28

23

Bilaga till aktbil. 22

38

2018-06-28

39

2018-07-03

40

2018-07-03

BESLUT - SGU beviljas anstånd till den 30 juli 2018.
Exp till SGU gm Mattias Göransson via e-post / LOJÖ

41

2018-07-03

Ab 24 exp till aktförv (jämte dagboksblad med beslut om
anstånd), tekn och sökomb f.k.

42

2018-07-06

25

Yttrande från SGU - exp till sök f k, teln + aktförv

43

2018-07-08

26

E-post från Lena Guteborg-Larsson. Exp till tekn, aktf
samt sökombud f.k.

44

2018-07-09

27

Yttrande från SMHI. Exp till tekn, aktförv samt
sökombud f.k.

45

2018-08-16

28

Reviderad tidsplan

46

2018-08-16

Aktbil. 28 exp Region Gotland, Miljö- och
hälsoskyddsnämnden, Länsstyrelsen i Gotlands län,
Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap,Havs- och
vattenmyndigheten, SMHI, Sveriges geologiska
undersökning, Lars Engström,Lena Guteborg Larsson,
sökomb Mikael Lundholm och Olof Hasselberg

47

2018-08-16

Aktbil. 28 exp tekn f.k.

48

2018-09-14

29

Yttrande från Länsstyrelsen i Gotlands län

49

2018-09-14

30

Bilaga 1 till yttrande, ab.29

50

2018-09-14

31

Bilaga 2 till yttrande, ab.29

51

2018-09-14

52

2018-09-14

Aktbil,. 22-23 exp till tekn, aktf samt för kännedom till
sökomb.
24

Anståndsbegäran till den 30 juli 2018 från SGU

Ab.29-31 exp till sökomb för kännedom, aktförvarare
samt tekn
32

Begäran om anstånd till den 17 september 2018 från
Naturvårdsverket
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NACKA TINGSRÄTT

Dagbok
Utskriftsdatum
2018-09-26

53

2018-09-14

Målnummer: M 1215-18
Målgrupp:
31
Måltyp:

BESLUT - Anstånd beviljas till den 17 september 2018
enligt begäran.
/JESU i samråd med ANLI
Dagboksblad med beslut om anstånd exp till
Naturvårdsverket
Ab.32 med med del av dagboksblad exp till aktförvarare
samt tekn

54

2018-09-17

33

Yttrande från Naturvårdsverket

55

2018-09-17

34

Bilaga 1 till yttrande,ab.33

56

2018-09-17

35

Bilaga 2 till yttrande,ab.33

57

2018-09-18

58

2018-09-20

36

Mail med tillfälle till yttrande till SGU från ordföranden.
Exp till tekn, aktf

59

2018-09-25

37

Mail från Tekniska nämnden i Region Gotland med
förfrågan om förlängd svarstid för yttrande. Exp till tekn,
aktf samt för kännedom till sökombud.

60

2018-09-26

Ab.33-35 exp till sökomb för kännedom, aktförvarare
samt tekn

Gallringsbara aktbilagor
16 - 18

Beslut: Tekniska nämnden (gnm Marianne Ardin) ges
anstånd med yttrande t.o.m. den 26 oktober 2018.
Ytterligare anstånd kan inte påräknas. /INKA
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/788
25 september 2018

Tekniska nämnden

MHN Remiss Kretsloppsstrategi för vatten & avlopp
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden tillstyrker förslag till Kretsloppsstrategi för vatten och avlopp
för Region Gotland med nedan föreslagna ändringar och överlämnar det till
miljö-och hälsoskyddsnämnden.
• Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Regionens kretsloppsstrategi för vatten och avlopp handlar om att skapa
resurseffektiva kretslopp. Genom kvalitetssäkring, uppströmsåtgärder, källsortering
och miljöteknik ska hållbara kretsloppsflöden skapas för näringsämnen, vatten och
energi i avlopp.
Strategin avser användandet av den befintliga infrastrukturen för vatten och avlopp
samt hur vi ska arbeta mot att ställa om till mer källsorterande system lämpade för
kretslopp. Dokumentet ska vara styrande i byggnation av framtida vatten- och
avloppsystem, både kommunala och enskilda.
Målen i strategin är:


Kretsloppsprincipen ska vara en naturlig del i planeringsarbetet vid all
exploatering på Gotland.



Renare kretslopp. Flöden från vatten och avlopp ska hållas fria från oönskade
ämnen och hanteras på ett långsiktigt hållbart sätt.



Näringsämnen ska bevaras i kretslopp. Så mycket som möjligt av all
växtnäring från normala hushållsavlopp ska återföras till produktiv mark på
Gotland.



Bevara den naturliga vattenbalansen. Den naturliga grundvattennivån ska inte
mer än nödvändigt påverkas i samband med exploatering och ny bebyggelse.



Den kommunala VA-verksamheten på Gotland ska vara självförsörjande på
egenproducerad förnybar energi.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/788

Vidare föreslås strategier och riktlinjer som ska syfta till att uppfylla målen.
Strategin tar även upp de möjligheter och utmaningar Regionens vatten och
avloppshantering står inför samt möjligheter till utveckling mot ett mer
kretsloppsanpassat Vatten och avlopps (VA)-system.
Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige gav 2013-12-16 miljö och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att
tillsammans med berörda facknämnder utarbeta en kretsloppsstrategi för
avloppsvatten på Gotland, Regionfullmäktige § 174 RS 2013/125. Dokumentet är
framtaget av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) enhet miljö- och hälsa, SBF enhet bygglov,
teknikförvaltningen (TKF) verksamhetsstöd, TKF team avfall, SBF enhet plan, under
ledning av Jonas Lindström på TKF. Styrgruppen bestod av representanter från
regionstyrelseförvaltningen, TKF och SBF.
Bedömning

Teknikförvaltningen anser att det är positivt att en kretsloppsstrategi för vatten- och
avloppshanteringen har tagits fram. Föreslagen strategi bedöms ha stöd i Regionens
övergripande styrdokument och är i linje med Ekokommun Gotlands initiativ och
åtaganden att nå ett ekologiskt hållbart samhälle med hållbar tillväxt på Gotland till år
2025.
Följande ändringar i strategin föreslås dock:


På sid 8. På Rubrik 2 ”Utmaningar” - I första- och tredje stycket bör orden
avloppssystemet/n ersättas med VA-systemet/n. (Det handlar om både
vatten och avlopp)



På sid 9. Det sista målet på. - ”Den kommunala VA-verksamheten på
Gotland ska vara självförsörjande på egenproducerad förnybar energi” bör
ändras till: Den kommunala VA-verksamheten på Gotland ska sträva
efter att bli självförsörjande på egenproducerad förnybar energi.
Alternativt: Så stor del som möjligt av hela VA-verksamhetens
energibehov ska täckas med egenproducerad förnybar energi.



På sid 10. I S2, sista punkten. - Ta bort meningen ”Slamhanteringen på Fårö
är ett exempel”



På sid 12. i S7. - Lägg till ….ska VA-verksamheten sträva efter att producera
lika mycket energi…..



Forts. i S7, andra punkten. Ändra meningen ”På alla kommunalägda VAbyggnationer med större takytor kan solpaneler installeras.” Till: På alla
lämpliga ytor som finns på kommunalägda VA-fastigheter bör
solpaneler installeras.



På sid 16. Stycket ”Biogas”.
Sakfel i nuvarande stycke. Stycket bör skrivas om till:
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Av biogasen som Visby reningsverk producerade 2016 användes ca
hälften i verket. Resterande gas såldes ut på biogasnätet och
genererade därmed en inkomst till regionen på ca 700 000kr. Gasen
blev drivmedel till fordon, uppvärmning av Visby reningsverks lokaler
och rötkammare, samt resterande gas gick till fjärrvärmenätet i Visby.
Det finns många andra vinster med att röta slam från avlopp. Först och
främst är biogas en förnybar energikälla. Rötning innebär också att det
blir en minskad slammängd att hantera efteråt. I termofil rötning
hygieniseras slammet vilket innebär att skadliga bakterier och dylikt
oskadliggörs. En ytterligare fördel med rötning är att slammet
omvandlas till en rötrest som luktar betydligt mindre och som ur
arbetsmiljösynpunkt är mycket lättare att hantera. Allt detta gynnar
kretsloppshantering
Det innebär såklart en stor investering att anlägga en rötkammare och
mängden tillgängligt rötsubstrat från avlopp kan vara en begränsande
faktor. Möjligheter att samröta med andra substrat kan dock göra det
hela mer kostnadseffektivt.


Sid 19. Rubriken ”Kretslopp vid nybyggnation” Det var tidigare ett
projektnamn. Byt ut rubriken för att undvika missförstånd, exempelvis till
Nybyggnation och kretslopp

Det är värt att påpeka att om strategin ska följas måste höjd tas för de ambitiösa
åtaganden som kan bli aktuella vid investeringar.
I övrigt är ambitionen att omsätta delar av kretsloppsstrategin i Visborgsprojektet.
Kretsloppsstrategin anses bidra till en mer hållbar utveckling, vilket gynnar alla
medborgare.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-09-25
MHN Remiss Kretsloppsstrategi 2018-04-03
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Registrator-MHN
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Region Gotland
Teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen

Kretsloppsstrategi för vatten & avlopp

Sammanfattning
Regionens kretsloppsstrategi för vatten och avlopp handlar om att skapa resurseffektiva
kretslopp. Genom kvalitetssäkring, uppströmsåtgärder, källsortering och miljöteknik ska
hållbara kretsloppsflöden skapas för näringsämnen, vatten och energi i avlopp.

Ärendenr MHN 2018/1955 RS 2014/229 Datum 2018-03-27

Strategin tittar på hur vi kan använda den befintliga infrastrukturen för vatten och avlopp
samt hur vi ska arbeta mot att ställa om till mer källsorterande system lämpade för kretslopp. Tanken är att dokumentet ska vara styrande i byggnation av framtida vatten- och avloppsystem, både kommunala och enskilda.
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Region Gotland
Teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen

Kretsloppsstrategi för vatten & avlopp

1. Inledning
Regionfullmäktige gav 2013-12-16 miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att tillsammans med berörda facknämnder utarbeta en kretsloppsstrategi för avloppsvatten på Gotland, Rf §174 RS 2013/125. Strategin är framtagen av samhälsbyggnadsförvaltningen och
teknikförvaltningen och har haft Jonas Lindström, TKF som projektledare. Strategin utgör
en del i arbetet med att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av hanteringen av avloppsfraktioner från stora och små avloppsanläggningar på Gotland.
Kretsloppsstrategin riktar sig i första hand till Regionens tjänstemän som vägledning och
som hjälpmedel vid planeringsarbete med att skapa kretsloppsmöjligheter i hanteringen av
Gotlands alla vatten och avloppssystem. Eftersom många fler berörs i detta arbete riktar sig
strategin även till andra aktörer såsom:








Politiker
Arkitekter
Konsulter
Exploatörer och byggherrar
Lantbrukare
Fastighetsägare
Allmänheten och andra aktörer

Omhändertagandet av avloppsfraktioner i vårt samhälle handlade från början om att säkerställa skyddet av människors hälsa. Efterhand har även vikten av åtgärder för att skydda
miljön vuxit fram. På senare tid har även ett tredje kriterium för avloppssystemet utvecklats
som handlar om återföring och utnyttjande av de resurser som finns i avloppsfraktioner.

Ärendenr MHN 2018/1955 RS 2014/229 Datum 2018-03-27

För att hushålla med resurser bör näringsämnen från avloppsanläggningar ingå i ett kretslopp och återföras till produktiv jordbruksmark. Vattensituationen på Gotland gör dessutom att det är av stor vikt att försöka hålla kvar vatten på land samtidigt som vattenförekomsterna på ön inte får förorenas. För att uppnå klimatmålen är det viktigt att göra detta
energieffektivt och det är även nödvändigt att ställa om till förnybara energikällor. I avloppshanteringen finns stor potential att utvinna förnybar energi.
I det här dokumentet behandlas tre tekniska kretslopp som finns i vatten och avloppshanteringen:
Kretslopp för näringsämnen. Fosfor, kväve och andra livsviktiga byggstenar för tillväxt
tas upp av växterna som odlas på åkermark. Efter att de konsumerats hamnar en del av
växtnäringen i avloppsvatten. Näringsämnen från avloppsvatten kan sedan tas till vara och
återföras som gödselmedel till produktiv åkermark, ”från jord till bord – från bord till
jord”. Hållbara kretslopp av näringsämnen uppnås inte om avloppet tillförs olämpliga ämnen eller om slammet från reningsverk hindras från att återföras till produktiv mark.
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Region Gotland
Teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen

Kretsloppsstrategi för vatten & avlopp

Kretslopp för vatten. Grund- eller ytvatten från land används till dricksvatten och annan
förbrukning, som förorenas och då blir avloppsvatten. Detta leds till reningsverk och
släpps ut som renat avloppsvatten. Om utsläppet på ett lämpligt sätt sker på land genom till
exempel infiltrering sluts kretsloppet. Om det renade avloppsvattnet släpps ut i havet får vi
ett annat kretslopp. Vi förlitar oss då på att vattnets naturliga kretslopp återställer balansen
genom nederbörd. Membranrening av avloppsvatten eller havsvatten till dricksvatten kan
vara kompletterande sätt att förbättra det tekniska kretsloppet.
Kretslopp för energi. Exempelvis där solens energi lagras i mat. Maten konsumeras och
den kvarvarande energin hamnar i avloppsvattnet bunden i organiskt material. Energin i det
organiska materialet utvinns sedan i form av biogas. Även värme kan utvinnas ur avloppsvatten. Så länge VA-verksamheten är beroende av ändliga resurser, såsom fossila bränslen,
som energikälla ingår den inte i ett hållbart kretslopp.

Kretslopp för näringsämnen, vatten och energi.

Ärendenr MHN 2018/1955 RS 2014/229 Datum 2018-03-27

1.1 Syfte
Dokumentet är en strategi och viljeinriktning för hur Region Gotland ska hantera fraktionerna från enskilda och kommunala avloppsanläggningar. Detta mot bakgrund av miljöbalkens regelverk, lokala föreskrifter, miljömål och förutsättningar, samt behov av särskild
hänsyn. Strategin ska kunna användas som en del av beslutsunderlaget vid detaljplanering,
VA-planering, planeringsunderlag i övrigt, tillståndsgivning för byggande och anläggning av
avlopp, samt för frågor kring hantering av avloppsslam. Syftet är att redan vid planering,
nybyggnation och ombyggnation möjliggöra kretslopp av avloppsfraktioner.
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1.2 Avgränsning
Strategin gäller främst vid om- och nybyggnation. Den är inte avsedd att ställa ytterligare
krav på befintliga väl fungerande avloppsanläggningar. Strategin går heller inte in i detalj på
ekonomiska beräkningar på specifika lösningar, utan man utgår från att alla kretsloppsåtgärder inom avloppssystemet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt försvarbara. Utgångsläget ska vara att en mindre kostnad idag blir en större besparing i morgon.

1.3 Kretsloppsbegreppet
Kretslopp är ett allmänt använt begrepp inom det svenska miljöarbetet de senaste årtiondena. Riksdagen beslutade år 1993 om riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling enligt följande kretsloppsprincip:
”Vad som utvinns ur naturen skall på ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas, återvinnas eller
slutligt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen skadas.”
Denna princip utgör alltjämt utgångspunkten för allt kretsloppsarbete. Även om kretsloppen sluts kan alltför stora materialflöden fortfarande skapa miljöproblem.
Principerna för kretslopp är lagstadgat och återfinns i miljöbalkens portalparagraf.
1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan
utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.
Miljöbalken skall tillämpas så att:
1.
2.
3.
4.

Ärendenr MHN 2018/1955 RS 2014/229 Datum 2018-03-27

5.

människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan
värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas
den biologiska mångfalden bevaras
mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell
och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och
energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

I miljömålspropositionen1 var regeringens bedömning att ett framtida hållbart och kretsloppsanpassat VA-system bör vara utformat så att:



1

slutna kretslopp mellan samhälle och jordbruk skapas för närings- och humusämnen, i
första hand för fosfor.
risk för smittspridning till människor och djur minimeras.

Prop. 1997/98:145 "Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige”
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slamanvändningen inte leder till negativa hälso- och miljöeffekter, varken på kort eller
lång sikt.
anläggning, drift och underhåll av VA-system och anslutna verksamheter inte ger utsläpp till luft, mark och vatten av miljö- och hälsoskadliga ämnen som påverkar miljömålen för dessa medier.
användning av icke förnybara råvaror och energi för drift av VA-system minimeras och
energin i avloppsvatten och/eller slam tillvaratas.
användare, konsumenter och jordbrukare har förtroende för VA-systemen med avseende på funktion och uppfyllelse av de angivna kraven.
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De naturliga kretsloppen är i princip helt slutna och flödena går runt. Inget direkt avfall
finns i dessa system. ”Tekniska” eller ”konstgjorda” kretslopp är människans försök att efterlikna naturen. Målsättningen är att få ner fraktionen ”avfall” till ett minimum. Vi ska betrakta avfall som resurser och i möjligaste mån använda dem som sådana.

7 (27)

Region Gotland
Teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen

Kretsloppsstrategi för vatten & avlopp

2. Utmaningar
Aspekter att ta hänsyn till i samband med kretsloppsanpassning av avloppsystemet på Gotland är följande:
Vattensituationen. På Gotland är tillgången till grundvatten av god kvalitet begränsad.
Därför är det bra att skapa VA-system som bidrar till grundvattenbildning på ett sådant sätt
att grundvattnet inte förorenas. Om vi ska bli fler boende på Gotland måste kvantitet och
kvalité säkras.
VA-situationen på Gotland. Antalet personer på ön varierar från ca 60 000 på vintern till
runt 400 000 på sommaren. Detta ställer stora krav på avloppssystemen.
Fosfor. Ändlig resurs och livsviktig för vår matproduktion. Kommande krav på återföring
föreligger.
Övergödning. Främst av våra vattenmiljöer. Näringsämnen på ”fel plats”.
Klimatförändringar. Behov av klimatanpassade VA-lösningar som tar hänsyn till ändrade
nederbördsmängder och årstidsvariationer. Behov av större andel förnybar energi och energibesparingar överlag samt minskade transporter.
Giftfri miljö. Generella problem med föroreningar, främmande ämnen, nano-/mikroämnen, läkemedelsrester mm i avloppet. Dricksvattenledningar släpper höga halter koppar till
slammet.
Uppströmsarbete. Viktigt med att ta itu med problem vid källan och att avloppet används
på rätt sätt. Källsortering av avloppsfraktioner.
Enskilda avlopp. Gotland har en utspridd bebyggelse med stort antal enskilda avlopp.
Stort behov att ta fram system för att mer lokalt kunna omhänderta avloppsfraktioner och
minska transporterna. Ofta dåliga förutsättningar att släppa ut blandat avloppsvatten i
mark.
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Utveckling. Upphandla utförare som entreprenörer, lantbrukare och konsulter för framtagande av hållbara kretsloppssystem och infrastruktur.
Krav och begränsningar. Branschregler för spridning att ta hänsyn till. Vad får man
sprida på våra åkrar idag och i framtiden?
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3. Mål
Följande mål ska styra den framtida hanteringen av avloppsvatten på Gotland:






Kretsloppsprincipen ska vara en naturlig del i planeringsarbetet vid all exploatering på
Gotland.
Renare kretslopp. Flöden från vatten och avlopp ska hållas fria från oönskade ämnen
och hanteras på ett långsiktigt hållbart sätt.
Näringsämnen ska bevaras i kretslopp. Så mycket som möjligt av all växtnäring från
normala hushållsavlopp ska återföras till produktiv mark på Gotland.
Bevara den naturliga vattenbalansen. Den naturliga grundvattennivån ska inte mer än
nödvändigt påverkas i samband med exploatering och ny bebyggelse.
Den kommunala VA-verksamheten på Gotland ska vara självförsörjande på egenproducerad förnybar energi.
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3.1 Strategier och riktlinjer
S 1. Anläggningar bör utformas och placeras så att kretsloppsystem underlättas och transporter minimeras
S 2. Näringsämnen i avloppsvatten och slam ska ses som en resurs och återföras till produktiv mark
S 3. Renat avloppsvatten ska ses som en resurs och om möjligt behållas på land
S 4. Kretsloppen ska vara långsiktigt hållbara
S 5. Hushållning med resurser
S 6. Avloppslösningar ska vara robusta, lättskötta och arbetsmiljövänliga
S 7. Möjlighet till egenproducerad, förnybar energi ska beaktas på alla VA-anläggningar
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S 1. Anläggningar bör utformas och placeras så att kretsloppsystem underlättas och transporter minimeras

I planläggning och exploatering ska kretsloppslösningar undersökas, utredas och prioriteras.







Ju renare avloppsfraktion från början desto lättare till kretslopp. Möjlighet till uppdelning av avloppsfraktioner ska beaktas vid byggnation och planeringsarbete.
Möjlighet till bevattningsdammar som en resurs till närliggande jordbruk skall utredas i
planläggningen av avloppsanläggningar.
Region Gotland ska undersöka möjlighet till samverkan med andra aktörer, till exempel
lantbrukare som har avsättning för avloppsfraktioner. Infrastruktur för biogas, fjärrvärme med mera ska beaktas i samband med ny- eller ombyggnation av VA-anläggningar.
Vid nybyggnation av VA-anläggningar kan hustak med fördel användas för solenergi.
Fraktioner ska alltid ha en naturlig avsättning, kvittblivning är aldrig aktuellt.

S 2. Näringsämnen i avloppsvatten och slam
ska ses som en resurs och återföras till produktiv mark

I arbetet med att återföra avloppsslam till jordbruket är det viktigt att vara medveten om
och ta hänsyn till branschkrav och involvera branschorganisationer.
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De större kommunala reningsverken bör Revaq-certifieras för att underlätta och kvalitetssäkra återföring av avloppsslam till produktiv mark.
Avlopp från enskilda fastigheter från slutna tankar och slamavskiljare kan efter behandling återföras till produktiv jordbruksmark i så kallade lokalt-/eller eget omhändertagande med dispens från enhet Miljö- och Hälsoskydd.
Ett ytterligare sätt att återföra näring till jordbruksmark är via de avloppsdammsystem
som finns på Gotland, den så kallade ”Gotlandsmodellen”.
Region Gotland bör verka för att få till stånd mer lokal uppsamling, behandling och
spridning av slam och slutna tankar i större sammanhang, på ett kretsloppsanpassat
sätt. Slamhanteringen på Fårö är ett exempel.

S 3. Renat avloppsvatten ska ses som
en resurs och om möjligt behållas på land





Våtmarker och liknande bör om lämpligt planeras in som ett sista naturligt poleringssteg i avloppsreningen.
När det kan anses lämpligt och säkert ska renat avloppsvatten infiltreras i mark.
Tillhandahållande av avloppsvatten till bevattning ska i möjligaste mån vara ett alternativ i framtida avloppslösningar, i enlighet med LAV.
Det kan även vara åtgärder för att återanvända avloppsvatten, takvatten och dagvatten:
till exempel till toalettspolning.
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Alternativa framtida lösningar är till exempel att renat avloppsvatten kan renas med
membranteknik till dricksvatten.

S 4. Kretsloppen ska vara långsiktigt hållbara

Kretsloppen får inte ackumulera betydande mängder föroreningar, orsaka försämrad vatten- eller luftkvalitet eller bidra till klimatpåverkan.









Vid val av material på ledningar och liknande ska sådant material väljas som inte förorenar VA-flödena. Ledningar av koppar bör undvikas.
Uppströmsarbete och information till allmänhet angående korrekt användning av avloppssystemet ska vara ett ständigt pågående och prioriterat arbete från regionens sida.
Miljöteknik som behandlar problematiken med läkemedel i avloppet ska beaktas.
Hanteringen av avloppsvatten får inte på ett negativt sätt påverka människors hälsa eller miljön.
Slam från större kommunala reningsverk som sprids på åkermark ska vara godkänt enligt Revaq och komma från Revaq-certifierad anläggning.
Avloppsslam som sprids från enskilds och mindre avloppsanläggningar ska vara kontrollerat och kvaliteten ska vara känd, alternativt så ska slammet vara certifierat.
Spill och dagvatten ska i möjligaste mån skiljas åt i separerade system. Dagvatten kan
förorena avloppsslam.
Åtgärder för ett mjukare vatten där vattnet nu är hårt bör uppmuntras som en del i arbetet med att få bukt med kopparhalten i slammet, eftersom det anses att vattnets hårdhet är en stor orsak till höga halter av koppar.

S 5. Hushållning med resurser
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Regionen ska förespråka snålspolande, energisnåla och källsorterande avloppssystem där så är lämpligt och utifrån platsens förutsättningar. Lösningarna ska vara resurseffektiva och därför bör hela hanteringsförfarandet beaktas. Detta gäller både enskilda
och kommunala avlopp.
Regionen ska uppmuntra till mer lokala kretslopp av avloppfraktioner.
Transporter minimeras genom till exempel bättre logistik, smartare lokalare hantering
eller genom att slamavvattnande slambilar används.
Att samla upp renat avloppsvatten och liknande till bevattning bidrar till en direkt besparing av vårt grundvatten.
Regionen ska arbeta för att inga avloppsfraktioner lämnar Gotland.

S 6. Avloppslösningar ska vara robusta, lättskötta och arbetsmiljövänliga



Val av teknik för små avlopp ska vara väl lokaliserade lösningar som är enkla, robusta
och resurssnåla, samt vara anpassade för en bred användargrupp.
Det ska vara enkelt att genom tillsyn och egenkontroll kontrollera avloppslösningarnas
funktion samtidigt som de ska vara anpassade för en bra arbetsmiljö.
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S 7. Möjlighet till egenproducerad,
förnybar energi ska beaktas på alla VA-anläggningar

I avloppsvatten finns mycket bunden energi. Gotland har dessutom många soltimmar. Ofta
är det lönsamt och praktiskt att ta vara på den energin. Med ny teknik och produktion av
förnybar energi ska VA-verksamheten producera lika mycket energi som den förbrukar.
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Anläggande av rötkammare ska utredas vid alla större avloppsreningsverk. Även frågor
om samrötning vid biogasproduktion eller liknande samverkan ska beaktas.
På alla kommunalägda VA-byggnationer med större takytor kan solpaneler installeras.
Särskilt vid byggnation av energikrävande avloppslösningar.
Möjlighet till andra sätt att utvinna eller spara energi ska beaktas på alla VA-anläggningar.
Bevattna eller sprida näringsämnen på energigrödor för odling av biobränslen.

12 (27)

Region Gotland
Teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen

Kretsloppsstrategi för vatten & avlopp

4. Nuvarande system och potential till kretslopp

Nedan visas översiktliga bilder på hur avloppssystemen kan se ut i dag. Här visas även de
vägar som har potential till kretslopp, gröna och de lösningar som man kanske bör undvika,
röda.

Enskilt avlopp
Fastighet

Dagvatten
(Enligt dagvattenstrategin)

Enskilda avlopp
Gemensamma avlopp
Mindre reningsverk

Blandat avloppsvatten

Separerade system

BDT + WC

BDT

Slamavskiljning
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Inf ltration/
markbädd

Renat vatten till
mark eller
bevattning

WC

Torra och
separerande
system

Sluten tank

Urin/fekalier

Framtida kretsloppssystem för omhändertagande av fraktioner

Kommunalt
reningsverk

Lokalt
Omhändertagande

Lösning som vi uppmuntrat till fortsatt användning av

Fastlandet

Eget
omhändertagande

Lösning som vi vill minimera/avveckla
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H+ området i Helsingborg. Framtida system med uppdelning av avloppsfraktioner och
omhändertagande av fraktionerna (Källa NSVA AB, Helsingborgs stad och Gertrud och Söner)

4.1 Nuläge och utvecklingsmöjligheter
Separering av avloppsfraktioner

Ärendenr MHN 2018/1955 RS 2014/229 Datum 2018-03-27

På samma sätt som avfallssorteringen infördes i Sverige bör nu avloppshanteringen gå i
samma riktning. Vi har befintliga system för de kommunala avloppen. Idag blandas oftast
avloppsfraktioner i den etablerade infrastrukturen som senare blir omöjligt att separera, vilket leder till att fel ämnen kan hamna på fel plats. Att åtgärda detta innebär ett stort arbete
och är en kostsam omställning som kommer ta många år, under förutsättningen att vi kommer igång med anläggandet av källsorterande system nu. Separering av avloppsfraktionerna
leder till renare och mer koncentrerade fraktioner som gör sådana lösningar mer kostnadseffektiva, samtidigt som rätt sak hamnar på rätt plats.
Framkomliga vägar kan vara punktåtgärder i befintliga enstaka byggnader eller att man satsar helhjärtat i hela stadsdelar som kommande Visborg, så som man till exempel gör i
Helsingborgs H+-område, se bild ovan. Man kan se till att förberedelse för flera ledningar
ut blir standard vid nybyggnation. Det innebär en mindre extrakostnad som dock ger stora
möjligheter framöver.
När det gäller enskilda avlopp och mindre avloppsanläggningar finns här mycket hög potential för källsortering och kretsloppsanpassade system. Här kan väljas avloppslösning utifrån önskemål och platsens förutsättningar, samtidigt som man kan välja lösningar som är
anpassade för mer lokala kretslopp. Mindre kretslopp kan i vissa fall ske på den egna tomten eller att närliggande lantbruk hämtar fraktioner för spridning, eller för kommande in-
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samlingssystem. Det måste dock framöver tas fram system för omhändertagande, behandling och återföring, vilket saknas idag. Här har Region Gotland det fulla ansvaret att se till
att avloppsfraktioner från gotländska bostäder kan tas om hand på ett kostnadseffektivt
och miljömässigt bra sätt. Samtidigt skapas förutsättningar genom att vi upphandlar utförare som kan hantera och ha avsättning för avloppsfraktioner som resurs.
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Biogas

Av biogasen som Visby reningsverk producerade 2016 användes ca hälften i verket. Resterande gas såldes ut på biogasnätet och genererade därmed en inkomst till regionen. Utan att
ha med anläggningskostnaden ger rötningen en inkomst på ca 700 000kr/år från försäljning
av biogas. Dessutom får man en besparing på ca 1,4 miljoner kr/år som beror på minskad
slammängd efter rötning samt minskade fjärrvärmekostnader. Gasen som säljs blir drivmedel till fordon och resten går till fjärrvärmenätet. Det finns många andra vinster med att
röta slam från avlopp. Först och främst är biogas en förnybar och klimatneutral energikälla.
I termofil rötning hygieniseras slammet vilket innebär att skadliga bakterier och dylikt
oskadliggörs, vilket underlättar återföring av slammet till produktiv mark. En ytterligare
fördel med rötning är att slammet blir till en rötrest som luktar betydligt mindre och som ur
arbetsmiljösynpunkt mycket lättare att hantera. Kostnaden för driften av rötkammaren på
Visby reningsverk uppskattas till ca 100 000kr/år.
Det innebär såklart en stor investering att anlägga en rötkammare och mängden tillgängligt
rötsubstrat från avlopp kan vara en begränsande faktor för att få ihop lönsamheten. Möjligheter att samröta med andra substrat kan dock göra det hela mer kostnadseffektivt.
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Slamhantering

I dag skickas latrin och slam från avlopp till fastlandet där det bland annat används till jordtillverkning. Kostnaden för denna hantering av avloppsslam är stor. Bara slamkostnaden
från Visby Avloppsreningsverk uppgick till ca 3 miljoner kronor år 2016. Då avloppsreningsverket Revaq-certifierades våren 2017 sjönk den kostnaden för slammet från verket
med nästan 40 procent. Denna kostnad kan troligtvis sjunka ytterligare om slammet tas
emot av Gotlands bönder. Om så sker sluts även kretsloppet för näringsämnen. Målet är
att all hantering av avloppsfraktioner ska ske på Gotland. Dock finns begränsningar på
grund av kopparhalten i slammet och andra krav, främst från livsmedelsbranschen, som
försvårar återföringen till åkermark.
Solceller på VA-anläggningar

Det är passande att använda solenergi i vatten- och avloppssammanhang. VA-anläggningar
producerar som mest dagtid då solen skiner och det är då solcellerna genererar energi. Under den ljusa sommarperioden, då det är torrt och turistsäsongen är i gång går VA-anläggningarna ännu mer på högvarv, vilket ytterligare pekar på hur passande solceller är i detta
sammanhang. Att installera solceller innebär en anläggningskostnad som bör ha betalat sig
efter ca 15 år. Anläggningens garanti gäller vanligtvis i 25 år. I verkligheten är livslängden
på solcellsanläggningen mycket längre. Man bör kunna förvänta sig minst 10–20 år ”gratis”
miljövänlig el vilket borde anses som en mycket miljömässig och kostnadseffektiv insats.
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Systemlösningar för enskilda avlopp

Det finns i dag en mängd avloppslösningar för fler eller enstaka fastigheter. Man kan här
välja system som separerar avloppsfraktioner för att omhänderta på den egna fastigheten,
till exempel urin, fekalier eller slam, alternativt kan lokala lantbrukare tömma och sprida på
lämplig åkermark. Man kan också ta omhand det renade avloppsvattnet för egen bevattning. Enda kriteriet för sådana lösningar är att det ska finns avsättning för detta och att
lämplig utrustning för hanteringen finns att tillgå. Detta kontrolleras vid tillståndsprövningen för avlopp eller vid dispensansökningar om eget- eller lokalt omhändertagande.
Redan idag är det krav på att använda extremt snålspolande toalett med mindre spolmängd
än 1 liter per snittspolning när man installerar en sluten tank för uppsamling av klosettvat-
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ten. Genom att få ner vattenförbrukningen koncentreras näringsämnen som då ger ekonomi till hanteringen av denna fraktion och en mer eller mindre eftertraktad produkt.
Slutna tankar är i dag en vedertagen lösning för alla fastigheter, befintliga som nybyggda.
Det som tidigare var mer som en nödlösning är idag en permanent lösning för både permanentboende och för boende del av år. Genom att samla upp WC-spillvatten kan man
många gånger bebygga platser som annars inte skulle vara lämplig att exploatera ur utsläppssynpunkt. Vid ny- och ombyggnation rekommenderas så kallade ”två rör ut” vilket
möjliggör att välja vilken avloppslösning som helst och att när som helst senare välja en annan som kanske passar bättre om förutsättningar förändras eller om fastigheten byter ägare.
Ett tänkbart scenario kan vara som följer: En enskild fastighet, befintlig som nybyggd. Fastighetsägaren ”vill ha” en standard i huset där man kan bo året runt och ha tillräckligt
bra komfort. Idag använd huset endast för fritidsboende. Fastighetsägaren ”måste ha
vattentoalett”. På plats kan konstateras att markens egenskaper tyvärr är av för dålig beskaffenhet för att utsläpp från vattentoalett är aktuellt. Men man kan däremot infiltrera
renat BDT-vatten (Bad-, disk- och tvättvatten) i marken.
Fastighetsägaren installerar en sluten tank för WC-spillvattnet med en extremt snålspolande toalett. BDT-vattnet renas via en slamavskiljare och en markbädd vidare till en
damm där det renade vattnet samlas upp. Eftersom fastigheten har stort behov av att
bevattna de odlingar som finns så kommer det väl till pass för bevattning av denna eftersom fastighetens vattentäkt ofta sinar sommartid.
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Regionen eller därav upphandlad entreprenör kommer och tömmer den slutna tanken
och slamavskiljaren. Slammet körs till en närliggande lokal behandlingsanläggning och
rötas till biogas. En stor del av Gotlands bilflotta är nu gasdrivna fordon och samtliga
kör på lokalt producerad biogas, resterande fordon är elbilar och laddas via egna solcellspaneler på garagetaken och via gotländsk vindel. Alternativt kommer en lantbrukare och hämtar slammet för spridning på lämplig åkermark i närheten.
Vattnet i vattentäkten räcker numer hela året om, möjligen har fastighetens snålspolande system och bevattningen med renat BDT-vatten i stället för grundvatten bidragit
till detta. Inte heller har dricksvattnet i brunnen varit otjänlig sedan toaletten kopplats
om till tanken. Med denna lösning finns nu möjligheter att bygga hus i närområdet även
för andra fastighetsägare.
Avloppsdammar ”Gotlandsmodellen”

På flera ställen på ön går det kommunala avloppsvattnet ut i dammsystem. Den så kallade
”Gotlandsmodellen” avser en process med biologiska avloppsdammar (biodammar) vilket
innebär att avloppsvattnet sedimenteras i fördammar, sedan lagras spillvattnet cirka ett
halvår i flera stora dammar varefter näringsämnen såsom kväve och fosfor kan återföras till
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åkrar med bevattning. Dammarna som togs i bruk 1985 har visats fram som ett sätt att ekologiskt rena spillvatten och som en metod att omhänderta fosfor. Problem har förekommit
med att dammarna blir överfulla, främst på grund av tillskottsvatten.

”Gotlandsmodellen” Ett par av Romadammarna. Total bevattningsbar yta är 350 ha.

Det ekonomiska att ta hänsyn till här är att ställa kostnaden för nödvändiga dammsystem
mot anläggande av motsvarande reningsverk samt drift på dessa anläggningar. Viktigt är
även att VA-huvudman har rådighet över den delen av anläggningen som behövs för att
uppfylla LAV och att det finns en garanterad avsättning eller alternativ avledning av vattnet. Rening i dammarna kan anses vara en kostnadseffektiv avloppslösning och erbjuder
stora möjligheter till kretslopp av näring och vatten. Mervärden kommer i form av gynnsamma miljöer för fågelliv och biologisk mångfald.
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Kretslopp vid nybyggnation

Kraven på avfallshanteringen ökar; att minska mängderna, att återbruka och återvinna
material och energi blir allt viktigare. De senaste årens utveckling mot ökad källsortering
ställer allt högre krav på regionen att se över sin avfallshantering framför allt från bostadsbebyggelse till mer hållbar hantering. Det gäller allt avfall, inklusive avloppsfraktioner.
Plan- och bygglagen och Lagen om allmänna vattentjänster ger idag VA-huvudmännen utrymme att utnyttja annan teknik än den idag förhärskande. Det vill säga att det inte finns
något hinder för att jobba med frågor i syfte att utveckla system och infrastruktur, och att
fasa ut åldrad teknik. Enligt Boverket* ska hänsyn tas till avfallshantering och kretslopp i
lov- och byggprocessen, det vill säga att det i översiktsplaneringen bör redovisas att mer
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traditionell hanterings ses över och att övergång till att mer källsorterande system förespråkas. Alla kommuner ska ha en avfallsplan som omfattar samtliga avfallsslag och regleras i
Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2017:2.
Regionen ska vid planering och bygglovsprövningar alltid informera om bästa materialval
och andra insatser för uppströmsarbete, samt erbjuda rådgivning i energi och kretsloppsanpassning för att skapa möjligheter till bra och hållbara kretslopp.
Det saknas idag mer eller mindre mandat för tjänstemän i kommunerna att uppmuntra och
ställa krav utifrån kretsloppsperspektiv vid planering samt vid bygglovsfrågor. Det vill säga
som att ställa krav på källsorterande system som till exempelvis tvårörssystem vid all nybyggnation för att möjliggöra kretslopp av näringsämnen och vatten. Källsorterande uppsamlande system möjliggör samtidigt byggnation på platser som annars inte skulle vara
möjliga, vilket är positivt ur exploateringssynpunkt. På vissa platser på Gotland råder ett
högt byggtryck, ofta är det VA-delen i bygglovet som begränsar om man får bygga eller
inte.
Miljöbalkens tillämpningar, intentioner och vilka krav på att kretslopp ska uppfyllas kan behöva förtydligas som ett led i att forma våra allmänna VA-system med näringsämnenas
kretslopp i fokus, både vid om-/nybyggnation och vid exempelvis stambyten i befintligt
fastighetsbestånd. Det gäller för så väl enskilda bostäder som för flerbostadshus i stadsmiljö.
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* http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/klimatpaverkan-ochoversiktsplanering/klimatsmart-resursanvandning/skapa-infrastruktur-for-atervinning/
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5. Genomförande
5.1 Ansvar
Flera enheter och förvaltningar inom Region Gotland ansvarar för att kretsloppsfrågorna
implementeras i planeringsarbetet och samhällsutvecklingen i stort, dvs. använder sig av de
antagna strategiska dokument som antagits av Regionfullmäktige. Alla respektive nämnder
ansvarar för att hålla befintliga eller kommande viljeinriktningar dvs uppdatera riktlinjer
och policies så att de går i linje med strategins budskap. Fördelaktig är att skapa ett forum
internt med förhöjd kompetens vad gäller kretsloppslösningar med medlemmar från de
olika enheterna.

5.2 Fortsatta arbetet
Följande åtgärder föreslås för att implementera strategin på en övergripande nivå:







Införliva kretsloppsstrategin i VA-planen.
Samordna strategin med nya Vision Gotland 2030, Miljöprogram för Region Gotland,
biogasstrategin, energiplanen och liknande styrdokument som är beslutade av berörda
nämnder.
Tillvägagångssätt för att få utvecklingen i rätt riktning kan vara att med taxor och avgifter styra mot kretsloppsanpassade lösningar eller att det i utredningar ska redovisas hur
man tänkt på kretsloppsanpassning. I större exploateringssammanhang skulle det kunna
ordnas tävlingar för exploatörer med kretsloppstema.
Goda exempel ska lyftas fram och saluföras till alla på Gotland (inklusive näringslivet)
och de som verkar här.

Följande punkter bör Region Gotland arbeta vidare med gällande kretslopp:
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Ta fram en kravspecifikation för kretsloppsanpassning i regionens egna projekteringar.
Få till stånd mer lokala kretslopp och omhändertagande av avloppsfraktioner.
Erbjuda lantbrukare rollen som kretsloppsentreprenör och part i Region Gotlands organisation för hämtning, lämning och omhändertagande av avloppsfraktioner.
Minska de kommunala reningsverkens hantering av slam från enskilda avlopp.
Vägleda fastighetsägare/byggherrar och tydliggöra Region Gotlands inriktning att välja
lösningar som är kretsloppsanpassade där det är lämpligt.
Utreda möjligheten till att ställa generellt krav på separerande system vid nybyggnation,
som möjliggör befintliga och framtida kretsloppslösningar. Detta bör även tas i beaktande vid om- och tillbyggnation.
Använda vattenresurser så minimalt som möjligt.
Att inom kort få igång en pilotanläggning för hantering av slam från avlopp.
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För att komma igång med implementeringen av kretsloppsstrategin bör berörda enheter arbeta fram mallar, checklistor och andra hjälpdokument som kan behövas för att på ett rutinmässigt sätt behandla kretslopp i VA i just sin verksamhet. Dokumenten utformas efter
enheternas olika behov och det kan till exempel handla om:




Checklista för kretsloppsåtgärder i planprocessen.
Lista på lämpliga/olämpliga byggmaterial.
Checklista/informationsdokument om kretsloppslösningar/möjligheter i VA-sammanhang.

5.3 Uppföljning
Ett förslag är att de som är inblandade i kretsloppsfrågor på de olika enheterna möts med
jämna mellanrum, 1–2 gånger/år, och diskuterar frågor angående kretslopp i VA. Enhetschef för miljö- och hälsoskydd sammankallar till möten.
Exempel på frågor att diskutera:







För- och nackdelar med kretsloppsstrategin för VA och hur man använder den i dagliga
arbetet.
Fördelar och nackdelar med olika avloppslösningar som används i Regionen
Omvärldsanalys. Vilken tillgänglig teknik finns att tillgå?
Möjliga vägar för att ställa om infrastrukturen till mer källsorterande VA-system.
Undersöka hur samarbetet med utomstående aktörer går, till exempel slamdispenser,
bevattningssystem och upphandling för transport och utförande.
Kort om uppströmsarbete och arbetet med certifieringar, till exempel Revaq.

Frågorna som tas upp under dessa möten blir lämpligen underlag till arbetet med revideringen av strategin.

5.4 Revidering
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Regionfullmäktige beslutar om revidering. I uppdrag från regionstyrelsen har regionstyrelseförvaltningen ansvar för att kretsloppsstrategin för VA revideras. Revidering ska ske vart
fjärde år eller vid behov. Respektive nämnd påkallar behov av revidering.
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6. Begreppsförklaringar
ARV: Avloppsreningsverk.
BDT: Bad-, disk- och tvättvatten.
Hygienisering: Avdödande av skadliga bakterier, parasiter med mera.
Infiltration: (här) Vattnets nedträngande i marken.
LAV: Lag om Allmänna vattentjänster (VA-lagen).
Markbädd: En markbädd fungerar som en infiltrationsanläggning men reningen sker i ett
uppbyggt sandlager istället för i markens naturliga jordlager. I botten på sandlagret samlas
det vatten som inte rinner vidare ner i marken och leds exempelvis ut till ett dike.
Poleringssteg: Ett sista ”extra” efterbehandlingssteg i vattenreningen, se exempel Alhagen
i Nynäshamn.
Revaq: Ren växtnäring från avlopp, kvalitet (quality). Certifieringssystem för kommunala
reningsverk, för återföring av näringsämnen från avlopp.
Rötning: Biologisk nedbrytning av organiskt material i syrefri miljö. Ur processen får man
bland annat metangas.
Termofil rötning: Rötning i 55 grader Celsius.
Uppströmsarbete: Innebär att man arbetar för att stoppa miljögifter och skräp redan vid
källan så att det aldrig hamnar i vårt vatten, inte ens i avloppsvattnet.
VA: Vatten och Avlopp.
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Vattenbalans: Inom hydrologin används begreppet vattenbalans för att uttrycka det faktum att vattenmängden är oföränderlig, att tillförseln är lika stor som summan av bortförseln.
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7. Bilagor
Bilaga 1. Lagar och Styrdokument
Regionen har som planmyndighet, tillsynsmyndighet och i sin roll som huvudman för den
allmänna VA-försörjningen ett tydligt ansvar för att miljömålen ska nås.




Miljöbalken, MB Skyddslagstiftning, tillsynsprocessen, tillståndsgivning.
Lag om allmänna vattentjänster, LAV Reglerar huvudmannaskapet, taxefrågor, användande av allmän va-anläggning mm.
Plan och bygglagen, PBL Planeringslagstiftning, reglerar plan- och bygglovsprocessen.

Slam från reningsverk och avlopp klassas som avfall och styrs därför av avfallsförordningen
och lokala föreskrifter. Om slam ska spridas på åkermark regleras detta även av Naturvårdsverkets kungörelse (SNFS 1994:2) och Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:62).
EU:s Ramdirektiv för avfall

I avfallsdirektivet lyfter man fram avfallshierarkin som prioriteringsordning för lagstiftning
och politik på avfallsområdet:
Avfallshierarki:






Förebyggande
Återanvändning
Materialåtervinning
Annan återvinning, till exempel energiåtervinning
Bortskaffande

Ordningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt.
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Generationsmålet, de nationella miljömålen och de globala miljömålen

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem
utanför Sveriges gränser.”
Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska nås inom
en generation efter att systemet infördes år 1999. I regeringens proposition 2000/01:130
”Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier” preciserades att generationsmålet skulle
vara uppfyllt år 2020.
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Miljöpolitiken ska fokusera på att:








Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att
långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.
Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas
hållbart.
Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas.
Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen.
En god hushållning sker med naturresurserna.
Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön.
Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem
som möjligt.

På ett toppmöte i FN i september 2015, antogs de globala målen för hållbar utveckling. Av
dessa kan i detta sammanhang främst nämnas ”Hållbar energi för alla” och ”Hållbar konsumtion och produktion”.
Vision Gotland 2025

2008 antog dåvarande kommunfullmäktige ett nytt regionalt utvecklingsprogram för Gotland, Vision Gotland 2025. Dokumentet är strategiskt övergripande och utgör basen för
andra planer och program med bäring på utveckling av regionen. Ett av de fem övergripande målen är att Gotland ska vara en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor.
Bland de målbilder och strategier som nämns i dokumentet finns ett par med koppling till
vatten, hållbar energiförsörjning och kretslopp.
Miljöprogram för Region Gotland

I Region Gotlands miljöprogram från 2015-11-23 berörs alla de fyra fokusområden i programmet. Det övergripande målet härrör ur Vision 2025 ovan:
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Fokusområde 1 ”Energi och klimat”. Gotland är en världsledande ö-region och visar
vägen till ekologisk hållbarhet.
Fokusområde 2 ”Vatten”. Rent grundvatten, god status för ytvatten på hela Gotland
och en levande Östersjö.
Fokusområde 3 ”Lätt att göra rätt – Hållbara val”.
Fokusområde 4 ”Naturen brukas hållbart”. Ekosystemtjänsterna värnas och biologisk mångfald bevaras.
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Biogasstrategi och handlingsplan biogas för Region Gotland 2014–2019

Biogasproduktion och användning av biogas som fordonsgas ska bidra till mål i Vision
2025 och energiplan 2020. För att nå målen kan Region Gotland stimulera nya biogasanläggningar genom att ta initiativ till projekt där egna substrat från avfall och avlopp kan förädlas och därmed bidra till produktion.
Energiplanen 2020

Antagen av Regionfullmäktige 16 juni 2014.
Energiplanen har höga mål men också konkreta förslag framför allt för att få fart på en omställning präglad av långsiktig hushållning.
Övergripande mål:

Lokala tillgångar på förnybar och återvunnen energi motsvarar hela energianvändningen i
det gotländska samhället, inklusive industrins behov.
Förutom det övergripande målet nämns bland annat förnybarhetsbarhetsmål där lokalproducerad förnybar energi skall öka, klimatmål där utsläpp av klimatpåverkande gaser skall minska
och effektiviseringsmål som handlar om energihushållning.
Översiktsplan – Bygg Gotland 2010–2025

Det konstateras i översiktsplanen att ”För att uppnå ett uthålligt samhälle krävs på sikt att
nuvarande VA-system ersätts med mera kretsloppsanpassade lösningar.” (s.103)
VA-strategi och VA-plan
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En ny VA-strategi antogs 2017 av Regionfullmäktige. Strategin kommer att följas av en
omfattande VA-plan med flera delplaner. Tanken är att kretsloppsstrategin ska införlivas i
VA-planen efter antagande i Regionfullmäktige.
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Bilaga 2 Extern finansiering
”Var finns pengarna? En sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen” är ett dokument som länsstyrelsen tagit fram och
handlar om stöd och bidrag för miljöarbetet. Målet med denna sammanställning är att underlätta för kommuner, föreningar, företag, vattenråd, markägare och andra aktörer som
vill arbeta med åtgärder som bidrar till våra miljömål. Sammanställningen ger en övergripande introduktion kring de stöd och bidrag som finns att söka och var man hittar mer detaljerad information. Framför allt handlar det om statliga stöd och EU-stöd, men även
andra stöd. Fokus på forsknings- och innovationsstöd är begränsat.
För att få den senaste informationen är det viktigt att man alltid går vidare till de länkar de
hänvisar till. RUS, länsstyrelsernas samverkansorgan i miljömålsarbetet, kommer att uppdatera denna sammanställning ungefär en gång per år.
Här nedan räknas några exempel upp som berör arbetet med kretslopp av VA-systemet.
Stöd via Länsstyrelsen:

Klimatklivet. Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatåtgärder som ger en stor klimatnytta per investerad krona. Exempel kan vara återvinning av energi, satsningar på förnybar
energi med mera.
Landsbygdsprogram. Ämnat främst till landsbygdsföretagare som till exempel lantbruks-,
trädgårds- och landsbygdsföretag. Kan handla om biogas, gödsling/markvård, våtmarker/dammar med mera.
Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). Målet är att minska närsaltsbelastningen till havet
samt bidra till miljövänligare fritidsbåtstrafik. Prioriterade åtgärder är bland annat kretsloppsanpassning av avloppsanläggningar och framtagande av underlag för VA-planering.
Stöd via Energimyndigheten:

El-certifikat. Alla som är producenter av förnybar el.
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Planeringsbidrag. Energimyndigheten kan ge stöd till själva arbetet med projektansökan
till ett EU-program med energirelevans.
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Michael Schwertner

Tekniska nämnden

Regionalt trafikförsörjningsprogram
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslaget till Regionalt
trafikförsörjningsprogram och överlämnar det till regionstyrelsen för beslut.

Sammanfattning

Enligt kollektivtrafiklagen ansvarar den regionala kollektivtrafikmyndigheten för att
utarbeta det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Programmet ska innehålla mål
för kollektivtrafikförsörjningen, tillgänglighet och miljöskydd. Befintligt regionalt
trafikförsörjningsprogram antogs år 2013, det finns inför kommande
trafikupphandlingar ett behov att ta fram ett nytt program.
Trafikförsörjningsprogram ska upprättas efter samråd med myndigheter, företag och
resenärer. Vid nio dialogmöten har synpunkter tagits emot av medborgarna. Efter det
har programmet varit på remiss. Remissvaren och synpunkter från två workshops
och dialogmötena har inarbetats i programmet.
Ärendebeskrivning

Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, 8 §, ansvarar den regionala
kollektivtrafikmyndigheten för att ”regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram
fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken”. Vid behov ska programmet
uppdateras.
I lagen (10 §) finns även krav angående programmets innehåll. Trafikprogrammet ska
t.ex. redovisa alla former av regional kollektivtrafik i länet, behovet av kollektivtrafik,
mål och åtgärder för tillgänglighetsanpassning och åtgärder för att skydda miljön.
Det har gått fem år sedan det aktuella, första trafikförsörjningsprogrammet antogs av
regionstyrelsen. Innan den nya trafikupphandlingen börjar behövs det ett underlag
hur den framtida kollektivtrafiken ska utvecklas. Därför ansågs det att en uppdatering
av trafikförsörjningsprogrammet inte är tillräcklig, varför ett nytt program har
utarbetats.
Kollektivtrafiklagen kräver i 9 § därutöver att programmet upprättas efter samråd
med motsvarande myndigheter i angränsande län, övriga berörda myndigheter,
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Sammanfattning
Kollektivtrafiken på Gotland ska vidareutvecklas för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Dess
marknadsandel ska växa, varför den måste uppfylla både invånarnas och besökarnas behov. Det
regionala trafikförsörjningsprogrammet är ett strategiskt dokument som styr kollektivtrafikens
utveckling de kommande tio åren.
Gotland kan karakteriseras som en utpräglad landsbygdsregion. Både invånarantalet och
befolkningstätheten är låga och avstånden är förhållandevis stora. Ö-läget innebär att det inte finns
något naturligt samarbete med grannkommunerna. Sommarsäsongen är speciell på Gotland. Det bor
många delårsboende på ön och ett stort antal turister besöker Gotland under samma period.
Detta trafikförsörjningsprogram fastställer en målbild som består av det övergripande målet
Kollektivtrafiken på Gotland är en självklar del av transportsystemet och är ett hållbart resalternativ
för både arbets- och fritidsresor.
och fler detaljerade mål och åtgärder inom de fem målområdena större attraktivitet, förbättrad
tillgänglighet, ökad nåbarhet, reducerad miljöpåverkan och förbättrad resurseffektivitet. Människor
kommer att välja kollektivtrafiken först när de anser att den ger tillräckligt goda resmöjligheter.
Därav syftar målen främst på att öka kollektivtrafikutbudet på landsbygden och i staden. Takttrafik
ska införas och anslutningar inom busstrafiken samt till färjorna och till flygplatsen ska förbättras.
Alla resor ska vara sökbara i informationssystemen och ”Hela resan”-perspektivet ska
implementeras. Det perspektivet innebär att resenärerna ska få en bra trafikinformation och att det
ska vara enkelt att byta från och till andra trafikslag, i synnerhet cykeltrafiken. Kollektivtrafikens
tillgänglighet ska förbättras genom utbyggnad eller ombyggnad av viktiga bytespunkter och
hållplatser. Trots ett större utbud ska dess miljöpåverkan minska, detta görs genom att hela
fordonsflottan ska drivas med fossilfri energi.
Trafikförsörjningsprogrammet innehåller sju kapitel som tillsammans beskriver bakgrund, syfte,
samrådsprocessen, Gotlands unika förhållande avseende geografi, befolkning och näringsliv,
kollektivtrafikens nuläge, behovsanalys samt nationella och regionala styrdokument. Det sista
kapitlet kan anses som programmets kärna där målen för hur kollektivtrafiken på Gotland ska
utvecklas beskrivs.
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1 Bakgrund och förutsättningar
1.1 Utgångsläge
Region Gotland ansvarar för kollektivtrafiken på Gotland. Region Gotland innehar landstings- och de
kommunala uppdragen, ansvarar för den regionala utvecklingen samt är regional
kollektivtrafikmyndighet (RKM). Det är endast en kommun inom Region Gotland och avgränsningen
är tydlig med havet runt ön. Organisationen är unik i landet, i övriga delar av landet ligger ansvaret
för den regionala kollektivtrafikmyndigheten hos landstinget tillsammans med kommunerna i länet.
Myndighetsutövning gällande skolskjuts och färdtjänst är kommunala uppdrag som ibland
skatteväxlas för att tillhöra en större helhet. Vanligtvis finns en politisk nämnd som endast hanterar
kollektivtrafikfrågor.
All kollektivtrafik, den allmänna kollektivtrafiken, den särskilda kollektivtrafiken med skolskjuts,
färdtjänst och sjukresor planeras och styrs av Region Gotland. Myndighetsutövningen vid beviljande
av färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts innehas ligger också av inom Region Gotlands ansvar.
Kollektivtrafikenheten på Teknikförvaltningen utför de regionala kollektivtrafikmyndighetsuppdragen
och ansvarar för den är regional kollektivtrafikmyndighet och ansvarig för den allmänna
kollektivtrafiken Teknikförvaltningen ansvarar också samt färdtjänst, sjukresor och riksfärdtjänst.
Teknikförvaltningen är en stor förvaltning med många olika ansvarsområden, såsom t.ex. vatten och
avloppsavdelning, fastighetsavdelning, hamnavdelning och planerings- och utvecklingsavdelningen
där kollektivtrafikenheten är en av tre enheter.
Skolskjutsansvaret finns hos Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen är ansvarig för sjukresa vid utomlänsvård. Tekniska nämnden är
beslutfattande politisk nämnd förutom när det gäller skolskjuts som beslutas av utbildnings- och
arbetslivsnämnden.

1.2 Syfte
Enligt lagen om kollektivtrafik ska varje kollektivtrafikmyndighet upprätta ett regionalt
trafikförsörjningsprogram som ska revideras regelbundet.
Detta trafikförsörjningsprogram är Gotlands andra och ersätter det program som gällde sedan
började gälla år 2013. Mycket har förändrats sedan dess, varför en revidering av det första
programmet inte ansågs som tillräcklig 2013 och därför gjordes en bedömning att det inte var
tillräckligt med en revidering av programmet utan att det behövde skrivas om.
Programmet bygger på de nationella och regionala målen för trafiksystemets utveckling, reducerad
miljöpåverkan och samhällsutveckling. Här beskrivs hur kollektivtrafiken ska bidra till en hållbar
utveckling av på Gotland framtid.

1.3 Målsättningar
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Region Gotland 2019-2030 innehåller politiska mål för
planeringen av kollektivtrafiken på Gotland och lägger grunden för kollektivtrafikens utveckling de
kommande åren. Trafikförsörjningsprogrammet beslutas ska antas av tekniska nämnden
regionfullmäktige. Mål och åtgärder som programmet föreslår är bland annat att planera för
regelbundna avgångstider, bra anslutningar, snabba förbindelser, förbättra tillgängligheten för
funktionsnedsatta resenärer personer med funktionsvariationer, få ökad nåbarhet till viktiga resmål,
få fordon som drivs med förnybara drivmedel samt samordna för resurseffektivitet mellan den
allmänna och särskilda kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken på Gotland måste planeras utifrån det
unika ö-läget och utifrån de förutsättningar och resandeunderlag som finns på ön. Gotland är ingen
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storstadsregion där fem-minuters-trafik kommer att kunna erbjudas. Däremot kan
kollektivtrafikutbudet nyttjas i högre grad av boende och besökare i dagens kollektivtrafik och det
som föreslås i detta trafikförsörjningsprogram.

1.4 Begrepp
Allmän kollektivtrafik
Särskild kollektivtrafik
Färdtjänst
Kommersiell trafik
Tillgänglighet
Nåbarhet
Takttrafik

Stomlinje

Kompletteringslinje

Anropsstyrd trafik

Närtrafik
Bytespunkt
”Hela resan”perspektivet

Linjelagd och anropsstyrd kollektivtrafik som är tillgänglig för
allmänheten.
Persontransporter som inte är öppna för allmänheten utan som
erbjuds till en definierad målgrupp som fått särskilt tillstånd.
Personer som på grund av någon form av funktionsvariation inte
klarar att resa i den allmänna kollektivtrafiken kan ansöka om
färdtjänsttillstånd.
Trafikföretaget beslutar själv om linjesträckning, tidtabell, taxa och
trafikeringsperiod utifrån marknadsmässiga bedömningar. Den
kommersiella trafiken regleras inte genom avtal med Region Gotland.
Med tillgänglighet betecknas i detta program hur personer med
funktionsvariationer kan använda kollektivtrafiken. Den syftar såväl på
fysisk barriärfrihet som på begriplighet.
Begreppet nåbarhet åsyftar i detta program på tillgängligheten av
kollektivtrafiksystemet för alla resenärer, t.ex. närhet till hållplatser
eller åtkomlighet av trafikinformation.
Takttrafik innebär att turer går med jämna mellanrum (kallad
taktintervall). I t.ex. timmestrafik avgår turerna på samma minut varje
timme, vilket gör det enklare att planera och komma ihåg tidtabellen.
Är körtiderna mellan knutpunkterna lite kortare än taktintervallet är
det möjligt att ha integrerad takttrafik. Fordonen möts på
knutpunkten vid varje taktintervall, vilket ger smidiga anslutningar
mellan samtliga linjer.
Stomlinjerna kännetecknas genom raka linjedragningar utan
avvikelser, takttrafik med hög turtäthet (minst en tur varje timme) och
snabba förbindelser. De utgör ”ryggraden” av kollektivtrafiksystemet
och trafikerar endast de stråken med det största resandeunderlaget.
Kompletteringslinjer trafikerar de medelstarka stråken. Bussarna går i
takttrafik med lägre turtäthet (en tur varannan timme) som kan
förtätas vissa tider. Kompletteringslinjer kan fungera som matartrafik
till stomlinjerna.
Med anropsstyrd trafik åsyftas allmän eller särskild kollektivtrafik som
bara kör när någon har bokat en resa. Den kan vara linjelagd (följer en
eller några få rutter) med eller utan fasta tider eller kan vara
områdesbaserad (utan fasta hållplatser).
Närtrafik är varumärket för den områdesbaserade anropsstyrda
trafiken på Gotland.
Med bytespunkt avses en hållplats där resenärer regelbundet byter
mellan olika busslinjer eller mellan buss och andra motoriserade
trafikslag.
En resa som innehåller byten mellan trafikslag till exempel mellan buss
och minibuss, även en cykeltur kan ingå. Hela resan inklusive byten
ska kunna sökas och bokas vid samma tillfälle.
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2 Samråd
2.1 Förstudie och workshopar
Under vintern 2016/2017 utarbetades en förstudie1 av konsultföretaget Trivector Traffic i Lund.
Förstudien är ett kunskapsunderlag inför kommande trafikupphandlingar inom stadstrafik,
landsbygdstrafik samt skolskjuts. I förstudien analyserades kollektivtrafiken på Gotland och det
presenterades ett antal förbättringsförslag, exempelvis ett stomlinjekoncept på landsbygden samt en
utökad stadstrafik.
Utifrån den framtagna förstudien i arbetet med att ta fram trafikförsörjningsprogrammet
genomfördes två workshopar med politiker och tjänstemän. Vid det första tillfället (2018-02-08)
diskuterades förstudien som är en viktig utgångspunkt för trafikförsörjningsprogrammet. Vid det
andra tillfället (2018-04-25) diskuterades förslag på målsättningar. Synpunkter som framfördes under
workshopen berörde önskemål om bland annat tätare och snabbare turer, kvällstrafik, bättre
hållplatser och pendlarparkeringar. Detta medförde att målsättningar reviderades innan programmet
skickades ut på remiss.

2.2 Dialogmöten
Nio dialogmöten om framtidens kollektivtrafik och framtidens serviceutbud på Gotland genomfördes
under april månad 2018. Under dialogmötena genomfördes gruppdiskussioner om framtidens
kollektivtrafik. Dialogmötena organiserades tillsammans med regionstyrelseförvaltningen och
mötena hölls i Fårösund, Slite, Visby (2 möten), Roma, Östergarn, Klintehamn och Vamlingbo.
En sammanfattning av de viktigaste synpunkterna som framkom i genomförda diskussioner finns i
bilagda till detta trafikförsörjningsprogram.

2.3 Remiss
Trafikförsörjningsprogrammet har varit på remiss från juni till september 2018. Samtliga remissvar
har gåtts igenom och flertalet synpunkter tagits tillvara i slutversionen. Samtliga remissinstanser
finns bilagda till detta trafikförsörjningsprogram.

1

Kollektivtrafik Gotland – Förstudie. Trivector Traffic Rapport 2016:111, slutversion från 2017-03-27
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3 Geografi, befolkning och näringsliv
3.1 Geografiska förhållanden
Gotlands län ligger mitt i Östersjön, det minsta avståndet till fastlandet är ca 8 mil. Hela länet, som
består av ön Gotland och ett antal mindre öar, har en landareal på 3135 km2 (drygt 0,8 % av Sveriges
yta). Utsträckningen i nord-sydlig riktning är ca 176 km, den största utsträckningen från väst till öst är
52 km. Den nordöstligaste delen av länet utgörs av den 114 km2 stora ön Fårö. Förbindelsen med
Gotland upprätthålls av Trafikverket genom bilfärjan att bilfärjor regelbundet trafikerar mellan
Fårösund och Broa. Sträckan har en längd av ca 1300 m och är en del av väg 699.
Gotlands geografiska läge skapar unika förhållanden jämfört med de andra länen övriga län på
fastlandet. Trafikområdet är av naturliga skäl begränsat. Endast de personer som – tillfälligt eller året
om – bor på Gotland utgör underlaget för trafiken, eftersom det inte finns några transitresenärer.
Arbetsmarknad och näringsliv på Gotland drar nytta av närheten till Stockholm, landets största
region. Stockholmsregionen tillgodoser också den gotländska besöksnäringen med ett större
underlag. På somrarna besöker många turister Gotland vilket leder till förändrade resmönster.
Många besöksmål ligger utanför tätorterna vilket medför att de sällan kan nås med kollektivtrafik.
Gotland är det enda länet i Sverige utan järnvägstrafik. Det sista persontåget gick i september 1960.2
Trafiknätet utanför tätorterna består av 1487 km allmänna vägar, varav 417 km är länsvägarna nr
140-144 och 146-149.3 Samtliga tätorter och många mindre samhällen ligger vid länsvägarna. Till
infrastrukturen för persontrafik hör också hamnterminalen i Visby, belägen söder om Visby
innerstad, och Visby flygplats, som ligger omkring 4 km norr om staden.

3.2 Befolkning och dess utveckling
I slutet av år 2017 bodde 58 595 personer på Gotland, varav 42 % var bosatta i den största tätorten
Visby, belägen på västkusten. Det innebär att 58 % av hela befolkningen bor på landsbygden. Tabell 1
visar att befolkningstätheten är ganska låg och ligger under riksgenomsnittet (24,5 invånare/km2).
Utanför tätorterna är befolkningstätheten med bara 7,2 invånare/km2 betydligt lägre än
genomsnittet för hela Gotland.
Tabell 1. Fördelning av befolkningen och befolkningstäthet 2017

Invånare (2017-12-31)
Gotland
därav i
därav i
därav i

total
samtliga tätorter
Visby (inkl. Norra Visby)
Tätorter utom Visby
Vibble-Västerhejde
Hemse
Klintehamn
Slite (inkl. Slite norra)
Romakloster
Fårösund
Väskinde (inkl. Brissund och Själsö)

Män
29 236
17 748
11 766
5 982
1 099
821
749
776
562
465
380

Kvinnor
29 359
18 728
12 687
6 041
1 079
887
786
747
638
411
385

Total
58 595
36 476
24 453
12 023
2 178
1 708
1 535
1 523
1 200
876
765

Landareal
(2015)
km2
3134,98
44,57
15,12
29,45
4,48
2,13
2,92
2,24
2,28
2,85
2,72

Befolkningstäthet
invånare/km2
18,7
818,4
1617,3
408,3
486,2
801,9
525,7
679,9
526,3
307,4
281,3

Det har återuppbyggds en 6,5 km lång delsträcka av före detta Slite-Roma Järnväg (nedlagd 1953) som
museijärnväg. Föreningen Gotlandståget trafikerar sträckan Hesselby (Dalhem) – Roma under
sommarsäsongen. Eftersom det handlar sig om turisttrafik, tillämpas inte lagen om kollektivtrafik och trafiken
kommer följaktligen inte att behandlas i detta trafikförsörjningsprogram.
3 Enligt uppgifter från Trafikverket.
2
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Tofta
343
315
658
5,02
131,1
Lärbro
209
217
426
0,75
568,0
Stånga
154
175
329
1,11
296,4
Burgsvik
172
156
328
1,27
258,3
Havdhem
137
125
262
0,95
275,8
Tingstäde
115
120
235
0,73
321,9
Utanför tätorter
11 488
10 631
22 119
3090,41
7,2
Källor: Invånarantal från demografen.gotland.se (besökt 2018-09-10), landarealer från SCB:s tätortsstatistik
(Tätorter 2015; www.scb.se/MI0810, publicerad 2018-03-28), Gotlands landareal från SCB:s statistikdatabas,
tabell ”Befolkningstäthet (invånare per kvadratkilometer), folkmängd och landareal efter region och kön”,
statistikdatabasen.scb.se, besökt 2018-09-11)

Könsfördelningen är nästan jämn när man ser på hela befolkningen. Det finns dock vissa skillnader
mellan landsbygd och stad. I Visby bor drygt 1000 st. fler kvinnor än män. Utanför tätorterna gäller
det motsatta. Där bor det drygt 850 st. fler män än kvinnor.
Gotlands befolkning växer, år 2017 bodde 1326 eller 2,3 % fler personer på Gotland än år 2010.
Eftersom det finns ett så kallad negativt födelsenetto (fler dödsfall än födelser) beror tillväxten på ett
positivt inflyttningsnetto. Det flyttar alltså fler personer till Gotland än från. De flesta tätorter
gynnades av att det flyttade fler personer till Gotland. Tätorterna växte även genom inflyttning från
landsbygden på Gotland. Invånarantalet i tätorterna ökade mellan 2010 och 2017 med 3989
personer, medan befolkningen utanför tätorter minskade med 2663 personer under samma
tidsperiod. Sedan 2015 pekar dock även den siffran uppåt igen. År 2017 bodde 308 fler personer
utanför tätorter än 2015. Figur 1 jämför utvecklingen mellan 2010 och 2015 samt 2015 och 2017.
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Klintehamn
Romakloster
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Figur 1. Befolkningsutveckling i Gotlands tätorter

I nästan alla tätorter på Gotland växer befolkningen samtidigt som utvecklingen ofta pekar nedåt på
landsbygden. Från 2010 till 2017 minskade befolkningen i 54 av 92 socknar med mer än 2 %, i 17 av
dem med över 10 %. Däremot ökade befolkningen i 24 landsbygdssocknar med mer än 2 % i samma
tidsperiod, 9 av dem har vuxit med mer än 10 %. Anmärkningsvärt är att tillväxten inte bara har skett
i Visbyområdet (se Figur 14 på sidan 45). Utvecklingen i den närmaste tiden visar en delvis annan
bild. Mellan åren 2016 och 2017 ökade befolkningen i 34 socknar med mer än 2 % samtidigt som den
minskade i 22 socknar med över 2 %.
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Gällande åldersstrukturen avviker Gotland ganska tydligt från de siffror som gäller för hela riket.
Gotland har lägst andel ungdomar och högst andel pensionärer i Sverige. I Tabell 2 jämförs siffrorna
för Gotland med riksgenomsnittet.
Tabell 2. Åldersstruktur på Gotland jämfört med riksgenomsnittet (år 2017)

Åldersklass

Män
Kvinnor
Gotland
Riket
Gotland
Riket
0-1 år
1,9 %
2,4 %
1,8 %
2,3 %
2-5 år
4,3 %
4,9 %
3,8 %
4,7 %
6-9 år
4,5 %
5,0 %
4,4 %
4,7 %
10-12 år
3,2 %
3,6 %
2,9 %
3,4 %
13-15 år
3,1 %
3,4 %
2,9 %
3,3 %
16-18 år
3,2 %
3,4 %
2,9 %
3,1 %
0-18 år
20,2 %
22,7 %
18,7 %
21,4 %
19-24 år
7,3 %
7,4 %
6,2 %
6,9 %
25-44 år
22,1 %
26,9 %
21,1 %
25,8 %
45-64 år
26,6 %
24,8 %
27,6 %
24,5 %
19-64 år
56,0 %
59,1 %
54,9 %
57,2 %
65-79 år
18,8 %
14,3 %
19,1 %
15,2 %
80-84 år
2,8 %
2,2 %
3,5 %
2,8 %
85 år och äldre
2,1 %
1,8 %
3,8 %
3,4 %
65 år och äldre
23,7 %
18,3 %
26,4 %
21,4 %
Genomsnittsålder
43,6 år
40,3 år
45,8 år
42,1 år
Källa: SCB:s statistikdatabas, tabeller ”Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön” och ”Befolkningens
medelålder efter region och kön” (statistikdatabasen.scb.se, besökt 2018-09-13)

Befolkningsprognosen för Gotland4 till år 2027 visar, att befolkningen ska växa till 61 183 invånare
(+4,4 %). Andelen ungdomar ska öka lite till 21,2 % (män) och 19,5 % (kvinnor), men det förväntas
också att det ska finnas fler pensionärer, så att deras andel stiger till 26,2 % (män) och 29,3 %
(kvinnor). En särskilt stor ökning prognostiseras i åldersklassen 80 år och äldre. Det bodde 3581
personer i denna åldersklass på Gotland år 2017, men siffran förväntas öka med 1915 personer till
2027. Åldersgruppens andel förväntas därmed att stiga från 6,1 % till 9,0 %.

3.3 Näringsliv
Region Gotland är den största arbetsgivaren på ön. Totalt är ca 6500 personer eller nästan 20 % av
den arbetsföra befolkningen (18-64 år) anställda av Region Gotland. Drygt hälften av medarbetarna
arbetar inom vård och omsorg, en ytterligare tredjedel inom utbildning, fritid och kultur; 76 % av
Region Gotlands medarbetare är kvinnor. Huvudkontoret ligger på Visborgsområdet i Visby, men de
flesta verksamheterna är fördelade över hela Gotland (se Tabell 3).
De näst största arbetsgivarna, AB Svenska Spel och Försäkringskassan, tillhör även den offentliga
sektorn. AB Svenska Spel med 425 medarbetare och Försäkringskassan med 375 medarbetare . Båda
företagen har sina kontor belägna på Norrområdet i den norra delen av Visby. Den största privata
arbetsgivaren är PayEx Finance AB med 375 medarbetare. Störst inom den industriella sektorn är
Cementa AB i Slite med 240 anställda. De allra flesta företagen är dock mycket små och finns
framförallt inom jordbruk, handel och byggindustrin.5
Handeln är till stor del koncentrerad i Visby, där det finns tre viktiga handelsområden: innerstaden
(inkl. Östercentrum) såväl som Skarphäll och Stenhuggaren i utkanten av staden. Dagligvarubutiker

4
5

Statisticon AB: Befolkningsprognos 2018-2027 Region Gotland. Uppsala, u.å. (2018)
Antalen anställda gäller år 2016 och är tagna ur ”Gotland i siffror 2017”, s. 19
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finns därutöver i Hemse, Klintehamn, Slite, Roma, Fårösund, Lärbro, Burgsvik, Stånga, Havdhem,
Katthammarsvik, Ljugarn, Fole, Stenkyrka, Rone, När och på Fårö. (Källa: Gotland i siffror 2017, s. 65).
Koncentrationen av de större arbetsgivarna på få områden leder till en omfattande arbetspendling.
På grund av den stora befolkningsandelen på landsbygden är det många som kör bil till arbetet.
Därför är det föga överraskande att Bilinnehavet på Gotland uppgår till 611 personbilar per 1000
invånare, vilket är den högsta siffran i Sverige. Jämför man siffran med Riksgenomsnittet för
bilinnehavet exklusive storstadsregionerna6 är 528 personbilar per 1000 invånare., blir skillnaden
tydlig (Genomsnittet för hela riket är 479 personbilar per 1000 invånare.7

3.4 Service och utbildning
En serviceverksamhet som har stor betydelse för hela regionen är Visby Lasarett som fungerar som
akutsjukhus för hela Gotland. Centrala utbildningsverksamheter är Wisbygymnasiet med ca 1500
elever och Uppsala Universitet – Campus Gotland, där det under 2017 studerade ca 900 stycken
helårsstudenter. Alla dessa tre verksamheter är lokaliserade i Visby. Wisbygymnasiet har dessutom
lantbruksutbildning på Lövsta i Roma.
I Tabell 3 sammanställer redovisas verksamheter inom vård och omsorg, utbildning, kultur och fritid
som är viktiga även sett ur ett kollektivtrafikperspektiv.
Tabell 3. Offentliga serviceverksamheter med stor betydelse för kollektivtrafiken

6
7

T
T

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

Idrottshall

Ungdomsgård

Teater

X
X
X
X
X
X

Bibliotek

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Vuxenutbildning

Förskola

Särskilt boende
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Simhall

X
X

X
X
X
X
X
X

Ishall

X
X

Kultur och fritid

Skola 7-9

V
V
V
V
T
T

Utbildning

Skola F-6

Visby
Hemse
Klintehamn
Slite
Roma
Fårösund
Lärbro
Väskinde
Stånga
Havdhem
Dalhem
Endre
Fole
Garda
Sanda
Stenkyrka
Vänge
Storsudret
Östergarnslandet

Folktandvård

Vårdcentral (V)
Trygghetspunkt (T)

Vård och omsorg

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

Riket utan Stockholms, Västra Götalands, Skåne och Uppsala län.
Källa: Egen beräkning, baserad på SCB:s befolkningsstatistik och fordonsstatistik. Siffrorna gäller år 2017.
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Utöver det som redovisas i Tabell 3 finns det särskilda boenden i Bro och När, grundskolor F-6 i
Väskinde, Stenkyrka, Fole, Dalhem, Vänge, Sanda, Garda och Stånga och en idrottshall i Garda en
grundskola F-3 med förskola i Eskelhem och en grundskola F-6 samt två förskolor i Västerhejde.
Östergarnslandets grundskola finns i Kräklingbo, Sudrets grund- och förskola är belägen i Öja.
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4 Kollektivtrafiken på Gotland idag
4.1 Bakgrund
Region Gotland ansvarar såväl för landstings- som för de kommunala uppgifterna. Det innebär att
Regionen har ansvaret för all samhällsfinansierad kollektivtrafik vilket är en viktig förutsättning för
ett samordnat utbud. Det finns både allmän och särskild kollektivtrafik. Den allmänna
kollektivtrafiken regleras i lagen om kollektivtrafik; begreppet allmän innebär att alla får åka med. På
Gotland består den av landsbygdstrafik, såväl linjelagd som anropsstyrd trafik, och stadstrafiken i
Visby. Den särskilda kollektivtrafiken, där det krävs tillstånd för att åka med, består av färdtjänst,
sjukresor och skolskjuts.
Det pågår en samordning av skolskjutsar och allmän kollektivtrafik. Skolskjutsbussarna är öppna för
allmänheten som får åka med i mån av plats. För att utnyttja fordonen bättre kan enligt
transportörsavtalet, som gäller sedan 1 juli 2018, taxibilar och minibussar användas inte bara i
Närtrafiken, men även i alla former av särskild kollektivtrafik. Nytt i transportörsavtalet är att alla
resenärstyper kan samplaneras i samma fordon, t.ex. kan en färdtjänstresenär få dela bil med en
skolelev eller närtrafikresenär.

4.2 Utbud i landsbygdstrafiken
4.2.1 Linjelagd trafik
I dagsläget finns det 13 linjer inom den allmänna linjelagda landsbygdstrafiken. I tidtabellperioden
2018-2019 är linjesträckningar och utbudet som Figur 2 och Tabell 4 visar. Linje 14 upphörde som
egen linje den 15 juni 2018; turerna utgör numer en del av linje 11. Utbudet anges i antal turer för
varje riktning, uppdelat i vardags- och helgturer. Sommartidtabellen gällde från den 16 juni till den 19
augusti 2018, vintertidtabellen gäller från den 20 augusti 2018 till den 11 juni 2019.

Figur 2. Linjenät i landsbygdstrafiken 2018/19 (vänster: vintertidtabell, höger: sommartidtabell)
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På skoldagar trafikeras alla 13 linjerna med sammanlagt 145 turer om dagen, i tillägg finns det många
förstärkningsturer till och från Wisbygymnasiet. På helgdagar är utbudet betydligt mindre med bara
42 turer på fem linjer. Skillnaderna mellan enskilda turer på samma linje kan vara ganska betydande.
I synnerhet gäller det linje 61, där nästan varje tur har sin egen körsträcka. Förbindelserna Visby –
Burgsvik och Visby – Väskinde är fördelade på tre linjer vardera. Det gör att utbudet upplevs
svårbegripligt, inte minst av besökare.
Tabell 4. Utbud i landsbygdstrafiken i tidtabellperioden 2018-19

Linje Turernas dragning (anges bara för riktning A)

KörVintertidtabell
Sommartidtabell
längd Riktning A Riktning B Riktning A Riktning B
i km M-F L-S M-F L-S M-F L-S M-F L-S
10 Burgsvik – Hemse – Klintehamn – Visby
82,5 1
1
3*
2
2
3
Hemse – Klintehamn – Visby
56,9 5
2
4
3
5
1
3
Klintehamn – Visby
34,1 8
3
7
3
11
9
11
9
11 Vamlingbo – Burgsvik – Hemse – Roma – Visby
104,6 3
2L
2
1L
Burgsvik – Hemse – Roma – Visby
83,3 4
4
3
5
2
1
3
1
Hemse – Roma – Visby
57,7 6+F 2 8+F 1
6L
2L
6L
4L
Roma – Visby
18,3 1
1
12 Burgsvik – Hemse – Visby via Hejde
76,7 3
2
3
1
Hemse – Visby via Hejde
51,1 1
1
2
1
1
13 Hemse – Garde – Ljugarn – Roma**
55,5 2
2
Garde – Ljugarn – Roma
38,5 1
1
2
2
Ljugarn – Roma
28,3 1
20 Fårö Skär – Fårösund – Lärbro – (Slite –) Visby
81,3 3
3
3
3
Fårösund – Lärbro – Slite – Visby
69,5 5
5
6
5
6
3
8
3
Fårösund – Lärbro – Visby
56,7 6
5
4
1
2
1
22 Lärbro – Slite – Bäl – Visby
45,8 4
5
2
2
Slite – Bäl – Visby
38,0 4
3
4
1
3
S
S
24 Åminne – Bäl
18,1 1
1
27 Väskinde – Visby
12,1 2S
2S
32 Havdhem – Klintehamn
34,0 1
1
1
1
41 Sandviken – Katthammarsvik – Dalhem – Visby
63,0 3
3
5
3
Katthammarsvik – Hörsne – Dalhem – Visby
57,4 1
1
Katthammarsvik – Dalhem – Visby
52,5 5
2
5
2
2
2
1
51 Klintehamn – Visby via Sanda
39,3 3
3
2
2
61 Slite – Lärbro – Kappelshamn – (Väskinde –) Visby 62,2 2
1
2
1
3
2
Lärbro – Kappelshamn – (Väskinde –) Visby
51,8 3
2
2
Kappelshamn – (Väskinde –) Visby
43,8 3
3
3
2
3
2
Lummelundagrottan – Väskinde – Visby
13,4 2
1
2
1
Väskinde – Visby
12,6 2
2
2
2
62 Väskinde – Visby
18,1 2S
2S
Körlängden är ett medelvärde av längden för båda riktningar A och B.
* Fredagar körs en tur Visby – Burgsvik istället för Visby – Hemse.
** På sommaren trafikeras sträckan även med några turer av linje 11.
M-F helgfri måndag-fredag
L-S lördag, sön- och helgdag
+F tilläggstur på fredagskvällar
L varav en tur via Ljugarn
S endast skoldagar

Under Då sommartidtabellen råder, vilkens period motsvarar under skolornas sommarlov, förlängs
några turer av linje 11 söderut via Hamra till Vamlingbo på Sudret, som är utan linjelagd trafik i
vintertidtabellperioden. Detsamma gäller Fårö, dit några turer på linje 20 förlängs under sommaren.
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Därutöver går linje 13 från/till Hemse (istället från/till Garde) och linje 41 som går från
Katthammarsvik vidare till Sandviken.
Linjerna 10, 11 och 20 fungerar som stomlinjer och de står för 70 % av resandet i landsbygdstrafiken.
Linjerna 22, 41 och 61, som 2017 tillsammans hade en resandeandel av 16 %, är kompletteringslinjer
och betjänar trafikerar ett antal glesare befolkade områden med glesare befolkning som inte är
anslutna till en stomlinje. Övriga åtta linjer kan skiljas delas upp i pendlings- och skollinjer (12 och 51)
och rena skollinjer (13, 14, 24, 27, 32 och 62). Linjerna 14, 24, 27 och 62 trafikeras inte under
sommarlovet. ,medan Eftersom linjerna 13 och 32 har en viss betydelse för turisttrafiken trafikeras
de även under sommaren.

4.2.2 Närtrafik
Närtrafik är varumärket för den anropsstyrda trafiken på Gotland och utgör basutbudet där ingen
linjelagd trafik finns. Region Gotland har tecknat avtal med Samres som tar emot beställningar och
planerar turerna. Beställningen måste göras senast kl. 16 dagen innan en planerad resa ska
genomföras.
Hela Landsbygden på Gotland är indelad i 18 st. områden. Resenären blir hämtad vid sin bostad och
får åka till närmaste tätort (från några områden nås två tätorter) under två eller tre vardagar i veckan
enligt tidtabell. Från vissa områden kan man åka till två tätorter. Uppehållet i tätorten varar två till
tre timmar, därefter går turen tillbaka skjutsas resenärerna tillbaka till bostaden. För närtrafiken finns
följande hållplatser i tätorterna:
-

Fårösund: ICA Bungehallen, Kronhagsvägen och Stuxgården
Slite: Vårdcentralen, ICA, f.d. Pressbyrån
Visby: Lasarettet, Korpen (vårdcentral), Coop Öster, Willys
Klintehamn: Konsum, f.d. ICA Donnersgatan, Vårdcentralen
Hemse: Torget/Konsum, Vårdcentralen

Som hållplatserna visar ska närtrafiken tillgodose basbehovet av serviceresor, alltså köp av livsmedel
och läkarbesök.

4.3 Utbud i stadstrafiken
Stadstrafik finns i Visby och består av sex linjer, Tabell 5 och Figur 3 visar utbudet i tidtabellperioden
2018-2019. Giltighetsperioderna är samma som i landsbygdstrafiken.
Tabell 5. Utbud i Visby stadstrafik i tidtabellperioden 2018-2019

Linje Turernas dragning (anges bara för riktning A)

KörVintertidtabell
Sommartidtabell
längd Riktning A Riktning B Riktning A Riktning B
i km M-F L-S M-F L-S M-F L-S M-F L-S
1
Gråbo – Östercentrum – Lasarettet
9,1 18* 15
8*
7
Gråbo – Region Gotland – Österct. - Lasarettet
10,8 9
10
4
4
2
Östercentrum – Terra Nova
7,0 13
12
6
6
3
Visby busstation – Farmek (Österby)
5,6 2
1
2
1
Visby busstation – Hyvelgatan (Skarphäll)
3,1 3
3
3
3
4
Visby busstation – Flundreviken (Snäck)
4,9 4
4
7
4
7
4
5
Lasarettet – Gråbo – Terra Nova – Lasarettet
19,1 2 5+L 1 4+L 12+F 5+L 10 5+L
6
Visby busstation – Visby hamnterminal o. tillbaka
7,0 5
14
8
Körlängden är ett medelvärde av längden för båda riktningar A och B
* första turen går endast Pilhagsvägen – Östercentrum
M-F helgfri måndag-fredag
L-S lördag, sön- och helgdag
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+F tilläggstur på fredagskvällar
+L tilläggstur på lördagskvällar

Figur 3. Visby stadstrafiks linjenät 2018/19

Linje 1 är den viktigaste stadslinjen och stod för ca 74 % av resandet i stadstrafiken år 2017, följt av
linje 2 med ca 16 %. Sistnämnda Linje 2 förbinder bostadsområdet Terra Nova och handelsområdet
Stenhuggaren med busstationen. Linje 5 är en ringlinje som ersätter linje 1 och 2 på vardagskvällar
och helger samt i sommartidtabellen även mellan kl. 9 och kl. 15 på vardagar i sommartidtabellen.
Sträckan trafikeras i båda riktningarna, beroende på riktningen är de betecknade som 5A (motsols)
eller 5B (medsols). Linje 3 är avsedd för arbetspendling till industri- och handelsområdena Skarphäll
och Österby och linje 4 förbinder stadsdelen Snäck med stadens centrum. På sommaren tar sig
många badgäster med linje 4 till och från badet vid Gustavsvik. Linje 6 utgör förbindelsen mellan
busstationen och hamnterminalen för anslutning till och från färjorna.

4.4 Särskild kollektivtrafik
Region Gotland är den myndighet som beviljar färdtjänst- och riksfärdtjänsttillstånd. Taxor och
bestämmelser för färdtjänst och sjukresor beslutas av Regionfullmäktige. Taxeuppgifterna i detta
avsnitt är tagna från taxan som gäller i april 2018. Skolskjutsar är en del av den särskilda
kollektivtrafiken, även här är Region Gotland ansvarig myndighet.

4.4.1 Färdtjänst
Antalet personer med beviljade färdtjänsttillstånd var år 2017 var totalt 2284 stycken. Under 2016
genomfördes 44 000 färdtjänstresor och under 2017 genomfördes 46 000 färdtjänstresor. Under
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2016 och 2017 genomfördes 44 000 respektive 46 000 färdtjänstresor på Gotland. Taxan för
färdtjänst baseras på kilometeravstånd för resan och den differentieras mellan dag- och nattaxa.
Nattaxan gäller mellan kl. 22 och kl. 05. Egenavgiften betalas direkt till chauffören i bilen eller så
faktureras resenären i efterhand. Det minsta beloppet (0-4 km) är 44 kronor dagtid eller 55 kronor
nattid, det maximala beloppet (över 55 km) är 104 kr dagtid eller 114 kronor nattid.
Sedan 1 april 2018 finns en möjlighet för färdtjänstberättigade att köpa Länskort Plus, Förortskort
Plus eller Visbykort Plus. Färdtjänstresenärer som väljer att köpa Länskort Plus åker för en fast
månadskostnad i färdtjänsten men åker dessutom på kortet i busstrafiken över hela ön i
landsbygdstrafik och i stadstrafiken Visby. För Länskort Plus och Förortskort Plus uttages samma
avgift som för ett Länskort/Förortskort vuxen i busstrafiken. För närvarande är kostnaden för
Länskort Plus 750 kronor och Förortskort Plus 495 kronor för kalendermånad.
Barn och ungdomar upp till 20 år som är folkbokförda på Gotland reser gratis i kollektivtrafiken på
landsbygden med ”Bussiga kortet”. Barn och ungdomar upp till 20 år reser således gratis i färdtjänst
på landsbygden. För barn och ungdomar upp till 20 år som är folkbokförda på Gotland och är
beviljade färdtjänst erbjuds Visbykort Plus för färdtjänstresor inom Visby samt för bussresor i
stadstrafiken Visby. Kostnaden för Visbykort Plus är densamma som kostnaden för ett Visbykort
vuxen, för närvarande 370 kronor för en kalendermånad.

4.4.2 Färdtjänst i annan kommun
Region Gotland erbjuder färdtjänstberättigade att resa färdtjänst i annan kommun. Resan får vara
maximalt nio mil. En egenavgift av 90 kronor uttages för varje påbörjad tremilsintervall. Önskar
resenären resa längre än nio mil, får resenärer stå för hela kostnaden själv över niomilsgränsen.

4.4.3 Riksfärdtjänst
Under 2017 beviljades 7 beslut om riksfärdtjänstresa. Avgiften är reglerad i lagen (1997:735) om
riksfärdtjänst.

4.4.4 Sjukresor
Region Gotland erbjuder sjukresa i taxi, serviceresa, för personer som bedöms ha särskilda
medicinska skäl för resor till och från vårdinrättningar. Sjukresa med egen bil erbjuds till personer
som reser fler än åtta gånger under en fyraveckorsperiod till vårdinrättning. Alla som är i behov av
sjukresa erbjuds gratis resa i busstrafiken. Antal sjukresor i taxi var 29 000 år 2017. År 2017
genomfördes totalt 29 000 stycken sjukresor i taxi.
Egenavgift för serviceresa i taxi baseras på kilometeravstånd. Högkostnadsskydd finns på 1900 kronor
för resor under en 12-månadersperiod.
Samtliga bussar i landsbygdstrafiken på Gotland samt i stadstrafiken Visby är
tillgänglighetsanpassade. Alla hållplatser är inte tillgänglighetsanpassade. Ett stort arbete kvarstår
med att tillgänglighetsanpassa våra busshållplatser.

4.4.5 Skolskjuts
Skolskjuts ska erbjudas i de fallen ett skolbarn/en elev, från förskoleklass till årskurs 9, uppfyller
kriterierna för rätt till skolskjuts. Dessa kriterier omfattar bland annat avståndet mellan skola och
hem och/eller mellan busshållplats och hem. I möjligaste mån ska den allmänna kollektivtrafiken
nyttjas vilket innebär att det är av största vikt att hållplatser och tidtabell anpassas till skolornas
placering och tider.
Noteras bör att förskolebarn med vårdnadshavare samt gymnasieelever och vuxenstuderande inte
har rätt till skolskjuts, utan är beroende av den allmänna kollektivtrafiken.
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4.5 Övrig trafik
4.5.1 Upphandlad trafik
Den viktigaste förbindelsen mellan Gotland och fastlandet utgörs färjorna av färjetrafiken, ca 80 % av
resorna till och från Gotland går vattenleds. Färjetrafiken upphandlas av Trafikverket och det
nuvarande avtalet började 1 februari 2017 och gäller i tio fram till år 2027. Destination Gotland
bedriver två färjelinjer året om (Visby – Nynäshamn, Visby – Oskarshamn) och en tredje linje
sommartid (Visby – Västervik, 1 juni till 19 augusti). Det är mest Vanligen går två stycken tur-returförbindelser om dagen mellan Visby och Nynäshamn samt en tur-retur-förbindelse om dagen mellan
Visby och Oskarshamn. Vid sommartid och under storhelger finns det tillkommer fler turer. Restiden
enkel resa är på alla rutter omkring 3 tim 15 min på Nynäshamnslinjen, 2 tim 55 min på
Oskarshamnslinjen samt 2 tim 30 min på Västervikslinjen.

4.5.2 Kommersiell linjetrafik
Gotlands flygförbindelser till och från fastlandet bedrivs hela året som kommersiell linjetrafik.
Samtliga flyg avgår och ankommer från och till Visby flygplats är den enda flygplatsen på Gotland
med linjeflyg. Flygbolaget Braathens Regional Airlines (BRA) har flera dagliga avgångar till Bromma,
därutöver finns direktflyg några gånger i veckan till Malmö och Göteborg. Med flera dagliga direktflyg
till Arlanda flygplats, utförda av flygbolaget SAS, ges möjligheten att byta till den internationella
flygtrafiken. Sommartid trafikerar BRA med direktflyg till ytterligare ett antal destinationer i Sverige
(Umeå, Sundsvall, Östersund, Norrköping och Ängelholm) samt till Helsingfors.
Den kommersiella busslinjetrafiken på Gotland själv är inriktad mot anpassad till besökarnas behov
och trafikeras därför endast under sommaren. År 2017 2018 fanns följande två tre linjer:
-

-

Flygbussarna Airport Coaches trafikerar sträckan Visby hamnterminal – Östercentrum – Visby
flygplats.
Veckorna 26 till 33 trafikeras en linje mellan Kneippbyn och upp till tre olika platser nära
Visby innerstad (Inre hamnen, hamnterminalen och Östercentrum). Linjen bedrivs av bolaget
Perssons Buss, Visby.
Sliteexpressen trafikerades för första gången mellan 24 juni och 12 augusti 2018 på uppdrag
av Slite Strandby, trafikutövare var Bergkvarabuss. Linjen erbjöd 7 st. expressturer dagligen
från Slite Hamn och Slite Strandby till Östercentrum samt Inre Hamnen i Visby och tillbaka.
Det gjordes inga uppehåll mellan Slite och Visby.

En ny trafik kommer att inledas år 2018 där Geoshuttle AB ska transportera kryssningspassagerare
mellan kryssningskajen och Visby innerstad (Almedalen). Trafiken ska i huvudsak genomföras med
eldrivna fordon, men också andra fordon kan förekomma. Fordonen är anpassade för
rörelsehindrade personer.
Trafikföretag som bedriver kommersiell trafik får använda kollektivtrafikens hållplatser efter samråd
med Region Gotland. Biljettförsäljningen och spridningen av tidtabellsinformationen sköter företagen
själv. Trafikföretagen levererar tidtabellsdata till Samtrafiken och de får, efter samråd med Region
Gotland, montera egna tidtabellsanslag på hållplatserna i mån av utrymme.

4.6 Nåbarhet
En möjlighet att kvantifiera nåbarhet är att beräkna så kallade restidskvoter, alltså att jämföra
bussarnas restid med bilens. Då bussar använder samma infrastruktur som bilar gäller samma
hastighetsbegränsningar. Restiden med buss kan alltså i bästa fall vara lika lång som bilresan
(restidskvot = 1), normalfallet är dock att restiden för buss är längre (restidskvot > 1).
Tabell 6. Restider och restidskvoter mellan Visby och några utvalda orter på Gotland
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Ort

Avstånd till Visby
med bil (snabbaste
rutten) *)
Vibble
4,9 km
Hemse
51,6 km
Klintehamn
33,7 km
Slite
36,7 km
Romakloster
17,9 km
Fårösund
56,3 km
Tofta
20,1 km
Burgsvik
77,5 km
Katthammarsvik
48,5 km
Dalhem
19,4 km
Stenkyrka
23,8 km
Väskinde
12,2 km
*) Källa: Google Maps (tider i normal trafik)
**) Restid buss : Restid bil

Vanligaste (och
snabbaste) restid
med buss
0:18 h
1:00 h (0:50 h)
0:45 h
0:45 h
0:20 h
1:20 h (0:55 h)
0:34 h
1:30 h
1:05 h
0:30 h
0:30 h
0:20 h

Restid med bil *)

Restidskvot **)

0:08 h
0:49 h
0:33 h
0:35 h
0:19 h
0:53 h
0:22 h
1:11 h
0:47 h
0:21 h
0:23 h
0:15 h

2,25
1,22 (1,02)
1,36
1,29
1,05
1,51 (1,04)
1,55
1,27
1,38
1,43
1,30
1,33

Medelvärdet för restidskvoten av de i Tabell 6 listade relationerna är 1,36 – bussarnas restid är alltså
i genomsnitt 36 % längre än den kortaste restiden med bil. Restidskvoter mindre än 1 kan endast
uppnås ifall kollektivtrafiken kör på egen infrastruktur. I stadstrafiken bidrar t.ex. busskörfiler till att
bussarna kan undvika att fastna i bilköer. På landsbygden är däremot järnvägen det enda
kollektivtrafiksystem som kan vara snabbare än bilen.

4.7 Resenärsantal och resenärsgrupper
Regelbundet resande i kollektivtrafiken görs i mindre omfattning på Gotland än i riket i övrigt. I
Kalmar som intar näst sista platsen reser man mer än dubbelt så ofta kollektivt som på Gotland och i
de nordligaste länen är antalet kollektivtrafikresor per invånare betydligt större än på Gotland, se
Figur 4.
0
Stockholm
Uppsala
Västra Götaland
Skåne
Riket
Jönköping
Västerbotten
Västmanland
Jämtland
Gävleborg
Östergötland
Blekinge
Västernorrland
Örebro
Värmland
Södermanland
Norrbotten
Kronoberg
Halland
Dalarna
Kalmar
Gotland

20

40

60

80

100

120

140

160
141,1

97,4
97,0
87,9
81,9
54,1
50,8
50,2
49,8
47,3
46,0
42,4
41,0
40,3
40,1
39,9
37,2
35,6
35,0
34,0
31,7
15,1

Figur 4. Kollektivtrafikresor per invånare år 2017 (endast busstrafik)
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Om en resenär byter till en annan busslinje räknas det som ny resa i statistiken. Det låga resandet på
Gotland kan till en viss del bero på två faktorer, dels geografi och dels på linjenätets struktur som
båda kan bidra till att resenärer byter i mindre omfattning än på fastlandet:
-

-

Stadstrafik finns bara i en ort, Visby, och byte inom stadstrafiken är ganska ovanligt. Utöver
detta är stadstrafiken i Visby jämfört med andra städer av samma storlek förhållandevis lågt
utnyttjad.
De flesta resenärer inom landsbygdstrafiken når sitt resmål utan att byta till en annan
busslinje.
Stads- och landsbygdstrafiken är inte tillräckligt synkroniserade med konsekvensen att bara
få resenärer kan byta mellan de två systemen.
Det finns ingen busstrafik som passerar länsgränsen.

Figur 5 visar att antalet resenärer har, efter en betydande minskning mellan åren 2011 och 2013,
stabiliserat sig på en jämförelsevis blygsam nivå.
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Figur 5. Resenärer (antal påstigningar) i Gotlands kollektivtrafik

Trots att befolkningen ökade med 2,0 % i tidsperioden mellan åren 2011 och 2017 sjönk
resenärsantalet med 24 %. Det är skolungdomarnas resor med ”Bussiga kortet” som står för en hög
del8 av resandet, varpå antalet skolungdomar i gymnasieålder påverkar resandestatistiken mycket.
Den stora tillbakagången i resandet beror till största andelen på att år 2012 avskaffades gratisresorna
för skolungdomar i Visby stadstrafik. Samtidigt minskade antalet ungdomar i åldersklass 16-18 år
mellan 2011 och 2013 med 20 %, medan antalet barn/ungdomar mellan 10 och 15 år var konstant.
Sedan år 2014 har antalet ungdomar (13 år och äldre) stigit långsamt och kommer enligt prognosen
fortsätta att öka.
År 2017 gjordes omkring 887 700 resor med den allmänna kollektivtrafiken, varav ca 699 000 resor
(78,8 %) i landsbygds- och 187 000 resor (21,0 %) i stadstrafiken. De verkliga siffrorna torde dock vara
något högre: På grund av byten av tekniska komponenter i biljettsystemet blev, framförallt i april,
inte alla resenärer registrerade. Den verkliga siffran är med stor sannolikhet högre då inte alla
resenärer registrerades under framförallt april månad på grund av byte av tekniska komponenter i
biljettsystemet. I närtrafiken genomfördes bara samma år 1 700 resor (0,2 %).
När man jämför linjernas andel av resandet, se Figur 6, så är det stomlinjerna som har flest resenärer.
På sommaren står linje 10 för nästan en tredjedel av hela resandet, medan fördelningen är lite
jämnare största delen av året, då vintertidtabellen gäller i 10 månader. Linje 5 har en större andel
Under vintertidtabellperioden är andelen 43 %, på sommaren 21 %. Betraktar man bara landsbygdstrafiken
(Bussiga kortet gäller inte i stadstrafiken), är motsvarande siffror 55 % och 25 %.
8

20

Trafikförsörjningsprogram 2019

UTKAST Slutversion 2018-10-01

sommartid eftersom den ersätter linje 1 och 2 en längre period om större delar av dygnet än i
vintertidtabellen.
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Figur 6. Linjernas andel av resandet år 2017

En hög andel av resandet kan även bero på att det finns många turer, så att en jämförelse av den
genomsnittliga beläggningen per linje skulle vara intressant. Eftersom det inte räknas avstigande
resenärer finns uppgifterna inte i statistiken. Eftersom avstigande resenärer inte blir räknade är det
inte möjligt att beräkna beläggning. Istället jämförs medelvärdet av påstigande per tur. Här bör det
även beaktas att längden av en turs körväg spelar roll. Ju längre en tur är desto fler hållplatser
passerar den och desto fler resenärer kan stiga på.
25

20

15

10

5

0
12 11 20 10 51

1

22 13 14 61 24 32 41 62
Vintertidtabell

5

27

2

6

3

4

Sommartidtabell

Figur 7. Påstigande per tur (genomsnitt för år 2017)

Man ser att De mest trafikerade linjerna är inte alltid de som har högst beläggning. Linje 12, som är
den snabbaste förbindelsen mellan Hemse och Visby, har flest resenärer per tur, även om linjen bara
står för omkring 5 % av resandet i vintertidtabellperioden. Beläggningen är lägre sommartid,
eftersom det inte finns någon skolpendling och det är färre arbetspendlare.
Kollektivtrafikresenärer skiljs vanligtvis åt i olika resenärsgrupper genom taxan. På Gotland finns
följande grupper:

21

Trafikförsörjningsprogram 2019
-

UTKAST Slutversion 2018-10-01

Barn till 6 år som åker gratis i sällskap av en vuxen;
Barn och ungdomar från 7 till 19 år åker med det så kallade ”Bussiga kortet” gratis i
landsbygdstrafiken om de är folkbokförda på Gotland;
Student är en person äldre än 19 år som studerar på t.ex. universitet eller högskola och
måste kunna legitimera sig;
Vuxen är en resenär mellan 20 och 64 år som inte är student;
Pensionär är en person 65 år eller äldre;
Resenär som fyllt 80 år som reser gratis.

Studenter och pensionärer i landsbygds- och stadstrafiken samt ungdomar i stadstrafiken åker på en
reducerad taxa. Till gruppen ”övriga” räknas alla som av olika skäl inte ingår i en av de ovan nämnda
kategorierna. Det kan vara t.ex. resenärer med rollator eller med barnvagn som även får åka gratis.
Hur resandet fördelar sig på resenärsgrupperna, uppdelat på stads- och landsbygdstrafik, redovisas i
Figur 8.
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Figur 8. Relativa andelar av resenärsgrupperna (april – december 2017)

Det blir tydligt att den största resenärsgruppen då vintertidtabellen råder utgörs av ungdomar.
Nästan alla av dem (96,5 %) reser gratis med ”Bussiga kortet” vilket innebär att drygt 60 % av
resenärerna i landsbygdstrafiken åker gratis. På sommaren är bilden annorlunda, då är omkring
hälften av resenärerna vuxna, med anledning av att många besökare använder kollektivtrafiken.
Eftersom ”Bussiga kortet” inte gäller i stadstrafiken, åker ungdomar i mycket mindre utsträckning
med stadsbussarna än i landsbygdstrafiken.
Därutöver är det märkligt att andelen pensionärer är mycket lägre än deras relativa andel av
befolkningen, vilket blir särskilt tydligt på sommaren. Till en viss del beror det på att ungdomar även i
denna period är överrepresenterade, men trots det verkar det finnas anledningar varför pensionärer
åker kollektivt i mindre utsträckning än man kunde förvänta sig
48 % av alla resor gjordes av ungdomar, men deras befolkningsandel är 13,4 %. De reser i genomsnitt
mycket oftare än övriga resenärsgrupper. I Figur 9 visas att varje ungdom reste statistiskt sett nästan
31 gånger i tidsperioden 1 april till 16 juni samt 21 augusti till 31 december (210 dagar), medan en
pensionär åkte buss bara drygt 4 gånger och en vuxen gjorde genomsnittligt 5,6 kollektivtrafikresor i
samma tidsperiod.
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Figur 9. Relativa andelar av befolkningen (2017) och resandet (1/4-16/6 och 21/8-31/12 2017)

Betraktar man resenärsgrupperna per linje (se Figur 10) så framträder inte bara skillnaden mellan
stads- och landsbygdstrafik, men skillnaderna mellan de enskilda linjerna, beroende på deras
funktion. Skollinjerna 24, 27 och 62 används nästan uteslutande av ungdomar och på linje 3 är ca
80 % av resenärerna vuxna eftersom den linjen används för arbetspendling.
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Figur 10. Resenärsgruppers andelar, linjevis (april – december 2017)

Skillnaderna mellan sommar- och vintertidtabellperioden är stora. Andelen vuxna är mycket större på
sommaren, eftersom skolpendlingen faller bort och att många sommargäster reser med
kollektivtrafiken.

4.8 Marknadsandel och kundnöjdhet
Kollektivtrafikens marknadsandel och kundnöjdheten analyseras utifrån enkätundersökningar som
görs genom Kollektivtrafikbarometern.9 För 2017 låg kollektivtrafikresors andel av det motoriserade
resandet på 8 %, vilket är den näst minsta i hela landet. Se vidare information i Figur 11.

Kollektivtrafikbarometern (Kolbar) är en enkätundersökning, branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik
koordinerar aktiviteterna. Varje månad intervjuas ett antal representativt utvalda personer i hela landet. En
sammanställning av resultaten publiceras årligen (se http://www.svenskkollektivtrafik.se/verktyg-ochsystem/kollektivtrafikbarometern/).
9
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Figur 11. Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet på Gotland

Den låga andelen av det kollektiva resandet innebär att det inte är så många resenärer som deltagit i
undersökningen. Exempelvis beräknades marknadsandelen för år 2017 utifrån svar av 96 kunder,10
sammanlagd svarade 701 personer. Därför måste diagrammets siffror användas med viss
försiktighet, eftersom basen statistiskt sedd är låg.
2017 var 54 % av kunderna på Gotland nöjda med kollektivtrafiken som helhet (Figur 12), vilket är
något lägre än riksgenomsnittet som ligger på 58 %, men det visar att kollektivtrafikresenärerna på
Gotland i stort sett delar uppfattningarna med andra resenärer i landet. På frågan efter nöjdheten
med senaste resan svarade 80 % att de var nöjda, riksgenomsnittet ligger på 76 %. Mycket större är
däremot skillnaden i allmänhetens nöjdhet, vilken även inkluderar icke-kunder: På Gotland låg den
allmänna nöjdheten med 32 % väsentligt under riksgenomsnittet (51 %) och var därutöver det lägsta
värdet i Sverige. Det är stora skillnader i allmänhetens nöjdhet, där icke-kunder inkluderas, när man
jämför Gotlands resultat på 32 % och riksgenomsnittet på 51 %.
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Figur 12. Nöjdhet med kollektivtrafiken

Förmodligen vet De som sällan eller inte åker kollektivt vet för lite om utbudet. En tredjedel av ickekunderna svarade att de inte vet hur de kan åka kollektivt eller så jämför de med bilens flexibilitet
vilken aldrig kan uppnås med kollektivtrafik. På frågan ”Jag kan använda bolaget för de flesta resor
jag gör” svarade 71 % av icke-kunderna nej.

En person definieras som kund om den har rest med kollektivtrafik minst 1-3 gånger om månaden; en person
som har rest kollektivt i mindre utsträckning definieras som icke-kund.
10
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Den låga utnyttjandegraden av kollektivtrafiken kan också bero på att linjer och turer är begränsade
och resenärer saknar möjligheten att nyttja kollektivtrafiken på ett sätt som passar deras respektive
förutsättningar. Endast 18 % av icke-kunderna menade att avgångstider passade deras behov.

4.9 Biljettsystemet och taxan
Biljettsystemet som används är ett molnbaserat system där all data lagras i molnet istället för på
busskortet (resekort). Resenärerna laddar sitt kort med en eller flera produkter via kollektivtrafikens
hemsida eller i appen Ridango. I bussarna säljs alla biljettyper och betalsättet är med betalkort eller
kontantbetalning. En resenär behöver ha ett busskort vid köp av alla typer av periodbiljetter eller
reskassa.11 Vid köp av enkelbiljetter behövs inget busskort. På Visby busstation kan alla biljettyper
köpas under öppettiderna kl. 08.00-17.00 på vardagar. Bussbiljetter säljs också på Turistbyrån vid
Donners plats i Visby samt ombord på Destination Gotlands färjor. Sedan sommaren 2018 säljs
bussbiljetter även i Pressbyråns butiker på Östercentrum i Visby och i Roma.
Nuvarande taxa som gäller för all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor innehåller många
olika produkter och resenärskategorier. Produkterna 24- och 72-timmarskort, länskort och
förortskort Visby är giltiga i både stads- och landsbygdstrafiken. Priset för en enkel resa är fast inom
stadstrafiken i Visby, för landsbygdstrafiken är priset beroende av resans längd där sex prissteg finns.
De flesta produkterna har ett lägre pris vid förköp. Resenär som har reskassa får 30 % rabatt vid köp
av enkelbiljetter i bussarna. För närtrafiken gäller en enhetstaxa och särskild biljett behöver lösas då
länskort eller andra periodkort inte gäller i närtrafiken.

4.10 Ekonomi
År 2017 fick Region Gotland 12,7 miljoner kronor i intäkter från den linjelagda kollektivtrafiken.
Intäkterna kommer från biljettförsäljning. Kostnaderna för kollektivtrafiken var 55,1 miljoner kronor
och detta motsvarar en självfinansieringsgrad på 23 %. Siffran är visserligen låg men inte ovanlig för
kollektivtrafik på landsbygd. Härtill bidrar också att drygt hälften av alla resenärer får åka gratis (se
avsnitt 4.7).

Reskassa betyder att en summa pengar (minst 100 kr) laddas på ett busskort och används sedan för köp av
rabatterade enkelbiljetter i bussen.
11
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Figur 13. Kollektivtrafikens trafikeringskostnader (endast busstrafik) per invånare 2017

En jämförelse av trafikeringskostnaden per invånare visar att Gotland har, med stora avstånd från
övriga län, den lägsta siffran i hela landet, se Figur 13. Det innebär att på alla andra håll i landet
satsas det mycket mer resurser på kollektivtrafiken. Om det satsades lika mycket som i
riksgenomsnittet (2168 kronor per invånare) så fick kollektivtrafikens kostnad på Gotland vara 127
miljoner kronor årligen. Även om man tog bort de tre länen med de högsta kostnaderna vore
medelvärdet 1793 kronor och därmed nästan dubbelt så hög som på Gotland vilket motsvarar en
total kostnad på 105 miljoner kronor.
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5 Behovsanalys
Människor är olika och har därför helt olika resebehov. De ska ta sig till arbetet, till skolan, har
beställt tid hos läkaren, vill besöka biblioteket eller ska träffa en vän. På eftermiddagen vill de kanske
träna och därefter ska de gå och handla. Därutöver har även varje enskild person olika resmönster,
beroende på tidpunkt på dagen, årstid eller vädret. Olika resmål i vardagen kan till exempel vara att
åka till arbetet, skolan, läkaren, biblioteket, träningen eller att åka till en affär och handla. Utöver
detta kan varje enskild person också ha individuella resmönster beroende på exempelvis vilken tid
det är på dagen, vilken årstid eller väder det är. Samtidigt ger bilen möjligheten att uppfylla just
dessa behov på ett enkelt sätt utan att man är tvungen att anpassa sig till en tidtabell. Även om
kollektivtrafiken inte kan säkerställa en lika stor oftast har en lägre flexibilitet jämfört med bilen
måste tidtabellen givetvis vara anpassad till resenärers behov så bra som möjligt.
Region Gotlands serviceutbudsstrategi ska säkerställa en levande landsbygd där det är attraktivt att
bo. Kollektivtrafiken är en viktig del i strategin, eftersom serviceverksamheterna ska kunna nås utan
bil.
Under samrådsprocessen för trafikförsörjningsprogrammet har många olika synpunkter inkommit.
Utifrån dessa synpunkter och med hänsyn till serviceutbudsstrategin är de identifierade
kollektivtrafikbehoven sammanställda i detta kapitel. Behoven syftar inte bara till utbudet utan även
till t.ex. infrastruktur och teknik.
Under hösten 2018 genomförs en resvaneundersökning på Gotland, undersökningen kommer att
presenteras våren 2019 och kommer därmed inte att kunna arbetas in i detta
trafikförsörjningsprogram.

5.1 Utbud baserat på resenärers behov
Utbudet måste bli bättre anpassat till resenärers behov. Det gäller såväl de som bor på Gotland året
runt som alla delårsboende och besökare.

5.1.1 Pendlare
På vardagar är den största andelen av resenärerna pendlare, det gäller framförallt följande grupper:
-

-

Arbetspendlare från landsbygden till Visby
Arbetspendlare från Visby till större verksamheter på landsbygden t.ex. till Cementa i Slite,
vårdcentraler eller äldreboenden.
Arbetspendlare inom Visby
Gymnasieelever från landsbygden till Wisbygymnasiet
Skolelever till skolorna ifall de inte åker med skolskjutsarna Grundskoleelever som anvisats
allmän kollektivtrafik samt grundskoleelever som genom fria skolvalet valt annan skola än
anvisad.
Barn med vårdnadshavare till och från förskolan.

En utmaning är att skolans sluttider kan variera över veckodagarna. Dessutom går många skolelever
på aktiviteter efter skolan, såsom idrott, musik eller liknande och behöver kunna ta sig till
aktiviteterna och sedan kunna åka hem. Arbetspendlare som vill uträtta ärenden eller delta i
aktiviteter efter arbetet och åka hem senare på dagen är också en utmaning att planera
kollektivtrafik för.

5.1.2 Service- och utbildningsresenärer
Det andra stora vardagliga reseärendet En stor reseanledning är resor till service vilket sammanfattar
resor till läkare eller vårdcentraler, till myndigheter eller till dagligvarubutiker. Härtill hör dessutom
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resenärer inom vuxenutbildningen som reser till Folkhögskolorna i Fårösund och Hemse.
Linjedragningar ska underlätta förbättra möjligheten att nå verksamheterna med kollektivtrafik,
vilket också innebär att tidtabellerna behöver anpassas till öppettiderna så långt som möjligt.

5.1.3 Fritidsresenärer
Slutligen finns så kallade fritidsresor som varierar över tid och vart resan ska gå. Det kan vara
utflykter runt om på ön eller till Visby för idrottsaktiviteter, utställningar, konserter eller
restaurangbesök till exempel. Under sommaren tillkommer många resmål. Traditionellt görs de flesta
fritidsresorna på helgerna, men andelen fritidsresor på vardagar har vuxit kraftigt. Variationen av
resmål och restider är alltså mycket stor, vilket gör det till en utmaning att uppfylla alla behov med
kollektivtrafik. Det gäller också i stor utsträckning de behov som delårsboende och besökare har, då
det finns turistiska resmål som är belägna långt ifrån en busshållplats.

5.1.4 Hela resan-perspektivet och multimodalitet
En resa från dörr till dörr innebär ibland att byten mellan olika färdmedel behövs till exempel från
buss till minibuss eller till cykel. Där hela resan inte kan genomföras med kollektivtrafik kan
pendlarparkeringar för cykel eller bil vara ett bra komplement. Det är viktigt att tekniken finns för att
söka och köpa biljett för hela resan även om byte av trafikslag behövs.
En väldigt stor betydelse har givetvis anknytningen till och från förbindelserna med fastlandet, alltså
färjorna och flygen. Bussarna ska ansluta på Visby hamnterminal till och från båtarnas vanligaste
avgångs- och ankomsttider. Eftersom variationen av avgångs- och ankomsttiderna är stor över året
behövs det en fördjupad dialog med Destination Gotland för att kunna förbättra anslutningarna.
Bussarna på linje 20 (Fårösund – Visby) ska därutöver ansluta till Fårösundsfärjan.
Visby flygplats trafikeras av flygbolagen i större utsträckning sommartid än under vinterhalvåret
resten av året. Därför körs, under omkring tio månader om året, få bussanslutningar till och från
flyget under vintertidtabellperioden.12 Det har upplevts som svårt att planera kollektivtrafik under
vinterperioden då flygens ankomst och avgångstider varierar under perioden och mellan veckodagar.
Sedan ett antal år tillbaka körs kommersiell busstrafik till och från Visby flygplats under sommaren.
På grund av den ganska glesa befolkningen kan många områden inte anslutas till den linjelagda
trafiken. Som basutbud i dessa områden finns istället närtrafiken, en områdesbaserad13 anropsstyrd
trafik. I framtiden planeras att utveckla närtrafiken att även erbjuda anropsstyrd kollektivtrafik för
anslutning till den linjelagda trafiken. För det behövs en samordning med linjetrafikens tidtabeller, så
att resenärerna enkelt och snabbt kan byta fordon. Möjligheten att beställa anropsstyrd trafik
behöver utvecklas så att förbeställningstiden kortas så mycket som möjligt samt att sättet att
förbeställa följer med i teknikutvecklingen, för närvarande går det endast att boka resorna inom
Region Gotlands verksamhetsområde genom telefonsamtal.
Utöver anslutningar ska även den så kallade multimodaliteten förbättras. Det innebär framförallt en
tätare samordning av de olika trafikslagen. Det ska vara enklare att använda både cykel och
kollektivtrafik. Möjligheten att ta med cyklar på bussen ska utredas utökas, släpvagn för cyklar
används mycket i andra delar av Europa och ska utredas som alternativ till cykelställ på bussen. Att
erbjuda lånecyklar på de större bytespunkterna kan bör också utredas. Att bedriva cykeluthyrning på

I vintertidtabellen 2018/19 trafikeras två turer varje vardag till och från flygplatsen på linje 61.
Områdesbaserad innebär i det här fallet att resenären blir hämtad hemma och körd tillbaka hem, det finns
alltså inga hållplatser. Av- och påstigning på resmålet (närmaste tätort) sker däremot vid fasta hållplatser enligt
tidtabell.
12
13
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bytespunkter är inte en verksamhet som ingår i Region Gotlands uppdrag men förutsättningar för
cykeluthyrning kan ges.

5.2 Infrastruktur
Genom investeringar i infrastrukturen gör man resan tryggare och underlättar byten inom
kollektivtrafiksystemet såväl som mellan kollektivtrafik och andra färdmedel. Alla bytespunkter och
de mest utnyttjade hållplatserna ska vara utrustade med hållplatsstolpe på båda sidorna av vägen,
hållplatsnamn, tidtabellsanslag, väderskydd och belysning. Miniminivån på hållplats ska vara
hållplatsstolpe på båda sidorna av vägen, hållplatsnamn samt tidtabellsanslag. Upprustningen av
hållplatserna är en del av det löpande arbetet och ingår därför inte som ett mål i detta program.
Väntsalen på Visby busstation bör ha en generös öppettid och bemannad under lämpliga tider.
En åtgärd för att minska bilåkandet är att bygga pendlarparkeringar som kan användas gratis när man
fortsätter sin resa med kollektivtrafik. För att säkerställa en tillräckligt hög attraktivitet krävs det ett
bra kollektivtrafikutbud. Pendlarparkeringar skulle därför företrädesvis byggas längs stomlinjerna,
såsom de redan befintliga parkeringarna vid hållplatserna Lye (linje 11), Takstens och Othems kors
(båda vid linje 20). Det ska utredas ytterligare lägen för pendlarparkeringar, primärt i Burgsvik och
Fårösund.
Även för de som cyklar ska det bli enklare att använda kollektivtrafiken. Redan idag kan man lämna
sin cykel i ett låst cykelgarage vid Visby busstation, för resenärer med länskort ingår plats i
cykelgaraget. De övriga bytespunkterna, med prioritering av Hemse, Klintehamn och Slite, bör
utrustas med liknande låsta cykelgarage. Cykelparkeringar med väderskydd för cyklar behöver också
planeras vid ett antal hållplatser.

5.3 Biljettsystemet och taxan
Utvecklingen av teknik för biljettköp går väldigt snabbt framåt. Att möjliggöra förutsättningar för
resenärer att på enkla och via snabbt funna kanaler kunna köpa sin biljett är viktigt för att få behålla
och få fler resenärer. Försäljning bör finnas via olika kanaler såsom biljettautomater, på
försäljningsställen med generösa öppettider samt i appar etc. Behov finns att gå igenom
kollektivtrafiktaxan från grunden för att kunna erbjuda ett lagom antal lättförståeliga produkter till
rätt pris.
Betalkortbetalning i bussarna har införts under sommaren 2018 och ytterligare
betalningsmöjligheter, t.ex. med Swish, ska utredas. Idag är en kund som vill byta mellan Närtrafiken
och linjetrafiken tvungen att köpa en ny biljett. Närtrafiken måste därför integreras i
landsbygdstrafikens taxa så att resenären bara behöver köpa en biljett för hela resan.

5.4 Information
Information är viktig för både resenärer och planerare. Resenärerna måste ha kännedom över
trafiken (tidtabell, eventuella förseningar, taxan) medan trafikplanerarna måste känna till resvanor
för att kunna anpassa trafiken till behoven. Alla resor bör vara sökbara, biljett ska kunna köpas för
hela resan även om byte av trafikslag behöver göras. Med alla resor avses här linjelagda bussturer,
närtrafik och skolturer.
De redan befintliga informationssystemen behöver vidareutvecklas, t.ex. för att kunna få bättre
realtidsinformation. Möjligheten att informera resenärer via skärmarna i bussen ska utnyttjas i större
omfattning. Även kommunikationen över ytterligare kanaler som ”sociala medier” kunde bidra till att
kunderna blir bättre informerade. Det underlättas därigenom att resenärer sedan 2016 har
möjligheten till gratis internetuppkoppling (WiFi) på alla bussar.
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5.5 Beteendepåverkan
En övergång från bilsamhället till ett mer hållbart transportsystem sker inte av sig själv. Satsningar på
kollektivtrafiken är mycket viktiga men det behövs samtidigt även åtgärder utanför
kollektivtrafiksystemet. Varje resa med bil medför så kallade externa kostnader (konsekvenser från
buller, utsläpp och förbrukning av resurser) som användarna betalar bara i mycket liten utsträckning.
En förändring kan dock bara ske på riksnivå och kommer att kräva lång tid. Några kortsiktiga åtgärder
vore t.ex. att reducera utbudet av parkeringsplatser, förenhetliga och höja parkeringsavgifter och
införa en vägavgift.
Att enbart öka det kollektiva resandet har begränsad effekt för transportsystemets miljöpåverkan
och resurseffektivitet, om bilens marknadsandel fortsätter att vara hög. På lite längre sikt behöver
därför en betydande del av bilresandet flyttas över till kollektivtrafiken. I detta sammanhang är
satsningar på kollektivtrafiken mycket viktiga men det behövs samtidigt även åtgärder utanför
kollektivtrafiksystemet.
Sett utifrån ett kollektivtrafikperspektiv vore det önskvärt att åtgärder genomfördes, som direkt eller
indirekt främjar kollektivtrafiken genom att påverka människornas beteende. Ett exempel är att
arbetsgivaren betalar kostnaden för arbetspendlingen om medarbetaren åker med kollektivtrafik. Ett
annat exempel är utbudet och priset av parkeringsplatser. Bra kollektivtrafik möjliggör att ett lägre
parkeringstal kan användas vid nybyggnation av bostads- och handelsområden, vilket kan bidra till
ett reducerat bilägande. På längre sikt kunde man reducera antalet parkeringsplatser även i befintliga
områden, under förutsättningen att kollektivtrafiken förbättras samtidigt. Även höjda
parkeringsavgifter har en styrande effekt. Som tredje exempel kan man nämna bilpooler, som bidrar
till att färre människor är tvungna att äga en egen bil. Alla dessa åtgärder ligger dock utanför
trafikförsörjningsprogrammets tillämpningsområde.
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6 Strategiska inriktningar
6.1 Nationella mål
6.1.1 Nationella transportpolitiska mål
De nationella transportpolitiska målen, utförda i regeringens proposition 2008/09:93 och antagna av
Riksdagen den 20 maj 2009, hör till utgångspunkterna för det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Det övergripande målet är preciserat genom funktions- och
hänsynsmålet:
Övergripande målet
Funktionsmålet
Tillgänglighet

Hänsynsmålet
Säkerhet, miljö och
hälsa

Transportpolitikens mål ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och
näringslivet i hela landet.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till
att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.
Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors
respektive mäns transportbehov.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till
att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att
miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.

6.1.2 Miljö- och klimatmål
Det svenska miljömålssystemet består av det övergripande generationsmålet och 16
miljökvalitetsmål, varav de följande tre har beröringspunkter med trafiksystemet:14
Begränsad
klimatpåverkan

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär
att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för
hållbar utveckling inte äventyras.

Frisk luft
God bebyggd miljö

Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala
målet kan uppnås.
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och
kulturvärden inte skadas.
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar
ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Den 15 juni 2017 beslutade riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (formulerat i proposition
2016/17:146), i vilket miljömålen preciseras och ytterligare etappmål och åtgärder är formulerade.
Transportsektorn ska uppfylla följande mål:

14

Uppgifter hämtades från www.miljomal.se, besökt den 5 april 2018.
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Växthusgasutsläppen från inrikes transporter (utom inrikes luftfart som ingår i EU ETS) ska minska
med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010.

6.1.3 Branschgemensamma mål
6.1.3.1 Miljömål
Förutom de miljö- och klimatmål som formulerades av regeringen finns det också specifika mål i
kollektivtrafikbranschen. Organisationen Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik
(Partnersamverkan) beslutade i november 2013 juni 2018 en reviderad version av det
branschgemensamma miljöprogrammet, som kommer att revideras i år. Visionen är att
Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle.
Miljöpolicyn är att:
Kollektivtrafiken i Sverige bidrar till ett hållbart resande genom att minska behovet av
privatbilstransporter med en utökad och attraktiv kollektivtrafik och genom att ständigt minska våra
egna verksamheters miljöpåverkan.
För att nå denna vision formulerades Den branschgemensamma miljöpolicyn är utgångspunkt för
följande tre miljömål:
Klimat- och
Energimål*
Luftkvalitetsmål**
Bullermål

2016
25

2025
2030
Koldioxidutsläpp (g CO2/pkm)
15
7
Förändring från 2016
–40 %
–70 %
Energianvändning (kWh/pkm)
0,27
0,20
0,16
Förändring från 2016
–25 %
–40 %
Kväveoxider (g/kWh)
1,8
0,7
0,3
Partiklar (mg/kWh)
10,5
8,0
7,0
För närvarande kan inte ett kvantifierat mål för buller formuleras. Införande
av elbussar är den åtgärd som mest kraftfullt bidrar till sänkta bullernivåer i
stadstrafik.

pkm Personkilometer
* Sammantaget mål för spårtrafik, busstrafik och fartygstrafik under allmän trafikplikt
** Mål för busstrafik under allmän trafikplikt
Just nu (april 2018) pågår en revidering av miljöprogrammet. Det branschgemensamma
miljöprogrammet ska fungera som stöd vid utformandet av miljöprogram inom kollektivtrafikens
delbranscher buss, taxi och tåg. Därför rekommenderas det att programmets miljömål inte bör
tillämpas direkt på den regionala verksamheten.
6.1.3.2 Fördubblingsmålet
Fördubblingsmålet framtogs år 2008 av Partnersamverkan, där de viktigaste organisationerna i
kollektivtrafikbranschen samarbetar. Målet är uppdelat i
-

Övergripande målet: Kollektivtrafikens marknadsandel ska fördubblas på sikt
Delmål: Antal resor med kollektivtrafik ska fördubblas till år 2020 jämfört med år 2006

I en rapport15 beskrivs åtgärder hur målet kan nås, med antingen kollektivtrafikfrämjande åtgärder
eller bilhämmande åtgärder såväl som en kombination av båda.

Helen Lindblom, Anders Bondemark, Karin Brundell-Freij, Eva Ericsson: Fördubblad marknadsandel för
kollektivtrafik till år 2030. Hur kan vi nå dit och vad blir konsekvenserna? WSP Analys & Strategi, Göteborg 2016
15
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Fördubblingsmålet gäller endast resor med motoriserade färdmedel. Basår är 2006, fördubblingen av
marknadsandelen ska nås senast år 2030.16

6.2 Regionala mål
6.2.1 Vision Gotland 2025
Vision Gotland 2025 fungerar som regional utvecklingsstrategi och blev antagen av
kommunfullmäktige den 18 juni 2008. Det är följande övergripande mål som ska leda utvecklingen:






Minst 65 000 invånare bor på Gotland.
Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet.
Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen.
Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.
Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor.

I kapitlet Hållbara kommunikationer och kommunikationssystem fördjupas de övergripande målen
genom målbilden
Gotland har som en integrerad och dynamisk region i Europa och som ett centrum i Östersjöområdet
en transportstruktur som gynnar tillväxt och utveckling och som är miljömässigt hållbar.
såväl som sex strategier, vilka är huvudsakligt inriktade på en förbättring av förbindelserna till
fastlandet och en bättre integration i Östersjöregionen. En av strategierna rör också kollektivtrafiken:
Verka för ett långsiktigt hållbart kommunikationssystem; ekonomiskt, socialt och ekologiskt.
I samma kapitel konkretiseras bådadera i avsnittet Resa på Gotland genom fyra målbilder:





Alla människor på Gotland ska ha möjlighet att effektivt, säkert och på miljömässigt
långsiktigt hållbart vis förflytta sig mellan bostad, arbete, skola och fritidsaktiviteter.
De lokala transportsystemen ska vara säkra och tillgängliga för alla.
Cykelåkandet ska öka med 30 procent över en 15-årsperiod.
Genom att 140-vägarna utvecklas till snabba och säkra matarvägar och kollektivtrafikens
stomlinjer byggs ut, krymps avstånden på Gotland.

6.2.2 Region Gotlands styrmodell
Styrmodellen har det övergripande målet i Vision Gotland 2025 som utgångspunkt. I perspektivet
samhälle finns det tre målområden med flera mål. Åtminstone ett mål i varje område rör
trafiksystemet och därmed också kollektivtrafiken.
Social hållbarhet
Ekonomisk
hållbarhet
Ekologisk hållbarhet

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen regional
balans
Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
Gotlands klimatavtryck ska minska

6.2.3 Energi 2020 – energiplan för Region Gotland
Baserad på de två energimålen i Vision Gotland 2025 utvecklades energiplanen för Gotland, Energi
2020, som antogs av regionfullmäktige den 16 juni 2014. Med planen konkretiserades målen på ett
ambitiöst sätt. Det övergripande målet är
16

dito, s. 8
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Lokala tillgångar på förnybar och återvunnen energi motsvarar hela energianvändningen i det
gotländska samhället, inklusive industrins behov.
Därutöver finns fem delmål varav de följande tre gäller även transporter:
Förnybarhetsmål
Klimatmål
Effektiviseringsmål

Till år 2020 är målet att klara 100 procent förnybar energiförsörjning för
hushåll och näringsliv på Gotland, utom till cementindustrins
bränslebehov.
Genom omställning från fossila bränslen till förnybar energi har
klimatpåverkande utsläpp från energianvändningen på Gotland minskat
med 45 procent från år 1990 till år 2020.
Energihushållning har gett minskad användning av inköpt el och tillförda
bränslen med i genomsnitt 1,5 procent per år för bostäder, lokaler och
service, transporter och handel under 2010-2020.

För kollektivtrafiken finns det följande delmål som anknyter till alla ovan nämnda målen:
Kollektivtrafiken på Gotland drivs till 100 procent av förnybar energi, främst lokalproducerad biogas
från och med år 2020. Upphandling med miljökrav på samhällsbetalda resor och upphandlade
transporter som t ex färdtjänst och avfallsinsamling har lett till att dessa sker med fordon som drivs
av förnybara drivmedel.
Därutöver rör följande åtgärder i kapitlet ”Energistrategi till 2020” kollektivtrafiken. Region Gotland
ska




Väga in möjligheterna till kollektivtrafik som ett av de viktiga kraven när lokalisering av större
nya bostadsområden beslutas.
Långsiktigt förbättra kollektivtrafiken, i första hand genom en satsning på stomlinjerna. Pröva
snabba pendlingsturer från ytterområdena, till exempel Burgsvik och Fårösund.
Undersöka utökad samordning av kollektivtrafik och skolskjutsar (pågående uppdrag) som
leder till utökat utbud av kollektivtrafik.

6.2.4 Strategi ”Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”
I strategin beskrivs hur det framtida offentliga serviceutbudet ska utformas. Serviceverksamheterna
är hierarkiskt uppdelade i fyra servicenivåer, ju högre nivån är desto färre (och större) blir områdena.
På basnivån (närservice) är det åtta serviceområden med de större orterna (mer än 750 invånare)
som utgångspunkt. Två av dessa områden, Storsudret och Östergarnslandet, saknar dock ett större
centrum och har därutöver en stor andel delårsboende. Inom var och en av de åtta serviceområdena
förväntas medborgarna kunna ta sig till och från servicen.
De i denna strategi nämnda serviceverksamheterna utgör viktiga resmål på Gotland, så
kollektivtrafikplaneringen ska ta särskild hänsyn till dem.
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7 Mål och åtgärder för Gotlands kollektivtrafik
7.1 Kollektivtrafikens samhällsnytta
Kollektivtrafiken gör nytta både för den enskilda resenären och för samhället som helhet. Satsningar
på kollektivtrafiken kan därför anses som lönsamma i ett samhällsutvecklingsperspektiv.
Fördelarna med kollektivtrafiken för den enskilda resenären är att
-

man är oberoende av bilen,
det finns en stor tillförlitlighet, eftersom man vet redan före resan hur lång tid den tar och
när man är framme,
man kan åka på ett tryggt och säkert sätt,
man kan utnyttja restiden mycket bättre, t.ex. läsa, arbeta eller vila,
man reser kostnadseffektivt och
man reser miljövänligt.

Sett ifrån hela samhällets perspektiv är kollektivtrafiken viktig på grund av följande faktorer:
-

Utsläppen av växthusgaser, luftföroreningar och fossilberoendet minskar.
Yteffektiviteten av transportsystemet ökar – genom att fler reser tillsammans minskar
behovet av vägtrafikyta på längre sikt (färre körfält, färre parkeringsplatser).
Transporter blir mer energieffektiva.
Kollektivtrafik ger ett rättvisare transportsystem – en tredjedel av Sveriges befolkning saknar
körkort.
Bra pendlingsmöjligheter främjar ekonomisk tillväxt genom en ökad sysselsättning.

Att erbjuda kollektivtrafik till Region Gotlands invånare och besökare är inget självändamål. För att
Gotland kan bli en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor enligt Vision Gotland 2025 behövs
det även en väl utbyggd kollektivtrafik.

7.2 Målbild
Målbilden baseras såväl på de i det föregående kapitlet sammanställda nationella och regionala
målen som på behovsanalysen och beskriver kollektivtrafikens roll i hur målen ska uppnås. Det
övergripande målet är
Kollektivtrafiken på Gotland är en självklar del av transportsystemet och är ett hållbart resalternativ
för både arbets- och fritidsresor.
Det övergripande målet kompletteras med följande fem målområden, varav alla anses ha lika stor
betydelse:
Större attraktivitet
Förbättrad
tillgänglighet
Ökad nåbarhet
Reducerad
miljöpåverkan
Förbättrad
resurseffektivitet

Kollektivtrafiken ska med regelbundna avgångar, bra anslutningar, hög
tillförlitlighet och snabba förbindelser uppfattas som ett attraktivt och
användbart resalternativ.
Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar
ska förbättras.
Kollektivtrafiken bidrar till en ökad nåbarhet av de viktigaste resmålen för
både Gotlands invånare och besökare genom ett sammanhållet system av
landsbygds- och stadslinjer.
En konkurrenskraftig och förnybart driven kollektivtrafik ökar
transportsystemets energieffektivitet och minskar dess klimatpåverkan.
En integrerad planering och fördjupad samordning av allmän och särskild
kollektivtrafik skapar ett resurseffektivt kollektivtrafiksystem.
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De ovan nämnda målområdena konkretiseras med mer detaljerade mål och åtgärder som beskrivs
närmare i de följande avsnitten. En planering av kollektivtrafiken baserad på målbilden och på de
detaljerade målen innebär att utbudet kommer att öka både på landsbygden och i staden.

7.3 Större attraktivitet
En större attraktivitet av hela kollektivtrafiksystemet är den viktigaste förutsättningen att fler
människor väljer att åka kollektivt. Den ska nås med följande mål:
1. Ett lättbegripligt utbud gör det enkelt att använda kollektivtrafiken.
Åtgärder:
a. Landsbygdstrafiken består av tre tydligt synliga utbudsnivåer: stomlinjer,
kompletteringslinjer (som kan vara anropsstyrda) och närtrafik (områdesbaserad
anropsstyrd trafik).
b. Med takttrafik och raka linjedragningar utan avvikelser skapas ett regelbundet utbud
i landsbygdstrafiken till tidtabellskiftet hösten 2020.
c. Med stadstrafikslinjer som har klarare linjedragningar får flera resenärer bättre
kollektivtrafikförbindelser. Ett nytt stadslinjenät är klart senast till tidtabellskiftet
hösten 2021.
2. Bra anslutningar gör bytena inom busstrafiken och till andra kollektivtrafikslag smidiga.
Åtgärder:
a. Enkla byten Korta bytesvägar och korta övergångstider på knutpunkterna i
landsbygdstrafiken ger fler resmöjligheter och kortare restider.
b. Genom bra anslutningar Med korta övergångstider mellan landsbygds- och
stadstrafik på Visby busstation nås resmål i staden snabbare.
c. Anslutningar till och från färjorna på Visby hamnterminal ska förbättras med turer
fredag, lördag och söndag morgon och kväll, på stom- och kompletteringslinjer från
sommaren 2019. Måndag till torsdag ansluts till och från färjorna med anropsstyrd
trafik.
d. Flygplatsen ska nås med linjetrafik kollektivtrafik året om.
3. Information till resenärer ska förbättras och utökas.
Åtgärder:
a. En satsning på kommunikations- och marknadsföringsåtgärder genomförs.
b. Tidtabellsinformation ska finnas på samtliga hållplatser senast år 2022.
c. Realtidsinformation ska finnas på flera kanaler, t.ex. på hållplatser och i bussar.
4. Besökarnas resebehov ska uppfyllas bättre.
Åtgärder:
a. En förlängning av sommartidtabellsperioden ska utredas. De linjer som har en
förlängd sträckning i sommartidtabellen (linjerna 11, 13, 20 och 41) ska behålla
denna sträckning under en längre tidsperiod från sommaren 2020.
b. Flera av Gotlands viktigaste turistmål ska kunna nås med kollektivtrafik än idag.
5. Genom att beakta ”Hela resan”-perspektivet blir det lättare att åka kollektivt.
Åtgärder:
a. Tekniken ska göra det möjligt att hela resan kan planeras och köpas.
b. Det ska kunna medföras fler än två cyklar på bussen där behovet finns, t.ex. genom
cykelsläp.
c. Nya pendlarparkeringar för cyklar och bilar underlättar arbets- och skolpendling.

36

Trafikförsörjningsprogram 2019

UTKAST Slutversion 2018-10-01

Målen bidrar till att kollektivtrafiken blir attraktivare att använda. Härtill bidrar även redan befintlig
teknik, såsom Ridango-appen eller internetuppkoppling i bussar, som ska bibehållas och
vidareutvecklas.
Uppföljning (Källor: Egna mätningar, Kollektivtrafikbarometern)
-

Ökat antal resenärer (2017: 886 000)
Ökad kundnöjdhet (Nöjd Kundindex NKI, 2017: 54 %)
Ökad nöjdhet med senaste resan (2017: 78 %)
Minst två nya pendlarparkeringar för bil och tio nya för cyklar (med prioritering i Slite,
Klintehamn och Hemse) är klara till 2025.

7.4 Förbättrad tillgänglighet
Med tillgänglighet menas i det här avsnittet tillgänglighet för personer med funktionsvariationer. Det
innebär att såväl fordonen som infrastrukturen ska vara anpassade till behoven av personer med
funktionsvariationer. För att flera kan använda kollektivtrafiken arbetar Region Gotland med att
förbättra dess tillgänglighet. Det är viktigt att påminna att förbättringarna gynnar alla resenärer.
Det finns dock ingen enhetlig definition för vad som anses att begreppet ”fullt tillgänglig” skulle
innebära. Vi uppfattar att personer med rörelsehinder, syn- eller hörselskada självständigt skulle
kunna använda kollektivtrafiken. Därför ska en hållplats som betecknas för fullt tillgänglig uppfylla
följande krav:
-

Upphöjd plattform som kan nås utan steg från gatunivå eller gångstig
Taktila stråk
Väderskydd
Belysning
Hållplatsstolpe
Tidtabellsanslag

Gällande fordonsparken trafikeras redan idag hela den allmänna busstrafiken med antingen låggolvseller lågentrébussar. Bussarna är utrustade med skärmar som visar de tre följande hållplatserna och
det finns utrop av nästa hållplats. Dessa krav kommer även att ställas på kommande upphandlingar.
Idag finns ingen linje på Gotland som är fullt tillgänglig enligt den här använda definitionen. På längre
sikt vore det tänkbart att huvudlinjen i stadstrafiken kommer att bli det, men planeringen av
utbyggandet av hållplatserna kan börja först när utredningen om stadstrafikens utbud är avslutad.
Ett mål i målområdet ”nåbarhet” är att närtrafiken ska förbättras, så att den i framtiden ska kunna
användas som matningstrafik till stomlinjerna. Därför kommer bytespunkterna på landsbygden att få
en större betydelse än idag. Tabell 7 sammanställer hållplatserna som ska vara fullt tillgängliga;
bytespunkterna ska därutöver vara utrustade med audiovisuellt realtidsinformation.
Tabell 7. Bytespunkter och hållplatser som ska vara fullt tillgängliga till år 2025.

Bytespunkt

Fullt tillgänglig till

Visby busstation
Visby hamnterminal
Hemse busstation
Visby flygplats
Roma
Burgsvik
Klintehamn

redan utbyggd
redan utbyggd
redan utbyggd
2022
2022
2022
2025
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Lärbro
Slite
Fårösund Kronhagsvägen
Hållplats

2025
2025
2025
Fullt tillgänglig till

Region Gotland
ICA Maxi
Kungsladugården
Västerhejde
Hemse kyrka
Hemse norra
Hemse vårdcentral
Dalhem
Bjers allé

redan utbyggd
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020

De två viktigaste bytespunkterna i Visby är redan fullt tillgängliga enligt den ovannämnda
definitionen. Utbyggnaden av de övriga kommer att förbättra tillgängligheten på landsbygden
avsevärt. Av de ytterligare drygt 350 hållplatserna på landsbygden, varav de allra flesta har bara få
påstigande resenärer om dagen, kan inte alla bli utbyggda. För att erhålla den största nyttan av
investeringarna skulle framförallt de mest frekventerade hållplatserna stå i fokus. Därför kommer
Region Gotland under perioden att genomföra en utredning om hållplatserna på landsbygden och
inventera hur de är utrustade.

7.5 Ökad nåbarhet
De första tre målen i målområdet nåbarhet syftar på att skapa ett utbud i landsbygdstrafiken,
bestående av tre olika nivåer. Med nåbarhet avses här kollektivtrafikens linjenäts möjlighet att nå
bostäder, arbetsplatser, fritidsaktiviteter, service och turistmål m.m. Inom själva planeringsprocessen
kommer strategin ”Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland” spela en viktig roll.
1. Ett översiktligt system av stomlinjer trafikerar de starka stråken.
Åtgärder:
a. Samtliga tätorter över 750 invånare är anknutna till en av stomlinjerna.
b. På vardagar (dagtid) går det i varje riktning minst en tur per timme.
Den högsta utbudsnivån utgörs av stomlinjerna som ger störst nytta där trafikunderlaget är högst, så
att kollektivtrafiken kan fullt spela ut sina fördelar. De innehar på Gotland den funktion som uppfylls
av järnvägen i de andra länen.
2. De medelstarka stråken trafikeras av kompletteringslinjer.
Åtgärder:
a. Kompletteringslinjerna knyter framförallt de mindre tätorterna till
kollektivtrafiknätet. I så fall ska det finnas minst 8 dubbelturer per vardag (motsvarar
varannantimmestrafik).
b. Vid behov kan en kompletteringslinje även anknyta ett område utan tätort till en
stomlinje. Utbudets omfång bestäms i så fall beroende på linjens huvudsakliga
funktion, t.ex. skol- eller pendlingstrafik.
Kompletteringslinjer fungerar som komplement till stomlinjerna, vilket betyder att en sådan linje
finns där trafikunderlaget inte är tillräckligt för stomlinjetrafik men för stort för områdesbaserad
anropsstyrd trafik.
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3. Ett ökat utbud inom den anropsstyrda trafiken förbättrar tillgången till kollektivtrafik för alla
som bor längre ifrån en stom- eller kompletteringslinje.
Åtgärder:
a. Linjelagda anropsstyrda turer är från sommaren 2020 en ny kollektivtrafikprodukt på
områden där resandeunderlaget för en kompletteringslinje är för lågt.
b. Närtrafiken kompletterar där ingen linjelagd trafik finns.
c. I alla närtrafikområden finns det minst en avgång per riktning varje vardag
(motsvarar minst 5 resmöjligheter per vecka).
d. Den minimala förbeställningstiden ska reduceras till högst 4 timmar.
Anropsstyrd trafik är den allmänna kollektivtrafikens basutbud i de områden som är glesast
befolkade. Anropsstyrd trafik kan utföras dels som områdesbaserad anropsstyrd trafik, dels som
linjelagd anropsstyrd trafik och tillämpas där underlaget för linjelagd trafik är för lågt. Den ska kunna
användas å ena sidan för att nå den närmast belägna serviceorten, å andra sidan för att byta till (och
från) linjetrafiken, när man vill ta sig till en plats längre bort.
4. Stadstrafiken förbättrar nåbarheten inom Visby och knyter Visbyområdet närmare staden.
Åtgärder:
a. Nya kvällsturer underlättar t.ex. arbetspendling från Lasarettet.
b. Vibble och Väskinde kan nås med stadstrafiken.
c. Utreda anropsstyrd linjelagd trafik i Visby innerstad och till Almedalsbiblioteket.
Det fjärde målet syftar på stadstrafiken i Visby som ska förbättras genom ett reviderat linjenät (se
mål 1.c i avsnitt 7.3). Med en förlängning av vissa stadslinjer över tätortens gränser ökas nåbarheten i
det växande Visbyområdet.
5. Den andel av Gotlands befolkning som når regioncentret Visby med kollektivtrafik inom
mindre än 60 minuter ska öka.
Åtgärder:
a. Turerna ska bli snabbare, t.ex. genom att turen går raka vägen och inte heller stannar
vid alla hållplatser. indragning av vissa mycket låg frekventerade hållplatser.
b. En utredning om Ett införande av snabbturer på vardagsmorgnar och -eftermiddagar
ska genomföras prövas.
6. Kollektivtrafiken ska i större utsträckning kunna användas för flera ändamål än arbets- och
skolpendling.
Åtgärder:
a. Det ska finnas fler kvällsturer, i synnerhet på fredags- och lördagskvällar.
b. De viktigaste serviceverksamheterna (se Tabell 3, kultur och fritid) som t.ex.
vårdcentraler eller simhallar kan nås bättre.
c. Möjligheten att erbjuda evenemangstrafik ska utredas.
Fritidsaktiviteter blir alltmer betydande, så är det viktigt att människor oftare kan använda
kollektivtrafiken för det ändamålet. Först och främst är det de största serviceverksamheterna som
ska kunna nås med kollektivtrafik, men inom kollektivtrafikplaneringen ska det i största möjliga mån
tas hänsyn till övriga resmål, t.ex. idrottsplatser, ridskolor eller elljusspår.
7. En bättre nära samverkan mellan samhällsutveckling och kollektivtrafikplanering skapar
förutsättningar att fler människor har möjlighet att åka kollektivt.
Åtgärd:
a. Nya bostadsområden och serviceverksamheter ska i möjligaste mån byggas i
närheten av en busslinje.
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Det skapar en trygghet för resenärerna om linjedragningen är känd och bestående.
Samhällsplaneringen bör därför utnyttja det befintliga linjenätet.
Målen bidrar till en förbättrad konkurrenskraft och en större flexibilitet av kollektivtrafiken.
Uppföljning:
De flesta förändringarna som avses med de ovanstående målen kan först införas efter en ny
kollektivtrafikupphandling har genomförts. Det är därför viktigt att målen ingår i själva
upphandlingsprocessen. Målen ska bli nådda senast 2025 år 2023.

7.6 Reducerad miljöpåverkan
Med de mål som har nämnts ovan eftersträvas att öka kollektivtrafikutbudet rejält. Det innebär att
fler fordon kommer att köra fler kilometer, vilket i sin tur leder till en högre energianvändning.
Kollektivtrafikens miljöpåverkan skulle därmed öka om man fortfarande körde med dieselbussar. En
reducerad miljöpåverkan kan följaktligen bara uppnås genom att man samtidigt kräver en helt
fossilfri fordonsflotta, vilket även är ett mål i Energi 2020 – energiplan för Region Gotland (se avsnitt
6.2.3).
En minskning av kollektivtrafikens miljöpåverkan ska uppnås med följande mål:
1. Samtliga fordon i den allmänna trafiken drivs fossilfritt senast år 2030 2020.
2. Kollektivtrafikens energianvändning per fordonskilometer ska minska med 10 % till 2025
jämfört med 2017.
Energianvändningen per fordonskilometer kan minska genom olika åtgärder. Vanligtvis är en ny
fordonsgeneration energieffektivare än den befintliga. Genom att byta ut en delflotta med t.ex.
elfordon minskar energianvändningen av hela fordonsflottan ytterligare. Även en utbildning av
förarna i energisnål körning kan bidra till en förbättrad energieffektivitet.
Det ska påpekas att, även om kollektivtrafikens miljöpåverkan tillfälligt skulle öka, kan hela
transportsystemets miljöpåverkan trots allt minska ifall tillräckligt många bilresenärer väljer att åka
kollektivt.

7.7 Förbättrad resurseffektivitet
Följande mål ska bidra till en bättre resurseffektivitet av kollektivtrafiken:
1. Antalet resor ska öka med sammanlagd 15 % till år 2025 2022 jämfört med år 2017.
a. Satsning på kommunikations- och marknadsföringsåtgärder.
Jämfört med fördubblingsmålet (se avsnitt 6.1.3.2) verkar den avsedda ökningen av resandet med
15 % inte vara särskild ambitiöst. Efter att utbudet har ökats kommer det att dröja tills efterfrågan
växer, varför 15 % kan anses som rimlig. På grund av det stagnerande resandet de senaste åren
(jämför Figur 5) kan fördubblingsmålet inte nås på Gotland, i synnerhet när det gäller delmålet
(fördubbling av resandet från 2006 till 2020). År 2006 fanns det 1,1 miljoner resenärer. En
fördubbling av denna siffra skulle innebära att resandet måste öka med 148 % mellan 2017 och 2020.
Det skulle motsvara mer än en fördubbling inom bara tre år.
2. Självfinansieringsgraden ska öka till 25 % till år 2025 (2017: 22 %). Kollektivtrafikens intäkter
ska öka med minst 10 % till år 2022 jämfört med 2017.
Åtgärd:
a. Kollektivtrafiktaxan ska förenklas genom färre och tydligare produkter.
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Målet för självfinansieringsgraden kan verka lite ambitiös men när utbudet har ökats så dröjer det ett
tag tills antalet resor – och därmed intäkterna – stiger. Den aviserade förbättringen av
självfinansieringsgraden kan därför bedömas som realistisk.
Det finns två områden för en förbättring av resurseffektiviteten: sänkta kostnader eller/och höjda
intäkter. Ett ökat utbud leder till större kostnader, så att resurseffektiviteten bara kan förbättras
genom höjda intäkter. De ska stiga genom att fler människor reser kollektivt, vilket kan förväntas på
grund av det förbättrade utbudet som åsyftas med detta trafikförsörjningsprogram. Men även en
förenklad taxa kan bidra till ett ökat resande genom att den minskar en stor barriär att använda sig
av kollektivtrafiken.
3. Den påbörjade samordningen med skolskjutsarna ska vidareutvecklas.
Redan idag får allmänheten resa med skolbussarna, som ger ytterligare resmöjligheter på
landsbygden. Idag finns skolbussar inte med i kollektivtrafikens reseplanerare. En fördjupad
samordning innebär t.ex. att informationen om tidtabellen förbättras.
Sist men inte minst är det också viktigt att beakta att även målområdena större attraktivitet och ökad
nåbarhet bidrar väsentligt till en förbättrad resurseffektivitet.
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Bilagor
Sammanfattning av målen
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Nationella mål
Regeringen och Riksdagen

Partnersamverkan (branschgemensamma mål)

Transportpolitiska mål

Miljö- och klimatmål

Övergripande mål
Säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet i hela landet.

Klimat- och Energimål
Nettoutsläppen av koldioxid minskar med 40 %
till 2025 och 70 % till 2030 jämfört med 2016.
Energianvändningen minskar med 25 % till
2025 och 40 % till 2030 jämfört med 2016.

Begränsad
klimatpåverkan

Frisk luft
Funktionsmål tillgänglighet
Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet
och användbarhet.
Hänsynsmålet säkerhet, miljö och hälsa
Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska anpassas till att ingen ska
dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att
miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.

Luftkvalitetsmål
För bussar ska utsläppet av kväveoxider vara
0,7 g/kWh år 2025 och 0,3 g/kWh år 2030.
Partikelutsläppet ska vara 8 mg/kWh år 2025
och 7 mg/kWh år 2030.

God bebyggd
miljö
Etappmål
Växthusgasutsläppen från
inrikes transporter ska minska
med minst 70 %
senast år 2030

Bullermål
Buller från kollektivtrafiken ska minska.

Fördubblingsmålet
Övergripande mål
Kollektivtrafikens
marknadsandel
ska fördubblas på
sikt (2030).

Delmål
Antal resor med
kollektivtrafik ska
fördubblas till år
2020 jämfört med
år 2006.

Regionala mål
Vision Gotland 2025
-

Övergripande mål

Minst 65 000 invånare bor på Gotland.
Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet.
Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen.
Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.
Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor.

Bo och leva i ett
hållbart Gotland

Hållbar tillväxt och
sysselsättning

Hållbar
energiförsörjning

Hållbara
kommunikationer och
kommunikationssystem

Gotland har som en integrerad och dynamisk region i Europa och som ett centrum i Östersjöområdet en
transportstruktur som gynnar tillväxt och utveckling och som är miljömässigt hållbar.
Strategi 4: Verka för ett långsiktigt hållbart kommunikationssystem; ekonomiskt, socialt och ekologiskt.
Målbilder Resa på Gotland:
-

Alla människor på Gotland ska ha möjlighet att effektivt, säkert och på miljömässigt långsiktigt hållbart vis förflytta sig mellan bostad,
arbete, skola och fritidsaktiviteter.
De lokala transportsystemen ska vara säkra och tillgängliga för alla.
Cykelåkandet ska öka med 30 procent över en 15-årsperiod.
Genom att 140-vägarna utvecklas till snabba och säkra matarvägar och kollektivtrafikens stomlinjer byggs ut, krymps avstånden på
Gotland.

Styrmodell

Energi 2020 – energiplan för Region Gotland
Övergripande mål

Social hållbarhet

6. En levande landsbygd och ett
attraktivt Visby för bibehållen
regional balans

Förnybarhetsmål

100 % förnybar energiförsörjning till år 2020

Klimatmål
Ekonomisk hållbarhet

45 % mindre klimatpåverkande utsläpp från energianvändningen på Gotland till år 2020 jämfört med 1990

11. Långsiktigt goda och stabila
kommunikationer

Ekologisk hållbarhet

Effektiviseringsmål

Minskad användning av
inköpt el och tillförda
bränslen med i genomsnitt 1,5 procent per år
under 2010-2020

Delmål för kollektivtrafiken
Kollektivtrafiken på Gotland drivs till 100 % av förnybar energi, främst
lokalproducerad biogas, från och med år 2020.

17. Gotlands klimatavtryck ska
minska

Strategi ”Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”
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Mål för Gotlands kollektivtrafik
Trafikförsörjningsprogram
Övergripande mål
Kollektivtrafiken på Gotland är en självklar del av transportsystemet och är en hållbar
resalternativ för båda arbets- och fritidsresor.

Större attraktivitet

Kollektivtrafiken ska med regelbundna avgångar, bra anslutningar, hög tillförlitlighet och snabba
förbindelser uppfattas som ett attraktivt och användbart resalternativ.
1. Ett lättbegripligt utbud gör det enkelt att använda kollektivtrafiken.

Resenären
står i fokus

2. Bra anslutningar gör bytena inom busstrafiken och till andra
kollektivtrafikslag smidiga.
3. Information till resenärer ska förbättras och utökas.
4. Besökarnas resebehov ska uppfyllas bättre.

Förbättrad
tillgänglighet

5. Genom att beakta ”Hela resan”-perspektivet blir det lättare att åka kollektivt.
Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar ska förbättras.
Fler ska kunna
åka med

Utbyggnad av följande bytespunkter och hållplatser för full tillgänglighet,
färdigställda senast 2025: Visby flygplats, Roma, Burgsvik, Klintehamn, Lärbro,
Slite, Fårösund Kronhagsvägen; ICA Maxi, Kungsladugården, Västerhejde, Hemse
kyrka, Hemse norra, Hemse vårdcentral, Dalhem, Bjers allé

Kollektivtrafiken bidrar till en ökad nåbarhet av de viktigaste resmålen för båda Gotlands invånare
och besökare genom ett sammanhållet system av landsbygds- och stadslinjer.

Bättre
resurseffektivitet

Reducerad
miljöpåverkan

Ökad nåbarhet

Landsbygdstrafik med ökat
utbud och tre
utbudsnivåer

1. Ett översiktligt system av stomlinjer trafikerar de starka stråken.
2. De medelstarka stråken trafikeras av kompletteringslinjer.
3. Ett ökat utbud inom den anropsstyrda trafiken förbättrar tillgången till
kollektivtrafiken för alla som bor längre ifrån en stom- eller kompletteringslinje.

Utökad
stadstrafik

4. Stadstrafiken förbättrar nåbarheten inom Visby och knyter Visbyområdet
närmare staden.

Kortare
restider

5. Den andel av Gotlands befolkning som når Visby med kollektivtrafik inom
mindre än 60 minuter ska öka.

Större
flexibilitet

6. Kollektivtrafiken ska i större utsträckning kunna användas för flera ändamål
än arbets- och skolpendling.

Samordnad
planering

7. En nära samverkan mellan samhällsutveckling och kollektivtrafikplanering
skapar förutsättningar att fler människor har möjlighet att åka kollektivt.

En konkurrenskraftig och förnybart driven kollektivtrafik ökar transportsystemets energieffektivitet
och minskar dess klimatpåverkan.
Minskat
utsläpp
Lägre energiförbrukning

1. Samtliga fordon i den allmänna kollektivtrafiken drivs fossilfritt senast år
2020.
2. Kollektivtrafikens energianvändning per fordonskilometer ska minska med
10 % till 2025 jämfört med 2017.

En integrerad planering och fördjupad samordning av allmän och särskild kollektivtrafik skapar ett
resurseffektivt kollektivtrafiksystem.
1. Antalet resor ska öka med sammanlagd 15 % till år 2022 jämfört med år 2017.
Verksamheten
står i fokus

2. Kollektivtrafikens intäkter ska öka med minst 10 % till år 2022 jämfört med
2017.
3. Den påbörjade samordningen med skolskjutsarna ska vidareutvecklas.
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Samråd
Dialogmöten
Samråd kring trafikförsörjningsprogrammet har genomförts med medborgarna på dialogmöten
under våren 2018. Vid de nio dialogmötena hölls en kort presentation om syftet med samrådet och
varför det regionala kollektivtrafikprogrammet tas fram. Vid varje dialogmöte delades
mötesdeltagarna in i grupper för diskussion av ett antal frågeställningar kring kollektivtrafik. I varje
grupp deltog alltid minst en politiker och minst en tjänsteperson. Det gavs också möjlighet att lämna
synpunkter på samma diskussionsfrågor via ett formulär på Region Gotlands hemsida.
Syftet med dialogmötena var att ha ett samråd med medborgarna för att kunna få in deras
synpunkter i trafikförsörjningsprogrammet. De inkomna svaren har genomarbetats och det som var
relevant har arbetats in i trafikförsörjningsprogrammet. Övrigt som framkom vid dialogmötena tas
tillvara vid arbete med kommande tidtabeller.
Vid varje dialogmöte lyftes synpunkten om fler kollektivtrafikanslutningar till och från
Gotlandsfärjornas ankomster och avgångar. Fler kvällsturer samt mer marknadsföring av
kollektivtrafiken togs också upp vid flertalet av dialogmötena. Avseende marknadsföring gäller det
både att marknadsföra trafikutbudet men också att det är viktigt att framhålla miljönyttan.
Här följer en sammanfattning av de mest frekventa svaren på diskussionsfrågorna:
Synpunkter som återkom under flera av diskussionsfrågorna var bland annat efterfrågan på bättre
turtäthet, bättre anslutning vid byte mellan stadstrafik och landsbygdstrafik, att fler hållplatser
utrustas med väderskydd, kantsten, värme i bänk, belysning och ibland pendlarparkering för cykel
eller bil samt att vägen till hållplatsen görs säker.
Vad påverkar ditt val av färdmedel: Om jag ska göra ärenden på vägen till exempel lämna/hämta på
förskola, busstider som passar mina aktiviteter, slippa ha två bilar i familjen, samt jag har långt till
hållplatsen.
Vad krävs för att du ska välja kollektivtrafik som färdmedel: Fler kvälls- och helgturer, högre
parkeringsavgifter, enkelt taxesystem och billigare taxa samt att kunna åka hela resan.
Kan du tänka dig att cykla eller köra bil till hållplatsen och sedan ta bussen: Många svarade ja på
denna fråga, synpunkter som lämnades var till exempel, erbjud laddstolpe för elcykel och lånecykel
på min destination samt att det går att lära nytt och börja cykla till bussen.
Hur kan kollektivtrafiken bidra till serviceområdenas utveckling: Närtrafik behövs under hela dagen
och fler tvärlinjer för att bland annat kunna medge bättre pendlingsmöjligheter till idrott, aktiviteter,
vårdcentraler, förskola och kultur. Kör med mindre bussar inne i bostadsområden och arbeta för
bilpooler. Kollektivtrafiken är en förutsättning för att serviceområdena ska utvecklas.
Har du några specifika synpunkter eller önskemål gällande kollektivtrafiken: Att Visby busstation
håller öppet så länge bussar avgår, passa arbetstider på lasarettet, stadstrafik till nya
bostadsområden, att besökare ska kunna göra rundresor på Gotland, möjliggöra kollektivtrafikresor
till exempelvis till Fårö under en längre än sommartidtabellens giltighetsperiod, barnstolar i bussen,
plats för fler barnvagnar, inför digitala periodkort, anpassa regionens service till busstiderna, fler
ställen att köpa biljetter på och möjlighet att betala med Swish, gör det lättare att hitta skolbussarnas
tidtabeller, kunna ta med cykeln på bussen, kunna se i app om bussen är fullsatt, återinför
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effektförvaring på Visby busstation samt att många förslag inkom med tidtabellsjusteringar på
specifika linjer och turer.
Efterfrågan på kollektivtrafik är för arbetspendling, dag-, kväll, natt- och helgresor samt för att
komma till och från färjorna och flyget.
Remiss
Ett tidigare utkast av detta program har skickats på remiss till myndigheter, trafikföretag och andra
berörda organisationer. Följande lista sammanställer organisationerna, sorterat i alfabetisk ordning
under varje huvudgrupp. Sammanlagt fick 74 organisationer remissutgåvan, 22 av dem svarade och
är markerade i halvfet stil:
Myndigheter
- Landstinget i Kalmar län
- Länsstyrelsen Gotlands län
- Polismyndigheten Gotland
- Region Östergötland/
Östgötatrafiken
- Stockholms läns landsting,
Trafikförvaltningen
- Trafikverket
- Transportstyrelsen
Internremiss Region Gotland
- Barn- och
utbildningsnämnden
- Byggnadsnämnden
- Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
- Hälso- och
sjukvårdsnämnden
- Kultur- och fritidsnämnden
- Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
- Socialförvaltningen
- Socialnämnden
Politiska partier
- Centerpartiet Gotland*
- Feministiskt initiativ
Gotland
- Kristdemokraterna
Gotland*
- Liberalerna Gotland*
- Miljöpartiet Gotland
- Moderaterna Gotland*
- Socialdemokraterna
Gotland

- Sverigedemokraterna
Gotland
- Vänsterpartiet Gotland
Trafikföretag
- Bergkvarabuss
- BRA flyg
- Destination Gotland
- FAC-Flygbussarna AB
- Företagarna Gotland
- GotlandsBuss AB
- Samres AB
- SAS
- Visby Taxi AB
Föreningar, företag m.m.
- AB Gotlandshem
- ABF Gotland
- Bygdegårdsdistriktet på
Gotland
- Cykelfrämjandet
- Folkuniversitetet
- Gotlands Folkhögskola
- Gotlands Förenade
Besöksnäring
- Gotlands Idrottsförbund
- Gotlands PRO-distrikt
- Gotlands studentkår Rindi
- GUBIS, Gotländska
utvecklingsbolag i
samverkan
- Hela Sverige ska leva
Gotland
- Hyresgästföreningen
- Inspiration Gotland
- Klintetraktens framtid

* Allianspartierna har lämnat in ett gemensamt svar.
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LO-Distriktet Gotland
LRF Gotland
Motormännens Riksförbund
Naturskyddsföreningen
Gotland
NTF Gotland
Pensionärsrådet Region
Gotland
Riksbyggen
Räddningstjänsten
Tillgänglighetsrådet Region
Gotland
Tillväxt Gotland
SACO Gotland
SPF Seniorerna
Gotlandsdistriktet
SV Gotland
Svenskt näringsliv
TCO-rådet Gotland
UNG Utveckling Norra
Gotland
Uppsala Universitet Campus
Gotland
Visby Airport Swedavia
Visby Innerstadsförening
Visby Stift
Östsvenska
Handelskammaren

Media
- Gotlands Allehanda
- Gotlands Tidningar
- Helagotland.se
- Sveriges Radio Gotland
- SVT
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Remissversionen fanns tillgänglig på kollektivtrafikens hemsida så att även andra organisationer och
privatpersoner kunde läsa programmet och yttra sig. På den vägen kom in två yttranden, en av Toscal
AB/Fröjel Resort och en av Göstavs samfällighet, båda angående linje 32.
Tekniska nämnden och Kollektivtrafikenheten vill härmed rikta ett stort tack till alla som har lämnat
in synpunkter!

47

Trafikförsörjningsprogram 2019

UTKAST Slutversion 2018-10-01

Befolkningsutveckling 2010 – 2017
Mellan 2010 och 2017 har Gotlands befolkning vuxit med omkring 2 %. Det var emellertid inte hela
Gotland som gynnades av tillväxten, i mer än hälften av socknarna har befolkningen minskat. Figur 14
visar var och hur befolkningen har förändrats mest.

Ökning > 10 %

Minskning > 10 %

Ökning 2 % … 10 %

Minskning 2 % … 10 %

Figur 14. Befolkningsutveckling på Gotland mellan 2010 och 2017
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Sammanfattning
Kollektivtrafiken på Gotland ska vidareutvecklas för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Dess
marknadsandel ska växa, varför den måste uppfylla både invånarnas och besökarnas behov. Det
regionala trafikförsörjningsprogrammet är ett strategiskt dokument som styr kollektivtrafikens
utveckling de kommande tio åren.
Gotland kan karakteriseras som en utpräglad landsbygdsregion. Både invånarantalet och
befolkningstätheten är låga och avstånden är förhållandevis stora. Ö-läget innebär att det inte finns
något naturligt samarbete med grannkommunerna. Sommarsäsongen är speciell på Gotland. Det bor
många delårsboende på ön och ett stort antal turister besöker Gotland under samma period.
Detta trafikförsörjningsprogram fastställer en målbild som består av det övergripande målet
Kollektivtrafiken på Gotland är en självklar del av transportsystemet och är ett hållbart resalternativ
för både arbets- och fritidsresor.
och fler detaljerade mål och åtgärder inom de fem målområdena större attraktivitet, förbättrad
tillgänglighet, ökad nåbarhet, reducerad miljöpåverkan och förbättrad resurseffektivitet. Människor
kommer att välja kollektivtrafiken först när de anser att den ger tillräckligt goda resmöjligheter.
Därav syftar målen främst på att öka kollektivtrafikutbudet på landsbygden och i staden. Takttrafik
ska införas och anslutningar inom busstrafiken samt till färjorna och till flygplatsen ska förbättras.
Alla resor ska vara sökbara i informationssystemen och ”Hela resan”-perspektivet ska
implementeras. Det perspektivet innebär att resenärerna ska få en bra trafikinformation och att det
ska vara enkelt att byta från och till andra trafikslag, i synnerhet cykeltrafiken. Kollektivtrafikens
tillgänglighet ska förbättras genom utbyggnad eller ombyggnad av viktiga bytespunkter och
hållplatser. Trots ett större utbud ska dess miljöpåverkan minska, detta görs genom att hela
fordonsflottan ska drivas med fossilfri energi.
Trafikförsörjningsprogrammet innehåller sju kapitel som tillsammans beskriver bakgrund, syfte,
samrådsprocessen, Gotlands unika förhållande avseende geografi, befolkning och näringsliv,
kollektivtrafikens nuläge, behovsanalys samt nationella och regionala styrdokument. Det sista
kapitlet kan anses som programmets kärna där målen för hur kollektivtrafiken på Gotland ska
utvecklas beskrivs.
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1 Bakgrund och förutsättningar
1.1 Utgångsläge
Region Gotland ansvarar för kollektivtrafiken på Gotland. Region Gotland innehar landstings- och de
kommunala uppdragen, ansvarar för den regionala utvecklingen samt är regional
kollektivtrafikmyndighet (RKM). Det är endast en kommun inom Region Gotland och avgränsningen
är tydlig med havet runt ön. Organisationen är unik i landet, i övriga delar av landet ligger ansvaret
för den regionala kollektivtrafikmyndigheten hos landstinget tillsammans med kommunerna i länet.
Myndighetsutövning gällande skolskjuts och färdtjänst är kommunala uppdrag som ibland
skatteväxlas för att tillhöra en större helhet. Vanligtvis finns en politisk nämnd som endast hanterar
kollektivtrafikfrågor.
All kollektivtrafik, den allmänna kollektivtrafiken, den särskilda kollektivtrafiken med skolskjuts,
färdtjänst och sjukresor planeras och styrs av Region Gotland. Myndighetsutövningen vid beviljande
av färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts ligger också inom Region Gotlands ansvar.
Kollektivtrafikenheten på Teknikförvaltningen utför de regionala kollektivtrafikmyndighetsuppdragen
och ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken samt färdtjänst, sjukresor och riksfärdtjänst.
Teknikförvaltningen är en stor förvaltning med många olika ansvarsområden, såsom t.ex. vatten och
avloppsavdelning, fastighetsavdelning, hamnavdelning och planerings- och utvecklingsavdelningen
där kollektivtrafikenheten är en av tre enheter.
Skolskjutsansvaret finns hos Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen är ansvarig för sjukresa vid utomlänsvård. Tekniska nämnden är
beslutfattande politisk nämnd förutom när det gäller skolskjuts som beslutas av utbildnings- och
arbetslivsnämnden.

1.2 Syfte
Enligt lagen om kollektivtrafik ska varje kollektivtrafikmyndighet upprätta ett regionalt
trafikförsörjningsprogram som ska revideras regelbundet.
Detta trafikförsörjningsprogram är Gotlands andra och ersätter det program som började gälla år
2013. Mycket har förändrats sedan 2013 och därför gjordes en bedömning att det inte var tillräckligt
med en revidering av programmet utan att det behövde skrivas om.
Programmet bygger på de nationella och regionala målen för trafiksystemets utveckling, reducerad
miljöpåverkan och samhällsutveckling. Här beskrivs hur kollektivtrafiken ska bidra till en hållbar
utveckling på Gotland.

1.3 Målsättningar
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Region Gotland 2019-2030 innehåller politiska mål för
planeringen av kollektivtrafiken på Gotland och lägger grunden för kollektivtrafikens utveckling de
kommande åren. Trafikförsörjningsprogrammet ska antas av regionfullmäktige. Mål och åtgärder
som programmet föreslår är bland annat att planera för regelbundna avgångstider, bra anslutningar,
snabba förbindelser, förbättra tillgängligheten för personer med funktionsvariationer, få ökad
nåbarhet till viktiga resmål, få fordon som drivs med förnybara drivmedel samt samordna för
resurseffektivitet mellan den allmänna och särskilda kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken på Gotland
måste planeras utifrån det unika ö-läget och utifrån de förutsättningar och resandeunderlag som
finns på ön. Gotland är ingen storstadsregion där fem-minuters-trafik kommer att kunna erbjudas.
Däremot kan kollektivtrafikutbudet nyttjas i högre grad av boende och besökare i dagens
kollektivtrafik och det som föreslås i detta trafikförsörjningsprogram.
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1.4 Begrepp
Allmän kollektivtrafik
Särskild kollektivtrafik
Färdtjänst
Kommersiell trafik
Tillgänglighet
Nåbarhet
Takttrafik

Stomlinje

Kompletteringslinje

Anropsstyrd trafik

Närtrafik
Bytespunkt
”Hela resan”perspektivet

Linjelagd och anropsstyrd kollektivtrafik som är tillgänglig för
allmänheten.
Persontransporter som inte är öppna för allmänheten utan som
erbjuds till en definierad målgrupp som fått särskilt tillstånd.
Personer som på grund av någon form av funktionsvariation inte
klarar att resa i den allmänna kollektivtrafiken kan ansöka om
färdtjänsttillstånd.
Trafikföretaget beslutar själv om linjesträckning, tidtabell, taxa och
trafikeringsperiod utifrån marknadsmässiga bedömningar. Den
kommersiella trafiken regleras inte genom avtal med Region Gotland.
Med tillgänglighet betecknas i detta program hur personer med
funktionsvariationer kan använda kollektivtrafiken. Den syftar såväl på
fysisk barriärfrihet som på begriplighet.
Begreppet nåbarhet åsyftar i detta program på tillgängligheten av
kollektivtrafiksystemet för alla resenärer, t.ex. närhet till hållplatser
eller åtkomlighet av trafikinformation.
Takttrafik innebär att turer går med jämna mellanrum (kallad
taktintervall). I t.ex. timmestrafik avgår turerna på samma minut varje
timme, vilket gör det enklare att planera och komma ihåg tidtabellen.
Är körtiderna mellan knutpunkterna lite kortare än taktintervallet är
det möjligt att ha integrerad takttrafik. Fordonen möts på
knutpunkten vid varje taktintervall, vilket ger smidiga anslutningar
mellan samtliga linjer.
Stomlinjerna kännetecknas genom raka linjedragningar utan
avvikelser, takttrafik med hög turtäthet (minst en tur varje timme) och
snabba förbindelser. De utgör ”ryggraden” av kollektivtrafiksystemet
och trafikerar endast de stråken med det största resandeunderlaget.
Kompletteringslinjer trafikerar de medelstarka stråken. Bussarna går i
takttrafik med lägre turtäthet (en tur varannan timme) som kan
förtätas vissa tider. Kompletteringslinjer kan fungera som matartrafik
till stomlinjerna.
Med anropsstyrd trafik åsyftas allmän eller särskild kollektivtrafik som
bara kör när någon har bokat en resa. Den kan vara linjelagd (följer en
eller några få rutter) med eller utan fasta tider eller kan vara
områdesbaserad (utan fasta hållplatser).
Närtrafik är varumärket för den områdesbaserade anropsstyrda
trafiken på Gotland.
Med bytespunkt avses en hållplats där resenärer regelbundet byter
mellan olika busslinjer eller mellan buss och andra motoriserade
trafikslag.
En resa som innehåller byten mellan trafikslag till exempel mellan buss
och minibuss, även en cykeltur kan ingå. Hela resan inklusive byten
ska kunna sökas och bokas vid samma tillfälle.
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2 Samråd
2.1 Förstudie och workshopar
Under vintern 2016/2017 utarbetades en förstudie1 av konsultföretaget Trivector Traffic i Lund.
Förstudien är ett kunskapsunderlag inför kommande trafikupphandlingar inom stadstrafik,
landsbygdstrafik samt skolskjuts. I förstudien analyserades kollektivtrafiken på Gotland och det
presenterades ett antal förbättringsförslag, exempelvis ett stomlinjekoncept på landsbygden samt en
utökad stadstrafik.
Utifrån den framtagna förstudien i arbetet med att ta fram trafikförsörjningsprogrammet
genomfördes två workshopar med politiker och tjänstemän. Vid det första tillfället (2018-02-08)
diskuterades förstudien som är en viktig utgångspunkt för trafikförsörjningsprogrammet. Vid det
andra tillfället (2018-04-25) diskuterades förslag på målsättningar. Synpunkter som framfördes under
workshopen berörde önskemål om bland annat tätare och snabbare turer, kvällstrafik, bättre
hållplatser och pendlarparkeringar. Detta medförde att målsättningar reviderades innan programmet
skickades ut på remiss.

2.2 Dialogmöten
Nio dialogmöten om framtidens kollektivtrafik och framtidens serviceutbud på Gotland genomfördes
under april månad 2018. Under dialogmötena genomfördes gruppdiskussioner om framtidens
kollektivtrafik. Dialogmötena organiserades tillsammans med regionstyrelseförvaltningen och
mötena hölls i Fårösund, Slite, Visby (2 möten), Roma, Östergarn, Klintehamn och Vamlingbo.
En sammanfattning av de viktigaste synpunkterna som framkom i genomförda diskussioner finns i
bilagda till detta trafikförsörjningsprogram.

2.3 Remiss
Trafikförsörjningsprogrammet har varit på remiss från juni till september 2018. Samtliga remissvar
har gåtts igenom och flertalet synpunkter tagits tillvara i slutversionen. Samtliga remissinstanser
finns bilagda till detta trafikförsörjningsprogram.

1

Kollektivtrafik Gotland – Förstudie. Trivector Traffic Rapport 2016:111, slutversion från 2017-03-27
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3 Geografi, befolkning och näringsliv
3.1 Geografiska förhållanden
Gotlands län ligger mitt i Östersjön, det minsta avståndet till fastlandet är ca 8 mil. Hela länet, som
består av ön Gotland och ett antal mindre öar, har en landareal på 3135 km2 (drygt 0,8 % av Sveriges
yta). Utsträckningen i nord-sydlig riktning är ca 176 km, den största utsträckningen från väst till öst är
52 km. Den nordöstligaste delen av länet utgörs av den 114 km2 stora ön Fårö. Förbindelsen med
Gotland upprätthålls av Trafikverket genom att bilfärjor regelbundet trafikerar mellan Fårösund och
Broa. Sträckan har en längd av ca 1300 m och är en del av väg 699.
Gotlands geografiska läge skapar unika förhållanden jämfört med övriga län. Trafikområdet är av
naturliga skäl begränsat. Endast de personer som – tillfälligt eller året om – bor på Gotland utgör
underlaget för trafiken, eftersom det inte finns några transitresenärer. Arbetsmarknad och näringsliv
på Gotland drar nytta av närheten till Stockholm, landets största region. Stockholmsregionen
tillgodoser också den gotländska besöksnäringen med ett större underlag. På somrarna besöker
många turister Gotland vilket leder till förändrade resmönster. Många besöksmål ligger utanför
tätorterna vilket medför att de sällan kan nås med kollektivtrafik.
Gotland är det enda länet i Sverige utan järnvägstrafik. Det sista persontåget gick i september 1960.2
Trafiknätet utanför tätorterna består av 1487 km allmänna vägar, varav 417 km är länsvägarna nr
140-144 och 146-149.3 Samtliga tätorter och många mindre samhällen ligger vid länsvägarna. Till
infrastrukturen för persontrafik hör också hamnterminalen i Visby, belägen söder om Visby
innerstad, och Visby flygplats, som ligger omkring 4 km norr om staden.

3.2 Befolkning och dess utveckling
I slutet av år 2017 bodde 58 595 personer på Gotland, varav 42 % var bosatta i den största tätorten
Visby. Det innebär att 58 % av hela befolkningen bor på landsbygden. Tabell 1 visar att
befolkningstätheten är ganska låg och ligger under riksgenomsnittet (24,5 invånare/km2). Utanför
tätorterna är befolkningstätheten med bara 7,2 invånare/km2 betydligt lägre än genomsnittet för
hela Gotland.
Tabell 1. Fördelning av befolkningen och befolkningstäthet 2017

Invånare (2017-12-31)
Gotland
därav i
därav i
därav i

total
samtliga tätorter
Visby (inkl. Norra Visby)
Tätorter utom Visby
Vibble-Västerhejde
Hemse
Klintehamn
Slite (inkl. Slite norra)
Romakloster
Fårösund
Väskinde (inkl. Brissund och Själsö)

Män
29 236
17 748
11 766
5 982
1 099
821
749
776
562
465
380

Kvinnor
29 359
18 728
12 687
6 041
1 079
887
786
747
638
411
385

Total
58 595
36 476
24 453
12 023
2 178
1 708
1 535
1 523
1 200
876
765

Landareal
(2015)
km2
3134,98
44,57
15,12
29,45
4,48
2,13
2,92
2,24
2,28
2,85
2,72

Befolkningstäthet
invånare/km2
18,7
818,4
1617,3
408,3
486,2
801,9
525,7
679,9
526,3
307,4
281,3

Det har återuppbyggds en 6,5 km lång delsträcka av före detta Slite-Roma Järnväg (nedlagd 1953) som
museijärnväg. Föreningen Gotlandståget trafikerar sträckan Hesselby (Dalhem) – Roma under
sommarsäsongen. Eftersom det handlar sig om turisttrafik, tillämpas inte lagen om kollektivtrafik och trafiken
kommer följaktligen inte att behandlas i detta trafikförsörjningsprogram.
3 Enligt uppgifter från Trafikverket.
2
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Tofta
343
315
658
5,02
131,1
Lärbro
209
217
426
0,75
568,0
Stånga
154
175
329
1,11
296,4
Burgsvik
172
156
328
1,27
258,3
Havdhem
137
125
262
0,95
275,8
Tingstäde
115
120
235
0,73
321,9
Utanför tätorter
11 488
10 631
22 119
3090,41
7,2
Källor: Invånarantal från demografen.gotland.se (besökt 2018-09-10), landarealer från SCB:s tätortsstatistik
(Tätorter 2015; www.scb.se/MI0810, publicerad 2018-03-28), Gotlands landareal från SCB:s statistikdatabas,
tabell ”Befolkningstäthet (invånare per kvadratkilometer), folkmängd och landareal efter region och kön”,
statistikdatabasen.scb.se, besökt 2018-09-11)

Könsfördelningen är nästan jämn när man ser på hela befolkningen. Det finns dock vissa skillnader
mellan landsbygd och stad. I Visby bor drygt 1000 st. fler kvinnor än män. Utanför tätorterna gäller
det motsatta. Där bor det drygt 850 st. fler män än kvinnor.
Gotlands befolkning växer, år 2017 bodde 1326 eller 2,3 % fler personer på Gotland än år 2010.
Eftersom det finns ett så kallad negativt födelsenetto (fler dödsfall än födelser) beror tillväxten på ett
positivt inflyttningsnetto. Det flyttar alltså fler personer till Gotland än från. De flesta tätorter
gynnades av att det flyttade fler personer till Gotland. Tätorterna växte även genom inflyttning från
landsbygden på Gotland. Invånarantalet i tätorterna ökade mellan 2010 och 2017 med 3989
personer, medan befolkningen utanför tätorter minskade med 2663 personer under samma
tidsperiod. Sedan 2015 pekar dock även den siffran uppåt igen. År 2017 bodde 308 fler personer
utanför tätorter än 2015. Figur 1 jämför utvecklingen mellan 2010 och 2015 samt 2015 och 2017.
-10,0%
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Klintehamn
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Gotland totalt

20,0%

25,0%

2010->2015
2015->2017

Figur 1. Befolkningsutveckling i Gotlands tätorter

I nästan alla tätorter på Gotland växer befolkningen samtidigt som utvecklingen ofta pekar nedåt på
landsbygden. Från 2010 till 2017 minskade befolkningen i 54 av 92 socknar med mer än 2 %, i 17 av
dem med över 10 %. Däremot ökade befolkningen i 24 landsbygdssocknar med mer än 2 % i samma
tidsperiod, 9 av dem har vuxit med mer än 10 %. Anmärkningsvärt är att tillväxten inte bara har skett
i Visbyområdet (se Figur 14 på sidan 47). Utvecklingen i den närmaste tiden visar en delvis annan
bild. Mellan åren 2016 och 2017 ökade befolkningen i 34 socknar med mer än 2 % samtidigt som den
minskade i 22 socknar med över 2 %.
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Gällande åldersstrukturen avviker Gotland ganska tydligt från de siffror som gäller för hela riket.
Gotland har lägst andel ungdomar och högst andel pensionärer i Sverige. I Tabell 2 jämförs siffrorna
för Gotland med riksgenomsnittet.
Tabell 2. Åldersstruktur på Gotland jämfört med riksgenomsnittet (år 2017)

Åldersklass

Män
Kvinnor
Gotland
Riket
Gotland
Riket
0-1 år
1,9 %
2,4 %
1,8 %
2,3 %
2-5 år
4,3 %
4,9 %
3,8 %
4,7 %
6-9 år
4,5 %
5,0 %
4,4 %
4,7 %
10-12 år
3,2 %
3,6 %
2,9 %
3,4 %
13-15 år
3,1 %
3,4 %
2,9 %
3,3 %
16-18 år
3,2 %
3,4 %
2,9 %
3,1 %
0-18 år
20,2 %
22,7 %
18,7 %
21,4 %
19-24 år
7,3 %
7,4 %
6,2 %
6,9 %
25-44 år
22,1 %
26,9 %
21,1 %
25,8 %
45-64 år
26,6 %
24,8 %
27,6 %
24,5 %
19-64 år
56,0 %
59,1 %
54,9 %
57,2 %
65-79 år
18,8 %
14,3 %
19,1 %
15,2 %
80-84 år
2,8 %
2,2 %
3,5 %
2,8 %
85 år och äldre
2,1 %
1,8 %
3,8 %
3,4 %
65 år och äldre
23,7 %
18,3 %
26,4 %
21,4 %
Genomsnittsålder
43,6 år
40,3 år
45,8 år
42,1 år
Källa: SCB:s statistikdatabas, tabeller ”Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön” och ”Befolkningens
medelålder efter region och kön” (statistikdatabasen.scb.se, besökt 2018-09-13)

Befolkningsprognosen för Gotland4 till år 2027 visar, att befolkningen ska växa till 61 183 invånare
(+4,4 %). Andelen ungdomar ska öka lite till 21,2 % (män) och 19,5 % (kvinnor), men det förväntas
också att det ska finnas fler pensionärer, så att deras andel stiger till 26,2 % (män) och 29,3 %
(kvinnor). En särskilt stor ökning prognostiseras i åldersklassen 80 år och äldre. Det bodde 3581
personer i denna åldersklass på Gotland år 2017, men siffran förväntas öka med 1915 personer till
2027. Åldersgruppens andel förväntas därmed att stiga från 6,1 % till 9,0 %.

3.3 Näringsliv
Region Gotland är den största arbetsgivaren på ön. Totalt är ca 6500 personer eller nästan 20 % av
den arbetsföra befolkningen (18-64 år) anställda av Region Gotland. Drygt hälften av medarbetarna
arbetar inom vård och omsorg, en ytterligare tredjedel inom utbildning, fritid och kultur; 76 % av
Region Gotlands medarbetare är kvinnor. Huvudkontoret ligger på Visborgsområdet i Visby, men de
flesta verksamheterna är fördelade över hela Gotland (se Tabell 3).
De näst största arbetsgivarna, AB Svenska Spel och Försäkringskassan, tillhör även den offentliga
sektorn. AB Svenska Spel med 425 medarbetare och Försäkringskassan med 375 medarbetare har
sina kontor belägna i den norra delen av Visby. Den största privata arbetsgivaren är PayEx Finance AB
med 375 medarbetare. Störst inom den industriella sektorn är Cementa AB i Slite med 240 anställda.
De allra flesta företagen är små och finns framförallt inom jordbruk, handel och byggindustrin.5
Handeln är till stor del koncentrerad i Visby, där det finns tre handelsområden: innerstaden (inkl.
Östercentrum) såväl som Skarphäll och Stenhuggaren i utkanten av staden. Dagligvarubutiker finns

4
5

Statisticon AB: Befolkningsprognos 2018-2027 Region Gotland. Uppsala, u.å. (2018)
Antalen anställda gäller år 2016 och är tagna ur ”Gotland i siffror 2017”, s. 19

10

Trafikförsörjningsprogram 2019

UTKAST Slutversion 2018-10-01

därutöver i Hemse, Klintehamn, Slite, Roma, Fårösund, Lärbro, Burgsvik, Stånga, Havdhem,
Katthammarsvik, Ljugarn, Fole, Stenkyrka, Rone, När och på Fårö. (Källa: Gotland i siffror 2017, s. 65).
Koncentrationen av de större arbetsgivarna på få områden leder till en omfattande arbetspendling.
På grund av den stora befolkningsandelen på landsbygden är det många som kör bil till arbetet.
Bilinnehavet på Gotland uppgår till 611 personbilar per 1000 invånare, vilket är den högsta siffran i
Sverige. Riksgenomsnittet för bilinnehavet exklusive storstadsregionerna6 är 528 personbilar per
1000 invånare. Genomsnittet för hela riket är 479 personbilar per 1000 invånare.7

3.4 Service och utbildning
En serviceverksamhet som har stor betydelse för hela regionen är Visby Lasarett som fungerar som
akutsjukhus för hela Gotland. Centrala utbildningsverksamheter är Wisbygymnasiet med ca 1500
elever och Uppsala Universitet – Campus Gotland, där det under 2017 studerade ca 900 stycken
helårsstudenter. Alla dessa tre verksamheter är lokaliserade i Visby. Wisbygymnasiet har dessutom
lantbruksutbildning på Lövsta i Roma.
I Tabell 3 redovisas verksamheter inom vård och omsorg, utbildning, kultur och fritid som är viktiga
ur ett kollektivtrafikperspektiv.
Tabell 3. Offentliga serviceverksamheter med stor betydelse för kollektivtrafiken

6
7

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

Idrottshall

Ungdomsgård
X
X
X
X
X
X

Simhall

X
X

Teater

X
X
X
X
X
X

Bibliotek

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Vuxenutbildning

Särskilt boende
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ishall

X
X

X
X
X
X
X
X

Skola 7-9

T
T

X
X

Kultur och fritid

Skola F-6

V
V
V
V
T
T

Utbildning

Förskola

Visby
Hemse
Klintehamn
Slite
Roma
Fårösund
Lärbro
Väskinde
Stånga
Havdhem
Dalhem
Endre
Fole
Garda
Sanda
Stenkyrka
Vänge
Storsudret
Östergarnslandet

Folktandvård

Vårdcentral (V)
Trygghetspunkt (T)

Vård och omsorg

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

Riket utan Stockholms, Västra Götalands, Skåne och Uppsala län.
Källa: Egen beräkning, baserad på SCB:s befolkningsstatistik och fordonsstatistik. Siffrorna gäller år 2017.
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Utöver det som redovisas i Tabell 3 finns det särskilda boenden i Bro och När, en grundskola F-3 med
förskola i Eskelhem och en grundskola F-6 samt två förskolor i Västerhejde. Östergarnslandets
grundskola finns i Kräklingbo, Sudrets grund- och förskola är belägen i Öja.
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4 Kollektivtrafiken på Gotland idag
4.1 Bakgrund
Region Gotland ansvarar såväl för landstings- som för de kommunala uppgifterna. Det innebär att
Regionen har ansvaret för all samhällsfinansierad kollektivtrafik vilket är en viktig förutsättning för
ett samordnat utbud. Det finns både allmän och särskild kollektivtrafik. Den allmänna
kollektivtrafiken regleras i lagen om kollektivtrafik; begreppet allmän innebär att alla får åka med. På
Gotland består den av landsbygdstrafik, såväl linjelagd som anropsstyrd trafik, och stadstrafiken i
Visby. Den särskilda kollektivtrafiken, där det krävs tillstånd för att åka med, består av färdtjänst,
sjukresor och skolskjuts.
Det pågår en samordning av skolskjutsar och allmän kollektivtrafik. Skolskjutsbussarna är öppna för
allmänheten som får åka med i mån av plats. För att utnyttja fordonen bättre kan enligt
transportörsavtalet, som gäller sedan 1 juli 2018, taxibilar och minibussar användas inte bara i
Närtrafiken, men även i alla former av särskild kollektivtrafik. Nytt i transportörsavtalet är att alla
resenärstyper kan samplaneras i samma fordon, t.ex. kan en färdtjänstresenär få dela bil med en
skolelev eller närtrafikresenär.

4.2 Utbud i landsbygdstrafiken
4.2.1 Linjelagd trafik
I dagsläget finns det 13 linjer inom den allmänna linjelagda landsbygdstrafiken. I tidtabellperioden
2018-2019 är linjesträckningar och utbudet som Figur 2 och Tabell 4 visar. Linje 14 upphörde som
egen linje den 15 juni 2018; turerna utgör numer en del av linje 11. Utbudet anges i antal turer för
varje riktning, uppdelat i vardags- och helgturer. Sommartidtabellen gällde från den 16 juni till den 19
augusti 2018, vintertidtabellen gäller från den 20 augusti 2018 till den 11 juni 2019.

Figur 2. Linjenät i landsbygdstrafiken 2018/19 (vänster: vintertidtabell, höger: sommartidtabell)
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På skoldagar trafikeras alla 13 linjerna med sammanlagt 145 turer om dagen, i tillägg finns det många
förstärkningsturer till och från Wisbygymnasiet. På helgdagar är utbudet betydligt mindre med bara
42 turer på fem linjer. Skillnaderna mellan enskilda turer på samma linje kan vara ganska betydande.
I synnerhet gäller det linje 61, där nästan varje tur har sin egen körsträcka. Förbindelserna Visby –
Burgsvik och Visby – Väskinde är fördelade på tre linjer vardera. Det gör att utbudet upplevs
svårbegripligt, inte minst av besökare.
Tabell 4. Utbud i landsbygdstrafiken i tidtabellperioden 2018-19

Linje Turernas dragning (anges bara för riktning A)

KörVintertidtabell
Sommartidtabell
längd Riktning A Riktning B Riktning A Riktning B
i km M-F L-S M-F L-S M-F L-S M-F L-S
10 Burgsvik – Hemse – Klintehamn – Visby
82,5 1
1
3*
2
2
3
Hemse – Klintehamn – Visby
56,9 5
2
4
3
5
1
3
Klintehamn – Visby
34,1 8
3
7
3
11
9
11
9
11 Vamlingbo – Burgsvik – Hemse – Roma – Visby
104,6 3
2L
2
1L
Burgsvik – Hemse – Roma – Visby
83,3 4
4
3
5
2
1
3
1
Hemse – Roma – Visby
57,7 6+F 2 8+F 1
6L
2L
6L
4L
Roma – Visby
18,3 1
1
12 Burgsvik – Hemse – Visby via Hejde
76,7 3
2
3
1
Hemse – Visby via Hejde
51,1 1
1
2
1
1
13 Hemse – Garde – Ljugarn – Roma**
55,5 2
2
Garde – Ljugarn – Roma
38,5 1
1
2
2
Ljugarn – Roma
28,3 1
20 Fårö Skär – Fårösund – Lärbro – (Slite –) Visby
81,3 3
3
3
3
Fårösund – Lärbro – Slite – Visby
69,5 5
5
6
5
6
3
8
3
Fårösund – Lärbro – Visby
56,7 6
5
4
1
2
1
22 Lärbro – Slite – Bäl – Visby
45,8 4
5
2
2
Slite – Bäl – Visby
38,0 4
3
4
1
3
S
S
24 Åminne – Bäl
18,1 1
1
27 Väskinde – Visby
12,1 2S
2S
32 Havdhem – Klintehamn
34,0 1
1
1
1
41 Sandviken – Katthammarsvik – Dalhem – Visby
63,0 3
3
5
3
Katthammarsvik – Hörsne – Dalhem – Visby
57,4 1
1
Katthammarsvik – Dalhem – Visby
52,5 5
2
5
2
2
2
1
51 Klintehamn – Visby via Sanda
39,3 3
3
2
2
61 Slite – Lärbro – Kappelshamn – (Väskinde –) Visby 62,2 2
1
2
1
3
2
Lärbro – Kappelshamn – (Väskinde –) Visby
51,8 3
2
2
Kappelshamn – (Väskinde –) Visby
43,8 3
3
3
2
3
2
Lummelundagrottan – Väskinde – Visby
13,4 2
1
2
1
Väskinde – Visby
12,6 2
2
2
2
62 Väskinde – Visby
18,1 2S
2S
Körlängden är ett medelvärde av längden för båda riktningar A och B.
* Fredagar körs en tur Visby – Burgsvik istället för Visby – Hemse.
** På sommaren trafikeras sträckan även med några turer av linje 11.
M-F helgfri måndag-fredag
L-S lördag, sön- och helgdag
+F tilläggstur på fredagskvällar
L varav en tur via Ljugarn
S endast skoldagar

Då sommartidtabellen råder under skolornas sommarlov, förlängs några turer av linje 11 söderut via
Hamra till Vamlingbo på Sudret, som är utan linjelagd trafik i vintertidtabellperioden. Detsamma
gäller Fårö, dit några turer på linje 20 förlängs under sommaren. Därutöver går linje 13 från/till
Hemse (istället från/till Garde) och linje 41 som går från Katthammarsvik vidare till Sandviken.
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Linjerna 10, 11 och 20 fungerar som stomlinjer och de står för 70 % av resandet i landsbygdstrafiken.
Linjerna 22, 41 och 61, som 2017 tillsammans hade en resandeandel av 16 %, är kompletteringslinjer
och trafikerar ett antal områden med glesare befolkning som inte är anslutna till en stomlinje. Övriga
åtta linjer kan delas upp i pendlingslinjer (12 och 51) och skollinjer (13, 14, 24, 27, 32 och 62).
Linjerna 14, 24, 27 och 62 trafikeras inte under sommarlovet. Eftersom linjerna 13 och 32 har en viss
betydelse för turisttrafiken trafikeras de även under sommaren.

4.2.2 Närtrafik
Närtrafik är varumärket för den anropsstyrda trafiken på Gotland och utgör basutbudet där ingen
linjelagd trafik finns. Region Gotland har tecknat avtal med Samres som tar emot beställningar och
planerar turerna. Beställningen måste göras senast kl. 16 dagen innan en planerad resa ska
genomföras.
Landsbygden på Gotland är indelad i 18 st. områden. Resenären blir hämtad vid sin bostad och får
åka till närmaste tätort under två eller tre vardagar i veckan enligt tidtabell. Från vissa områden kan
man åka till två tätorter. Uppehållet i tätorten varar två till tre timmar, därefter skjutsas resenärerna
tillbaka till bostaden. För närtrafiken finns följande hållplatser i tätorterna:
-

Fårösund: ICA Bungehallen, Kronhagsvägen och Stuxgården
Slite: Vårdcentralen, ICA, f.d. Pressbyrån
Visby: Lasarettet, Korpen (vårdcentral), Coop Öster, Willys
Klintehamn: Konsum, f.d. ICA Donnersgatan, Vårdcentralen
Hemse: Torget/Konsum, Vårdcentralen

Som hållplatserna visar ska närtrafiken tillgodose basbehovet av serviceresor, alltså köp av livsmedel
och läkarbesök.

4.3 Utbud i stadstrafiken
Stadstrafik finns i Visby och består av sex linjer, Tabell 5 och Figur 3 visar utbudet i tidtabellperioden
2018-2019. Giltighetsperioderna är samma som i landsbygdstrafiken.
Tabell 5. Utbud i Visby stadstrafik i tidtabellperioden 2018-2019

Linje Turernas dragning (anges bara för riktning A)

KörVintertidtabell
Sommartidtabell
längd Riktning A Riktning B Riktning A Riktning B
i km M-F L-S M-F L-S M-F L-S M-F L-S
1
Gråbo – Östercentrum – Lasarettet
9,1 18* 15
8*
7
Gråbo – Region Gotland – Österct. - Lasarettet
10,8 9
10
4
4
2
Östercentrum – Terra Nova
7,0 13
12
6
6
3
Visby busstation – Farmek (Österby)
5,6 2
1
2
1
Visby busstation – Hyvelgatan (Skarphäll)
3,1 3
3
3
3
4
Visby busstation – Flundreviken (Snäck)
4,9 4
4
7
4
7
4
5
Lasarettet – Gråbo – Terra Nova – Lasarettet
19,1 2 5+L 1 4+L 12+F 5+L 10 5+L
6
Visby busstation – Visby hamnterminal o. tillbaka
7,0 5
14
8
Körlängden är ett medelvärde av längden för båda riktningar A och B
* första turen går endast Pilhagsvägen – Östercentrum
M-F helgfri måndag-fredag
L-S lördag, sön- och helgdag
+F tilläggstur på fredagskvällar
+L tilläggstur på lördagskvällar
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Figur 3. Visby stadstrafiks linjenät 2018/19

Linje 1 är den viktigaste stadslinjen och stod för ca 74 % av resandet i stadstrafiken år 2017, följt av
linje 2 med ca 16 %. Linje 2 förbinder bostadsområdet Terra Nova och handelsområdet Stenhuggaren
med busstationen. Linje 5 är en ringlinje som ersätter linje 1 och 2 på vardagskvällar och helger samt
mellan kl. 9 och kl. 15 på vardagar i sommartidtabellen. Sträckan trafikeras i båda riktningarna,
beroende på riktningen är de betecknade som 5A (motsols) eller 5B (medsols). Linje 3 är avsedd för
arbetspendling till industri- och handelsområdena Skarphäll och Österby och linje 4 förbinder
stadsdelen Snäck med stadens centrum. På sommaren tar sig många badgäster med linje 4 till och
från badet vid Gustavsvik. Linje 6 utgör förbindelsen mellan busstationen och hamnterminalen för
anslutning till och från färjorna.

4.4 Särskild kollektivtrafik
Region Gotland är den myndighet som beviljar färdtjänst- och riksfärdtjänsttillstånd. Taxor och
bestämmelser för färdtjänst och sjukresor beslutas av Regionfullmäktige. Taxeuppgifterna i detta
avsnitt är tagna från taxan som gäller i april 2018. Skolskjutsar är en del av den särskilda
kollektivtrafiken, även här är Region Gotland ansvarig myndighet.

4.4.1 Färdtjänst
Antalet beviljade färdtjänsttillstånd var år 2017 totalt 2284 stycken. Under 2016 och 2017
genomfördes 44 000 respektive 46 000 färdtjänstresor på Gotland. Taxan för färdtjänst baseras på
kilometeravstånd för resan och den differentieras mellan dag- och nattaxa. Nattaxan gäller mellan kl.
22 och kl. 05. Egenavgiften betalas direkt till chauffören i bilen eller så faktureras resenären i
efterhand. Det minsta beloppet (0-4 km) är 44 kronor dagtid eller 55 kronor nattid, det maximala
beloppet (över 55 km) är 104 kr dagtid eller 114 kronor nattid.
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Sedan 1 april 2018 finns en möjlighet för färdtjänstberättigade att köpa Länskort Plus, Förortskort
Plus eller Visbykort Plus. Färdtjänstresenärer som väljer att köpa Länskort Plus åker för en fast
månadskostnad i färdtjänsten men åker dessutom på kortet i busstrafiken över hela ön i
landsbygdstrafik och i stadstrafiken Visby. För Länskort Plus och Förortskort Plus uttages samma
avgift som för ett Länskort/Förortskort vuxen i busstrafiken. För närvarande är kostnaden för
Länskort Plus 750 kronor och Förortskort Plus 495 kronor för kalendermånad.
Barn och ungdomar upp till 20 år som är folkbokförda på Gotland reser gratis i kollektivtrafiken på
landsbygden med ”Bussiga kortet”. Barn och ungdomar upp till 20 år reser således gratis i färdtjänst
på landsbygden. För barn och ungdomar upp till 20 år som är folkbokförda på Gotland och är
beviljade färdtjänst erbjuds Visbykort Plus för färdtjänstresor inom Visby samt för bussresor i
stadstrafiken Visby. Kostnaden för Visbykort Plus är densamma som kostnaden för ett Visbykort
vuxen, för närvarande 370 kronor för en kalendermånad.

4.4.2 Färdtjänst i annan kommun
Region Gotland erbjuder färdtjänstberättigade att resa färdtjänst i annan kommun. Resan får vara
maximalt nio mil. En egenavgift av 90 kronor uttages för varje påbörjad tremilsintervall. Önskar
resenären resa längre än nio mil, får resenärer stå för hela kostnaden själv över niomilsgränsen.

4.4.3 Riksfärdtjänst
Under 2017 beviljades 7 beslut om riksfärdtjänstresa. Avgiften är reglerad i lagen (1997:735) om
riksfärdtjänst.

4.4.4 Sjukresor
Region Gotland erbjuder sjukresa i taxi, serviceresa, för personer som bedöms ha särskilda
medicinska skäl för resor till och från vårdinrättningar. Sjukresa med egen bil erbjuds till personer
som reser fler än åtta gånger under en fyraveckorsperiod till vårdinrättning. Alla som är i behov av
sjukresa erbjuds gratis resa i busstrafiken. År 2017 genomfördes totalt 29 000 stycken sjukresor i taxi.
Egenavgift för serviceresa i taxi baseras på kilometeravstånd. Högkostnadsskydd finns på 1900 kronor
för resor under en 12-månadersperiod.
Samtliga bussar i landsbygdstrafiken på Gotland samt i stadstrafiken Visby är
tillgänglighetsanpassade. Ett stort arbete kvarstår med att tillgänglighetsanpassa våra
busshållplatser.

4.4.5 Skolskjuts
Skolskjuts ska erbjudas i de fallen ett skolbarn/en elev, från förskoleklass till årskurs 9, uppfyller
kriterierna för rätt till skolskjuts. Dessa kriterier omfattar bland annat avståndet mellan skola och
hem och/eller mellan busshållplats och hem. I möjligaste mån ska den allmänna kollektivtrafiken
nyttjas vilket innebär att det är av största vikt att hållplatser och tidtabell anpassas till skolornas
placering och tider.
Noteras bör att förskolebarn med vårdnadshavare samt gymnasieelever och vuxenstuderande inte
har rätt till skolskjuts, utan är beroende av den allmänna kollektivtrafiken.

4.5 Övrig trafik
4.5.1 Upphandlad trafik
Den viktigaste förbindelsen mellan Gotland och fastlandet utgörs av färjetrafiken, ca 80 % av resorna
till och från Gotland går vattenleds. Färjetrafiken upphandlas av Trafikverket och det nuvarande
avtalet gäller fram till år 2027. Destination Gotland bedriver två färjelinjer året om (Visby –
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Nynäshamn, Visby – Oskarshamn) och en tredje linje sommartid (Visby – Västervik, 1 juni till 19
augusti). Vanligen går två stycken tur-retur-förbindelser om dagen mellan Visby och Nynäshamn
samt en tur-retur-förbindelse om dagen mellan Visby och Oskarshamn. Vid sommartid och under
storhelger tillkommer fler turer. Restiden enkel resa är 3 tim 15 min på Nynäshamnslinjen, 2 tim 55
min på Oskarshamnslinjen samt 2 tim 30 min på Västervikslinjen.

4.5.2 Kommersiell linjetrafik
Gotlands flygförbindelser till och från fastlandet bedrivs hela året som kommersiell linjetrafik. Visby
flygplats är den enda flygplatsen på Gotland med linjeflyg. Flygbolaget Braathens Regional Airlines
(BRA) har flera dagliga avgångar till Bromma, därutöver finns direktflyg några gånger i veckan till
Malmö och Göteborg. Med flera dagliga direktflyg till Arlanda flygplats, utförda av flygbolaget SAS,
ges möjligheten att byta till den internationella flygtrafiken. Sommartid trafikerar BRA med direktflyg
till ytterligare ett antal destinationer i Sverige (Umeå, Sundsvall, Östersund, Norrköping och
Ängelholm) samt till Helsingfors.
Den kommersiella busslinjetrafiken på Gotland är anpassad till besökarnas behov och trafikeras
endast under sommaren. År 2018 fanns följande tre linjer:
-

-

Flygbussarna Airport Coaches trafikerar sträckan Visby hamnterminal – Östercentrum – Visby
flygplats.
Veckorna 26 till 33 trafikeras en linje mellan Kneippbyn och upp till tre olika platser nära
Visby innerstad (Inre hamnen, hamnterminalen och Östercentrum). Linjen bedrivs av bolaget
Perssons Buss, Visby.
Sliteexpressen trafikerades för första gången mellan 24 juni och 12 augusti 2018 på uppdrag
av Slite Strandby, trafikutövare var Bergkvarabuss. Linjen erbjöd 7 st. expressturer dagligen
från Slite Hamn och Slite Strandby till Östercentrum samt Inre Hamnen i Visby och tillbaka.
Det gjordes inga uppehåll mellan Slite och Visby.

En ny trafik kommer att inledas där Geoshuttle AB ska transportera kryssningspassagerare mellan
kryssningskajen och Visby innerstad (Almedalen). Trafiken ska i huvudsak genomföras med eldrivna
fordon, men också andra fordon kan förekomma. Fordonen är anpassade för rörelsehindrade
personer.
Trafikföretag som bedriver kommersiell trafik får använda kollektivtrafikens hållplatser efter samråd
med Region Gotland. Biljettförsäljningen och spridningen av tidtabellsinformationen sköter företagen
själv. Trafikföretagen levererar tidtabellsdata till Samtrafiken och de får, efter samråd med Region
Gotland, montera egna tidtabellsanslag på hållplatserna i mån av utrymme.

4.6 Nåbarhet
En möjlighet att kvantifiera nåbarhet är att beräkna så kallade restidskvoter, alltså att jämföra
bussarnas restid med bilens. Då bussar använder samma infrastruktur som bilar gäller samma
hastighetsbegränsningar. Restiden med buss kan alltså i bästa fall vara lika lång som bilresan
(restidskvot = 1), normalfallet är dock att restiden för buss är längre (restidskvot > 1).
Tabell 6. Restider och restidskvoter mellan Visby och några utvalda orter på Gotland

Ort
Vibble
Hemse
Klintehamn

Avstånd till Visby
med bil (snabbaste
rutten) *)
4,9 km
51,6 km
33,7 km

Vanligaste (och
snabbaste) restid
med buss
0:18 h
1:00 h (0:50 h)
0:45 h

18

Restid med bil *)

Restidskvot **)

0:08 h
0:49 h
0:33 h

2,25
1,22 (1,02)
1,36
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Slite
36,7 km
Romakloster
17,9 km
Fårösund
56,3 km
Tofta
20,1 km
Burgsvik
77,5 km
Katthammarsvik
48,5 km
Dalhem
19,4 km
Stenkyrka
23,8 km
Väskinde
12,2 km
*) Källa: Google Maps (tider i normal trafik)
**) Restid buss : Restid bil

0:45 h
0:20 h
1:20 h (0:55 h)
0:34 h
1:30 h
1:05 h
0:30 h
0:30 h
0:20 h

0:35 h
0:19 h
0:53 h
0:22 h
1:11 h
0:47 h
0:21 h
0:23 h
0:15 h

1,29
1,05
1,51 (1,04)
1,55
1,27
1,38
1,43
1,30
1,33

Medelvärdet för restidskvoten av de i Tabell 6 listade relationerna är 1,36 – bussarnas restid är alltså
i genomsnitt 36 % längre än den kortaste restiden med bil. Restidskvoter mindre än 1 kan endast
uppnås ifall kollektivtrafiken kör på egen infrastruktur. I stadstrafiken bidrar t.ex. busskörfiler till att
bussarna kan undvika att fastna i bilköer. På landsbygden är däremot järnvägen det enda
kollektivtrafiksystem som kan vara snabbare än bilen.

4.7 Resenärsantal och resenärsgrupper
Regelbundet resande i kollektivtrafiken görs i mindre omfattning på Gotland än i riket i övrigt. I
Kalmar som intar näst sista platsen reser man mer än dubbelt så ofta kollektivt som på Gotland och i
de nordligaste länen är antalet kollektivtrafikresor per invånare betydligt större än på Gotland, se
Figur 4.
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Figur 4. Kollektivtrafikresor per invånare år 2017 (endast busstrafik)

Om en resenär byter till en annan busslinje räknas det som ny resa i statistiken. Det låga resandet på
Gotland kan till en viss del bero på två faktorer, dels geografi och dels på linjenätets struktur som
båda kan bidra till att resenärer byter i mindre omfattning än på fastlandet:
-

Stadstrafik finns bara i en ort, Visby, och byte inom stadstrafiken är ganska ovanligt. Utöver
detta är stadstrafiken i Visby jämfört med andra städer av samma storlek förhållandevis lågt
utnyttjad.
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De flesta resenärer inom landsbygdstrafiken når sitt resmål utan att byta till en annan
busslinje.
Stads- och landsbygdstrafiken är inte tillräckligt synkroniserade med konsekvensen att bara
få resenärer kan byta mellan de två systemen.
Det finns ingen busstrafik som passerar länsgränsen.

Figur 5 visar att antalet resenärer har, efter en betydande minskning mellan åren 2011 och 2013,
stabiliserat sig på en jämförelsevis blygsam nivå.
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Figur 5. Resenärer (antal påstigningar) i Gotlands kollektivtrafik

Trots att befolkningen ökade med 2,0 % i tidsperioden mellan åren 2011 och 2017 sjönk
resenärsantalet med 24 %. Det är skolungdomarnas resor med ”Bussiga kortet” som står för en hög
del8 av resandet, varpå antalet skolungdomar i gymnasieålder påverkar resandestatistiken mycket.
Den stora tillbakagången i resandet beror till största andelen på att år 2012 avskaffades gratisresorna
för skolungdomar i Visby stadstrafik. Samtidigt minskade antalet ungdomar i åldersklass 16-18 år
mellan 2011 och 2013 med 20 %, medan antalet barn/ungdomar mellan 10 och 15 år var konstant.
Sedan år 2014 har antalet ungdomar (13 år och äldre) stigit långsamt och kommer enligt prognosen
fortsätta att öka.
År 2017 gjordes omkring 887 700 resor med den allmänna kollektivtrafiken, varav ca 699 000 resor
(78,8 %) i landsbygds- och 187 000 resor (21,0 %) i stadstrafiken. Den verkliga siffran är med stor
sannolikhet högre då inte alla resenärer registrerades under framförallt april månad på grund av byte
av tekniska komponenter i biljettsystemet. I närtrafiken genomfördes samma år 1 700 resor (0,2 %).
När man jämför linjernas andel av resandet, se Figur 6, så är det stomlinjerna som har flest resenärer.
På sommaren står linje 10 för nästan en tredjedel av hela resandet, medan fördelningen är lite
jämnare största delen av året, då vintertidtabellen gäller. Linje 5 har en större andel sommartid
eftersom den ersätter linje 1 och 2 större delar av dygnet än i vintertidtabellen.

Under vintertidtabellperioden är andelen 43 %, på sommaren 21 %. Betraktar man bara landsbygdstrafiken
(Bussiga kortet gäller inte i stadstrafiken), är motsvarande siffror 55 % och 25 %.
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Figur 6. Linjernas andel av resandet år 2017

En hög andel av resandet kan även bero på att det finns många turer, så att en jämförelse av den
genomsnittliga beläggningen per linje skulle vara intressant. Eftersom avstigande resenärer inte blir
räknade är det inte möjligt att beräkna beläggning. Istället jämförs medelvärdet av påstigande per
tur. Här bör det även beaktas att längden av en turs körväg spelar roll. Ju längre en tur är desto fler
hållplatser passerar den och desto fler resenärer kan stiga på.
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Figur 7. Påstigande per tur (genomsnitt för år 2017)

De mest trafikerade linjerna är inte alltid de som har högst beläggning. Linje 12, som är den
snabbaste förbindelsen mellan Hemse och Visby, har flest resenärer per tur, även om linjen bara står
för omkring 5 % av resandet i vintertidtabellperioden. Beläggningen är lägre sommartid, eftersom det
inte finns någon skolpendling och det är färre arbetspendlare.
Kollektivtrafikresenärer skiljs vanligtvis åt i olika resenärsgrupper genom taxan. På Gotland finns
följande grupper:
-

Barn till 6 år som åker gratis i sällskap av en vuxen;
Barn och ungdomar från 7 till 19 år åker med det så kallade ”Bussiga kortet” gratis i
landsbygdstrafiken om de är folkbokförda på Gotland;
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Student är en person äldre än 19 år som studerar på t.ex. universitet eller högskola och
måste kunna legitimera sig;
Vuxen är en resenär mellan 20 och 64 år som inte är student;
Pensionär är en person 65 år eller äldre;
Resenär som fyllt 80 år som reser gratis.

-

Studenter och pensionärer i landsbygds- och stadstrafiken samt ungdomar i stadstrafiken åker på en
reducerad taxa. Till gruppen ”övriga” räknas alla som av olika skäl inte ingår i en av de ovan nämnda
kategorierna. Det kan vara t.ex. resenärer med rollator eller med barnvagn som även får åka gratis.
Hur resandet fördelar sig på resenärsgrupperna, uppdelat på stads- och landsbygdstrafik, redovisas i
Figur 8.
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Figur 8. Relativa andelar av resenärsgrupperna (april – december 2017)

Det blir tydligt att den största resenärsgruppen då vintertidtabellen råder utgörs av ungdomar.
Nästan alla av dem (96,5 %) reser gratis med ”Bussiga kortet” vilket innebär att drygt 60 % av
resenärerna i landsbygdstrafiken åker gratis. På sommaren är bilden annorlunda, då är omkring
hälften av resenärerna vuxna, med anledning av att många besökare använder kollektivtrafiken.
Eftersom ”Bussiga kortet” inte gäller i stadstrafiken, åker ungdomar i mycket mindre utsträckning
med stadsbussarna än i landsbygdstrafiken.
48 % av alla resor gjordes av ungdomar, men deras befolkningsandel är 13,4 %. De reser i genomsnitt
mycket oftare än övriga resenärsgrupper. I Figur 9 visas att varje ungdom reste statistiskt sett nästan
31 gånger i tidsperioden 1 april till 16 juni samt 21 augusti till 31 december (210 dagar), medan en
pensionär åkte buss bara drygt 4 gånger och en vuxen gjorde genomsnittligt 5,6 kollektivtrafikresor i
samma tidsperiod.
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Figur 9. Relativa andelar av befolkningen (2017) och resandet (1/4-16/6 och 21/8-31/12 2017)

Betraktar man resenärsgrupperna per linje (se Figur 10) så framträder inte bara skillnaden mellan
stads- och landsbygdstrafik, men skillnaderna mellan de enskilda linjerna, beroende på deras
funktion. Skollinjerna 24, 27 och 62 används nästan uteslutande av ungdomar och på linje 3 är ca
80 % av resenärerna vuxna eftersom den linjen används för arbetspendling.
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Figur 10. Resenärsgruppers andelar, linjevis (april – december 2017)

Skillnaderna mellan sommar- och vintertidtabellperioden är stora. Andelen vuxna är mycket större på
sommaren, eftersom skolpendlingen faller bort och att många sommargäster reser med
kollektivtrafiken.

4.8 Marknadsandel och kundnöjdhet
Kollektivtrafikens marknadsandel och kundnöjdheten analyseras utifrån enkätundersökningar som
görs genom Kollektivtrafikbarometern.9 För 2017 låg kollektivtrafikresors andel av det motoriserade
resandet på 8 %, vilket är den näst minsta i hela landet. Se vidare information i Figur 11.
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Figur 11. Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet på Gotland

Kollektivtrafikbarometern (Kolbar) är en enkätundersökning, branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik
koordinerar aktiviteterna. Varje månad intervjuas ett antal representativt utvalda personer i hela landet. En
sammanställning av resultaten publiceras årligen (se http://www.svenskkollektivtrafik.se/verktyg-ochsystem/kollektivtrafikbarometern/).
9
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Den låga andelen av det kollektiva resandet innebär att det inte är så många resenärer som deltagit i
undersökningen. Exempelvis beräknades marknadsandelen för år 2017 utifrån svar av 96 kunder,10
sammanlagd svarade 701 personer. Därför måste diagrammets siffror användas med viss
försiktighet, eftersom basen statistiskt sedd är låg.
2017 var 54 % av kunderna på Gotland nöjda med kollektivtrafiken som helhet (Figur 12), vilket är
något lägre än riksgenomsnittet som ligger på 58 %. På frågan efter nöjdheten med senaste resan
svarade 80 % att de var nöjda, riksgenomsnittet ligger på 76 %. Det är stora skillnader i allmänhetens
nöjdhet, där icke-kunder inkluderas, när man jämför Gotlands resultat på 32 % och riksgenomsnittet
på 51 %.
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Figur 12. Nöjdhet med kollektivtrafiken

De som sällan eller inte åker kollektivt vet för lite om utbudet. En tredjedel av icke-kunderna svarade
att de inte vet hur de kan åka kollektivt eller så jämför de med bilens flexibilitet vilken aldrig kan
uppnås med kollektivtrafik. På frågan ”Jag kan använda bolaget för de flesta resor jag gör” svarade
71 % av icke-kunderna nej.
Den låga utnyttjandegraden av kollektivtrafiken kan också bero på att linjer och turer är begränsade
och resenärer saknar möjligheten att nyttja kollektivtrafiken på ett sätt som passar deras respektive
förutsättningar. Endast 18 % av icke-kunderna menade att avgångstider passade deras behov.

4.9 Biljettsystemet och taxan
Biljettsystemet som används är ett molnbaserat system där all data lagras i molnet istället för på
busskortet (resekort). Resenärerna laddar sitt kort med en eller flera produkter via kollektivtrafikens
hemsida eller i appen Ridango. I bussarna säljs alla biljettyper och betalsättet är med betalkort eller
kontantbetalning. En resenär behöver ha ett busskort vid köp av alla typer av periodbiljetter eller
reskassa.11 Vid köp av enkelbiljetter behövs inget busskort. På Visby busstation kan alla biljettyper
köpas under öppettiderna kl. 08.00-17.00 på vardagar. Bussbiljetter säljs också på Turistbyrån vid
Donners plats i Visby samt ombord på Destination Gotlands färjor. Sedan sommaren 2018 säljs
bussbiljetter även i Pressbyråns butiker på Östercentrum i Visby och i Roma.
Nuvarande taxa som gäller för all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor innehåller många
olika produkter och resenärskategorier. Produkterna 24- och 72-timmarskort, länskort och
En person definieras som kund om den har rest med kollektivtrafik minst 1-3 gånger om månaden; en person
som har rest kollektivt i mindre utsträckning definieras som icke-kund.
11 Reskassa betyder att en summa pengar (minst 100 kr) laddas på ett busskort och används sedan för köp av
rabatterade enkelbiljetter i bussen.
10
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förortskort Visby är giltiga i både stads- och landsbygdstrafiken. Priset för en enkel resa är fast inom
stadstrafiken i Visby, för landsbygdstrafiken är priset beroende av resans längd där sex prissteg finns.
De flesta produkterna har ett lägre pris vid förköp. Resenär som har reskassa får 30 % rabatt vid köp
av enkelbiljetter i bussarna. För närtrafiken gäller en enhetstaxa och särskild biljett behöver lösas då
länskort eller andra periodkort inte gäller i närtrafiken.

4.10 Ekonomi
År 2017 fick Region Gotland 12,7 miljoner kronor i intäkter från den linjelagda kollektivtrafiken.
Intäkterna kommer från biljettförsäljning. Kostnaderna för kollektivtrafiken var 55,1 miljoner kronor
och detta motsvarar en självfinansieringsgrad på 23 %. Siffran är visserligen låg men inte ovanlig för
kollektivtrafik på landsbygd. Härtill bidrar också att drygt hälften av alla resenärer får åka gratis (se
avsnitt 4.7).
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Figur 13. Kollektivtrafikens trafikeringskostnader (endast busstrafik) per invånare 2017

En jämförelse av trafikeringskostnaden per invånare visar att Gotland har, med stora avstånd från
övriga län, den lägsta siffran i hela landet, se Figur 13. Det innebär att på alla andra håll i landet
satsas det mycket mer resurser på kollektivtrafiken. Om det satsades lika mycket som i
riksgenomsnittet (2168 kronor per invånare) så fick kollektivtrafikens kostnad på Gotland vara 127
miljoner kronor årligen. Även om man tog bort de tre länen med de högsta kostnaderna vore
medelvärdet 1793 kronor och därmed nästan dubbelt så hög som på Gotland vilket motsvarar en
total kostnad på 105 miljoner kronor.
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5 Behovsanalys
Människor är olika och har därför helt olika resebehov. Olika resmål i vardagen kan till exempel vara
att åka till arbetet, skolan, läkaren, biblioteket, träningen eller att åka till en affär och handla. Utöver
detta kan varje enskild person också ha individuella resmönster beroende på exempelvis vilken tid
det är på dagen, vilken årstid eller väder det är. Även om kollektivtrafiken oftast har en lägre
flexibilitet jämfört med bilen måste tidtabellen givetvis vara anpassad till resenärers behov så bra
som möjligt.
Region Gotlands serviceutbudsstrategi ska säkerställa en levande landsbygd där det är attraktivt att
bo. Kollektivtrafiken är en viktig del i strategin, eftersom serviceverksamheterna ska kunna nås utan
bil.
Under samrådsprocessen för trafikförsörjningsprogrammet har många olika synpunkter inkommit.
Utifrån dessa synpunkter och med hänsyn till serviceutbudsstrategin är de identifierade
kollektivtrafikbehoven sammanställda i detta kapitel. Behoven syftar inte bara till utbudet utan även
till t.ex. infrastruktur och teknik.
Under hösten 2018 genomförs en resvaneundersökning på Gotland, undersökningen kommer att
presenteras våren 2019 och kommer därmed inte att kunna arbetas in i detta
trafikförsörjningsprogram.

5.1 Utbud baserat på resenärers behov
Utbudet måste bli bättre anpassat till resenärers behov. Det gäller såväl de som bor på Gotland året
runt som alla delårsboende och besökare.

5.1.1 Pendlare
På vardagar är den största andelen av resenärerna pendlare, det gäller framförallt följande grupper:
-

Arbetspendlare från landsbygden till Visby
Arbetspendlare från Visby till större verksamheter på landsbygden t.ex. till Cementa i Slite,
vårdcentraler eller äldreboenden.
Arbetspendlare inom Visby
Gymnasieelever från landsbygden till Wisbygymnasiet
Grundskoleelever som anvisats allmän kollektivtrafik samt grundskoleelever som genom fria
skolvalet valt annan skola än anvisad.
Barn med vårdnadshavare till och från förskolan.

En utmaning är att skolans sluttider kan variera över veckodagarna. Dessutom går många skolelever
på aktiviteter efter skolan, såsom idrott, musik eller liknande och behöver kunna ta sig till
aktiviteterna och sedan kunna åka hem. Arbetspendlare som vill uträtta ärenden eller delta i
aktiviteter efter arbetet och åka hem senare på dagen är också en utmaning att planera
kollektivtrafik för.

5.1.2 Service- och utbildningsresenärer
En stor reseanledning är resor till service vilket sammanfattar resor till läkare eller vårdcentraler, till
myndigheter eller till dagligvarubutiker. Härtill hör dessutom resenärer inom vuxenutbildningen som
reser till Folkhögskolorna i Fårösund och Hemse. Linjedragningar ska förbättra möjligheten att nå
verksamheterna med kollektivtrafik, vilket också innebär att tidtabellerna behöver anpassas till
öppettiderna så långt som möjligt.
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5.1.3 Fritidsresenärer
Slutligen finns så kallade fritidsresor som varierar över tid och vart resan ska gå. Det kan vara
utflykter runt om på ön eller till Visby för idrottsaktiviteter, utställningar, konserter eller
restaurangbesök till exempel. Under sommaren tillkommer många resmål. Traditionellt görs de flesta
fritidsresorna på helgerna, men andelen fritidsresor på vardagar har vuxit kraftigt. Variationen av
resmål och restider är alltså mycket stor, vilket gör det till en utmaning att uppfylla alla behov med
kollektivtrafik. Det gäller också i stor utsträckning de behov som delårsboende och besökare har, då
det finns turistiska resmål som är belägna långt ifrån en busshållplats.

5.1.4 Hela resan-perspektivet och multimodalitet
En resa från dörr till dörr innebär ibland att byten mellan olika färdmedel behövs till exempel från
buss till minibuss eller till cykel. Där hela resan inte kan genomföras med kollektivtrafik kan
pendlarparkeringar för cykel eller bil vara ett bra komplement. Det är viktigt att tekniken finns för att
söka och köpa biljett för hela resan även om byte av trafikslag behövs.
En väldigt stor betydelse har givetvis anknytningen till och från förbindelserna med fastlandet, alltså
färjorna och flygen. Bussarna ska ansluta på Visby hamnterminal till och från båtarnas vanligaste
avgångs- och ankomsttider. Eftersom variationen av avgångs- och ankomsttiderna är stor över året
behövs det en fördjupad dialog med Destination Gotland för att kunna förbättra anslutningarna.
Bussarna på linje 20 (Fårösund – Visby) ska därutöver ansluta till Fårösundsfärjan.
Visby flygplats trafikeras av flygbolagen i större utsträckning sommartid än under resten av året.
Därför körs få bussanslutningar till och från flyget under vintertidtabellperioden.12 Det har upplevts
som svårt att planera kollektivtrafik under vinterperioden då flygens ankomst och avgångstider
varierar under perioden och mellan veckodagar. Sedan ett antal år tillbaka körs kommersiell
busstrafik till och från Visby flygplats under sommaren.
På grund av den ganska glesa befolkningen kan många områden inte anslutas till den linjelagda
trafiken. Som basutbud i dessa områden finns istället närtrafiken, en områdesbaserad13 anropsstyrd
trafik. I framtiden planeras att utveckla närtrafiken att även erbjuda anropsstyrd kollektivtrafik för
anslutning till den linjelagda trafiken. För det behövs en samordning med linjetrafikens tidtabeller, så
att resenärerna enkelt och snabbt kan byta fordon. Möjligheten att beställa anropsstyrd trafik
behöver utvecklas så att förbeställningstiden kortas så mycket som möjligt samt att sättet att
förbeställa följer med i teknikutvecklingen, för närvarande går det endast att boka resorna inom
Region Gotlands verksamhetsområde genom telefonsamtal.
Utöver anslutningar ska även den så kallade multimodaliteten förbättras. Det innebär framförallt en
tätare samordning av de olika trafikslagen. Det ska vara enklare att använda både cykel och
kollektivtrafik. Möjligheten att ta med cyklar på bussen ska utökas, släpvagn för cyklar används
mycket i andra delar av Europa och ska utredas som alternativ till cykelställ på bussen. Att erbjuda
lånecyklar på de större bytespunkterna bör också utredas. Att bedriva cykeluthyrning på
bytespunkter är inte en verksamhet som ingår i Region Gotlands uppdrag men förutsättningar för
cykeluthyrning kan ges.

I vintertidtabellen 2018/19 trafikeras två turer varje vardag till och från flygplatsen på linje 61.
Områdesbaserad innebär i det här fallet att resenären blir hämtad hemma och körd tillbaka hem, det finns
alltså inga hållplatser. Av- och påstigning på resmålet (närmaste tätort) sker däremot vid fasta hållplatser enligt
tidtabell.
12
13
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5.2 Infrastruktur
Genom investeringar i infrastrukturen gör man resan tryggare och underlättar byten inom
kollektivtrafiksystemet såväl som mellan kollektivtrafik och andra färdmedel. Alla bytespunkter och
de mest utnyttjade hållplatserna ska vara utrustade med hållplatsstolpe på båda sidorna av vägen,
hållplatsnamn, tidtabellsanslag, väderskydd och belysning. Miniminivån på hållplats ska vara
hållplatsstolpe på båda sidorna av vägen, hållplatsnamn samt tidtabellsanslag. Upprustningen av
hållplatserna är en del av det löpande arbetet och ingår därför inte som ett mål i detta program.
Väntsalen på Visby busstation bör ha en generös öppettid och bemannad under lämpliga tider.
En åtgärd för att minska bilåkandet är att bygga pendlarparkeringar som kan användas gratis när man
fortsätter sin resa med kollektivtrafik. För att säkerställa en tillräckligt hög attraktivitet krävs det ett
bra kollektivtrafikutbud. Pendlarparkeringar skulle därför företrädesvis byggas längs stomlinjerna,
såsom de redan befintliga parkeringarna vid hållplatserna Lye (linje 11), Takstens och Othems kors
(båda vid linje 20). Det ska utredas ytterligare lägen för pendlarparkeringar, primärt i Burgsvik och
Fårösund.
Även för de som cyklar ska det bli enklare att använda kollektivtrafiken. Redan idag kan man lämna
sin cykel i ett låst cykelgarage vid Visby busstation, för resenärer med länskort ingår plats i
cykelgaraget. De övriga bytespunkterna, med prioritering av Hemse, Klintehamn och Slite, bör
utrustas med liknande låsta cykelgarage. Cykelparkeringar med väderskydd för cyklar behöver också
planeras vid ett antal hållplatser.

5.3 Biljettsystemet och taxan
Utvecklingen av teknik för biljettköp går väldigt snabbt framåt. Att möjliggöra förutsättningar för
resenärer att på enkla och via snabbt funna kanaler kunna köpa sin biljett är viktigt för att få behålla
och få fler resenärer. Försäljning bör finnas via olika kanaler såsom biljettautomater, på
försäljningsställen med generösa öppettider samt i appar etc. Behov finns att gå igenom
kollektivtrafiktaxan från grunden för att kunna erbjuda ett lagom antal lättförståeliga produkter till
rätt pris.
Betalkortbetalning i bussarna har införts under sommaren 2018 och ytterligare
betalningsmöjligheter, t.ex. med Swish, ska utredas. Idag är en kund som vill byta mellan närtrafiken
och linjetrafiken tvungen att köpa en ny biljett. Närtrafiken måste därför integreras i
landsbygdstrafikens taxa så att resenären bara behöver köpa en biljett för hela resan.

5.4 Information
Information är viktig för både resenärer och planerare. Resenärerna måste ha kännedom över
trafiken (tidtabell, eventuella förseningar, taxan) medan trafikplanerarna måste känna till resvanor
för att kunna anpassa trafiken till behoven. Alla resor bör vara sökbara, biljett ska kunna köpas för
hela resan även om byte av trafikslag behöver göras. Med alla resor avses här linjelagda bussturer,
närtrafik och skolturer.
De redan befintliga informationssystemen behöver vidareutvecklas, t.ex. för att kunna få bättre
realtidsinformation. Möjligheten att informera resenärer via skärmarna i bussen ska utnyttjas i större
omfattning. Även kommunikationen över ytterligare kanaler som ”sociala medier” kunde bidra till att
kunderna blir bättre informerade. Det underlättas därigenom att resenärer sedan 2016 har
möjligheten till gratis internetuppkoppling (WiFi) på alla bussar.
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5.5 Beteendepåverkan
Att enbart öka det kollektiva resandet har begränsad effekt för transportsystemets miljöpåverkan
och resurseffektivitet, om bilens marknadsandel fortsätter att vara hög. På lite längre sikt behöver
därför en betydande del av bilresandet flyttas över till kollektivtrafiken. I detta sammanhang är
satsningar på kollektivtrafiken mycket viktiga men det behövs samtidigt även åtgärder utanför
kollektivtrafiksystemet.
Sett utifrån ett kollektivtrafikperspektiv vore det önskvärt att åtgärder genomfördes, som direkt eller
indirekt främjar kollektivtrafiken genom att påverka människornas beteende. Ett exempel är att
arbetsgivaren betalar kostnaden för arbetspendlingen om medarbetaren åker med kollektivtrafik. Ett
annat exempel är utbudet och priset av parkeringsplatser. Bra kollektivtrafik möjliggör att ett lägre
parkeringstal kan användas vid nybyggnation av bostads- och handelsområden, vilket kan bidra till
ett reducerat bilägande. På längre sikt kunde man reducera antalet parkeringsplatser även i befintliga
områden, under förutsättningen att kollektivtrafiken förbättras samtidigt. Även höjda
parkeringsavgifter har en styrande effekt. Som tredje exempel kan man nämna bilpooler, som bidrar
till att färre människor är tvungna att äga en egen bil. Alla dessa åtgärder ligger dock utanför
trafikförsörjningsprogrammets tillämpningsområde.
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6 Strategiska inriktningar
6.1 Nationella mål
6.1.1 Nationella transportpolitiska mål
De nationella transportpolitiska målen, utförda i regeringens proposition 2008/09:93 och antagna av
Riksdagen den 20 maj 2009, hör till utgångspunkterna för det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Det övergripande målet är preciserat genom funktions- och
hänsynsmålet:
Övergripande målet
Funktionsmålet
Tillgänglighet

Hänsynsmålet
Säkerhet, miljö och
hälsa

Transportpolitikens mål ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och
näringslivet i hela landet.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till
att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.
Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors
respektive mäns transportbehov.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till
att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att
miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.

6.1.2 Miljö- och klimatmål
Det svenska miljömålssystemet består av det övergripande generationsmålet och 16
miljökvalitetsmål, varav de följande tre har beröringspunkter med trafiksystemet:14
Begränsad
klimatpåverkan

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär
att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för
hållbar utveckling inte äventyras.

Frisk luft
God bebyggd miljö

Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala
målet kan uppnås.
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och
kulturvärden inte skadas.
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar
ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Den 15 juni 2017 beslutade riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (formulerat i proposition
2016/17:146), i vilket miljömålen preciseras och ytterligare etappmål och åtgärder är formulerade.
Transportsektorn ska uppfylla följande mål:

14

Uppgifter hämtades från www.miljomal.se, besökt den 5 april 2018.
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Växthusgasutsläppen från inrikes transporter (utom inrikes luftfart som ingår i EU ETS) ska minska
med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010.

6.1.3 Branschgemensamma mål
6.1.3.1 Miljömål
Förutom de miljö- och klimatmål som formulerades av regeringen finns det också specifika mål i
kollektivtrafikbranschen. Organisationen Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik
(Partnersamverkan) beslutade i juni 2018 en reviderad version av det branschgemensamma
miljöprogrammet.
Miljöpolicyn är att:
Kollektivtrafiken i Sverige bidrar till ett hållbart resande genom att minska behovet av
privatbilstransporter med en utökad och attraktiv kollektivtrafik och genom att ständigt minska våra
egna verksamheters miljöpåverkan.
Den branschgemensamma miljöpolicyn är utgångspunkt för följande tre miljömål:
Klimat- och
Energimål*
Luftkvalitetsmål**
Bullermål

2016
2025
2030
Koldioxidutsläpp (g CO2/pkm)
25
15
7
Förändring från 2016
–40 %
–70 %
Energianvändning (kWh/pkm)
0,27
0,20
0,16
Förändring från 2016
–25 %
–40 %
Kväveoxider (g/kWh)
1,8
0,7
0,3
Partiklar (mg/kWh)
10,5
8,0
7,0
För närvarande kan inte ett kvantifierat mål för buller formuleras. Införande
av elbussar är den åtgärd som mest kraftfullt bidrar till sänkta bullernivåer i
stadstrafik.

pkm Personkilometer
* Sammantaget mål för spårtrafik, busstrafik och fartygstrafik under allmän trafikplikt
** Mål för busstrafik under allmän trafikplikt
Det branschgemensamma miljöprogrammet ska fungera som stöd vid utformandet av miljöprogram
inom kollektivtrafikens delbranscher buss, taxi och tåg. Därför rekommenderas det att programmets
miljömål inte bör tillämpas direkt på den regionala verksamheten.
6.1.3.2 Fördubblingsmålet
Fördubblingsmålet framtogs år 2008 av Partnersamverkan, där de viktigaste organisationerna i
kollektivtrafikbranschen samarbetar. Målet är uppdelat i
-

Övergripande målet: Kollektivtrafikens marknadsandel ska fördubblas på sikt
Delmål: Antal resor med kollektivtrafik ska fördubblas till år 2020 jämfört med år 2006

I en rapport15 beskrivs åtgärder hur målet kan nås, med antingen kollektivtrafikfrämjande åtgärder
eller bilhämmande åtgärder såväl som en kombination av båda.
Fördubblingsmålet gäller endast resor med motoriserade färdmedel. Basår är 2006, fördubblingen av
marknadsandelen ska nås senast år 2030.16

Helen Lindblom, Anders Bondemark, Karin Brundell-Freij, Eva Ericsson: Fördubblad marknadsandel för
kollektivtrafik till år 2030. Hur kan vi nå dit och vad blir konsekvenserna? WSP Analys & Strategi, Göteborg 2016
16 dito, s. 8
15
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6.2 Regionala mål
6.2.1 Vision Gotland 2025
Vision Gotland 2025 fungerar som regional utvecklingsstrategi och blev antagen av
kommunfullmäktige den 18 juni 2008. Det är följande övergripande mål som ska leda utvecklingen:






Minst 65 000 invånare bor på Gotland.
Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet.
Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen.
Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.
Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor.

I kapitlet Hållbara kommunikationer och kommunikationssystem fördjupas de övergripande målen
genom målbilden
Gotland har som en integrerad och dynamisk region i Europa och som ett centrum i Östersjöområdet
en transportstruktur som gynnar tillväxt och utveckling och som är miljömässigt hållbar.
såväl som sex strategier, vilka är huvudsakligt inriktade på en förbättring av förbindelserna till
fastlandet och en bättre integration i Östersjöregionen. En av strategierna rör också kollektivtrafiken:
Verka för ett långsiktigt hållbart kommunikationssystem; ekonomiskt, socialt och ekologiskt.
I samma kapitel konkretiseras bådadera i avsnittet Resa på Gotland genom fyra målbilder:





Alla människor på Gotland ska ha möjlighet att effektivt, säkert och på miljömässigt
långsiktigt hållbart vis förflytta sig mellan bostad, arbete, skola och fritidsaktiviteter.
De lokala transportsystemen ska vara säkra och tillgängliga för alla.
Cykelåkandet ska öka med 30 procent över en 15-årsperiod.
Genom att 140-vägarna utvecklas till snabba och säkra matarvägar och kollektivtrafikens
stomlinjer byggs ut, krymps avstånden på Gotland.

6.2.2 Region Gotlands styrmodell
Styrmodellen har det övergripande målet i Vision Gotland 2025 som utgångspunkt. I perspektivet
samhälle finns det tre målområden med flera mål. Åtminstone ett mål i varje område rör
trafiksystemet och därmed också kollektivtrafiken.
Social hållbarhet
Ekonomisk
hållbarhet
Ekologisk hållbarhet

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen regional
balans
Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
Gotlands klimatavtryck ska minska

6.2.3 Energi 2020 – energiplan för Region Gotland
Baserad på de två energimålen i Vision Gotland 2025 utvecklades energiplanen för Gotland, Energi
2020, som antogs av regionfullmäktige den 16 juni 2014. Med planen konkretiserades målen på ett
ambitiöst sätt. Det övergripande målet är
Lokala tillgångar på förnybar och återvunnen energi motsvarar hela energianvändningen i det
gotländska samhället, inklusive industrins behov.
Därutöver finns fem delmål varav de följande tre gäller även transporter:
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Till år 2020 är målet att klara 100 procent förnybar energiförsörjning för
hushåll och näringsliv på Gotland, utom till cementindustrins
bränslebehov.
Genom omställning från fossila bränslen till förnybar energi har
klimatpåverkande utsläpp från energianvändningen på Gotland minskat
med 45 procent från år 1990 till år 2020.
Energihushållning har gett minskad användning av inköpt el och tillförda
bränslen med i genomsnitt 1,5 procent per år för bostäder, lokaler och
service, transporter och handel under 2010-2020.

För kollektivtrafiken finns det följande delmål som anknyter till alla ovan nämnda målen:
Kollektivtrafiken på Gotland drivs till 100 procent av förnybar energi, främst lokalproducerad biogas
från och med år 2020. Upphandling med miljökrav på samhällsbetalda resor och upphandlade
transporter som t ex färdtjänst och avfallsinsamling har lett till att dessa sker med fordon som drivs
av förnybara drivmedel.
Därutöver rör följande åtgärder i kapitlet ”Energistrategi till 2020” kollektivtrafiken. Region Gotland
ska




Väga in möjligheterna till kollektivtrafik som ett av de viktiga kraven när lokalisering av större
nya bostadsområden beslutas.
Långsiktigt förbättra kollektivtrafiken, i första hand genom en satsning på stomlinjerna. Pröva
snabba pendlingsturer från ytterområdena, till exempel Burgsvik och Fårösund.
Undersöka utökad samordning av kollektivtrafik och skolskjutsar (pågående uppdrag) som
leder till utökat utbud av kollektivtrafik.

6.2.4 Strategi ”Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”
I strategin beskrivs hur det framtida offentliga serviceutbudet ska utformas. Serviceverksamheterna
är hierarkiskt uppdelade i fyra servicenivåer, ju högre nivån är desto färre (och större) blir områdena.
På basnivån (närservice) är det åtta serviceområden med de större orterna (mer än 750 invånare)
som utgångspunkt. Två av dessa områden, Storsudret och Östergarnslandet, saknar dock ett större
centrum och har därutöver en stor andel delårsboende. Inom var och en av de åtta serviceområdena
förväntas medborgarna kunna ta sig till och från servicen.
De i denna strategi nämnda serviceverksamheterna utgör viktiga resmål på Gotland, så
kollektivtrafikplaneringen ska ta särskild hänsyn till dem.
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7 Mål och åtgärder för Gotlands kollektivtrafik
7.1 Kollektivtrafikens samhällsnytta
Kollektivtrafiken gör nytta både för den enskilda resenären och för samhället som helhet. Satsningar
på kollektivtrafiken kan därför anses som lönsamma i ett samhällsutvecklingsperspektiv.
Fördelarna med kollektivtrafiken för den enskilda resenären är att
-

man är oberoende av bilen,
det finns en stor tillförlitlighet, eftersom man vet redan före resan hur lång tid den tar och
när man är framme,
man kan åka på ett tryggt och säkert sätt,
man kan utnyttja restiden mycket bättre, t.ex. läsa, arbeta eller vila,
man reser kostnadseffektivt och
man reser miljövänligt.

Sett ifrån hela samhällets perspektiv är kollektivtrafiken viktig på grund av följande faktorer:
-

Utsläppen av växthusgaser, luftföroreningar och fossilberoendet minskar.
Yteffektiviteten av transportsystemet ökar – genom att fler reser tillsammans minskar
behovet av vägtrafikyta på längre sikt (färre körfält, färre parkeringsplatser).
Transporter blir mer energieffektiva.
Kollektivtrafik ger ett rättvisare transportsystem – en tredjedel av Sveriges befolkning saknar
körkort.
Bra pendlingsmöjligheter främjar ekonomisk tillväxt genom en ökad sysselsättning.

Att erbjuda kollektivtrafik till Region Gotlands invånare och besökare är inget självändamål. För att
Gotland kan bli en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor enligt Vision Gotland 2025 behövs
det även en väl utbyggd kollektivtrafik.

7.2 Målbild
Målbilden baseras såväl på de i det föregående kapitlet sammanställda nationella och regionala
målen som på behovsanalysen och beskriver kollektivtrafikens roll i hur målen ska uppnås. Det
övergripande målet är
Kollektivtrafiken på Gotland är en självklar del av transportsystemet och är ett hållbart resalternativ
för både arbets- och fritidsresor.
Det övergripande målet kompletteras med följande fem målområden, varav alla anses ha lika stor
betydelse:
Större attraktivitet
Förbättrad
tillgänglighet
Ökad nåbarhet
Reducerad
miljöpåverkan
Förbättrad
resurseffektivitet

Kollektivtrafiken ska med regelbundna avgångar, bra anslutningar, hög
tillförlitlighet och snabba förbindelser uppfattas som ett attraktivt och
användbart resalternativ.
Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar
ska förbättras.
Kollektivtrafiken bidrar till en ökad nåbarhet av de viktigaste resmålen för
både Gotlands invånare och besökare genom ett sammanhållet system av
landsbygds- och stadslinjer.
En konkurrenskraftig och förnybart driven kollektivtrafik ökar
transportsystemets energieffektivitet och minskar dess klimatpåverkan.
En integrerad planering och fördjupad samordning av allmän och särskild
kollektivtrafik skapar ett resurseffektivt kollektivtrafiksystem.
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De ovan nämnda målområdena konkretiseras med mer detaljerade mål och åtgärder som beskrivs
närmare i de följande avsnitten. En planering av kollektivtrafiken baserad på målbilden och på de
detaljerade målen innebär att utbudet kommer att öka både på landsbygden och i staden.

7.3 Större attraktivitet
En större attraktivitet av hela kollektivtrafiksystemet är den viktigaste förutsättningen att fler
människor väljer att åka kollektivt. Den ska nås med följande mål:
1. Ett lättbegripligt utbud gör det enkelt att använda kollektivtrafiken.
Åtgärder:
a. Landsbygdstrafiken består av tre tydligt synliga utbudsnivåer: stomlinjer,
kompletteringslinjer (som kan vara anropsstyrda) och närtrafik (områdesbaserad
anropsstyrd trafik).
b. Med takttrafik och raka linjedragningar utan avvikelser skapas ett regelbundet utbud
i landsbygdstrafiken till tidtabellskiftet hösten 2020.
c. Ett nytt stadslinjenät är klart senast till tidtabellskiftet hösten 2021.
2. Bra anslutningar gör bytena inom busstrafiken och till andra kollektivtrafikslag smidiga.
Åtgärder:
a. Korta bytesvägar och korta övergångstider på knutpunkterna i landsbygdstrafiken
ger fler resmöjligheter och kortare restider.
b. Med korta övergångstider mellan landsbygds- och stadstrafik på Visby busstation nås
resmål i staden snabbare.
c. Anslutningar till och från färjorna på Visby hamnterminal ska förbättras med turer
fredag, lördag och söndag morgon och kväll, på stom- och kompletteringslinjer från
sommaren 2019. Måndag till torsdag ansluts till och från färjorna med anropsstyrd
trafik.
d. Flygplatsen ska nås med kollektivtrafik året om.
3. Information till resenärer ska förbättras och utökas.
Åtgärder:
a. En satsning på kommunikations- och marknadsföringsåtgärder genomförs.
b. Tidtabellsinformation ska finnas på samtliga hållplatser senast år 2022.
c. Realtidsinformation ska finnas på flera kanaler, t.ex. på hållplatser och i bussar.
4. Besökarnas resebehov ska uppfyllas bättre.
Åtgärder:
a. De linjer som har en förlängd sträckning i sommartidtabellen (linjerna 11, 13, 20 och
41) ska behålla denna sträckning under en längre tidsperiod från sommaren 2020.
b. Flera av Gotlands turistmål ska kunna nås med kollektivtrafik än idag.
5. Genom att beakta ”Hela resan”-perspektivet blir det lättare att åka kollektivt.
Åtgärder:
a. Tekniken ska göra det möjligt att hela resan kan planeras och köpas.
b. Det ska kunna medföras fler än två cyklar på bussen där behovet finns, t.ex. genom
cykelsläp.
c. Nya pendlarparkeringar för cyklar och bilar underlättar arbets- och skolpendling.
Målen bidrar till att kollektivtrafiken blir attraktivare att använda. Härtill bidrar även redan befintlig
teknik, såsom Ridango-appen eller internetuppkoppling i bussar, som ska bibehållas och
vidareutvecklas.
Uppföljning (Källor: Egna mätningar, Kollektivtrafikbarometern)
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Ökat antal resenärer (2017: 886 000)
Ökad kundnöjdhet (Nöjd Kundindex NKI, 2017: 54 %)
Ökad nöjdhet med senaste resan (2017: 78 %)
Minst två nya pendlarparkeringar för bil och tio nya för cyklar (med prioritering i Slite,
Klintehamn och Hemse) är klara till 2025.

7.4 Förbättrad tillgänglighet
Med tillgänglighet menas i det här avsnittet tillgänglighet för personer med funktionsvariationer. Det
innebär att såväl fordonen som infrastrukturen ska vara anpassade till behoven av personer med
funktionsvariationer. För att flera kan använda kollektivtrafiken arbetar Region Gotland med att
förbättra dess tillgänglighet. Det är viktigt att påminna att förbättringarna gynnar alla resenärer.
Det finns dock ingen enhetlig definition för vad som anses att begreppet ”fullt tillgänglig” skulle
innebära. Vi uppfattar att personer med rörelsehinder, syn- eller hörselskada självständigt skulle
kunna använda kollektivtrafiken. Därför ska en hållplats som betecknas för fullt tillgänglig uppfylla
följande krav:
-

Upphöjd plattform som kan nås utan steg från gatunivå eller gångstig
Taktila stråk
Väderskydd
Belysning
Hållplatsstolpe
Tidtabellsanslag

Gällande fordonsparken trafikeras redan idag hela den allmänna busstrafiken med antingen låggolvseller lågentrébussar. Bussarna är utrustade med skärmar som visar de tre följande hållplatserna och
det finns utrop av nästa hållplats.
Idag finns ingen linje på Gotland som är fullt tillgänglig enligt den här använda definitionen. På längre
sikt vore det tänkbart att huvudlinjen i stadstrafiken kommer att bli det, men planeringen av
utbyggandet av hållplatserna kan börja först när utredningen om stadstrafikens utbud är avslutad.
Ett mål i målområdet ”nåbarhet” är att närtrafiken ska förbättras, så att den i framtiden ska kunna
användas som matningstrafik till stomlinjerna. Därför kommer bytespunkterna på landsbygden att få
en större betydelse än idag. Tabell 7 sammanställer hållplatserna som ska vara fullt tillgängliga;
bytespunkterna ska därutöver vara utrustade med audiovisuellt realtidsinformation.
Tabell 7. Bytespunkter och hållplatser som ska vara fullt tillgängliga till år 2025.

Bytespunkt

Fullt tillgänglig till

Visby busstation
Visby hamnterminal
Hemse busstation
Visby flygplats
Roma
Burgsvik
Klintehamn
Lärbro
Slite
Fårösund Kronhagsvägen
Hållplats

redan utbyggd
redan utbyggd
redan utbyggd
2022
2022
2022
2025
2025
2025
2025
Fullt tillgänglig till

Region Gotland

redan utbyggd
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ICA Maxi
Kungsladugården
Västerhejde
Hemse kyrka
Hemse norra
Hemse vårdcentral
Dalhem
Bjers allé

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020

De två viktigaste bytespunkterna i Visby är redan fullt tillgängliga enligt den ovannämnda
definitionen. Utbyggnaden av de övriga kommer att förbättra tillgängligheten på landsbygden
avsevärt. Av de ytterligare drygt 350 hållplatserna på landsbygden, varav de allra flesta har bara få
påstigande resenärer om dagen, kan inte alla bli utbyggda. För att erhålla den största nyttan av
investeringarna skulle framförallt de mest frekventerade hållplatserna stå i fokus. Därför kommer
Region Gotland under perioden att genomföra en utredning om hållplatserna på landsbygden och
inventera hur de är utrustade.

7.5 Ökad nåbarhet
De första tre målen i målområdet nåbarhet syftar på att skapa ett utbud i landsbygdstrafiken,
bestående av tre olika nivåer. Med nåbarhet avses här kollektivtrafikens linjenäts möjlighet att nå
bostäder, arbetsplatser, fritidsaktiviteter, service och turistmål m.m. Inom själva planeringsprocessen
kommer strategin ”Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland” spela en viktig roll.
1. Ett översiktligt system av stomlinjer trafikerar de starka stråken.
Åtgärder:
a. Samtliga tätorter över 750 invånare är anknutna till en av stomlinjerna.
b. På vardagar (dagtid) går det i varje riktning minst en tur per timme.
Den högsta utbudsnivån utgörs av stomlinjerna som ger störst nytta där trafikunderlaget är högst, så
att kollektivtrafiken kan fullt spela ut sina fördelar. De innehar på Gotland den funktion som uppfylls
av järnvägen i de andra länen.
2. De medelstarka stråken trafikeras av kompletteringslinjer.
Åtgärder:
a. Kompletteringslinjerna knyter framförallt de mindre tätorterna till
kollektivtrafiknätet. I så fall ska det finnas minst 8 dubbelturer per vardag (motsvarar
varannantimmestrafik).
b. Vid behov kan en kompletteringslinje även anknyta ett område utan tätort till en
stomlinje. Utbudets omfång bestäms i så fall beroende på linjens huvudsakliga
funktion, t.ex. skol- eller pendlingstrafik.
Kompletteringslinjer fungerar som komplement till stomlinjerna, vilket betyder att en sådan linje
finns där trafikunderlaget inte är tillräckligt för stomlinjetrafik men för stort för områdesbaserad
anropsstyrd trafik.
3. Ett ökat utbud inom den anropsstyrda trafiken förbättrar tillgången till kollektivtrafik för alla
som bor längre ifrån en stom- eller kompletteringslinje.
Åtgärder:
a. Linjelagda anropsstyrda turer är från sommaren 2020 en ny kollektivtrafikprodukt på
områden där resandeunderlaget för en kompletteringslinje är för lågt.
b. Närtrafiken kompletterar där ingen linjelagd trafik finns.
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c. I alla närtrafikområden finns det minst en avgång per riktning varje vardag
(motsvarar minst 5 resmöjligheter per vecka).
d. Den minimala förbeställningstiden ska reduceras till högst 4 timmar.
Anropsstyrd trafik är den allmänna kollektivtrafikens basutbud i de områden som är glesast
befolkade. Anropsstyrd trafik kan utföras dels som områdesbaserad anropsstyrd trafik, dels som
linjelagd anropsstyrd trafik och tillämpas där underlaget för linjelagd trafik är för lågt. Den ska kunna
användas å ena sidan för att nå den närmast belägna serviceorten, å andra sidan för att byta till (och
från) linjetrafiken, när man vill ta sig till en plats längre bort.
4. Stadstrafiken förbättrar nåbarheten inom Visby och knyter Visbyområdet närmare staden.
Åtgärder:
a. Nya kvällsturer underlättar t.ex. arbetspendling från Lasarettet.
b. Vibble och Väskinde kan nås med stadstrafiken.
c. Utreda anropsstyrd linjelagd trafik i Visby innerstad och till Almedalsbiblioteket.
Det fjärde målet syftar på stadstrafiken i Visby som ska förbättras genom ett reviderat linjenät (se
mål 1.b i avsnitt 7.3). Med en förlängning av vissa stadslinjer över tätortens gränser ökas nåbarheten
i det växande Visbyområdet.
5. Den andel av Gotlands befolkning som når Visby med kollektivtrafik inom mindre än 60
minuter ska öka.
Åtgärder:
a. Turerna ska bli snabbare, t.ex. genom att turen går raka vägen och inte heller stannar
vid alla hållplatser.
b. Ett införande av snabbturer på vardagsmorgnar och -eftermiddagar ska prövas.
6. Kollektivtrafiken ska i större utsträckning kunna användas för flera ändamål än arbets- och
skolpendling.
Åtgärder:
a. Det ska finnas fler kvällsturer, i synnerhet på fredags- och lördagskvällar.
b. De viktigaste serviceverksamheterna (se Tabell 3, kultur och fritid) kan nås bättre.
c. Möjligheten att erbjuda evenemangstrafik ska utredas.
Fritidsaktiviteter blir alltmer betydande, så är det viktigt att människor oftare kan använda
kollektivtrafiken för det ändamålet. Först och främst är det de största serviceverksamheterna som
ska kunna nås med kollektivtrafik, men inom kollektivtrafikplaneringen ska det i största möjliga mån
tas hänsyn till övriga resmål, t.ex. idrottsplatser, ridskolor eller elljusspår.
7. En nära samverkan mellan samhällsutveckling och kollektivtrafikplanering skapar
förutsättningar att fler människor har möjlighet att åka kollektivt.
Åtgärd:
a. Nya bostadsområden och serviceverksamheter ska i möjligaste mån byggas i
närheten av en busslinje.
Det skapar en trygghet för resenärerna om linjedragningen är känd och bestående.
Samhällsplaneringen bör därför utnyttja det befintliga linjenätet.
Målen bidrar till en förbättrad konkurrenskraft och en större flexibilitet av kollektivtrafiken.
Uppföljning:
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De flesta förändringarna som avses med de ovanstående målen kan först införas efter en ny
kollektivtrafikupphandling har genomförts. Det är därför viktigt att målen ingår i själva
upphandlingsprocessen. Målen ska bli nådda senast år 2023.

7.6 Reducerad miljöpåverkan
Med de mål som har nämnts ovan eftersträvas att öka kollektivtrafikutbudet rejält. Det innebär att
fler fordon kommer att köra fler kilometer, vilket i sin tur leder till en högre energianvändning.
Kollektivtrafikens miljöpåverkan skulle därmed öka om man fortfarande körde med dieselbussar. En
reducerad miljöpåverkan kan följaktligen bara uppnås genom att man samtidigt kräver en helt
fossilfri fordonsflotta, vilket även är ett mål i Energi 2020 – energiplan för Region Gotland (se avsnitt
6.2.3).
En minskning av kollektivtrafikens miljöpåverkan ska uppnås med följande mål:
1. Samtliga fordon i den allmänna trafiken drivs fossilfritt senast år 2020.
2. Kollektivtrafikens energianvändning per fordonskilometer ska minska med 10 % till 2025
jämfört med 2017.
Energianvändningen per fordonskilometer kan minska genom olika åtgärder. Vanligtvis är en ny
fordonsgeneration energieffektivare än den befintliga. Genom att byta ut en delflotta med t.ex.
elfordon minskar energianvändningen av hela fordonsflottan ytterligare. Även en utbildning av
förarna i energisnål körning kan bidra till en förbättrad energieffektivitet.
Det ska påpekas att, även om kollektivtrafikens miljöpåverkan tillfälligt skulle öka, kan hela
transportsystemets miljöpåverkan trots allt minska ifall tillräckligt många bilresenärer väljer att åka
kollektivt.

7.7 Förbättrad resurseffektivitet
Följande mål ska bidra till en bättre resurseffektivitet av kollektivtrafiken:
1. Antalet resor ska öka med sammanlagd 15 % till år 2022 jämfört med år 2017.
Jämfört med fördubblingsmålet (se avsnitt 6.1.3.2) verkar den avsedda ökningen av resandet med
15 % inte vara särskild ambitiöst. Efter att utbudet har ökats kommer det att dröja tills efterfrågan
växer, varför 15 % kan anses som rimlig. På grund av det stagnerande resandet de senaste åren
(jämför Figur 5) kan fördubblingsmålet inte nås på Gotland, i synnerhet när det gäller delmålet
(fördubbling av resandet från 2006 till 2020). År 2006 fanns det 1,1 miljoner resenärer. En
fördubbling av denna siffra skulle innebära att resandet måste öka med 148 % mellan 2017 och 2020.
Det skulle motsvara mer än en fördubbling inom bara tre år.
2. Kollektivtrafikens intäkter ska öka med minst 10 % till år 2022 jämfört med 2017.
Åtgärd:
a. Kollektivtrafiktaxan ska förenklas genom färre och tydligare produkter.
Det finns två områden för en förbättring av resurseffektiviteten: sänkta kostnader eller/och höjda
intäkter. Ett ökat utbud leder till större kostnader, så att resurseffektiviteten bara kan förbättras
genom höjda intäkter. De ska stiga genom att fler människor reser kollektivt, vilket kan förväntas på
grund av det förbättrade utbudet som åsyftas med detta trafikförsörjningsprogram. Men även en
förenklad taxa kan bidra till ett ökat resande genom att den minskar en stor barriär att använda sig
av kollektivtrafiken.
3. Den påbörjade samordningen med skolskjutsarna ska vidareutvecklas.
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Redan idag får allmänheten resa med skolbussarna, som ger ytterligare resmöjligheter på
landsbygden. Idag finns skolbussar inte med i kollektivtrafikens reseplanerare. En fördjupad
samordning innebär t.ex. att informationen om tidtabellen förbättras.
Sist men inte minst är det också viktigt att beakta att även målområdena större attraktivitet och ökad
nåbarhet bidrar väsentligt till en förbättrad resurseffektivitet.
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Bilagor
Sammanfattning av målen
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Nationella mål
Regeringen och Riksdagen

Partnersamverkan (branschgemensamma mål)

Transportpolitiska mål

Miljö- och klimatmål

Övergripande mål
Säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet i hela landet.

Klimat- och Energimål
Nettoutsläppen av koldioxid minskar med 40 %
till 2025 och 70 % till 2030 jämfört med 2016.
Energianvändningen minskar med 25 % till
2025 och 40 % till 2030 jämfört med 2016.

Begränsad
klimatpåverkan

Frisk luft
Funktionsmål tillgänglighet
Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet
och användbarhet.
Hänsynsmålet säkerhet, miljö och hälsa
Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska anpassas till att ingen ska
dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att
miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.

Luftkvalitetsmål
För bussar ska utsläppet av kväveoxider vara
0,7 g/kWh år 2025 och 0,3 g/kWh år 2030.
Partikelutsläppet ska vara 8 mg/kWh år 2025
och 7 mg/kWh år 2030.

God bebyggd
miljö
Etappmål
Växthusgasutsläppen från
inrikes transporter ska minska
med minst 70 %
senast år 2030

Bullermål
Buller från kollektivtrafiken ska minska.

Fördubblingsmålet
Övergripande mål
Kollektivtrafikens
marknadsandel
ska fördubblas på
sikt (2030).

Delmål
Antal resor med
kollektivtrafik ska
fördubblas till år
2020 jämfört med
år 2006.

Regionala mål
Vision Gotland 2025
-

Övergripande mål

Minst 65 000 invånare bor på Gotland.
Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet.
Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen.
Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.
Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor.

Bo och leva i ett
hållbart Gotland

Hållbar tillväxt och
sysselsättning

Hållbar
energiförsörjning

Hållbara
kommunikationer och
kommunikationssystem

Gotland har som en integrerad och dynamisk region i Europa och som ett centrum i Östersjöområdet en
transportstruktur som gynnar tillväxt och utveckling och som är miljömässigt hållbar.
Strategi 4: Verka för ett långsiktigt hållbart kommunikationssystem; ekonomiskt, socialt och ekologiskt.
Målbilder Resa på Gotland:
-

Alla människor på Gotland ska ha möjlighet att effektivt, säkert och på miljömässigt långsiktigt hållbart vis förflytta sig mellan bostad,
arbete, skola och fritidsaktiviteter.
De lokala transportsystemen ska vara säkra och tillgängliga för alla.
Cykelåkandet ska öka med 30 procent över en 15-årsperiod.
Genom att 140-vägarna utvecklas till snabba och säkra matarvägar och kollektivtrafikens stomlinjer byggs ut, krymps avstånden på
Gotland.

Styrmodell

Energi 2020 – energiplan för Region Gotland
Övergripande mål

Social hållbarhet

6. En levande landsbygd och ett
attraktivt Visby för bibehållen
regional balans

Förnybarhetsmål

100 % förnybar energiförsörjning till år 2020

Klimatmål
Ekonomisk hållbarhet

45 % mindre klimatpåverkande utsläpp från energianvändningen på Gotland till år 2020 jämfört med 1990

11. Långsiktigt goda och stabila
kommunikationer

Ekologisk hållbarhet

Effektiviseringsmål

Minskad användning av
inköpt el och tillförda
bränslen med i genomsnitt 1,5 procent per år
under 2010-2020

Delmål för kollektivtrafiken
Kollektivtrafiken på Gotland drivs till 100 % av förnybar energi, främst
lokalproducerad biogas, från och med år 2020.

17. Gotlands klimatavtryck ska
minska

Strategi ”Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”
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Mål för Gotlands kollektivtrafik
Trafikförsörjningsprogram
Övergripande mål
Kollektivtrafiken på Gotland är en självklar del av transportsystemet och är en hållbar
resalternativ för båda arbets- och fritidsresor.

Större attraktivitet

Kollektivtrafiken ska med regelbundna avgångar, bra anslutningar, hög tillförlitlighet och snabba
förbindelser uppfattas som ett attraktivt och användbart resalternativ.
1. Ett lättbegripligt utbud gör det enkelt att använda kollektivtrafiken.

Resenären
står i fokus

2. Bra anslutningar gör bytena inom busstrafiken och till andra
kollektivtrafikslag smidiga.
3. Information till resenärer ska förbättras och utökas.
4. Besökarnas resebehov ska uppfyllas bättre.

Förbättrad
tillgänglighet

5. Genom att beakta ”Hela resan”-perspektivet blir det lättare att åka kollektivt.
Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar ska förbättras.
Fler ska kunna
åka med

Utbyggnad av följande bytespunkter och hållplatser för full tillgänglighet,
färdigställda senast 2025: Visby flygplats, Roma, Burgsvik, Klintehamn, Lärbro,
Slite, Fårösund Kronhagsvägen; ICA Maxi, Kungsladugården, Västerhejde, Hemse
kyrka, Hemse norra, Hemse vårdcentral, Dalhem, Bjers allé

Kollektivtrafiken bidrar till en ökad nåbarhet av de viktigaste resmålen för båda Gotlands invånare
och besökare genom ett sammanhållet system av landsbygds- och stadslinjer.

Bättre
resurseffektivitet

Reducerad
miljöpåverkan

Ökad nåbarhet

Landsbygdstrafik med ökat
utbud och tre
utbudsnivåer

1. Ett översiktligt system av stomlinjer trafikerar de starka stråken.
2. De medelstarka stråken trafikeras av kompletteringslinjer.
3. Ett ökat utbud inom den anropsstyrda trafiken förbättrar tillgången till
kollektivtrafiken för alla som bor längre ifrån en stom- eller kompletteringslinje.

Utökad
stadstrafik

4. Stadstrafiken förbättrar nåbarheten inom Visby och knyter Visbyområdet
närmare staden.

Kortare
restider

5. Den andel av Gotlands befolkning som når Visby med kollektivtrafik inom
mindre än 60 minuter ska öka.

Större
flexibilitet

6. Kollektivtrafiken ska i större utsträckning kunna användas för flera ändamål
än arbets- och skolpendling.

Samordnad
planering

7. En nära samverkan mellan samhällsutveckling och kollektivtrafikplanering
skapar förutsättningar att fler människor har möjlighet att åka kollektivt.

En konkurrenskraftig och förnybart driven kollektivtrafik ökar transportsystemets energieffektivitet
och minskar dess klimatpåverkan.
Minskat
utsläpp
Lägre energiförbrukning

1. Samtliga fordon i den allmänna kollektivtrafiken drivs fossilfritt senast år
2020.
2. Kollektivtrafikens energianvändning per fordonskilometer ska minska med
10 % till 2025 jämfört med 2017.

En integrerad planering och fördjupad samordning av allmän och särskild kollektivtrafik skapar ett
resurseffektivt kollektivtrafiksystem.
1. Antalet resor ska öka med sammanlagd 15 % till år 2022 jämfört med år 2017.
Verksamheten
står i fokus

2. Kollektivtrafikens intäkter ska öka med minst 10 % till år 2022 jämfört med
2017.
3. Den påbörjade samordningen med skolskjutsarna ska vidareutvecklas.
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Samråd
Dialogmöten
Samråd kring trafikförsörjningsprogrammet har genomförts med medborgarna på dialogmöten
under våren 2018. Vid de nio dialogmötena hölls en kort presentation om syftet med samrådet och
varför det regionala kollektivtrafikprogrammet tas fram. Vid varje dialogmöte delades
mötesdeltagarna in i grupper för diskussion av ett antal frågeställningar kring kollektivtrafik. I varje
grupp deltog alltid minst en politiker och minst en tjänsteperson. Det gavs också möjlighet att lämna
synpunkter på samma diskussionsfrågor via ett formulär på Region Gotlands hemsida.
Syftet med dialogmötena var att ha ett samråd med medborgarna för att kunna få in deras
synpunkter i trafikförsörjningsprogrammet. De inkomna svaren har genomarbetats och det som var
relevant har arbetats in i trafikförsörjningsprogrammet. Övrigt som framkom vid dialogmötena tas
tillvara vid arbete med kommande tidtabeller.
Vid varje dialogmöte lyftes synpunkten om fler kollektivtrafikanslutningar till och från
Gotlandsfärjornas ankomster och avgångar. Fler kvällsturer samt mer marknadsföring av
kollektivtrafiken togs också upp vid flertalet av dialogmötena. Avseende marknadsföring gäller det
både att marknadsföra trafikutbudet men också att det är viktigt att framhålla miljönyttan.
Här följer en sammanfattning av de mest frekventa svaren på diskussionsfrågorna:
Synpunkter som återkom under flera av diskussionsfrågorna var bland annat efterfrågan på bättre
turtäthet, bättre anslutning vid byte mellan stadstrafik och landsbygdstrafik, att fler hållplatser
utrustas med väderskydd, kantsten, värme i bänk, belysning och ibland pendlarparkering för cykel
eller bil samt att vägen till hållplatsen görs säker.
Vad påverkar ditt val av färdmedel: Om jag ska göra ärenden på vägen till exempel lämna/hämta på
förskola, busstider som passar mina aktiviteter, slippa ha två bilar i familjen, samt jag har långt till
hållplatsen.
Vad krävs för att du ska välja kollektivtrafik som färdmedel: Fler kvälls- och helgturer, högre
parkeringsavgifter, enkelt taxesystem och billigare taxa samt att kunna åka hela resan.
Kan du tänka dig att cykla eller köra bil till hållplatsen och sedan ta bussen: Många svarade ja på
denna fråga, synpunkter som lämnades var till exempel, erbjud laddstolpe för elcykel och lånecykel
på min destination samt att det går att lära nytt och börja cykla till bussen.
Hur kan kollektivtrafiken bidra till serviceområdenas utveckling: Närtrafik behövs under hela dagen
och fler tvärlinjer för att bland annat kunna medge bättre pendlingsmöjligheter till idrott, aktiviteter,
vårdcentraler, förskola och kultur. Kör med mindre bussar inne i bostadsområden och arbeta för
bilpooler. Kollektivtrafiken är en förutsättning för att serviceområdena ska utvecklas.
Har du några specifika synpunkter eller önskemål gällande kollektivtrafiken: Att Visby busstation
håller öppet så länge bussar avgår, passa arbetstider på lasarettet, stadstrafik till nya
bostadsområden, att besökare ska kunna göra rundresor på Gotland, möjliggöra kollektivtrafikresor
till exempelvis till Fårö under en längre än sommartidtabellens giltighetsperiod, barnstolar i bussen,
plats för fler barnvagnar, inför digitala periodkort, anpassa regionens service till busstiderna, fler
ställen att köpa biljetter på och möjlighet att betala med Swish, gör det lättare att hitta skolbussarnas
tidtabeller, kunna ta med cykeln på bussen, kunna se i app om bussen är fullsatt, återinför

44

Trafikförsörjningsprogram 2019

UTKAST Slutversion 2018-10-01

effektförvaring på Visby busstation samt att många förslag inkom med tidtabellsjusteringar på
specifika linjer och turer.
Efterfrågan på kollektivtrafik är för arbetspendling, dag-, kväll, natt- och helgresor samt för att
komma till och från färjorna och flyget.
Remiss
Ett tidigare utkast av detta program har skickats på remiss till myndigheter, trafikföretag och andra
berörda organisationer. Följande lista sammanställer organisationerna, sorterat i alfabetisk ordning
under varje huvudgrupp. Sammanlagt fick 74 organisationer remissutgåvan, 22 av dem svarade och
är markerade i halvfet stil:
Myndigheter
- Landstinget i Kalmar län
- Länsstyrelsen Gotlands län
- Polismyndigheten Gotland
- Region Östergötland/
Östgötatrafiken
- Stockholms läns landsting,
Trafikförvaltningen
- Trafikverket
- Transportstyrelsen
Internremiss Region Gotland
- Barn- och
utbildningsnämnden
- Byggnadsnämnden
- Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
- Hälso- och
sjukvårdsnämnden
- Kultur- och fritidsnämnden
- Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
- Socialförvaltningen
- Socialnämnden
Politiska partier
- Centerpartiet Gotland*
- Feministiskt initiativ
Gotland
- Kristdemokraterna
Gotland*
- Liberalerna Gotland*
- Miljöpartiet Gotland
- Moderaterna Gotland*
- Socialdemokraterna
Gotland

- Sverigedemokraterna
Gotland
- Vänsterpartiet Gotland
Trafikföretag
- Bergkvarabuss
- BRA flyg
- Destination Gotland
- FAC-Flygbussarna AB
- Företagarna Gotland
- GotlandsBuss AB
- Samres AB
- SAS
- Visby Taxi AB
Föreningar, företag m.m.
- AB Gotlandshem
- ABF Gotland
- Bygdegårdsdistriktet på
Gotland
- Cykelfrämjandet
- Folkuniversitetet
- Gotlands Folkhögskola
- Gotlands Förenade
Besöksnäring
- Gotlands Idrottsförbund
- Gotlands PRO-distrikt
- Gotlands studentkår Rindi
- GUBIS, Gotländska
utvecklingsbolag i
samverkan
- Hela Sverige ska leva
Gotland
- Hyresgästföreningen
- Inspiration Gotland
- Klintetraktens framtid

* Allianspartierna har lämnat in ett gemensamt svar.
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LO-Distriktet Gotland
LRF Gotland
Motormännens Riksförbund
Naturskyddsföreningen
Gotland
NTF Gotland
Pensionärsrådet Region
Gotland
Riksbyggen
Räddningstjänsten
Tillgänglighetsrådet Region
Gotland
Tillväxt Gotland
SACO Gotland
SPF Seniorerna
Gotlandsdistriktet
SV Gotland
Svenskt näringsliv
TCO-rådet Gotland
UNG Utveckling Norra
Gotland
Uppsala Universitet Campus
Gotland
Visby Airport Swedavia
Visby Innerstadsförening
Visby Stift
Östsvenska
Handelskammaren

Media
- Gotlands Allehanda
- Gotlands Tidningar
- Helagotland.se
- Sveriges Radio Gotland
- SVT
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Remissversionen fanns tillgänglig på kollektivtrafikens hemsida så att även andra organisationer och
privatpersoner kunde läsa programmet och yttra sig. På den vägen kom in två yttranden, en av Toscal
AB/Fröjel Resort och en av Göstavs samfällighet, båda angående linje 32.
Tekniska nämnden och Kollektivtrafikenheten vill härmed rikta ett stort tack till alla som har lämnat
in synpunkter!
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Befolkningsutveckling 2010 – 2017
Mellan 2010 och 2017 har Gotlands befolkning vuxit med omkring 2 %. Det var emellertid inte hela
Gotland som gynnades av tillväxten, i mer än hälften av socknarna har befolkningen minskat. Figur 14
visar var och hur befolkningen har förändrats mest.

Ökning > 10 %

Minskning > 10 %

Ökning 2 % … 10 %

Minskning 2 % … 10 %

Figur 14. Befolkningsutveckling på Gotland mellan 2010 och 2017
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-03-13

RS AU § 100 Information. Regionalt trafikförsörjningsprogram
RS 2018/204

Birgitta Lidman, upphandlare och Bo Magnusson, verksamhetsutvecklare, regionstyrelseförvaltningen, informerar om processplanering för det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Från: Åsvärd Carina [mailto:Carina.Asvard@regionostergotland.se] För Rktm
Skickat: den 29 juni 2018 08:20
Till: Registrator-TN <registrator-tn@gotland.se>
Kopia: Tydén Johanna <Johanna.Tyden@regionostergotland.se>; Registrator
<Registrator@regionostergotland.se>
Ämne: Svar RTP Gotland TSN 2018-92 [2018RKTM0092]
Hejsan, Region Östergötland och Östgötatrafiken har fått möjlighet att yttra sig över
remissversionen och tackar för inbjudan.
Översänder svaret till er.
Med vänlig hälsning

Carina Åsvärd

Ledningskoordinator
Region Östergötland
Direkt: 010-434 00 03
rktm@regionostergotland.se
www.regionostergotland.se

Från:

Britt Ohlsson <bohlsson90@gmail.com>

Skickat:

den 11 augusti 2018 14:32

Till:

Registrator-TN

Ämne:

Remissvar Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Gotland

Bifogade filer:

Remissvar Kollektivtrafiken.docx

Bif. remissvar från SPF Seniorerna Gotland
Med vänlig hälsnig
Britt Ohlsson
ordf.

registrator-tn@gotland.se
TN 2018/886

Remissvar Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gotland
Remissversion 180521

Avsändare:
SPF Seniorerna
Gotlandsdistriktet

Sida 1 av 3

Sammanfattning
 För många personliga åsikter av författaren/ författarna
 Intressant att befolkningen utanför tätorterna ( 21817 personer ) är
nästan lika stor som i Visby ( 24334 personer ). Detta borde beaktas i
kollektivtrafikens tidtabeller.
 Klarläggande om Region Gotlands och Länsstyrelsens ansvar/ tillsyn bör
tillfogas
 Ingen konsekvens vad beträffar absoluta tal och procent
 Figurer och diagram saknar numrering och texthänvisning. Detta gör
remissen mer överskådlig.
 Vid förkortningar skall oden skrivas ut fullständigt och inom parentes
skall förkortningarna stå första gången de förekommer i texten.
 En remiss skall kunna vara lättförståelig även för en person, som inte är
insatt i ärendet

Övriga synpunkter
1.4 Begrepp
Begreppen bör förklaras under denna punkt
2 Samråd
Varför behandlar remissen inte vad som framkom vid förstudie, workshop och
medborgarmöten?
3.1Geografi, befolkning och näringsliv
Andra stycket: vilken ö syftas det på? Bör stå ” Gotland och Fårö ”
3.2 Alla 18 tätorterna bör redovisas i tabellen
3.3 Dagligvaruhandel finns även på Fårö !
4.2.1 Linjelagd trafik
sid.11 På skoldagar…….Framför allt gäller det linje 61, där nästan varje tur har
sin egen dragning. Vad menas med det?
4.4.1 Färdtjänst
Mycket tydligt beskrivet!
4.4.2 Färdtjänst i annan kommun
Innebär det att kostnaden är 3x90:- för max 9 mil?

Sida 2 av 3

4.4.4 Sjukresor
Vem bedömer behovet
4.7 Resenärsantal och reserärsgrupper
Stryk texten under diagrammet, det är subjektiva synpunkter.
4.8 Marknadsandel och kundnöjdhet
Texten under det nedersta diagrammet på sid. 18 bör utgå (subjektivt)
4.9 Biljettsystemet och taxan
Begreppet ” reskassa ” bör förklaras
5.1.1 Pendlare
I andra strecksatsen bör det stå landsbygden i.st.f. landet
5.1.4 Hela resa-perspektivet och multimodalitet
Hur man beställer anropsstyrd kollektivtrafik bör tillfogas
5.2 Infrastruktur
Vilka investeringar skall göras? Förtydliga, exemplifiera
5.5 Beteendepåverkan
Vad menas med förenhetliga?
6.2.1 Vision Gotland 2025
Vad menas med RUP?
7 Mål och åtgärder för Gotlands kollektivtrafik
Bör omarbetas så att det klart framgår vad som är mål och förslag till åtgärder.
Anser, att detta kapitel är det viktigaste i remissen !
Vad är skillnaden mellan tillgänglighet och nåbarhet?
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Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Korshed Ammar <Ammar.Korshed@sll.se>
den 23 augusti 2018 13:00
Registrator-TN
Waara Nina
Remissyttrande TN 2018/886
Remissyttrande TFP Region Gotland.pdf

Hej,
Se bilaga.
Med vänlig hälsning
Ammar Korshed
Strategisk planerare
Strategisk utveckling
Planering
Strategisk planering
Direkt: 08-686 36 37
Mobil: 070-786 36 37
E-post: ammar.korshed@sll.se
Stockholms läns landsting
Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm
Lindhagensgatan 100
Telefon: 08-686 16 00
Fax: 08-686 16 06
www.sll.se
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

karin.bjornson@telia.com
den 24 augusti 2018 10:37
Registrator-TN
Synpunkter/remissyttrande från Klintetraktens framtid
på regionalt trafikförsörjningsprogram (TN 2018/886)
Synpunkter på regionalt trafikförsörjningsprogram från
Klintetraktens framtid.docx

Översänder synpunker från Klintetraktens framtid påregionalt
trafikförsörjningsprogram för Gotland.
För Klintetraktens framtid
Karin Björnson
tel 076 768 2316

2018-08-23
Region Gotland
Teknikförvaltningen

Synpunkter regionalt trafikförsörjningsprogram Gotland (TN 2018/886)
Föreningen Klintetraktens framtid har med intresse tagit del av det fylliga utkastet till regionalt
trafikförsörjningsprogram och den målbild som där formuleras. Vi konstaterar att vi utan att tveka
kan ställa oss bakom samtliga dessa mål. Samtidigt måste vi konstatera att abstraktionsnivån är så
pass hög att det är svårt att komma med konkreta synpunkter. Dock nedan några kommentarer.
Det borde finnas ett system inskrivet i upphandlingen, som gör att man kan korrigera tidtabeller,
frekvens mm när beslut tas i andra nämnder och färjetrafik som avsevärt påverkar tillgängligheten i
kollektivtrafiken.
Enkla och väl fungerande informationslösningar tror vi kommer att vara den verkliga grundbulten om
kollektivtrafiken ska kunna få en starkare och mera självklar roll på ön. Det gäller möjligheter till
snabb och lättolkad reseplanering med hjälp av mobilen, tydlig hållplatsinformation på de fysiska
hållplatserna runt om på ön och pålitliga anslutningar. När det gäller de fysiska hållplatserna är det
viktigt att alla hållplatslägen i bussens färdriktning är skyltade så att inte bara vana resenärer vet var
bussen av hävd brukar stanna. Ett exempel i Klintehamn på avsaknad av hållplatsstolpe är Norra
Kustvägen där stolpe med tillhörande tidtabell ännu saknas i riktning mot Visby – detta för övrigt
trots att Tekniska nämnden för snart ett år sedan beslutade att sådan skulle sättas upp.
Tillgänglighet men även bekvämlighet och trivsel är viktiga faktorer för att vilja åka buss.
Hållplatsstandarden kan vara avgörande för om man, särskilt under icke sommartid, ska välja att ta
bussen istället för bilen. Det gäller såväl fysiskt skydd mot vind, regn och snö som möjlighet att ställa
ifrån sig (”infartsparkera”) bil eller cykel under dagen. Vid omstigningspunkter mellan stomlinjer och
kompletteringslinjer blir detta särskilt viktigt. I trafikförsörjningsprogrammet prioriteras att Hemse
och Slite utrustas med låsta cykelgarage förutom det som finns i Visby. Vi tycker att det är självklart
att också prioritera cykelgarage i Klintehamn som har stomlinje10 med flest resenärer på ön.
Busstationen som är navet för hela kollektivtrafiken på ön ska vara välskött och inbjudande och
bemannad under den tid den är öppen, eventuellt med kiosk. Hållplatser måste underhållas och
eventuell skadegörelse ska åtgärdas direkt
Särskilt viktigt är det för många att kollektivtrafiken går att använda när man måste ta sig till och från
vårdcentralerna och lasarettet. När det gäller lasarettet skulle det vara bra om angöringen kunde ske
betydligt närmare entrén än i dagsläget. Resenärer ska kunna vänta inomhus vid vårdcentraler och
lasarettet på närtrafik och annan kollektivtrafik och det bör vara tekniskt möjligt att tydligt visa på
display inomhus när bussen kommer. Även busstrafikens anpassning till färjetrafikens tider är viktig.

2018-08-23
För den som inte är regelbundet återkommande resenär är det viktigt att betalning av resa kan ske
smidigt på samma sätt som andra småköp, dvs. med ett betalkort.
Observera att ICA Klintehamn lades ner i vintras så denna adress kan inte längre vara hållplats för
närtrafiken (sid. 11 i remissversionen).
För Klintetraktens framtid
Emilia Lindkvist, ordförande
Karin Björnson, ledamot
Stefan Stenberg, ledamot

Kontaktpersoner i ärendet:
Karin Björnson karin.bjornson@telia.com
Stefan Stenberg ssnkv23@outlook.se

Från: Eva Backman [mailto:Kocken_30@hotmail.com]
Skickat: den 27 augusti 2018 16:52
Till: Registrator-TN <registrator-tn@gotland.se>
Ämne: Remissvar ärendenumret TN 2018/886
Översänder Visby innerstadsförenings remissvar gällande Trafikförsörjningsprogram
ärendenummer TN 2018/886
För Visby Innerstadsförening
/Bjerne von Schulman & Eva Backman

Teknikförvaltningen
Region Gotland
Registrator-tn@gotland.se
Remissvar ärendenummer TN 2018/886
Vi i Visby Innerstadsförening representerar ca 400 hushåll. Föreningen har till ändamål att arbeta för
en i vid bemärkelse sund boendemiljö i en levande Visby innerstad med plats för ett varierat utbud
av verksamheter.
Politiker uttalar sig om att vi skall ha en levande innerstad, att vi skall värna om Världsarvsstatusen,
men hur kan det göras, när möjligheterna för de (oss) som bor innanför murarna, inte kan leva ett
normalt liv, där vi kan transportera oss och våra inköp, samt att parkeringsmöjligheterna minskar
med en lavinartad hastighet?
Intressant vore att få veta hur många parkeringsplatser som är tillgängliga i innerstaden, och hur
många boendetillstånd som köpts. Relationen där anser vi vara väldigt intressant att få ta del av.
Sedan skall man ju inte glömma att parkeringsmöjligheterna i innerstaden skall finnas för de boende,
näringen samt de besökande, för att kunna uppnå ”en levande innerstad”.
Utredningen tolkar vi som att målet är att förbjuda/försvåra möjlighet att ha bil i innerstaden, detta
mål vill vi med bestämdhet att det tas bort ur strategimålet, då det skulle leda till att innerstaden
urholkas på både boende och näringsliv. Vilket skulle leda till ett ointresse från besöksnäringen. Vem
vill betala för att åka till en stad utan levande innehåll?
Det vore dessutom väldigt positivt om strategin även innehöll lösningar med fastställda riktlinjer med
flexibilitet vid tillfälliga aktiviteter, både stora och små.
Avseende boendestatistiken att vi har fler pensionärer och färre ungdomar än medel i Sverige, så
torde strategin ta mer hänsyn till de äldres sämre rörelseförmåga, de boende i innerstaden är till stor
del äldre och därav borde strategin ta mera hänsyn till denna grupp.
7.4 Ökad nåbarhet -Gäller det inte för de som bor, har sin arbetsplats eller vill besöka innerstaden?
Almedalsbiblioteket är ett exempel på svårtillgänglighet för besökare i dagsläget, då den utlovade
bussförbindelsen vid flytten till nuvarande läge, saknas av väldigt många på hela gotland.
I det fjärde målet (7.4.4) – Stadstrafiken, saknas kollektivtrafik i innerstaden.
Vi har även väldigt svårt att se hur miljöpåverkan kan reduceras, när parkeringsmöjligheterna nära
bostaden för boende i innerstaden reduceras till ett minimum? Detta leder till onödiga utsläpp då
man efter hemkörning av handel, är tvingad till att förflytta bilen och leta efter en av de så sällsynt
existerande parkeringsmöjligheterna.
Vi undrar även vad som menas med att ”införa vägavgift”, var och varför?
Vi anser att en minskning av trafiken i innerstaden och med det minska miljöpåverkan, kan ske på
flera andra sätt, vilket vi tidigare har lyft till Regionen. Exempelvis, dubbelrikta flera gator/gränder,
utöka antalet parkeringsplatser samt differentiera dem i större tidsrymder, enhetliggöra
boendeparkeringsreglerna så att de blir lika i hela innerstadsområdet.
Visby 2018-08-27
Bjerne von Schulman & Eva Backman, för Visby Innerstadsförening.

Visby Innerstadsförening, c/o Bernt Lundgren, Vårdklockegatan 2, 621 57 Visby. styrelsen@visbyinnerstadsforening.se

Från: Yvonne Aldentun [mailto:yvonne.aldentun@ltkalmar.se]
Skickat: den 28 augusti 2018 08:25
Till: Registrator-TN <registrator-tn@gotland.se>
Ämne: Yttrande TN 2018/886
Hej,
Översänder yttrande över Region Gotlands förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram.
Vänlig hälsning,

Yvonne Aldentun
Utredare
Telefon: 010-21 21 105
Mobil: 072-978 26 78
Mail: yvonne.aldentun@ltkalmar.se

Kalmar Länstrafik
En del av Landstinget i Kalmar län
klt.se l 010-21 21 000
Kalmar Länstrafik, Box 54, 579 22 Högsby
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Landstinget i Kalmar län
Regional kollektivtrafikmyndighet
Yvonne.aldentun@ltkalmar.se
Region Gotland

Yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Region Gotland
Landstinget i Kalmar län har i egenskap av regional
kollektivtrafikmyndighet för Kalmar län beretts möjlighet att lämna
synpunkter på ett av Region Gotland framtaget förslag till regionalt
trafikförsörjningsprogram för Gotlands län.
Region Gotland har tagit fram ett väl genomarbetat förslag till
trafikförsörjningsprogram för perioden 2019 - 2030. Den regionala
kollektivtrafikmyndigheten i Kalmar län har i granskningen valt att fokusera
på Gotlands färjetrafik till fastlandet i Kalmar län. Cirka 80 % av resorna till
och från Gotland sker över vatten till bl.a. Oskarshamn och Västervik.
Den i förslaget till trafikförsörjningsprogrammet angivna restiden till
fastlandet, 3 tim 15 min, gäller förbindelsen Visby – Nynäshamn. Restiden
till Kalmar län är kortare; Visby – Oskarshamn 2 tim 55 min och Visby –
Västervik 2 tim 30 min.
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Kalmar värnar en god
kollektivtrafikkoppling på fastlandssidan i Kalmar län för att bidra till ett
ökat kollektivt resande. Den nya avtalsperioden för färjetrafiken (10 år)
skapar stabila förutsättningar för anslutande trafik såväl i Gotlands län som i
Kalmar län.
Kalmar län arbetar i likhet med andra län för att nå fossilfrihet i trafiken och
har med intresse följt projektet ”Flytande biogas till land och till sjöss” och
Destination Gotlands beställning av två gasfärjor. Det är önskvärt att
färjetrafiken på sikt blir helt fossilbränslefri.

Yvonne Aldentun
Utredare

Karl-Johan Bodell
Trafikdirektör/RKM

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Landstinget i Kalmar län

Ltkalmar.se

landstinget@ltkalmar.se

232100-0073

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

0480-810 00 vx

833-3007

Från: Karlsson Unni [mailto:unni.karlsson@lansstyrelsen.se]
Skickat: den 30 augusti 2018 07:19
Till: Registrator-TN <registrator-tn@gotland.se>
Ämne: TN 2018/886
Hej,
Bifogat finns Länsstyrelsens yttrande över förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram
2019-2030 för Gotlands län.
Originalhandling skickas via registrator.
Vänliga hälsningar
Unni Karlsson
Samhällsplanerare
Enheten för samhälle och kulturmiljö
Länsstyrelsen i Gotlands län
Visborgsallén 4, 621 85 Visby
Telefon: 010-223 93 63
E-post: unni.karlsson@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/gotland
www.facebook.com/lstgotland
Så hanterar vi dina personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/gotland/dataskydd
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Yttrande avseende förslag till regionalt
trafikförsörjningsprogram 2019-2030 för Gotlands län
enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, Region
Gotland
Region Gotland 2018-06-08

Region Gotlands dnr: TN 2018/886

Ett förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram enligt lagen (2010:1065) om
kollektivtrafik har upprättats och sänts på remiss 2018-06-08. Länsstyrelsen i Gotlands
län är en av remissinstanserna.

Bakgrund
Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska den regionala kollektivtrafikmyndigheten
regelbundet fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken i ett
trafikförsörjningsprogram. Programmet ska vid behov uppdateras.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska upprättas efter samråd med motsvarande
myndigheter i angränsande län. Samråd ska även ske med övriga berörda myndigheter,
organisationer, kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och resenärer.
Ett regionalt trafikförsörjningsprogram ska enligt lagens 2 kap. 10 § innehålla en
redovisning av
1. behovet av regional kollektivtrafik i länet samt mål för
kollektivtrafikförsörjningen,
2. alla former av regional kollektivtrafik i länet, både trafik som bedöms kunna
utföras på kommersiell grund och trafik som myndigheten avser att ombesörja på
grundval av allmän trafikplikt,
3. åtgärder för att skydda miljön,
4. tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till
behov hos personer med funktionsnedsättning,
5. de bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer, samt
6. omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen
(1997:735) om riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med
sådan trafik, i den mån uppgifter enligt dessa lagar har överlåtits till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten.

POSTADRESS
621 85 VISBY

BESÖKSADRESS
Visborgsallén 4

TELEFON
010-223 90 00

E-POST
gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPLATS
www.lansstyrelsen.se/gotland

Länsstyrelsen i Gotlands län

YTTRANDE

2018-08-30

Dnr 341-2097-2018

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer att förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram 2019-2030
för Gotlands län i huvudsak omfattar en sådan redovisning som krävs enligt lagen
(2010:1065) om kollektivtrafiks 2 kap. 10 §. Länsstyrelsen anser dock att delar av
programmet bör utvecklas och tydliggöras för att underlätta efterföljande uppföljning.
Programmet behöver även omfatta könsuppdelad statistik för att möjliggöra relevanta
analyser. Länsstyrelsen anser även att huvuddelen av de mål Region Gotland presenterar
behöver omformuleras för att motsvara SMART mål. Målen behöver därför bli specifika,
mätbara och tidsatta.

Länsstyrelsens kapitelspecifika synpunkter
Kapitel l Bakgrund och förutsättningar
Länsstyrelsen anser att kapitlet kan renodlas och förenklas för att tydliggöra programmets
utgångspunkter, såsom lagstiftning, nationella mål och strategier samt kommunala
styrdokument. Region Gotlands roll, som skiljer sig från övriga läns, kan också utvecklas
för att ge läsaren en ökad förståelse för programmet och dess intentioner.
Kapitel 2 Samråd
Länsstyrelsen anser att samrådsversionen borde innehållit information om genomförda
förstudier och workshops samt medborgarmöten. Detta för att tydliggöra kopplingar
mellan studier och inkomna synpunkter och programmets slutsatser.
Kapitel 3 Geografi, befolkning och näringsliv
Länsstyrelsen anser att kapitlet bör innefatta könsuppdelad statistik för att fungera som
underlag för vidare analyser. Exempelvis bor fler kvinnor än män i Visby och fler män än
kvinnor på landsbygden, bland äldre är kvinnor i majoritet och när det gäller
arbetspendling påvisar nationell statistik att det framför allt är männen som väljer att ta
bil medan kvinnor är mer benägna att välja kollektivtrafik.
För att kunna analysera näringslivets och annan service påverkan på kollektivtrafiken
krävs att mäns och kvinnors olika förutsättningar analyseras. Denna analys behöver göras
på länsnivå för att kunna dra några slutsatser. Analysen bör även kopplas till de större
arbetsgivarna, där exempelvis Region Gotlands och Försäkringskassans anställda i
majoritet är kvinnor. I och med att kvinnors och mäns pendlingsmönster, åtminstone
nationellt, skiljer sig kan detta nyttjas vad gäller utveckling och marknadsföring av
kollektivtrafik på Gotland.
För att kunna analysera utnyttjande och behov av kollektivtrafik behövs förutom kvinnors
och mäns förutsättningar även flickor och pojkars resmönster analyseras.
Då trafikförsörjningsprogrammet har en långsiktig inriktning anser Länsstyrelsen
att det skulle kunna göras en koppling till demografiska förändringar,
såsom prognoser om flyttmönster och åldersförändringar. I programmet skulle det även
kunna tillföras ett avsnitt om hur ytterligare bostadsplanering i vissa områden och högt
bebyggelsetryck, särskilt i Visbys närhet samt inom Visby kommer att påverka
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kollektivtrafiken långsiktigt. I vissa områden kan kollektivtrafiken behöva stärkas än mer
och i vissa områden kan det uppstå helt nya behov.
Länsstyrelsen saknar Folkhögskolan i Hemse som vuxenutbildning i matrisen i kap. 3.4.
Länsstyrelsen anser även att en större matris som omfattar exempelvis dagligvarubutiker,
restauranger och andra viktiga besöksmål kan vara lämpligt för att möjliggöra en analys
av lämpliga målpunkter för kollektivtrafiknätet. Matrisen kan även delas mellan sommar
och vintersäsong för att analysera skillnader i lämpliga turdragningar.
Kapitel 4 Kollektivtrafiken på Gotland idag
Kapitlet innehåller den redovisning av samtliga former av regional kollektivtrafik i länet
som regleras enligt 2 och 6 punkt 2 kap. 10 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.
Länsstyrelsen gör bedömningen att redovisningen uppfyller de krav som ställs men anser
att avsnittet kan utvecklas med hänsyn till olika behov, förutsättningar och tillgång till
kollektivtrafiknätet för olika grupper. Exempelvis kan upptagningsområden redovisas
genom kartunderlag för att möjliggöra behovsanalyser i efterföljande kapitel.
Av programmet framgår att regelbundet resande i kollektivtrafiken görs i mindre
omfattning på Gotland än i riket i övrigt (s. 14). Region Gotlands anger även att trots att
befolkningen ökade med 2,0 % i tidsperioden mellan 2011 och 2017, sjönk
resenärsantalet med 24 %. Av kapitlet framgår även att länet har en mycket låg allmän
nöjdhet för kollektivtrafiken som helhet, den allmänna nöjdheten är 32 % jämfört med
rikssnittet 51 %. Resultaten är de lägsta i Sverige.
Region Gotland drar, med ovanstående som bakgrund, slutsatsen att "Förmodligen vet de
som inte åker kollektivt för liten om utbudet eller de jämför det med bilens flexibilitet."
Länsstyrelsen anser dock att det kan finnas fler slutsatser att dra från detta. Exempelvis
kan den låga utnyttjandegraden bero på att linjer och turer är begränsade och stora
grupper därför saknar möjligheten att nyttja kollektivtrafiken på ett sådant sätt som passar
deras respektive förutsättningar. Länsstyrelsen ser även en koppling mellan nöjdhet och
antal resenärer - det får anses svårt att öka antalet resande med kollektivtrafiken om den
allmänna uppfattningen är att kollektivtrafiken inte är bra.
Kapitel 5 Behovsanalys
Som Region Gotland anger har människor olika resebehov Länsstyrelsen anser dock att
kapitlet bör innefatta könsuppdelade analyser med grund i tidigare presenterad statistik.
Kvinnor och män har olika resebehov och förutsättningar vilket inte nödvändigtvis beror
på att de ses som olika, utan för att de, strukturellt sett, arbetar på olika platser och har
olika stort ansvar över det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Behovsanalysen behöver i
sin helhet därför vara könsuppdelad vilket i synnerhet gäller analyser kopplat till
beteendepåverkan.
I behovsanalysen lyfts bilens möjlighet att uppfylla olika resebehov på ett enkelt sätt utan
anpassning till kollektivtrafikens tidtabell. Länsstyrelsen vill dock påpeka att tillgången
till bil inte är ett alternativ för alla målgrupper. Förutsättningar för exempelvis ungdomar,
äldre, personer med funktionsvariation, socioekonomiskt utsatta grupper etc. behöver
därför ges särskilt beaktande i kollektivtrafikplaneringen. I analysen lyfts exempelvis
behovet av att kunna ta med cykel på bussen. Dock saknas ett definierat och tidsatt mål
för detta vilket innebär att programmet egentligen inte förenklar för denna åtgärd.
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Detsamma gäller för möjligheten att på ett säkert sätt parkera sin cykel på olika
hållplatser.
Under 5.5 står att "'En förändring (för övergången från bilsamhållet till ett hållbarare
transportsystem) kan dock bara ske på riksnivå och kommer att kräva lång tid. Några
kortsiktiga åtgärder vore t.ex. att reducera utbudet av parkeringsplatser, förenhetliga och
höja parkeringsavgifter och införa en vägavgift. " Länsstyrelsen vill framhålla
förändringen på lokalnivå som avgörande för utvecklingen. Anledningen är att kommuner
och regioner lokalt/regionalt innehar rådigheten över utvecklingen och kan påverka
attraktiviteteten genom turtäthet, betalningssystem, komforten, färre parkeringsplatser
eller parkeringsplatser på längre avstånd, avgiftsbelagdparkering etc.
Kapitel 6 Strategiska inriktningar
Kapitlet är informativt och knyter tydligt samman nationella transportpolitiska mål med
miljömål och de branschgemensamma mål som finns. Koppling görs även mot olika
regionala mål och styrdokument.
Under avsnitt 6.2.3 behandlas den gällande energiplanen för Region Gotland. I planen
definieras delmål för kollektivtrafik: "Kollektivtrafiken på Gotland drivs till 100 procent
avförnybar energi, främst lokalproducerad biogas från och med år 2020. Upphandling
med miljökrav på samhällsbetalda resor och upphandlade transporter som t.ex. färdtjänst
och avfallsinsamling har lett till att dessa sker med fordon som drivs avförnybara
drivmedel.'1'' Länsstyrelsen noterar att de mål och åtgärder som presenteras i
trafikförsörjningsprogrammets avsnitt 7.5 (sida 30) inte överensstämmer tidsmässigt med
dessa varför Länsstyrelsen bedömer att ett förtydligande och motivering till varför dessa
mål skiljer sig krävs.
Kapitel 7 Mål och åtgärder för Gotland kollektivtrafik
Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska trafikförsörjningsprogrammet innehålla
mål och åtgärder för att skydda miljön. Länsstyrelsen ser positivt på de mål som
programmet formulerar men anser att de behöver omformuleras för att motsvara SMART
mål. Målen behöver därför bli specifika, mätbara och tidsatta inom bland annat nedan
identifierade mål:
7.2. punkt l .c. Specificera mål för hur många av linjerna ska ha takttrafik och med vilka
mellanrum ska de gå.
7.2. punkt 2.a och b. Målet kräver en definition av "enkla byten" och "snabba
anslutningar". Länsstyrelsen vill även påpeka vikten av att minimera antalet byten.
7.2. punkt 2.c. I behovsanalysen i kapitel fem framgår att "Bussarna ska ansluta på Visby
hamnterminal till och från båtarnas vanligaste avgångs- och ankomsttider. Eftersom
variationen av avgångs- och ankomsttiderna är stor över året behövs det en fördjupad
dialog med Destination Gotland för att kunna förbättra anslutningarna.". Definiera vad
målet är för kollektivtrafikförsörjningen i anslutning till färjeavgångar och ankomster. Då
de långa transporterna på ön är de som ger störst miljöpåverkan behöver särskilt
anslutningen av kollektivtrafik till orter i norr, söder och öst på ön specificeras.
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7.2. punkt 2.d. Definiera vad detta innebär i turtäthet.
7.2. punkt 3.a. För att nå definitionen att resebehovet ska uppfyllas bättre behöver
sommartabellen vara bättre än den under resterande del av året.
7.2. punkt 3.b. Specificera vilka turistmål som avses och turtätheten till dessa.
7.2. punkt 4. Målet kräver en definition av "hela resan".
Länsstyrelsen anser att uppföljning av målen även kan ske genom kartering av
upptagningsområden för kollektivtrafiken.
7.3. Länsstyrelsen saknar beaktande av viktiga målpunkter inom kollektivtrafiknätet
kopplat till tillgänglighet. Den typ av målpunkt som definieras i matris i kapitel tre,
exempelvis skola, vårdcentral och bibliotek bör vara prioriterad för
tillgänglighetsanpassning. Detta bör även definieras som ett mål för
kollektivtrafikutvecklingen.
7.4. punkt 2.b. För att bygga upp en attraktiv kollektivtrafik med syfte att öka andelen
resande krävs att funktionen breddas från dagens ändamål. Detta förutsätter turer som
möjliggör för andra funktioner än den traditionella skol- och pendlartrafiken.
7.4. punkt 3.a. I femte kapitlets behovsanalys står att linjelagd anropsstyrd kollektivtrafik
"planeras i framtiden att erbjudas". Målet bör därför specificeras och knytas till tid och
utsträckning för införande.
7.4. punkt 3.b. Länsstyrelsen anser inte att en daglig tur per dag är tillräcklig för att öka
kollektivtrafikens tillgänglighet i de fall Region Gotland avser förbättra möjligheten att
pendla från ett område idag där det är långt till stomlinjerna.
7.4. punkt 5.b. Då trafikförsörjningsprogrammet har en långsiktig inriktning anser
Länsstyrelsen att målet även bör omfatta utredningens potentiella resultat. Exempelvis
införandet av snabblinjer för skol- eller pendlarstråk.
Region Gotland anger att de flesta förändringarna som avses med de mål som presenteras
i sjunde kapitlets fjärde avsnitt kan införas först efter en ny kollektivtrafikupphandling
har genomförts. Region Gotland anger även att det därför är viktigt att målen ingår i
själva upphandlingsprocessen. Länsstyrelsen anser att det är väsentligt att det finns en
flexibilitet i upphandlade avtal för att kunna möta de behov av förändringar som kan
uppstå vid förändrade förutsättningar eller målsättningar.
7.5. punkt 1. Omställningen bör enligt Region Gotlands egna strategiska mål ske till
2020. Rimligtvis borde det ske i samband med ovanstående kollektivtrafikupphandling.
7.6. punkt 1. Branschens mål om att antal resor med kollektivtrafik ska fördubblas till år
2020 jämfört med år 2006 återspeglas inte i Region Gotlands mål om att antalet resor ska
öka med 15 % till 2025 jämfört med 2017.
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Enligt 10 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska trafikförsörjningsprogrammet
innehålla mål och en redovisning av åtgärder för att skydda miljön.
Av programmet framgår att regelbundet resande i kollektivtrafiken görs i mindre
omfattning på Gotland än i riket i övrigt samt att kollektivtrafikresornas andel av det
motoriserade resandet är näst lägst i landet. Då privatbilism ger upphov till en större
miljöpåverkan per personkilometer samt Gotland är det län som har flest personbilar per
invånare och en körsträcka med bil per person och år som är 49 mil längre än
genomsnittet för Sverige bör potentialen för överflyttning till kollektivtrafik vara stor.
Länsstyrelsen anser därför att åtgärder för att flytta över resandet till kollektivtrafiken bör
redovisas.

Beslutande
Beslutet har fattats av samhällsplanerare Unni Karlsson. I handläggningen har också
Sofia Nordström, enheten för social hållbarhet och beredskap samt Agneta Green och
Anna Sorby, miljö- och vattenenheten deltagit.

Unni Karlsson
Samhällsplanerare

Från: Petter Engström [mailto:Petter.Engstrom@lrf.se]
Skickat: den 30 augusti 2018 14:09
Till: Registrator-TN <registrator-tn@gotland.se>
Kopia: anna.tornfelt@gotlandica.se
Ämne: TN 2018/886
Hej här kommer yttrande från LRF Gotland.
Mvh
Petter Engström
Regionchef LRF Gotland
0498-206792
petter.engstrom@lrf.se

Romakloster
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Remissvar: Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Gotland (TN 2018/886)
LRF Gotland vill kommentera förslaget på regional trafikförsörjningsplan. LRF har inga större
invändningar mot det som står beskrivet i förslaget. Vi vill främst kommentera det som står
under Behovsanalys/beteendepåverkan 5.5:
Under rubriken beteendepåverkanpunkt 5.5 i förslaget kan man läsa förslag på några
kortsiktiga åtgärder så som reducerat antal parkeringsplatser och höjda parkeringsavgifter
samt vägavgifter. Oklart är om det som listats är riks- eller regionala/lokala åtgärder? Hur
som helst måste detta kommenteras:




Redan idag har besöksnäringen och handeln flaggat för hur viktig trafiken och
möjligheten att parkera i Visby är för omsättning/lönsamhet. Trafiksituationen
upplevs redan idag som otillfredsställande. Beteendepåverkansförslaget är i det korta
perspektivet orealistiskt.
Hur som helst måste vi betona att för landsbygdsbon är biltrafik mycket viktig för att
vardagslivet ska fungera. Att göra trafiken till stan mödosammare kan inte
överensstämma med tanken att vi ska ha en levande landsbygd.

Det är viktigt att komplettera åtgärder som nämns i förslaget: Om det ska investeras i
anknytningspunkter för kollektivtrafiken på landsbygden måste attraktivitetshöjande
insatser göras. Pendlingen till och från anknytningspunkt samt uppehållstiden där kan
upplevas otrygg om den ska göras i mörker. Anläggande av anknytningspunkt måste därför
innehålla en plan för hur belysningen utvecklas.
Vidare finns det ett behov av att knyta samman trafikförsörjningsprogrammet med andra
viktiga planer och dokument för Gotland. Det kan handla om regional utveckling
inomregional balans etc.

Från: Bo Ronsten (Gotlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna)
[mailto:Bo.Ronsten@gotsport.se]
Skickat: den 30 augusti 2018 16:42
Till: Registrator-TN <registrator-tn@gotland.se>; Registrator-TN <registratortn@gotland.se>
Ämne: remissyttrande regionalt trafikförsörjningsprogram TN2018/886
Här kommer Gotlands Idrottsförbunds yttrande kring det regionala
trafikförsörjningsprogrammet
Med vänlig hälsning
Bo Ronsten
Distriktsidrottschef
Gotlands Idrottsförbund/SISU-Idrottsutbildarna
Box 1030, 621 21 Visby
Besökadress: Färjeleden 5, Visby
Tfn: 0498-20 70 73
Mobil: 070-3220529
www.gotsport.se

Kommer i vår…
Praktisk marknadsföring
Hjärt- och lungräddning

Yttrande regionalt trafikförsörjningsprogram
Gotlands Idrottsförbund
Till: Region Gotland, Regionstyrelseförvaltningen
registrator-tn@gotland.se
Diarienummer
TN2018/886
Remissyttrande regionalt trafikförsörjningsprogram
Gotlands Idrottsförbund har getts möjlighet att ge synpunkter på regionala
trafikförsörjningsprogrammet som ska sträcka sig över tiden 2019-2030. Vår arbetsgång har varit att
låta en grupp inom styrelsen/kansli ta fram synpunkter som Gotlands Idrottsförbunds styrelse
godkänt. Eftersom remisstiden sträckt sig över sommaren har det varit svårt att få in synpunkter från
fler delar av idrottsrörelsen.
1. Den Gotländska idrottsrörelsen
Den Gotländska idrottsrörelsen består av 184 föreningar fördelade på 49 idrotter och finns spridd
från Fårö i norr till Burgsvik i söder. Nästan varje socken har minst en idrottsförening. Idrottsrörelsen
har också ett stort utbyte med fastlandet via evenemang, läger, konferenser och ordinarie seriespel
både gotlänningar som deltar på fastlandet och fastlänningar som besöker Gotland. Den gotländska
idrottsrörelsen har även sen 30 år tillbaka ett samarbete med gymnasieskolan och på senare år med
flera grundskolor.
2. Synpunkter på trafiksförsörjningsprogrammet
Utifrån idrottens perspektiv stämmer målsättningarna med framtida kollektivtrafik ganska väl. Det
övergripande problemet med kollektivtrafiken är ju det begränsade utbudet, och ev olika
linjedragningar. Finns det inte attraktiva avgångstider och linjesträckningar kommer medborgarna
inte att använda kollektivtrafiken.
Några påpekanden är dock värda att lyfta utifrån idrott och ungdomsperspektivet. Ungdomarna är ju
den mest frekventa kollektivanvändargruppen. Titta över var hållplatser är belägna utifrån
placering av idrotts och fritidsanläggningar, det är aktuellt överallt på ön. Gällande framtida
"idrottscentrum" på Visborg är det av vikt att kollektivtrafiken trafikerar det området frekvent då
hallen och idrottsplanerna utnyttjas. Likaså kan man fundera på Rävhagen. Det finns säkert flera
platser, där man kan analysera linjedragningar.
Idéerna gällande pendlarparkeringar är god liksom möjlighet att förvara cykel säkert på vissa platser.
Det förutsätter dock attraktiva turer. Samverkan med skolturer för att säkerställa flexibilitet för
särskilda rörelseprojekt och idrottsgymnasiet bör också beaktas. Vidare tycker vi att bilpooler skulle
kunna stimuleras och vara ett sätt att öka flexibiliteten och möjlighet att i närområdet skapa hållbar
samverkan till en rimligare kostnad.
Gotlands Idrottsförbund
Bo Ronsten
Distriktsidrottschef
070-3220529

Från: lars.wogel@trafikverket.se [mailto:lars.wogel@trafikverket.se]
Skickat: den 31 augusti 2018 09:48
Till: Registrator-TN <registrator-tn@gotland.se>
Ämne: Yttrande TFP Gotland från Trafikverket 2018-08-29.pdf
Hej! Jag översänder Trafikverkets yttrande avseende förslag till
Trafikförsörjningsprogram TN 2018/886.
Med vänlig hälsning
Lars Wogel
Strategisk planerare
Planering Region Stockholm
lars.wogel@trafikverket.se
Direkt: 010-124 28 15
Växel: 0771-921 921
Postadress:
172 90 Sundbyberg
Besöksadress:
Solna Strandväg 98, 171 54 Solna
www.trafikverket.se

Från: Göran Hult [mailto:goranhult@telia.com]
Skickat: den 31 augusti 2018 13:17
Till: Registrator-TN <registrator-tn@gotland.se>
Ämne: TN 2018/886
Remiss svar ärendenr: TN 2018/886
Gotlandsbuss AB sammanfattning av Trafikförsörjningsprogram 2019 är att det innehåller
fler frågor än svar på hur kollektivtrafiken ska bedrivas på Gotland. Vi tror att det behövs
arbetas en hel del till med Trafikförsörjningsprogram 2019 innan man fastslår det,
eftersom det ska vara ett styrdokument många år framåt.
Vi har med den här remissen försökt ge konstruktiva kommentarer till hur Region Gotland
skulle kunna förbättra kollektivtrafiken och tips hur man bör tänka inför kommande
upphandling. Se Bifogad fil
Gotlandsbuss AB
VD Göran Hult
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1 Bakgrund och förutsättningar
1.1 Utgångsläge
Region Gotland ansvarar för kollektivtrafiken på Gotland. Region Gotland innehar landstings- och de
kommunala uppdragen, ansvarar för den regionala utvecklingen samt är regional
kollektivtrafikmyndighet. Det är endast en kommun inom Region Gotland, avgränsningen är tydlig
med havet runt ön.
All kollektivtrafik såsom den allmänna kollektivtrafiken, den särskilda kollektivtrafiken med
skolskjuts, färdtjänst och sjukresor planeras och styrs av Region Gotland. Myndighetsutövningen vid
beviljande av färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts innehas också av Region Gotland.
Teknikförvaltningen är regional kollektivtrafikmyndighet och ansvarig för den allmänna
kollektivtrafiken. Teknikförvaltningen ansvarar också för färdtjänst, sjukresor och riksfärdtjänst.
Skolskjutsansvaret finns hos Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen är ansvarig för sjukresa vid utomlänsvård. Tekniska nämnden är
beslutfattande politisknämnd förutom när det gäller skolskjuts som beslutas av utbildnings- och
arbetslivsnämnden.

1.2 Syfte
Enligt lagen om kollektivtrafik ska varje kollektivtrafikmyndighet upprätta ett regionalt
trafikförsörjningsprogram, vilket ska revideras regelbundet.
Detta trafikförsörjningsprogram är Gotlands andra och ersätter programmet som gäller sedan 2013.
Mycket har förändrats sedan dess, varför en revidering av det första programmet inte ansågs som
tillräcklig.
Programmet bygger på de nationella och regionala målen för trafiksystemets utveckling, reducerad
miljöpåverkan och samhällsutveckling. Här beskrivs hur kollektivtrafiken ska bidra till en hållbar
utveckling av Gotlands framtid.

1.3 Målsättningar
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Region Gotland 2018-2030 innehåller politiska mål för
planeringen av kollektivtrafiken på Gotland och lägger grunden för kollektivtrafikens utveckling de
kommande åren. Trafikförsörjningsprogrammet beslutas av tekniska nämnden. Mål och åtgärder
som programmet föreslår är bland annat att planera för regelbundna avgångstider, bra anslutningar,
snabba förbindelser, förbättra tillgängligheten för funktionsnedsatta resenärer, få ökad nåbarhet till
viktiga resmål, få fordon som drivs med förnybara drivmedel samt samordna för resurseffektivitet
mellan den allmänna och särskilda kollektivtrafiken.

1.4 Begrepp
Allmän trafikplikt
Allmän kollektivtrafik
Särskild kollektivtrafik
Kollektivtrafikbarometern
Kommersiell trafik
Tillgänglighet
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Regionalt trafikförsörjningsprogram
Regional kollektivtrafikmyndighet
Stomlinje
Kompletteringslinje
Närtrafik
Anropsstyrd trafik
Bytespunkter
Färdtjänst
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2 Samråd
Förstudie av Trivector från 2017
2 workshop med politiker och tjänstemän (2018-02-08, 2018-04-25)
9 medborgarmöten med gruppdiskussioner om framtidens kollektivtrafik i april 2018
Trafikförsörjningsprogrammet på remiss under sommaren 2018

(färdigställas efter remissvaren har inkommit)

6

Trafikförsörjningsprogram 2019

Remissversion 2018-05-21

3 Geografi, befolkning och näringsliv
3.1 Geografiska förhållanden
Gotlands län ligger mitt i Östersjön, det minsta avståndet till fastlandet är omkring 8 mil. Hela länet,
som består av ön Gotland och ett antal mindre öar, har en yta av 3140 km2 (0,8 % av Sveriges yta).
Utsträckningen i nord-sydlig riktning är omkring 176 km, den största utsträckningen från väst till öst
är 52 km. Den nordöstligaste delen av länet utgörs av den 114 km2 stora ön Fårö. Förbindelsen med
Gotland upprätthålles av Trafikverket genom bilfärjan Fårösund – Broa, kallad Fårösundsleden, som
är ca 1300 m lång och är en del av vägen 699.
Läget skapar unika förhållanden jämfört med de andra länen på fastlandet. Trafikområdet är av
naturliga skäl begränsat. Endast de personer som – tillfälligt eller året om – bor på ön utgör
underlaget för trafiken, eftersom det inte finns några transitresenärer. På somrarna besöker många
turister Gotland vilket leder till förändrade resmönster. Många besöksmål ligger utanför tätorterna
så att de sällan kan nås med kollektivtrafik.
Det sista persontåget gick i september 1960, sedan dess är Gotland det enda länet i Sverige utan
järnvägstrafik.1 Trafiknätet utanför tätorterna består av 1487 km allmänna vägar, varav 417 km är
länsvägarna nr 140-144 och 146-149 (uppgifter från Trafikverket). Samtliga tätorter och många
mindre samhällen ligger vid länsvägarna. Till infrastrukturen för persontrafik hör också
hamnterminalen i Visby, belägen söder om Visby innerstad, och Visby flygplats, som ligger omkring 4
km norr om staden.

3.2 Befolkning och dess utveckling
I slutet av år 2016 bodde 58 003 personer på Gotland, varav 42 % var bosatta i den största tätorten
Visby, belägen på västkusten. Det innebär att 58 % av hela befolkningen bor på landsbygden. Som
tabellen nedan visar är befolkningstätheten låg (Sverige: 24,5 invånare/km2). Utanför de 18
tätorterna är den med bara 7,0 invånare/km2 betydligt lägre.
Invånare
Yta
Befolkningstäthet
(2016-12-31)
[km2]
[invånare/km2]
Gotland
58 003
3140,0
18,5
därav i Visby (inkl. Norra Visby)
24 334
15,1
Vibble
1 734
3,6
Hemse
1 677
2,1
Klintehamn
1 517
2,9
Slite (inkl. Slite norra)
1 489
2,2
Romakloster
1 209
2,3
Övriga tätorter
4 226
16,4
Samtliga 18 tätorter
36 186
44,6
811,3
Utanför tätorter
21 817
3095,4
7,0
Källa: Invånarantal och yta av tätorterna är tagna från Statistiska Centralbyråns tätortsstatistik, invånare och
yta av hela Gotland hämtades ur ”Gotland i siffror 2017”.

Gotlands befolkning växer sedan 2013, år 2017 bodde 1434 eller 2,5 % fler personer på Gotland än
2013. Eftersom det finns ett så kallad negativt födelsenetto (fler dödsfall än födelser) beror tillväxten
på ett positivt inflyttningsnetto, det flyttar alltså fler personer till Gotland än härifrån. Angående
Det har återuppbyggds en delsträcka av före detta Slite-Roma Järnväg (nedlagd 1953) som museijärnväg.
Föreningen Gotlandståget trafikerar sträckan Hesselby (Dalhem) – Roma under sommarsäsongen. Eftersom det
handlar sig om turisttrafik, tillämpas inte lagen om kollektivtrafik och trafiken kommer följaktligen inte att
behandlas i detta trafikförsörjningsprogram.
1
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åldersfördelningen avviker Gotland ganska tydligt från de siffror som gäller hela riket (Källa: SCB,
siffror för år 2016):
0-17 år
18-64 år
65 år och äldre
Genomsnittsålder

Gotland
18,3 %
57,1 %
24,7 %
44,1 år

Riket
20,8 %
59,4 %
19,8 %
40,7 år

Gotland har såväl lägst andel ungdomar och högst andel pensionärer i Sverige. Befolkningsprognosen
till 2027 visar, att andelen ungdomar ökar till 19,1 %, men det förväntas också att det ska finnas fler
pensionärer, så att deras andel stiger till 27,7 %. En särskilt stor ökning prognosticeras i åldersklassen
80 år och äldre. Det bodde 3581 personer i denna åldersklass på Gotland år 2017, men siffran ska öka
med 1915 personer till 2027. Deras andel kommer alltså att stiga från 6,1 % till 9,0 %.

3.3 Näringsliv
Region Gotland är den största arbetsgivaren på ön: ca 6500 personer eller omkring 12 % av
befolkningen är anställda av Region Gotland. Därefter följer AB Svenska Spel med 425 och
Försäkringskassan med 375 medarbetare. Bådas kontor är belägna på Norrområdet i Visby. Största
arbetsgivaren i den industriella sektorn är Cementa AB i Slite med 240 anställda. De allra flesta
företagen är dock mycket små och finns framförallt inom jordbruk, handel och byggindustrin.
Handeln är till stor del koncentrerad i Visby, där det finns tre viktiga handelsområden: innerstaden
(inkl. Östercentrum) såväl som Skarphäll och Stenhuggaren i utkanten av staden. Dagligvarubutiker
finns därutöver i Hemse, Klintehamn, Slite, Roma, Fårösund, Lärbro, Burgsvik, Stånga, Havdhem,
Katthammarsvik, Ljugarn, Fole, Stenkyrka, Rone och När (Källa: Gotland i siffror 2017, s. 65).
Koncentrationen av de större arbetsgivarna på få områden leder till en omfattande arbetspendling.
På grund av den stora befolkningsandelen på landsbygden är det många som kör bil till arbetet. Så är
det föga överraskande att bilinnehavet på Gotland uppgår till 611 personbilar per 1000 invånare,
vilket är det högsta i Sverige. Jämför man siffran med riksgenomsnittet utan storstadsregionerna,2
som är 528 personbilar per 1000 invånare, blir skillnaden tydlig (genomsnittet för hela riket är 479,
alla siffror för år 2017).

3.4 Service och utbildning
En serviceverksamhet som har stor betydelse för hela regionen är Visby Lasarett vilket fungerar som
akutsjukhus för hela Gotland. Centrala utbildningsverksamheter är Wisbygymnasiet med ca 1500
elever och Uppsala Universitet – Campus Gotland, där år 2017 omkring 900 helårsstudenter
studerade. Alla dessa tre verksamheter är lokaliserade i Visby. Wisbygymnasiet har dessutom
lantbruksutbildning på Lövsta i Roma.
Följande verksamheter inom vård och omsorg, utbildning, kultur och fritid är viktiga även sett ur ett
kollektivtrafikperspektiv:

2

Riket utan Stockholms, Västra Götalands, Skåne och Uppsala län.
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T
T

X
X

X
X
X

Idrottshall

Ungdomsgård
X
X
X
X
X
X

Simhall

X

X
X
X
X
X
X

Ishall

X

Teater

X
X
X
X
X
X

Bibliotek

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Vuxenutbildning

X
X
X
X
X
X

Skola 7-9

V
V
V
V
T
T

Kultur och fritid

Skola F-6

Särskilt boende

Visby
Hemse
Klintehamn
Slite
Roma
Fårösund
Lärbro
Havdhem
Storsudret
Östergarnslandet

Utbildning

Vårdcentral (V)
Trygghetspunkt (T)

Vård och
omsorg
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X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

Därutöver finns det särskilda boenden i Bro och När, grundskolor F-6 i Väskinde, Stenkyrka, Fole,
Dalhem, Vänge, Sanda, Garda och Stånga och en idrottshall i Garda.
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4 Kollektivtrafiken på Gotland idag
4.1 Bakgrund
Region Gotland ansvarar såväl för landstings- som för de kommunala uppgifterna. Det innebär att
Regionen har ansvaret för all samhällsfinansierad kollektivtrafik vilket är en viktig förutsättning för
ett samordnat utbud. Det finns båda allmän och särskild kollektivtrafik. Den allmänna
kollektivtrafiken regleras i lagen om kollektivtrafik; begreppet allmän innebär att alla får åka med. På
Gotland består den av landsbygdstrafik, båda linjelagd och anropsstyrd trafik, och stadstrafiken i
Visby. Den särskilda kollektivtrafiken, där det krävs tillstånd för att åka med, består av färdtjänst,
sjukresor och skolskjuts.
Det pågår en samordning av skolskjutsar och allmän kollektivtrafik. Skolskjutsbussarna är öppna för
allmänheten som får åka med i mån av plats. För att utnyttja fordonen bättre kan enligt
transportörsavtalet, som gäller från 1 juli 2018, taxibilar och minibussar användas inte bara i
Närtrafiken, men även i alla former av särskild kollektivtrafik.

4.2 Utbud i landsbygdstrafiken
4.2.1 Linjelagd trafik
Aktuellt finns det 14 linjer i den allmänna linjelagda landsbygdstrafiken. I tidtabellperioden 20172018 är linjesträckningar och utbudet som tabellen visar. Utbudet anges i antal turer för varje
riktning, uppdelat i vardags- och helgturer.
L.

Turernas dragning (anges bara för riktning A)

10

Burgsvik – Hemse – Klintehamn – Visby
Hemse – Klintehamn – Visby
Klintehamn – Visby
Vamlingbo – Burgsvik – Hemse – Roma – Visby
Burgsvik – Hemse – Roma – Visby
Hemse – Roma – Visby
Burgsvik – Hemse – Visby via Hejde
Hemse – Visby via Hejde
Hemse – Garde – Ljugarn – Roma
Garde – Ljugarn – Roma
Ljugarn – Roma
Roma – Visby
Fåro Skär – Fårösund – Lärbro – (Slite –) Visby
Fårösund – Lärbro – Slite – Visby
Fårösund – Lärbro – Visby
Lärbro – Slite – Bäl – Visby
Slite – Bäl – Visby
Åminne – Bäl
Väskinde – Visby
Havdhem – Klintehamn
Sandviken – Katthammarsvik – Dalhem – Visby
Katthammarsvik – Hörsne – Dalhem – Visby
Katthammarsvik – Dalhem – Visby
Klintehamn – Visby via Sanda
Slite – Lärbro – Kappelshamn – (Väskinde –) Visby
Lärbro – Kappelshamn – (Väskinde –) Visby
Kappelshamn – (Väskinde –) Visby
Lummelundagrottan – Väskinde – Visby

11
12
13
14
20
22
24
27
32
41
51
61

km

10

Vintertidtabell
Sommartidtabell
Riktning A Riktning B Riktning A Riktning B
M-F L-S M-F L-S M-F L-S M-F L-S
1
1
3*
2
2
3
5
2
4
3
5
1
3
8
3
7
3
11
9
11
9
3
2L
2
1L
4
4
3
5
2
1
3
1
6+F 2 8+F 1
6L
2L
6L
4L
3
2
3
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
S
S
2
2
3
3
3
3
5
5
6
5
6
3
8
3
6
5
4
1
2
1
4
5
2
2
4
3
4
1
3
1S
1S
2S
2S
1
1
1
1
3
2
5
3
1
1
5
2
5
2
2
2
1
3
3
2
2
2
1
2
1
3
2
3
2
2
3
3
3
2
3
2
2
1
2
1
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Väskinde – Visby
2
62 Väskinde – Visby
2S
* fredagar körs en tur Visby – Burgsvik istället för Visby – Hemse
F tilläggstur på fredagskvällar
L varar en tur via Ljugarn
S endast skoldagar

-

2
2S

-

2
-

-

2
-

-

På skoldagar trafikeras alla 14 linjerna med sammanlagt 147 turer om dagen, medan det på
helgdagar finns bara 42 turer på fem linjer. Skillnaden mellan enskilda turer på samma linje kan vara
ganska betydande. Framförallt gäller det linje 61, där nästan varje tur har sin egen dragning.
Förbindelserna Visby – Burgsvik och Visby – Väskinde är fördelade på tre linjer var. Det gör utbudet
svårbegripligt, inte minst för besökare.
Under sommartidtabellen, vilkens period motsvarar skolornas sommarlov, förlängs några turer av
linje 11 söderut via Hamra till Vamlingbo på Sudret, som är utan linjelagd trafik i
vintertidtabellperioden. Detsamma gäller Fårö, dit några turer på linje 20 förlängs under sommaren.
Därutöver går linje 13 från/till Hemse (istället från/till Garde) och linje 41 som går från
Katthammarsvik vidare till Sandviken.
Linjerna 10, 11 och 20 fungerar som stomlinjer och de står för 70 % av resandet i landsbygdstrafiken.
Linjerna 22, 41 och 61, som 2017 tillsammans hade en resandeandel av 16 %, är kompletteringslinjer
och betjänar ett antal glesare befolkade områden som inte är anslutna till en stomlinje. De övriga
åtta linjerna kan skiljas i pendlings- och skollinjer (12 och 51) såväl som rena skollinjer (13, 14, 24, 27,
32 och 62). Linjerna 14, 24, 27 och 62 trafikeras inte under sommarlovet, medan linjerna 13 och 32
har en viss betydelse för turisttrafiken.

4.2.2 Närtrafik
Närtrafik är varumärket för den anropsstyrda trafiken på Gotland och utgör basutbudet där ingen
linjelagd trafik finns. Region Gotland har tecknat avtal med Samres som tar emot beställningar och
planerar turerna. Beställningen måste göras senast kl. 16 dagen innan planerad resa.
Hela landsbygden är indelad i 18 områden, resenärerna blir hämtade vid sin bostad och får åka till
närmaste tätort (från några områden nås två tätorter) på två eller tre vardagar i veckan. Uppehållet i
tätorten varar två till tre timmar, därefter går turen tillbaka. För Närtrafiken finns följande hållplatser
i tätorterna:
-

Fårösund: ICA Bungehallen, Kronhagsvägen och Stuxgården
Slite: Vårdcentralen, ICA, Pressbyrån
Visby: Lasarettet, Korpen (vårdcentral), Coop öster, Willys
Klintehamn: Konsum, ICA Donnersgatan, Vårdcentralen
Hemse: Torget/Konsum, Vårdcentralen

Som hållplatserna visar ska Närtrafiken tillgodose basbehovet av serviceresor, alltså köp av livsmedel
och läkarbesök.

4.3 Utbud i stadstrafiken
Stadstrafik finns i Visby och består av sex linjer, tabellen visar utbudet i tidtabellperioden 2017-2018:
L.

Turernas dragning (anges bara för riktning A)

1

Gråbo – Östercentrum – Lasarettet
Gråbo – Region Gotland – Österct. - Lasarettet

km

11

Vintertidtabell
Sommartidtabell
Riktning A Riktning B Riktning A Riktning B
M-F L-S M-F L-S M-F L-S M-F L-S
18* 15
8*
7
9
10
4
4
-
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2
3

Östercentrum – Terra Nova
Visby busstation – Farmek (Österby)
Visby busstation – Hyvelgatan (Skarphäll)
4
Visby busstation – Flundreviken (Snäck)
5
Lasarettet – Gråbo – Terra Nova – Lasarettet
6
Visby busstation – Visby hamnterminal o. tillbaka
* första turen går endast Pilhagsvägen – Östercentrum
L tilläggstur på lördagskvällar

12
2
3
4
1
6

5+L
-

11
1
3
4
1
-

4+L
-

6
2
3
7
12
11

4
5+L
5

6
1
3
7
10
-

4
5+L
-

Linje 1 är den viktigaste stadslinjen och stod för ca 74 % av resandet år 2017, följt av linje 2 med ca
16 %. Sistnämnda linjen förbinder bostadsområdet Terra Nova och handelsområdet Stenhuggaren
med busstationen. Linje 5 är en ringlinje och ersätter linjerna 1 och 2 på vardagskvällar och helger, i
sommartidtabellen även mellan kl. 10 och 15 på vardagar. Sträckan trafikeras i båda riktningarna,
beroende på riktningen är de betecknade som 5A eller 5B. Linje 3 är avsedd för arbetspendling till
industri- och handelsområdena Skarphäll och Österby, medan linje 4 förbinder stadsdelen Snäck med
stadscentrum. På sommaren tar sig många badgäster med linje 4 till och från badet vid Gustavsvik.
Linje 6 utgör förbindelsen mellan busstationen och hamnterminalen för anslutning till och från
färjorna.

4.4 Färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor
Region Gotland är den myndighet som beviljar färdtjänst- och riksfärdtjänsttillstånd. Taxor och
bestämmelser för färdtjänst och sjukresor beslutas av Regionfullmäktige. Taxeuppgifterna i detta
avsnitt är tagna från taxan som gäller i april 2018.

4.4.1 Färdtjänst
Antal personer med beviljade färdtjänsttillstånd 2017 var 2284. Under 2016 genomfördes 44 000 och
under 2017 genomfördes 46 000 färdtjänstresor. Taxan för färdtjänst baseras på kilometeravstånd
för resan samt att den differentieras mellan dag- och nattaxa. Nattaxan gäller mellan kl. 22 och kl. 05.
Egenavgiften betalas direkt till chauffören i bilen eller så faktureras resenären i efterhand. Det minsta
beloppet (0-4 km) är 44 kronor dagtid eller 55 kronor nattid, det maximala beloppet (över 55 km) är
104 kr dagtid eller 114 kronor nattid.
Sedan 1 april 2018 finns en möjlighet för färdtjänstberättigade att köpa Länskort Plus, Förortskort
Plus eller Visbykort Plus. Färdtjänstresenärer som väljer att köpa Länskort Plus åker för en fast
månadskostnad i färdtjänsten men åker dessutom på kortet i busstrafiken över hela ön i
landsbygdstrafik och i stadstrafiken Visby. För Länskort Plus och Förortskort Plus uttages samma
avgift som för ett Länskort/Förortskort vuxen i busstrafiken, så för närvarande är kostnaden för
Länskort Plus 750 kronor och Förortskort Plus 495 kronor för kalendermånad.
Barn och ungdomar upp till 20 år som är folkbokförda på Gotland reser gratis i kollektivtrafiken på
landsbygden med ”Bussiga kortet”. Barn och ungdomar upp till 20 år reser således gratis i färdtjänst
på landsbygden. För barn och ungdomar upp till 20 år som är folkbokförda på Gotland och är
beviljade färdtjänst erbjuds Visbykort Plus för färdtjänstresor inom Visby samt för bussresor i
stadstrafiken Visby. Kostnaden för Visbykort Plus är densamma som kostnaden för ett Visbykort
vuxen, för närvarande 370 kronor för en kalendermånad.

4.4.2 Färdtjänst i annan kommun
Region Gotland erbjuder färdtjänstberättigade att resa färdtjänst i annan kommun. Resan får vara
maximalt nio mil. En egenavgift av 90 kronor uttas för varje påbörjad tremilsintervall. Önskar
resenären resa längre än nio mil, får resenärer stå för hela kostnaden själv över niomilsgränsen.
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4.4.3 Riksfärdtjänst
Under 2017 beviljades 7 beslut om riksfärdtjänstresa. Avgiften är reglerad i lagen (1997:735) om
riksfärdtjänst.

4.4.4 Sjukresor
Region Gotland erbjuder sjukresa i taxi, serviceresa, för personer som bedöms ha särskilda
medicinska skäl för resor till och från vårdinrättningar. Sjukresa med egen bil erbjuds till personer
som reser fler än åtta gånger under en fyra veckors period till vårdinrättning. Alla som är i behov av
sjukresa erbjuds gratis resa i busstrafiken. Antal sjukresor i taxi var 29 000 år 2017.
Egenavgift för serviceresa i taxi baseras på kilometeravstånd. Högkostnadsskydd finns på 1900 kronor
för resor under en 12 månaders period.
Samtliga bussar i landsbygdstrafiken på Gotland samt i stadstrafiken Visby är
tillgänglighetsanpassade. Alla hållplatser är inte tillgänglighetsanpassade.

4.5 Nåbarhet
Restider från olika orter till Visby busstation
Ort

Avstånd med bil
(snabbaste rutten)
*)
Vibble
4,9 km
Hemse
51,6 km
Klintehamn
33,7 km
Slite
36,7 km
Romakloster
17,9 km
Fårösund
56,3 km
Tofta
20,1 km
Burgsvik
77,5 km
Katthammarsvik
48,5 km
Dalhem
19,4 km
Stenkyrka
23,8 km
Väskinde
12,2 km
*) Källa: Google Maps (tider i normal trafik)
**) Restid buss : Restid bil

Vanligaste (och
snabbaste) restid
med buss
0:18 h
1:00 h (0:50 h)
0:45 h
0:45 h
0:20 h
1:20 h (0:55 h)
0:34 h
1:30 h
1:05 h
0:30 h
0:30 h
0:20 h

Restid med bil *)

Restidskvot **)

0:08 h
0:49 h
0:33 h
0:35 h
0:19 h
0:53 h
0:22 h
1:11 h
0:47 h
0:21 h
0:23 h
0:15 h

2,25
1,22 (1,02)
1,36
1,29
1,05
1,51 (1,04)
1,55
1,27
1,38
1,43
1,30
1,33

Medelvärdet för restidskvoten av de ovanstående relationerna är 1,36 – bussarnas restid är alltså i
genomsnitt 36 % längre än den kortaste restiden med bil.

4.6 Övrig trafik
4.6.1 Upphandlad trafik
Den viktigaste förbindelsen med fastlandet utgör färjorna, ca 80 % av resorna till och från Gotland
går vattenleds. Trafiken upphandlades av Trafikverket, den nuvarande avtalsperioden började 1
februari 2017 och gäller i tio år. Destination Gotland bedriver två färjelinjer året om (Visby –
Nynäshamn, Visby – Oskarshamn) och en tredje linje sommartid (Visby – Västervik). Det är mest två
tur-retur-förbindelser om dagen mellan Visby och Nynäshamn och en förbindelse tur-retur till/från
Oskarshamn, men sommartid och under storhelger finns det fler turer. Restiden är på alla rutter
omkring 3 tim 15 min.

4.6.2 Kommersiell linjetrafik
Gotlands flygförbindelser med fastlandet bedrivs hela året som kommersiell linjetrafik. Samtliga flyg
avgår och ankommer från och till Visby flygplats. Flygbolaget Braathens Regional Airlines (BRA) har
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flera dagliga avgångar till Bromma, därutöver finns direktflyg några gånger i veckan till Malmö och
Göteborg. Med flera dagliga direktflyg till Arlanda flygplats, utförda av flygbolaget SAS, ges
möjligheten att byta till den internationella flygtrafiken. Sommartid trafikerar BRA med direktflyg till
ytterligare ett antal destinationer i Sverige (Umeå, Sundsvall, Östersund, Norrköping och Ängelholm)
samt till Helsingfors.
Den kommersiella linjetrafiken på Gotland själv är inriktad mot besökarnas behov och trafikeras
därför på sommaren. År 2017 fanns följande två linjer:
-

Flygbussarna trafikerar sträckan Visby hamnterminal – Östercentrum – Visby flygplats.
Veckorna 26 till 33 trafikeras en linje mellan Kneippbyn och upp till tre olika platser nära
Visby innerstad (Inre hamnen, hamnterminalen och Östercentrum). Linjen bedrivs av bolaget
Perssons Buss, Visby

En ny trafik kommer att inledas år 2018 där Geoshuttle AB ska transportera kryssningspassagerare
mellan kryssningskajen och Visby innerstad (Almedalen). Trafiken ska i huvudsak genomföras med
eldrivna fordon, men också andra fordon kan förekomma. Fordonen är anpassade för
rörelsehindrade personer.
Sliteexpressen (meddelandet har ännu inte inkommit)

4.7 Resenärsantal och resenärsgrupper
Regelbundet resande i kollektivtrafiken görs i mindre omfattning på Gotland än i riket i övrigt. Även i
Kalmar som intager näst sista platsen reser man mer än dubbelt så ofta kollektivt som på Gotland
och även i de nordligaste länen är antalet kollektivtrafikresor per invånare betydligt större:
Kollektivtrafikresor per invånare 2016 (endast busstrafik)
0
Stockholm
Västra Götaland
Uppsala
Skåne
Riket
Jönköping
Jämtland
Gävleborg
Västmanland
Östergötland
Västerbotten
Blekinge
Örebro
Värmland
Västernorrland
Södermanland
Norrbotten
Kronoberg
Dalarna
Halland
Kalmar
Gotland

20

40

60

80

100

120

140

160
142,2

94,8
94,4
88,9
81,4
54,6
48,4
48,1
48,0
45,5
44,2
42,1
40,1
39,4
39,0
38,1
37,1
35,1
34,6
34,4
34,1
15,7

Antalet resenärer har, efter en betydande minskning mellan 2011 och 2013, stabiliserat sig på en
jämförelsevis blygsam nivå:
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Resenärer i Gotlands kollektivtrafik (1000-tal)
1195

Påstigande (1000-tal)

1200

1051

1000

898

903

2013

2014

853

905

886

2016

2017

800
600
400
200
0
2011

2012

2015

Trots att befolkningen ökade med 2,0 % i tidsperioden mellan 2011 och 2017, sjönk resenärsantalet
med 24 %. Det är skolungdomarnas resor med ”Bussiga kortet” som står för en hög del3 av resandet,
varpå antalet skolungdomar i gymnasieålder påverkar resandestatistiken mycket. Den stora
tillbakagången i resandet beror till största andelen på att år 2012 avskaffades gratisresorna för
skolungdomar i Visby stadstrafik. Samtidigt minskade antalet ungdomar i åldersklass 16-18 år mellan
2011 och 2013 med 20 %, medan antalet barn/ungdomar mellan 10 och 15 år var konstant. Sedan
2014 stiger antalet ungdomar (13 år och äldre) långsamt och ska enligt prognosen fortsätta öka.
År 2017 gjordes omkring 887 700 resor med kollektivtrafiken, varav ca 699 000 resor (78,8 %) i
landsbygds- och 187 000 resor (21,0 %) i stadstrafiken. De verkliga siffrorna torde dock vara något
högre: På grund av byten av tekniska komponenter i biljettsystemet blev, framförallt i april, inte alla
resenärer registrerade. I Närtrafiken genomfördes bara 1 700 resor (0,2 %).
När man jämför linjernas andel av resandet, så är det stomlinjerna som har flest resenärer. På
sommaren står linje 10 för nästan en tredjedel av hela resandet, medan fördelningen är lite jämnare
största delen av året (vintertidtabellen gäller i 10 månader). Linje 5 har en större andel sommartid
eftersom den ersätter linje 1 och 2 en längre period om dygnet än i vintertidtabellen.
Andel av resandet 2017
30%
25%
20%
Vintertidtabell

15%

Sommartidtabell

10%
5%
0%
10 1 11 20 22 12 61 51 41 2

5 14 13 62 6 27 32 24 3

4

En hög andel av resandet kan även bero på att det finns många turer, så att en jämförelse av den
genomsnittliga beläggningen per linje skulle vara intressant. Eftersom det inte räknas avstigande
resenärer finns uppgifterna inte i statistiken. Istället jämförs medelvärden av påstigande per tur.
Under vintertidtabellperioden är andelen 43 %, på sommaren 21 %. Betraktar man bara landsbygdstrafiken
(Bussiga kortet gäller inte i stadstrafiken), är motsvarande siffrorna 55 % och 25 %.
3
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Påstigande per tur (genomsnitt för år 2017)
25
20
15
Vintertidtabell
Sommartidtabell

10
5
0

12 11 20 10 51 1 22 13 14 61 24 32 41 62 5 27 2

6

3

4

Man ser att de mest trafikerade linjerna inte alltid är de som har den högsta beläggningen. Linje 12,
som är den snabbaste förbindelsen mellan Hemse och Visby, har flest resenärer per tur, även om
linjen bara står för omkring 5 % av resandet (vintertidtabell). Beläggningen är lägre sommartid,
eftersom det inte finns någon skolpendling och färre arbetspendlare.
Kollektivtrafikresenärer skiljs vanligtvis genom taxan i olika resenärsgrupper. På Gotland är det
följande grupper:
-

Barn till 6 år som åker gratis i sällskap av en vuxen;
Ungdomar från 7 till 19 år åker med det så kallade ”Bussiga kortet” gratis i
landsbygdstrafiken om de är folkbokförda på Gotland;
Student är en person äldre än 19 år som studerar på en högskola eller universitet och måste
kunna legitimera sig;
Vuxen är en resenär mellan 20 och 64 år som inte är student;
Pensionär är en person 65 år eller äldre;
Resenär som fyllt 80 år och därmed reser gratis.

Studenter och pensionärer såväl som ungdomar i stadstrafiken åker på en reducerad taxa. Med
”övriga” sammanfattas alla som inte tillhör en av de ovan nämnda kategorierna. Det kan vara t.ex.
resenärer med rollator eller med barnvagn som även får åka gratis.
Resenärsgrupperna, uppdelat på stads- och landsbygdstrafik, visas i följande diagram (siffror för år
2017):
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Det blir tydligt att den största resenärsgruppen i vintertidtabellen utgörs av ungdomar, vilket innebär
att nästan 60 % av alla resenärer i landsbygdstrafiken åker gratis. På sommaren är bilden annorlunda
– här är omkring hälften av resenärerna vuxna, eftersom många besökare använder kollektivtrafiken.
Eftersom det ”Bussiga kortet” inte gäller i stadstrafiken, åker mycket färre ungdomar med
stadsbussarna än i landsbygdstrafiken.
Därutöver är det märkligt att andelen pensionärer är mycket lägre än deras relativa andel av
befolkningen, vilket blir särskilt tydligt på sommaren. Till en viss del torde det bero på att ungdomar
även i denna period är lite överrepresenterade, men trots det verkar det finnas anledningar varför
pensionärer åker kollektivt i mindre utsträckning än man kunde förvänta sig.
Betraktar man resenärsgrupperna linjevis så framträder inte bara skillnaden mellan stads- och
landsbygdstrafik, men också skillnaderna mellan de enskilda linjerna, beroende på deras funktion:
Medan skollinjerna 24, 27 och 62 används nästan uteslutet av ungdomar, är ca 80 % av resenärerna
på linje 3 vuxna, eftersom den fungerar som arbetspendlingslinje.
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Även skillnaderna mellan sommar- och vintertidtabellperioden är stora. Andelen av vuxna är mycket
större på sommaren, eftersom skolpendlingen bortfaller och många sommargäster åker med.

4.8 Marknadsandel och kundnöjdhet
Kollektivtrafikens marknadsandel och kundnöjdheten beräknas utifrån enkätundersökningar som
görs inom Kollektivtrafikbarometern.4 För 2017 låg kollektivtrafikresors andel av det motoriserade
resandet på 8 %, vilket är den näst minsta i hela landet:

Kollektivtrafikbarometern (Kolbar) är en enkätundersökning, branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik
koordinerar aktiviteterna. Varje månad intervjuas ett antal representativt utvalda personer i hela landet. En
sammanställning av resultaten publiceras årligen (se http://www.svenskkollektivtrafik.se/verktyg-ochsystem/kollektivtrafikbarometern/).
4
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Kollektivtrafikens marknadsandel
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Den låga andelen av det kollektiva resandet innebär dock att det inte är så många resenärer som
deltagit i undersökningen. Därför måste diagrammets siffror användas med viss försiktighet,
eftersom basen statistiskt sedd är låg.
2017 var 54 % av kunderna på Gotland nöjda med kollektivtrafiken som helhet, vilket är visserligen
något lägre än riksgenomsnittet av 58 %, men det visar att kollektivtrafikresenärerna på Gotland
delar i stort sett uppfattningarna av andra resenärer i landet. Mycket större är däremot skillnaden i
allmänhetens nöjdhet, vilken även inkluderar icke-kunder: På Gotland låg den allmänna nöjdheten
med 32 % väsentligt under riksgenomsnittet (51 %) och är därutöver det lägsta värdet i Sverige.
Nöjdhet med kollektivtrafiken
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Förmodligen vet de som inte åker kollektivt för liten om utbudet eller de jämför det med bilens
flexibilitet.

4.9 Biljettsystemet och taxan
Biljettsystemet som används är ett molnbaserat system där all data lagras i molnet istället för på
busskortet. Resenärerna laddar sitt kort med en eller flera produkter via kollektivtrafikens hemsida
eller i appen Ridango. I bussarna säljs alla biljettyper och betalsättet är kontantbetalning. En resenär
behöver ha ett busskort för alla typer av periodbiljetter och reskassa, vid köp av enkelbiljetter behövs
inget busskort. På Visby busstation kan alla biljettyper köpas under öppettiderna 08.00-17.00.
Bussbiljetter säljs också på Turistbyrån vid Donnersplats i Visby samt ombord på Destination
Gotlandsfärjor.
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Kommentar [GH3]: Marknadsandelen är låg sett till riket
som helhet, kundnöjdheten bland resande är ungefär i linje
med riket. Kundnöjdheten hos icke resande är däremot
mycket låg. Detta borde vara ett fokusområde. Om de som
inte reser är missnöjda med trafiken så lär det finnas visst
motstånd för deras del mot att börja resa. Vad är de
missnöjda med? Hur kan vi konvertera icke resande till
resande? Förmodligen vet de som inte åker kollektivt för lite
om utbudet eller de jämför med bilens flexibilitet”. Att det
står ”förmodligen” tyder på att vi inte tagit reda på varför de
inte reser och det borde vara ett första steg. De kanske vet
mycket om utbudet men är missnöjda med det.
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Nuvarande taxa som gäller för all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor innehåller många
olika produkter och resenärskategorier. Produkterna 24- och 72-timmarskort, länskort och
förortskort Visby är giltiga i både stads- och landsbygdstrafiken. Priset för en enkel resa är fast inom
stadstrafiken i Visby, för landsbygdstrafiken är priset beroende av resans längd (sex prissteg finns).
De flesta produkterna har ett lägre pris vid förköp. Resenär som har reskassa får 30 % rabatt vid köp
av enkelbiljetter i bussarna. För närtrafiken gäller en enhetstaxa och särskild biljett behöver lösas då
länskort eller andra periodkort inte gäller i närtrafiken.
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5 Behovsanalys
Människor är olika och har därför helt olika resebehov. De ska ta sig till arbetet, till skolan, har
beställt tid hos läkaren, vill besöka biblioteket eller ska träffa en vän. På eftermiddagen vill de kanske
träna och därefter ska de gå och handla. Därutöver har även varje enskild person olika resmönster,
beroende på tidpunkt på dagen, årstid eller vädret. Samtidigt ger bilen möjligheten att uppfylla just
dessa behov på ett enkelt sätt utan att man är tvungen att anpassa sig till en tidtabell. Även om
kollektivtrafiken inte kan säkerställa en lika stor flexibilitet måste den givetvis vara anpassad till
resenärers behov så bra som möjligt.
Region Gotlands serviceutbudsstrategi ska säkerställa en levande landsbygd där det är attraktivt att
bo. Kollektivtrafiken är en viktig del i strategin, eftersom serviceverksamheterna skulle kunna nås
utan bil.
Under samrådsprocessen för trafikförsörjningsprogrammet har många olika synpunkter inkommit.
Utifrån dessa synpunkter och med hänsyn till serviceutbudsstrategin är de identifierade
kollektivtrafikbehoven sammanställda i detta kapitel. Behoven syftar inte bara till utbudet utan även
t.ex. infrastruktur och teknik.

5.1 Utbud baserat på resenärernas behov
Utbudet måste bli bättre anpassat till resenärernas behov. Det gäller såväl de som bor på Gotland
året runt som alla delårsboende och besökare.

5.1.1 Pendlare
På vardagar är den största andelen av resenärerna pendlare, det gäller framförallt följande grupper:
-

Arbetspendlare från landsbygden till Visby
Arbetspendlare från Visby till större verksamheter på landet t.ex. till Cementa i Slite,
vårdcentraler eller äldreboenden.
Arbetspendlare inom Visby
Gymnasieelever från landsbygden till Wisbygymnasiet
Skolelever till skolorna ifall de inte åker med skolskjutsarna

En utmaning är att skolans sluttider kan variera över veckodagarna. Dessutom går många skolelever
på aktiviteter efter skolan, såsom idrott, musik eller liknande och behöver kunna ta sig till
aktiviteterna och sedan kunna åka hem. Arbetspendlare som vill uträtta ärenden eller delta i
aktiviteter efter arbetet och åka hem senare på dagen är också en utmaning att planera
kollektivtrafik för.

5.1.2 Service- och utbildningsresenärer
Det andra stora vardagliga reseärendet är resor till service vilket sammanfattar resor till läkare eller
vårdcentraler, till myndigheter eller till dagligvarubutiker. Härtill hör dessutom resenärer inom
vuxenutbildningen som reser till Folkhögskolorna i Fårösund och Hemse. Linjedragningar ska
underlätta att nå verksamheterna med kollektivtrafik, vilket också innebär att tidtabellerna behöver
anpassas till öppettiderna så långt som möjligt.

5.1.3 Fritidsresenärer
Slutligen finns så kallade fritidsresor som varierar över tid och vart resan ska gå. Det kan vara
utflykter runt om på ön eller till Visby för idrottsaktiviteter, utställningar, konserter eller
restaurangbesök till exempel. Under sommaren tillkommer många resmål. Traditionellt görs de flesta
fritidsresorna på helgerna, men även andelen fritidsresor på vardagar har vuxit kraftigt. Variationen
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av resmål och restider är alltså mycket stor, vilket gör det till en utmaning att uppfylla alla behov med
kollektivtrafik. Det gäller också i stor utsträckning de behov som delårsboende och besökare har, då
det finns turistiska resmål som är belägna långt ifrån en busshållplats.

5.1.4 Hela resan-perspektivet och multimodalitet
En resa från dörr till dörr innebär ibland att byten mellan olika färdmedel behövs till exempel från
buss till minibuss eller till cykel. Där hela resan inte kan genomföras med kollektivtrafik kan
pendlarparkeringar för cykel eller bil vara ett bra komplement. Det är viktigt att tekniken finns för att
söka och köpa biljett för hela resan även om byte av trafikslag behövs.
En väldigt stor betydelse har givetvis anknytningen till och från förbindelserna med fastlandet, alltså
färjorna och flygen. Bussarna ska ansluta på Visby hamnterminal till och från båtarnas vanligaste
avgångs- och ankomsttider. Eftersom variationen av avgångs- och ankomsttiderna är stor över året
behövs det en fördjupad dialog med Destination Gotland för att kunna förbättra anslutningarna.
Bussarna på linje 20 ska därutöver ansluta till Fårösundsfärjan.
Visby Airport trafikeras av flygbolagen i större utsträckning sommartid än under vinterhalvåret.
Därför körs, under omkring tio månader om året, få bussanslutningar till och från flygen.5 Det har
upplevts som svårt att planera kollektivtrafik under vinterhalvåret då flygens ankomst och
avgångstider varierar under vinterperioden och mellan veckodagar. Sedan ett antal år tillbaka körs
kommersiell busstrafik till och från Visby Airport under sommaren.
På grund av den ganska glesa befolkningen kan många områden inte anslutas till den linjelagda
trafiken. Som basutbud i dessa områden, finns istället Närtrafiken, en områdesbaserad6 anropsstyrd
trafik. I framtiden planeras att utveckla närtrafiken till att erbjuda anropsstyrd kollektivtrafik för
anslutning till den linjelagda trafiken. För det behövs en samordning med linjetrafikens tidtabeller, så
att resenärerna enkelt och snabbt kan byta fordon.
Utöver anslutningar ska även den så kallade multimodaliteten förbättras. Det innebär framförallt en
tätare samordning av de olika trafikslagen. Det ska vara enklare att använda både cykel och
kollektivtrafik. Möjligheten att ta med cyklar på bussen ska utredas. Att erbjuda lånecyklar på de
större bytespunkterna kan också utredas.

5.2 Infrastruktur
Genom investeringar i infrastrukturen gör man resan tryggare och underlättar byten inom
kollektivtrafiksystemet såväl som mellan kollektivtrafik och andra färdmedel. Alla bytespunkter och
de mest utnyttjade hållplatserna ska vara utrustade med väderskydd och belysning.
En åtgärd för att minska bilåkandet är att bygga pendlarparkeringar som kan användas gratis när man
fortsätter sin resa med kollektivtrafik. För att säkerställa en tillräcklig hög attraktivitet krävs det ett
bra kollektivtrafikutbud. Pendlarparkeringar skulle därför företrädesvis byggas längs stomlinjerna,
såsom de redan befintliga parkeringarna vid hållplatserna Lye (linje 11) och Othem kors (linje 20). Det
ska utredas ytterligare lägen för pendlarparkeringar, primärt i Burgsvik och Fårösund.
Även för de som cyklar ska det bli enklare att använda kollektivtrafiken. Redan idag kan man lämna
sin cykel i ett låst cykelgarage vid Visby busstation; för resenärer med länskort ingår plats i
cykelgaraget. De övriga bytespunkterna, med prioritering av Hemse och Slite, kan utrustas med
liknande låsta cykelgarage.
I vintertidtabellen 2017/18 trafikeras två turer varje vardag till och från flygplatsen på linje 61.
Områdesbaserad innebär i det här fallet att resenären blir hämtad hemma och körd tillbaka hem, det finns
alltså inga hållplatser. Av- och påstigning på resmålet (närmaste tätort) sker däremot vid fasta hållplatser.
5
6
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Kommentar [GH4]: Fler och tydligare pendlarparkeringar
längs stomlinjer bör övervägas för att underlätta och öka
beläggningen på stomlinjerna. Strategisk placering i
kombination med snabba körtider för pendlarbussarna bör
öka resandet med kollektivtrafik.
Kommentar [GH5]: Cykelgarage i Hemse och Site är bra.
Hanteringen av cyklar är generellt knepig, men jag tror
samtidigt att vi måste försöka hitta sätt att förhålla oss till
fler cyklar som del av kollektivtrafiken snarare än färre. Att
få med fler än 2 på bussarna kan ju vara svårt, men
cykelgarage, speciella linjer med släpkärror för cyklar och
liknande kommer att behövas. Cykelns användning kommer,
med starkt stöd av elcykelns intåg, att öka.
Kommentar [GH6]: Anropstyrd trafik vintertidtabell från
de färjorna som kommer in sent på kvällen eller natten till
slut destination skulle vara kostnadseffektivt för den lilla
grupp som efterfrågar det. På sommartid skulle även
anropsstyrd trafik även kunna möta upp behovet på de
turer som inte kollektivtrafiksbussar trafikerar
färjeterminalen. Resan förköps på färjorna.
Kommentar [GH7]: Trafikera Visby Airport med
anropstyrd trafik (när det ej går flygbussar) som ansluter till
ordinarie kollektivtrafik.
Kommentar [GH8]: För att få till en fungerande närtrafik
bör beställningstiden kortas ned i möjligaste mån. En
framförhållning kring 2-4 timmar bör eftersträvas för att öka
beläggningen. Måste vara enkelt och smidigt. Har svårt att
värdera prisbilden då den inte redovisas i underlaget.
Kommentar [GH9]: Finns lösningar för Lånecyklar på
olika platser i Världen Ex Sthlm där det finns fasta cykelställ
med lånecyklar, nackdelen är att de måste lämnas i ett
annat fast cykelställ. En variant som jag träffat på i
Singapore är GPS positionerade cyklar som lånas via
abonnemang eller engångsbetalningar i app. Dessa kan
hittas via sökfunktion där närmast lediga finns och får
lämnas varsomhelst inom stadens gränser.
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5.3 Biljettsystemet och taxan
Utvecklingen av teknik för biljettköp går väldigt snabbt framåt. Att möjliggöra förutsättningar för
resenärer att på enkla och via snabbt funna kanaler kunna köpa sin biljett är viktigt för att få behålla
och få fler resenärer. Försäljning bör finnas på olika kanaler såsom biljettautomater, på
försäljningsställen i appar etc. Behov finns att gå igenom kollektivtrafiktaxan från grunden för att
kunna erbjuda ett lagom antal lättförståeliga produkter till rätt pris.

Kommentar [GH10]: Att inför differentierad biljettaxa i
hög och lågtrafik. Möjliggör att kunna köpa bussbiljetter på
skolbussarna. Är förslag som skulle öka resandet.

Betalkortbetalning i bussarna införs under år 2018 och möjligheten för betalning med Swish ska
utredas. Idag är en kund som vill byta mellan Närtrafiken och linjetrafiken tvungen att köpa en ny
biljett. Närtrafiken måste därför integreras i landsbygdstrafikens taxa så att resenären bara behöver
köpa en biljett för hela resan.

5.4 Information
Information är viktig för både resenärer och planerare. Resenärerna måste ha kännedom över
trafiken (tidtabell, eventuella förseningar, taxan) medan trafikplanerarna måste känna till resvanor
för att kunna anpassa trafiken till behoven. Alla resor bör vara sökbara, biljett ska kunna köpas för
hela resan även om byte av trafikslag behöver göras.

Kommentar [GH11]: Skolbussarna är öppna för
kollektivtrafiksåkande, även de bussarna borde finnas med i
den allmänna tidtabellen.

De redan befintliga informationssystemen behöver vidareutvecklas, t.ex. för att kunna få bättre
realtidsinformation. Möjligheten att informera resenärer via skärmarna i bussen ska utnyttjas i större
omfattning. Även kommunikationen över ytterligare kanaler som ”sociala medier” kunde bidra till att
kunderna blir bättre informerade.

5.5 Beteendepåverkan
En övergång från bilsamhället till ett mer hållbart transportsystem sker inte av sig själv. Satsningar på
kollektivtrafiken är mycket viktiga men det behövs samtidigt även åtgärder utanför
kollektivtrafiksystemet. Varje resa med bil medför så kallade externa kostnader (konsekvenser från
buller, utsläpp och förbrukning av resurser) som användarna betalar bara i mycket liten utsträckning.
En förändring kan dock bara ske på riksnivå och kommer att kräva lång tid. Några kortsiktiga åtgärder
vore t.ex. att reducera utbudet av parkeringsplatser, förenhetliga och höja parkeringsavgifter och
införa en vägavgift.

Kommentar [GH12]: Omfördela de redan höga
skatteuttagen på fordonstrafik och fordonsbränsle till sitt
ursprungliga syfte dvs att utveckla väg och kollektivtrafik
istället för att täcka för de gemensamma statsfinanserna.
Resandeströmmarna kommer inte att minska i framtiden så
att försöka begränsa tillgången är en omöjlig väg. Öka
istället fördelarna i kollektivt resande med stadsplanering
med fördelar för kollektivtrafik i första hand, se
kommentarer nedan.
Kommentar [GH13]: I punkt 5.5 förs ett resonemang om
att det på riksnivå kan behövas försämringar för
biltrafikanterna för att på så sätt ”tvinga” fram ett ökat
kollektivt resande. En tanke som nämns är att reducera
antalet parkeringsplatser (rapportskrivaren avser troligen
Visby). Låter inte som något bra förslag. Det som verkar
hända både på riksplanet och globalt är en övergång till
eldrivna bilar som det troligen inte kommer införas
rikstäckande sanktioner mot. I det perspektivet kommer
konkurrensen från biltrafiken troligen att bestå varför
kollektivtrafiken i första hand bör konkurrera på egna
meriter.
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6 Strategiska inriktningar
6.1 Nationella mål
6.1.1 Nationella transportpolitiska mål
De nationella transportpolitiska målen, utförda i regeringens proposition 2008/09:93 och antagna av
Riksdagen den 20 maj 2009, hör till utgångspunkterna för det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Det övergripande målet är preciserat genom funktions- och
hänsynsmålet:
Övergripande målet
Funktionsmålet
Tillgänglighet

Hänsynsmålet
Säkerhet, miljö och
hälsa

Transportpolitikens mål ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och
näringslivet i hela landet.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till
att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.
Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors
respektive mäns transportbehov.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till
att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att
miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.

6.1.2 Miljö- och klimatmål
Det svenska miljömålssystemet består av det övergripande generationsmålet och 16
miljökvalitetsmål, varav de följande tre har beröringspunkter med trafiksystemet:7
Begränsad
klimatpåverkan

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär
att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för
hållbar utveckling inte äventyras.

Frisk luft
God bebyggd miljö

Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala
målet kan uppnås.
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och
kulturvärden inte skadas.
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar
ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Den 15 juni 2017 beslutade riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (formulerat i proposition
2016/17:146), i vilket miljömålen preciseras och ytterligare etappmål och åtgärder är formulerade.
Transportsektorn ska uppfylla det följande målet:

7

Uppgifter hämtades från www.miljomal.se, besökt den 5 april 2018.
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Växthusgasutsläppen från inrikes transporter (utom inrikes luftfart som ingår i EU ETS) ska minska
med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010.

6.1.3 Branschgemensamma mål
6.1.3.1 Miljömål
Förutom de miljö- och klimatmål som formulerades av regeringen finns det också specifika mål i
kollektivtrafikbranschen. Organisationen Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik
(Partnersamverkan) beslutade i november 2013 ett branschgemensamt miljöprogram, som kommer
att revideras i år. Visionen är att
Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle.
För att nå denna vision formulerades tre miljömål:
Klimat- och
Energimål
Luftkvalitetsmål
Bullermål

År 2025 ska nettoutsläppen av koldioxid vara högst 8 gram per
personkilometer.
År 2025 ska kollektivtrafikens energianvändning vara högst 0,15 kWh per
personkilometer.
För bussar ska genomsnittsutsläppen per fordonskilometer av kväveoxider
och partiklar år 2025 vara 1,0 g/kWh för kväveoxider och 0,015 g/kWh för
partiklar.
Buller från kollektivtrafiken ska minska.

Just nu (april 2018) pågår en revidering av miljöprogrammet.
6.1.3.2 Fördubblingsmålet
Fördubblingsmålet framtogs år 2008 av Partnersamverkan, där de viktigaste organisationerna i
kollektivtrafikbranschen samarbetar. Målet är uppdelat i
-

Övergripande målet: Kollektivtrafikens marknadsandel ska fördubblas på sikt
Delmål: Antal resor med kollektivtrafik ska fördubblas till år 2020 jämfört med år 2006

I en rapport8 beskrivs åtgärder hur målet kan nås, med antingen kollektivtrafikfrämjande åtgärder
eller bilhämmande åtgärder såväl som en kombination av båda.
Fördubblingsmålet gäller endast resor med motoriserade färdmedel. Basår är 2006, fördubblingen
föreslås nå till 2030.9

6.2 Regionala mål
6.2.1 Vision Gotland 2025
Vision Gotland 2025 fungerar som RUP och blev antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2008.
Det är följande övergripande mål som ska leda utvecklingen:






Minst 65 000 invånare bor på Gotland.
Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet.
Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen.
Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.
Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor.

Helen Lindblom, Anders Bondemark, Karin Brundell-Freij, Eva Ericsson: Fördubblad marknadsandel för
kollektivtrafik till år 2030. Hur kan vi nå dit och vad blir konsekvenserna? WSP Analys & Strategi, Göteborg 2016
9 dito, s. 8
8
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I kapitlet Hållbara kommunikationer och kommunikationssystem fördjupas de övergripande målen
genom målbilden
Gotland har som en integrerad och dynamisk region i Europa och som ett centrum i Östersjöområdet
en transportstruktur som gynnar tillväxt och utveckling och som är miljömässigt hållbar.
såväl som sex strategier, vilka är huvudsakligt inriktade på en förbättring av förbindelserna till
fastlandet och en bättre integration i Östersjöregionen. En av strategierna rör också kollektivtrafiken:
Verka för ett långsiktigt hållbart kommunikationssystem; ekonomiskt, socialt och ekologiskt.
I samma kapitel konkretiseras bådadera i avsnittet Resa på Gotland genom fyra målbilder:





Alla människor på Gotland ska ha möjlighet att effektivt, säkert och på miljömässigt
långsiktigt hållbart vis förflytta sig mellan bostad, arbete, skola och fritidsaktiviteter.
De lokala transportsystemen ska vara säkra och tillgängliga för alla.
Cykelåkandet ska öka med 30 procent över en 15-årsperiod.
Genom att 140-vägarna utvecklas till snabba och säkra matarvägar och kollektivtrafikens
stomlinjer byggs ut, krymps avstånden på Gotland.

6.2.2 Region Gotlands styrmodell
Styrmodellen har det övergripande målet i Vision Gotland 2025 som utgångspunkt. I perspektivet
samhälle finns det tre målområden med flera mål. Åtminstone ett mål i varje område rör
trafiksystemet och därmed också kollektivtrafiken.
Social hållbarhet
Ekonomisk
hållbarhet
Ekologisk hållbarhet

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen regional
balans
Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
Gotlands klimatavtryck ska minska

6.2.3 Energi 2020 – energiplan för Region Gotland
Baserad på de två energimålen i Vision Gotland 2025 utvecklades energiplanen för Gotland, Energi
2020, som antogs av regionfullmäktige den 16 juni 2014. Med planen konkretiserades målen på ett
ambitiöst sätt. Det övergripande målet är
Lokala tillgångar på förnybar och återvunnen energi motsvarar hela energianvändningen i det
gotländska samhället, inklusive industrins behov.
Därutöver finns fem delmål varav de följande tre gäller även transporter:
Förnybarhetsmål
Klimatmål
Effektiviseringsmål

Till år 2020 är målet att klara 100 procent förnybar energiförsörjning för
hushåll och näringsliv på Gotland, utom till cementindustrins
bränslebehov.
Genom omställning från fossila bränslen till förnybar energi har
klimatpåverkande utsläpp från energianvändningen på Gotland minskat
med 45 procent från år 1990 till år 2020.
Energihushållning har gett minskad användning av inköpt el och tillförda
bränslen med i genomsnitt 1,5 procent per år för bostäder, lokaler och
service, transporter och handel under 2010-2020.

För kollektivtrafiken finns det följande delmål som anknyter till alla ovan nämnda målen:
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Kollektivtrafiken på Gotland drivs till 100 procent av förnybar energi, främst lokalproducerad biogas
från och med år 2020. Upphandling med miljökrav på samhällsbetalda resor och upphandlade
transporter som t ex färdtjänst och avfallsinsamling har lett till att dessa sker med fordon som drivs
av förnybara drivmedel.
Därutöver rör följande åtgärder i kapitlet ”Energistrategi till 2020” kollektivtrafiken. Region Gotland
ska




Väga in möjligheterna till kollektivtrafik som ett av de viktiga kraven när lokalisering av större
nya bostadsområden beslutas.
Långsiktigt förbättra kollektivtrafiken, i första hand genom en satsning på stomlinjerna. Pröva
snabba pendlingsturer från ytterområdena, till exempel Burgsvik och Fårösund.
Undersöka utökad samordning av kollektivtrafik och skolskjutsar (pågående uppdrag) som
leder till utökat utbud av kollektivtrafik.

6.2.4 Strategi ”Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”
I strategin beskrivs hur det framtida offentliga serviceutbudet ska utformas. Serviceverksamheterna
är hierarkiskt uppdelade i fyra servicenivåer, ju högre nivån är desto färre (och större) blir områdena.
På basnivån (närservice) är det åtta områden med de större orterna (mer än 750 invånare) som
utgångspunkt. Två av dessa områden, Storsudret och Östergarnslandet, saknar dock ett liknande stor
centrum och har därutöver en stor andel delårsboende.
De i denna strategi nämnda serviceverksamheterna utgör viktiga resmål på Gotland, så att
kollektivtrafikplaneringen ska ta särskild hänsyn till dem.
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Kommentar [GH14]: För att klara framtida drift av trafik
krävs övergång till flera olika drivmedel/driftsätt. Att peka ut
enbart en lösning är inte hållbart i framtiden. Samt ger en
stor riskexponering för en utpekad privatägd aktör för
drivmedelsförsörjningen.

Kommentar [GH15]: Se kommentar under 7.4 punkt 7.
En omvänd stadsplanering till fördel för kollektivt resande
skall vara grund vid framtida stadsplanering.
Kommentar [GH16]: Gör linje 12 till snabblinje och
stomlinje. Korttaste/snabbaste vägen till Visby och mycket
folk som bor längs vägen.
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7 Mål och åtgärder för Gotlands kollektivtrafik
7.1 Målbild
Målbilden baserar på de i det föregående kapitlet sammanställda nationella och regionala målen och
beskriver kollektivtrafikens roll i hur målen ska uppnås. Det övergripande målet är
Kollektivtrafiken på Gotland är en självklar del av transportsystemet och är en hållbar resalternativ
för båda arbets- och fritidsresor.
Det övergripande målet kompletteras med följande fem målområden:
Större attraktivitet
Förbättrad
tillgänglighet
Ökad nåbarhet
Reducerad
miljöpåverkan
Förbättrad
resurseffektivitet

Kollektivtrafiken ska med regelbundna avgångar, bra anslutningar, hög
tillförlitlighet och snabba förbindelser uppfattas som ett attraktivt och
användbart resalternativ.
Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar
ska förbättras.
Kollektivtrafiken bidrar till en ökad nåbarhet av de viktigaste resmålen för
båda Gotlands invånare och besökare genom ett sammanhållet system av
landsbygds- och stadslinjer.
En konkurrenskraftig och förnybart driven kollektivtrafik ökar
transportsystemets energieffektivitet och minskar dess klimatpåverkan.
En integrerad planering och fördjupad samordning av allmän och särskild
kollektivtrafik skapar ett resurseffektivt kollektivtrafiksystem.

De ovan nämnda målområden konkretiseras med mer detaljerade mål och åtgärder som beskrivs
närmare i de följande avsnitten.

7.2 Större attraktivitet
En större attraktivitet av hela kollektivtrafiksystemet är den viktigaste förutsättningen att fler
människor väljer att åka kollektivt. Den ska nås med följande mål:
1. Ett lättbegripligt utbud gör det enkelt att använda kollektivtrafiken.
a. Landsbygdstrafiken består av tre tydligt synliga utbudsnivåer: stomlinjer,
kompletteringslinjer (som kan vara anropsstyrda) och närtrafik (områdesbaserad
anropsstyrd trafik).
b. Med stadstrafikslinjer som har klarare linjedragningar får flera resenärer bättre
kollektivtrafikförbindelser.
c. Takttrafik10 och raka linjedragningar utan avvikelser skapar ett regelbundet utbud.
2. Bra anslutningar gör bytena inom busstrafiken och till andra trafikslag smidiga.
a. Enkla byten på knutpunkterna i landsbygdstrafiken ger fler resmöjligheter och
kortare restider.
b. Genom bra anslutningar mellan landsbygds- och stadstrafik på Visby busstation nås
resmål i staden snabbare.
c. Anslutningar till och från färjorna på Visby hamnterminal ska förbättras.
d. Flygplatsen ska nås med linjetrafik året om.
e. Nya pendlarparkeringar för cyklar och bilar underlättar arbets- och skolpendling.
3. Besökarnas resebehov ska uppfyllas bättre.
Takttrafik innebär att turerna går med jämna mellanrum. I exempelvis timmestrafik (60 minuters mellanrum)
avgår bussen från en hållplats vid samma minut varje timme.
10
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Kommentar [GH17]: Bättre underhåll, upplysta,
busskurer, fler hållplatser, parkeringsmöjligheter. och
tydligare så att det syns att här kommer det att stanna en
buss är förbättringar som kan göras på de Gotlänska
busshållplatserna

Kommentar [GH18]: Visby hamnterminal bör passa
utmärkt med anropsstyrd trafik liknande de upplägg som
erbjuds i Nynäshamn med buss/minibuss där biljetter sälj i
samband med färjebokning och/eller ombord på färjan.
Kommentar [GH19]: Under övriga delar av året då inte
flygbuss körs bör anropsstyrd trafik övervägas till lämpliga
busshållplatser utifrån resenärens anmälda slutdestination.
Linjetrafiken skall i huvudsak ha snabba restider för att vara
attraktiv, omväg till flyget ger restidsökning på
uppskattningsvis 15 minuter vilket är olyckligt ur
resenärernas synpunkt
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a. En förlängning av sommartidtabellsperioden ska utredas.
b. Gotlands viktigaste turistmål ska kunna nås med kollektivtrafik.
4. Tekniken ska göra det möjligt att hela resan kan planeras och köpas.
Uppföljning (Källor: Egna mätningar, Kollektivtrafikbarometern)
-

Ökat antal resenärer (2017: 886 000)
Ökad kundnöjdhet (Nöjd Kundindex NKI, 2017: 54 %)
Ökad nöjdhet med senaste resan (2017: 78 %)

7.3 Förbättrad tillgänglighet
Med tillgänglighet menas i det här avsnittet tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.
Det innebär att såväl fordonen som infrastrukturen ska vara anpassade till behoven av personer med
funktionsnedsättningar. För att flera kan använda kollektivtrafiken arbetar Region Gotland med att
förbättra dess tillgänglighet. Det är viktigt att påminna att förbättringarna även gynnar de andra
resenärerna.
Det finns dock ingen enhetlig definition för vad som anses begreppet ”fullt tillgänglig” skulle
innebära. Vi uppfattar att personer med rörelsehinder, syn- eller hörselskada skulle självständigt
kunna använda kollektivtrafiken. Därför ska en hållplats som betecknas för fullt tillgänglig uppfylla
följande krav:
-

Upphöjd plattform som kan nås utan steg från gatunivå eller gångstig
Taktila stråk
Väderskydd
Belysning
Hållplatsstolpe
Tidtabellsanslag

Gällande fordonsparken trafikeras redan idag hela den allmänna trafiken med antingen låggolvs- eller
lågentrébussar. Bussarna är utrustade med skärmar som visar de tre följande hållplatserna och det
finns utrop av nästa hållplats. Dessa krav kommer även att ställas på kommande upphandlingar.
Idag finns dock ingen linje på Gotland som är fullt tillgänglig. På längre sikt vore det tänkbart att
huvudlinjen i stadstrafiken kommer att bli det, men planeringen av ett utbyggande av hållplatserna
kan först börja när utredningen om stadstrafikens utbud är avslutad.
Ett mål i målområdet ”nåbarhet” är att närtrafiken ska förbättras, så att den i framtiden ska kunna
användas som matningstrafik till stomlinjerna. Därför kommer bytespunkterna på landsbygden att få
en större betydelse än idag. Det är följande hållplatser som ska vara fullt tillgängliga; bytespunkterna
ska därutöver vara utrustade med audiovisuellt realtidsinformation:
Bytespunkt

Fullt tillgänglig till

Visby busstation
Visby hamnterminal
Visby flygplats
Hemse busstation
Roma
Klintehamn
Lärbro
Slite

redan utbyggd
redan utbyggd
2022
2022
2022
2025
2025
2025

28

Kommentar [GH20]: Placering av bytespunkter bör ses
över då man också måste öka och förbättra tillgängligheten
för parkering vid bytespunkterna. I vissa fall krävs nog en ny
placering. Avståndet till närmaste bytespunkt för Storsudret
är stort då den föreslås placeras i Hemse, kanske en mer
sydlig bytespunkt skall övervägas att komplettera med. Blir
obalans mot placeringarna på norra Gotland.
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Fårösund Kronhagsvägen
Hållplats

2025
Fullt tillgänglig till

Region Gotland
ICA Maxi
Kungsladorna
Västerhejde
Hemse kyrka
Hemse norra
Hemse vårdcentral
Dalhem
Bjärs allé

redan utbyggd
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020

De två viktigaste bytespunkterna i Visby är redan fullt tillgängliga enligt den ovannämnda
definitionen. Utbyggnaden av de övriga kommer att förbättra tillgängligheten på landsbygden
avsevärt. Av de ytterligare drygt 350 hållplatserna på landsbygden, varav de allra flesta har bara få
påstigande resenärer om dagen, kan inte alla bli utbyggda. För att erhålla den största nyttan av
investeringarna skulle framförallt de mest frekventerade hållplatserna stå i fokus. Därför kommer
Region Gotland under perioden att genomföra en utredning om hållplatserna på landsbygden.

7.4 Ökad nåbarhet
De första tre målen i målområdet nåbarhet syftar på att skapa ett utbud i landsbygdstrafiken,
bestående av tre olika nivåer. Den högsta nivån utgörs av stomlinjerna som gör störst nytta där
trafikunderlaget är högt, så att kollektivtrafiken kan fullt utspela sina fördelar. De innehar på Gotland
den funktion som uppfylls av järnvägen i de andra länen.
1. Ett översiktligt system av stomlinjer trafikerar de starka stråken.
a. Samtliga tätorter över 750 invånare är anknutna till en av stomlinjerna.
b. På vardagar (dagtid) går det i varje riktning minst en tur per timme.
Kompletteringslinjer fungerar som komplement till stomlinjerna, vilket betyder att en sådan linje
finns där trafikunderlaget är inte tillräckligt för stomlinjetrafik men för stort för en områdesbaserad
anropsstyrd trafik.
2. De medelstarka stråken trafikeras av kompletteringslinjer.
a. Kompletteringslinjerna knyter framförallt de mindre tätorterna till
kollektivtrafiknätet. I så fall ska det finnas minst 8 dubbelturer per vardag (motsvarar
varannantimmestrafik).
b. Vid behov kan en kompletteringslinje även anknyta ett område till en stomlinje.
Utbudets omfång bestäms i så fall beroende på linjens huvudsakliga funktion, t.ex.
skol- eller pendlingstrafik.
Anropsstyrd trafik är den allmänna kollektivtrafikens basutbud i de områden som är glesast
befolkade. Den ska kunna användas å ena sidan för att nå den närmast belägna serviceorten, å andra
sidan för att byta till (och från) linjetrafiken, när man vill ta sig till en plats längre bort.
3. Ett ökat utbud inom den anropsstyrda trafiken förbättrar tillgången till kollektivtrafik för alla
som bor längre ifrån en stom- eller kompletteringslinje.
a. Linjelagda anropsstyrda turer kompletterar Närtrafiken där behovet finns.
b. I alla närtrafikområden finns det minst en avgång per riktning varje vardag
(motsvarar minst 5 resmöjligheter per vecka).
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Kommentar [GH21]: Linje 12 Stomlinje och snabblinje,
det flesta resenärerna från södra Gotland väljer linje 12
framför linje 10 och 11 om det går för att den är den
snabbaste linjen mellan Visby och södra Gotland.

Kommentar [GH22]: Finns en stor övervägande risk att
närtrafik på landsbygden minskar antalet spontanresenärer,
reandet kräver för stor planering och framförhållning vilket
kommer att bli kännbart för de som bor på landsbygden.
Tillväxt i passagerarvolym kräver rimligt stora bussar,
använd de bussar som finns för täta avgångar. Det viktigaste
borde vara att hålla nere det totala antalet fordon snarare
än att kapacitetsanpassa fordon till antalet resande vid varje
specifikt tillfälle. Mycket kostnadseffektivare!
Kommentar [GH23]: Anropstyrd trafik för landsbygden
är en försämrad service för resenären på landsbygden, stor
risk att färre kommer att åka kollektivtrafik där man väljer
anropstyrd trafik.
Kommentar [GH24]: Skolbussar står still mellan kl 9-14
varje dag, det skulle vara en resurs besparing och
kostnadseffektivt sätt att utföra trafiken på..
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c. Den minimala förbeställningstiden ska reduceras till högst 2 timmar.
Det fjärde målet syftar på stadstrafiken i Visby som ska förbättras genom ett reviderat linjenät. Med
en förlängning av vissa stadslinjer över tätortens gränser ökas nåbarheten i det växande
Visbyområdet.

Kommentar [GH25]: Med så kort förbeställnings tid
kommer framtida operatörers ersättningskrav att vara höga
om man ställer de kraven i högtrafik 6-9 och 15-18. Tiden
bör förlängas under högtrafik.

4. Stadstrafiken förbättrar nåbarheten inom Visby och knyter Visbyområdet närmare till staden.
a. Nya kvällsturer underlättar t.ex. arbetspendling från Lasarettet.
b. Vibble och Väskinde kan nås med stadstrafiken.
De tre sista målen bidrar till en förbättrad konkurrenskraft och en större flexibilitet av
kollektivtrafiken. Eftersom fritidsaktiviteter blir alltmer betydande är det viktigt att människor även
kan använda kollektivtrafiken för det ändamålet.
5. Den andel av Gotlands befolkning som når regioncentret Visby med kollektivtrafik inom
mindre än 60 minuter ska öka.
a. Turerna ska bli snabbare, t.ex. genom indragning av vissa mycket låg frekventerade
hållplatser.
b. En utredning om ett införande av snabbturer ska genomföras.
6. Kollektivtrafiken ska i större utsträckning kunna användas för flera ändamål än arbets- och
skolpendling.
a. Det ska finnas fler kvällsturer, i synnerhet på fredags- och lördagskvällar.
b. Serviceverksamheter som t.ex. vårdcentraler eller simhallar kan nås bättre.
c. Möjligheten att erbjuda evenemangstrafik ska utredas.
7. En bättre samverkan mellan samhällsutveckling och kollektivtrafikplanering skapar
förutsättningar att fler människor har möjlighet att åka kollektivt.
a. Nya bostadsområden och serviceverksamheter ska byggas i närheten till en busslinje.
Uppföljning:
De flesta förändringarna som avses med de ovanstående målen kan först införas efter en ny
kollektivtrafikupphandling har genomförts. Det är därför viktigt att målen ingår i själva
upphandlingsprocessen. Målen ska bli nådda senast 2025.

7.5 Reducerad miljöpåverkan
En reducerad miljöpåverkan ska uppnås med följande mål:
1. Samtliga fordon i den allmänna trafiken drivs fossilfritt senast år 2030.
2. Kollektivtrafikens energianvändning per fordonskilometer ska minska med 10 % till 2025
jämfört med 2017.

7.6 Förbättrad resurseffektivitet
Följande mål ska bidra till en bättre resurseffektivitet av kollektivtrafiken:
1. Antalet resor ska öka med sammanlagd 15 % till år 2025 jämfört med år 2017.
a. Satsning på kommunikations- och marknadsföringsåtgärder.
2. Självfinansieringsgraden ska öka till 25 % till år 2025 (2017: 22 %).
3. Den påbörjade samordningen med skolskjutsarna ska vidareutvecklas.
Målet för självfinansieringsgraden kan verka lite ambitiös men när utbudet har ökats så dröjer det ett
tag tills antalet resor – och därmed intäkterna – stiger. Den aviserade förbättringen av
självfinansieringsgraden kan därför bedömas som realistisk.
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Kommentar [GH26]: Här bör en omvänd
bebyggelseplanering införas Ex. finns på flera håll i Europa
där man stadsplanerat först in buss/kollektivtrafik och
därefter bebyggelse och gatunät för att ge kollektivt åkande
en hög komfort och snabba restider.
Kommentar [GH27]: För stadstrafiken drift bör försök
med eldrift undersökas noga. Denna typ av drift bör passa
väl in i Visbys behov. Ger också högre avsättning av lokalt
producerad el i form av Vind & Solenergi. Ligger också i linje
med regeringens intentioner för framtida utbyggnad av
infrastruktur för el i fordonsflottan.
På landsbygds bussar bör man ställa funktionskrav på
utsläpp o.s.v. inte peka på något specifikt drivmedel (biogas
tex) viket skulle kunna äventyra tillgången på drivmedel till
linje, skol och turistbussar (kryssningstrafik ) på Gotland
med sitt öläge.
Kommentar [GH28]: Biogas, RME och HVO är utmärkta
alternativ men hela omställningen i Sverige och världen
kommer inte klaras med biogas och HVO eftersom där finns
insatsvaror som även behövs till annat. El i stadstrafiken
kräver en planerad infrastruktur satsning från Regionen och
läget kommer inte att bli bättre än vad det är idag med
tanke på Regeringens ”Uppdrag till Energimyndigheten om
smart och förnybart energisystem på Gotland”.
Kommentar [GH29]: Här krävs en förändring av
resmönstret till skolorna för att passa stom- och
kompletteringstrafikens restider. Dvs skolorna måste ha
olika starttider för sina elever för att fullt ut nyttja fördelar
med en samordning av skol- & linjetrafik.
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Det är också viktigt att beakta att även målområdena större attraktivitet och ökad nåbarhet bidrar
väsentligt till en förbättrad resurseffektivitet.
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Bilagor
1 Sammanfattning av målen

TN 2018/886
Gotlandsbuss AB sammanfattning av Trafikförsörjningsprogram 2019 är att det innehåller fler frågor
än svar på hur kollektivtrafiken ska bedrivas på Gotland. Vi tror att det behövs arbetas en hel del till
med Trafikförsörjningsprogram 2019 innan man fastslår det, eftersom det ska vara ett styrdokument
många år framåt.
Vi har med den här remissen försökt ge konstruktiva kommentarer till hur Region Gotland skulle
kunna förbättra kollektivtrafiken och tips hur man bör tänka inför kommande upphandling.
Gotlandsbuss AB
VD Göran Hult
2 Samråd
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Nationella mål
Regeringen och Riksdagen

Partnersamverkan (branschgemensamma mål)

Transportpolitiska mål

Miljö- och klimatmål

Övergripande mål
Säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet i hela landet.

Klimat- och Energimål
År 2025 ska nettoutsläppen av koldioxid vara
högst 8 gram per personkilometer.
År 2025 ska kollektivtrafikens energianvändning vara högst 0,15 kWh per personkilometer.

Begränsad
klimatpåverkan

Frisk luft
Funktionsmål tillgänglighet
Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet
och användbarhet.
Hänsynsmålet säkerhet, miljö och hälsa
Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska anpassas till att ingen ska
dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att
miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.

Luftkvalitetsmål
För bussar ska genomsnittsutsläppen per
fordonskilometer av kväveoxider och partiklar
år 2025 vara 1,0 g/kWh för kväveoxider och
0,015 g/kWh för partiklar.

God bebyggd
miljö
Etappmål
Växthusgasutsläppen från
inrikes transporter ska minska
med minst 70 %
senast år 2030

Bullermål
Buller från kollektivtrafiken ska minska.

Fördubblingsmålet
Övergripande mål
Kollektivtrafikens
marknadsandel
ska fördubblas på
sikt (2030)

Delmål
Antal resor med
kollektivtrafik ska
fördubblas till år
2020 jämfört med
år 2006

Regionala mål
Vision Gotland 2025
-

Övergripande mål

Minst 65 000 invånare bor på Gotland.
Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet.
Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen.
Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.
Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor.

Bo och leva i ett
hållbart Gotland

Hållbar tillväxt och
sysselsättning

Hållbar
energiförsörjning

Hållbara
kommunikationer och
kommunikationssystem

Gotland har som en integrerad och dynamisk region i Europa och som ett centrum i Östersjöområdet en
transportstruktur som gynnar tillväxt och utveckling och som är miljömässigt hållbar.
Strategi 4: Verka för ett långsiktigt hållbart kommunikationssystem; ekonomiskt, socialt och ekologiskt.
Målbilder Resa på Gotland:
-

Alla människor på Gotland ska ha möjlighet att effektivt, säkert och på miljömässigt långsiktigt hållbart vis förflytta sig mellan bostad,
arbete, skola och fritidsaktiviteter.
De lokala transportsystemen ska vara säkra och tillgängliga för alla.
Cykelåkandet ska öka med 30 procent över en 15-årsperiod.
Genom att 140-vägarna utvecklas till snabba och säkra matarvägar och kollektivtrafikens stomlinjer byggs ut, krymps avstånden på
Gotland.

Styrmodell

Energi 2020 – energiplan för Region Gotland
Övergripande mål

Social hållbarhet

6. En levande landsbygd och ett
attraktivt Visby för bibehållen
regional balans

Förnybarhetsmål

100 % förnybar energiförsörjning till år 2020

Klimatmål
Ekonomisk hållbarhet

45 % mindre klimatpåverkande utsläpp från energianvändningen på Gotland till år 2020 jämfört med 1990

11. Långsiktigt goda och stabila
kommunikationer

Ekologisk hållbarhet

Effektiviseringsmål

Minskad användning av
inköpt el och tillförda
bränslen med i genomsnitt 1,5 procent per år
under 2010-2020

Delmål för kollektivtrafiken
Kollektivtrafiken på Gotland drivs till 100 % av förnybar energi, främst
lokalproducerad biogas, från och med år 2020.

17. Gotlands klimatavtryck ska
minska

Strategi ”Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”
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Mål för Gotlands kollektivtrafik
Trafikförsörjningsprogram
Övergripande mål
Kollektivtrafiken på Gotland är en självklar del av transportsystemet och är en hållbar resalternativ
för båda arbets- och fritidsresor.
Större attraktivitet
Kollektivtrafiken ska med
regelbundna avgångar, bra
anslutningar, hög
tillförlitlighet och snabba
förbindelser uppfattas
som ett attraktivt och
användbart resalternativ.

1. Ett lättbegripligt utbud gör det enkelt att använda kollektivtrafiken.
2. Bra anslutningar gör bytena inom busstrafiken och till andra trafikslag smidiga.
3. Besökarnas resebehov ska uppfyllas bättre.
4. Tekniken ska göra det möjligt att hela resan kan planeras och köpas.

Förbättrad tillgänglighet
Kollektivtrafikens
tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättningar ska förbättras.

Ökad nåbarhet
Kollektivtrafiken bidrar till
en ökad nåbarhet av de
viktigaste resmålen för
båda Gotlands invånare
och besökare genom ett
sammanhållet system av
landsbygds- och
stadslinjer.

Utbyggnad av följande bytespunkter för full tillgänglighet, färdigställda senast 2025:
Visby flygplats
Hemse busstation
Roma
Klintehamn
Lärbro
Slite
Fårösund Kronhagsvägen

1. Ett översiktligt system av stomlinjer trafikerar de starka stråken.

2. De medelstarka stråken trafikeras av kompletteringslinjer.
3. Ett ökat utbud inom den anropsstyrda trafiken förbättrar tillgången till
kollektivtrafiken för alla som bor längre ifrån en stom- eller kompletteringslinje.
4. Stadstrafiken förbättrar nåbarheten inom Visby och knyter Visbyområdet
närmare till staden.
5. Den andel av Gotlands befolkning som når regioncentret Visby med
kollektivtrafik inom mindre än 60 minuter ska öka.
6. Kollektivtrafiken ska i större utsträckning kunna användas för flera ändamål än
arbets- och skolpendling.
7. En bättre samverkan mellan samhällsutveckling och kollektivtrafikplanering
skapar förutsättningar att fler människor har möjlighet att åka kollektivt.

Reducerad miljöpåverkan
En konkurrenskraftig och
förnybart driven kollektivtrafik ökar transportsystemets energieffektivitet och minskar dess
klimatpåverkan.
Bättre resurseffektivitet
En integrerad planering
och fördjupad samordning
av allmän och särskild
kollektivtrafik skapar ett
resurseffektivt
kollektivtrafiksystem.

1. Samtliga fordon i den allmänna kollektivtrafiken drivs fossilfritt senast år 2030.

2. Kollektivtrafikens energianvändning per fordonskilometer ska minska med
10% till 2025 jämfört med 2017.
1. Antalet resor ska öka med sammanlagd 15 % till år 2025 jämfört med år 2017.
2. Självfinansieringsgraden ska öka till 25 % till år 2025 (2017: 22 %).
3. Den påbörjade samordningen med skolskjutsarna förs vidare.
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Samråd

(skrivs efter remissvaren har inkommit)
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Remissvar trafikförsörjningsprogram Gotland
Detta är ett gemensamt svar från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna
gemensamt.

Allmänna synpunkter på programmet
Den bästa avvägningen och prioriteringen av kollektivtrafikutbudet gentemot de olika
huvudkategorierna av resenärer, dvs:

- skolelever
- pendlare
- service-, sjuk-, och färdtjänstresenärer
- fritids- och turistresenärer
kan endast avgöras efter hörande av alla berörda resenärer/boende/invånare runt om på Gotland.
Jag vet inte hur remissförfarandet är upplagt, men det är naturligtvis svårt att få ut information till
och få in synpunkter från alla berörda. Vi föreslår att det parallellt med en resvaneundersökning
också görs en undersökning av olika grupper som INTE nyttjar kollektivtrafiken. Denna
brukarinformation är nödvändig för att få en uppfattning om behoven. Hur dessa grupper ska
formas är en delikat fråga.
Eftersom skolresorna och skolskjutsningarna utgör en så stor och såväl orts- som tidsmässigt
ganska bunden del av kollektivtrafiksystemet är det angeläget att titta på möjligheterna av att
samordna utbudet och nyttjandet av fordonen med främst sjuk-, service- och färdtjänstresorna.
Det bör finnas potentiella eﬀektivitetsvinster att uppnå, som påpekas i programmet. Det betyder
inte att ma ska låta färdtjänstresenärerna åka tillsammans med skolbarnen, utan att man kan
försöka merutnyttja fordon och förare för returresor och matarlinjer. När de inte körs för skolskjuts
kan de vara färdtjänst. Det är också angeläget att säga att allmän kollektivtrafik i så stor
utsträckning som möjligt ska kunna vara ett alternativ framför allt för de större barnen.
När det gäller möjligheten att få fler pendlare att åka kollektivt måste vi vara beredda på att det
behövs ganska stora insatser för att generellt öka kollektivtrafikens attraktivitet. Det kan vara ökad
turtäthet, fasta tidtabeller hela dagen (som gör att en pendlare vid behov enkelt kan välja en
tidigare eller senare avgång än normalt). Vidare krävs de bekväma, skyddade och strategiskt
placerade brytpunkter med bra parkering för bilar och cyklar. Dessutom tidtabeller, elektroniskt
tillgängliga biljetter och taxesystem. Erfarenheterna från många undersökningar pekar också på
hur viktigt det är för trafikanterna att snabbt t ex via mobiltelefon få information om
trafikstörningar och tillfälliga trafikomläggningar.
Vi bör vara beredda på att insatserna för att öka andelen pendlare inom kollektivtrafiken kan bli
kostsamma och inte betalar sig själva genom oförändrad eller ökad självfinansieringsgrad.
Eventuellt ökade kostnader för att dra till sig fler pendlare kan inte heller uppvägas av minskade
externa eﬀekter från trafiken även om alla bussar går på biogas.
Påståendet på sidan 22 i programmet (under rubriken 5.5 Beteendepåverkan) att biltrafikanterna
bara betalar en del av kostnaderna för externa eﬀekter är felaktigt. Som VTI i Linköping har visat
så betalar bilisten i form av skatter och avgifter varje år dubbelt så mycket som det uppskattade
externa kostnaderna för externa eﬀekter i form av buller, avgaser, trafikolyckor mm.
Personbilismen är en veritabel kassako för staten.
Vill man öka antalet pendlare med buss substantiellt på Gotland bör man koncentrera insatserna
till ett par stomlinjer men det är som tidigare nämnts osäkert om det lönar sig. Även den i Blekinge
tillämpade Viktigt är också att det är ”takttrafik” där det är lätt att komma ihåg när bussen går,
halvtimmesvis t ex. Det skapar rutiner.

Däremot kan den under sommaren frigjorda kapaciteten inom kollektivtrafiken kanske ge en del
intäkter genom utbyggd turisttrafik och även få positiva eﬀekter för turistnäringen. det för att
många turister och sommargotlänningar är vana kollektivtrafikresenärer och dels för att
befolkningen på ön då är större. är trafiken” som är en beställningstrafik för att åka till stomlinjerna
är en önskvärd utveckling.
Med ny teknik kan kanske också attraktiviteten och eﬀektiviteten inom främst den anropsstyrda
trafiken ökas. Allmänt sett bör det finnas goda möjligheter till eﬀektivitetsförbättringar inom
kollektivtrafiken på Gotland eftersom man har en huvudman för trafiken - Region Gotland.
Avslutningsvis en fundering kring formuleringen och avvägningen mellan de många målen för
programmet. Flertalet mål är så formulerade att varje ”förbättring” eller ”ökning” innebär
måluppfyllelse, vilket kan kännas tryggt för oss som har ansvar för genomförande av programmet.
Det är också viktigt att fokusera på snabba övergångar mellan landsbygds- och stadstrafik och
mellan byte mellan olika stomlinjer.
Därutöver finns det fyra mål som är mer exakt formulerade och måluppfyllelsen därmed lättare att
mäta. Det gäller t ex ”att antalet resor (i kollektivtrafiken?) ska öka med 15% till 2025” och ”att
självfinansieringsgraden ska öka till 25% 2025”. Sådana etappmål är populära då de ger intryck
av framsynthet och handlingskraft hos beslutsfattarna. Men risken är att de blir allt för styrande till
men för helheten och leder till suboptimering.
Slutligen bör det finnas en tidslinje i trafikförsörjningsprogrammet då alla önskade åtgärder och
insatser inte kan genomföras på en gång. Tidlinjen bör delas in årsvis de första fem åren och
sedan i t ex fyraårs cykler. Här kan det pedagogiskt presenteras när förändringar - med hänsyn
bland annat till upphandlingar - kan ske.

Övriga noteringar
Vi har också ett antal förslag som vi skickar in i punktform:
•

Statistik, löpande uppföljning och faktainsamling inför kommande upphandlingar/nästa
steg är mycket viktigt. Det kan inte få vara som nu att man inte har vettig statistik och
därmed riskerar att fatta beslut på felaktiga grunder.

•

Hur ska vi hantera cyklar? Jag kan inte se att det står något om möjlighet att ta med cykel
på bussen. Det finns en väldig begränsning i antalet cyklar att ta med på bussen och det
är oförutsägbart om man får plats med cykeln eller inte. Därför lutar jag åt att man istället
ska fundera på att ha en lösning där man kan låna cykel (jag lyssnade på ett intressant
inslag i P1 om cykelsatsning i New York, lite större stad än Visby och Hemse, dock).

•

Vi ska inte ha turer som ibland är korta och ibland långa. Likhet och förutsägbarhet är
viktigt för resenärer. T.ex. ska inte bussen från Visby till Klintehamn ibland gå vidare till
Hemse och ibland inte.

•

Viktigt att inte allt fokus ligger på att ta sig till och från Visby. Det ska vara möjligt att åka
t.ex. från Hamra till Rone via Hemse eller Havdhem.

•

Linje 12 måste uppgraderas. Den ses idag som en skollinje, men det är absolut snabbaste
vägen mellan Visby och Hemse. Linje 12 ska absolut betraktas som en stomlinje!

•

Stomlinjerna måste passera hela Visby så att man smidigt kan ta sig till lasarettet/
norrområdet om man kommer söderifrån och till Visborgsområdet om man kommer
norrifrån. Alternativt ska det finnas bra synkade matarbussar i Visby.

•

Det ska vara möjligt att åka kollektivt till och från Fårö hela året.

Visby den 31 augusti 2018
Anna Hrdlicka (M), RS, RSAU
Patrik Thored (M), TN & RS
Eva Gahnström (C), TN
Stefan Nypelius (C), RS, BUN
Johan Thomasson (L), RS
Claes Nysell (L) TN
Sara Lidqvist (KD)
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Hej!
Härmed inlämnas ett remissvar på regional
trafikförsörjningsprogram från Vänsterpartiet Gotland. Med
vänlig hälsning, Saga Carlgren

Remissvar - Regionalt
trafikförsörjningsprogram
2019-2030

2018-08-31

Trafiken står för en stor del av vår klimatpåverkan. För att minska
trafikens miljö- och klimatpåverkan räcker det inte att bilarnas utsläpp
minskar. Vi måste också öka kollektivtrafikens andel av resandet.
En väl fungerande kollektivtrafik är också en viktig jämlikhetsfråga. Det
skall vara möjligt att bo på större delen av Gotland utan bil. Det är därför
av största vikt att vi höjer ambitionsnivån för kollektivtrafiken. Vi i
Vänsterpartiet vill se en kollektivtrafik som gör det möjligt att bo på hela
Gotland och kunna resa klimatsmart och billigt.
Flera saker måste göras samtidigt för att öka andelen resor med
kollektivtrafiken. Vi i Vänsterpartiet vill införa så kallade stomlinjer med
tätare turer och fler pendlarparkeringar, gärna i anslutning till förskolor
och skolor där många passerar till och från jobbet.
Det är viktigt att kollektivtrafiken bidrar till målen i Region Gotlands
styrkort under målområdet ekonomisk hållbarhet;
1. Alla elever fullföljer gymnasieskolan
2. Hög andel gotlänningar i arbete eller studier
3. God tillgång till vuxenutbildning

Detta kräver att elever i gymnasieskolan ska kunna nyttja
kollektivtrafiken till och från skolan, att kollektivtrafiken möjliggör
pendling till vuxenutbildning inklusive folkhögskolans båda enheter i
Hemse och Fårösund och att kollektivtrafiken utvecklas med en hållplats
i nära anslutning till Uppsala universitet Campus Gotland som möjliggör
pendling. Det är ett stort problem för många hitflyttade och studerande

att få en bostad. Med en väl utbyggd kollektivtrafik med bra
tillgänglighet, turtäthet och billig taxa skulle många välja att bo utanför
Visby. Det skulle underlätta boendesituationen för studenter och
möjliggöra för universitetet att växa än mer. En sån utveckling skulle
också gynna landsbygden på många sätt.
Det är av största vikt att Storsudret och Östergarnslandet också får
tillgång till en fungerande kollektivtrafik.
Vi anser att det är viktigt att pröva snabbare pendlingsturer på några
stomlinjer.
Biljettpriset har stor betydelse för att fler skall ställa bilen och istället
välja att åka kollektivt med bussen.
Att då ha som mål att öka självfinansieringsgraden anser vi helt fel.
Målet borde istället vara en avgiftsfri kollektivtrafik.
Vi vill sänka biljettpriset för alla men främst för de som åker längst. Det
är där de största miljövinsterna kan göras.
Vi borde återinföra gratis bussresor för de som är beviljade färdtjänst. På
samma sätt som vi idag har gratis sjukresor med kollektivtrafiken. En ren
miljö och ekonomisk vinst för Regionen.
För att få fler att se möjligheten och fördelarna med kollektivtrafiken
borde man pröva att erbjuda gratis resande, t ex avgiftsfria veckor.
Det borde vara självklart att förbättra tillgängligheten på de hållplatser
där det finns resande med särskilda behov av särskild anpassning. Sådana
åtgärder borde prioriteras i första hand.
En levande landsbygd förutsätter en utbyggd kollektivtrafik likaväl som
kollektivtrafiken är en huvuddel i statsplaneringen.
Menar vi allvar med målet ”En levande landsbygd” innebär det att vi
måste satsa mer resurser på kollektivtrafiken för Gotlands invånare och
besökare genom ett sammanhållet system av landsbygds- och stadslinjer.
2018-08-31

Vänsterpartiet Gotland

Från: Eva Gahnström
Skickat: den 3 september 2018 09:43
Ämne: Remissvar TN 2018/886

Remissvar från Hela Sverige ska leva Gotland:
Det är av största vikt att en rejäl trafikantundersökning görs innan programmets
förslag genomförs. Då måste även de som inte använder kollektivtrafiken
tillfrågas.
Marknadsföring och information om kollektivtrafiken måste utökas rejält eftersom
det verkar som om gotlänningarna har mycket låg kunskap om hur många linjer
som trafikeras.
Tätare turer, kvällsturer och fler turer som går till och från Lasarettet är viktigt
både för arbetsresor och sjukresor.
7:3 Förbättra tillgängligheten. Det står att RG avser att under perioden genomföra
en utredning om hållplatserna på landsbygden. Vilken period avses och vad
innebär detta?
7:4 Ökad nåbarhet: Punkt 5:a Snabbare turer, med indragning av vissa, mycket
lågfrekventerade, hållplatser. Är detta så klokt, innan man ser resultatet av
satsningarna och med målsättningen att öka antal resor med 15% till 2025?
Hela Sverige ska leva Gotland, genom Eva Gahnström

Från: Håkan Jonsson [mailto:hemhaid@gmail.com]
Skickat: den 5 september 2018 16:39
Till: Registrator-TN <registrator-tn@gotland.se>
Kopia: Göran Jacobsson <goranjacobsson@telia.com>; Ingavar Andersson
<carina.ingvar@telia.com>; Niklas Eriksson <niklas@nkeriksson.se>; Alf Birkeland
<cadaffie@gmail.com>; Jan Nilsson <jannealskute@gmail.com>; Anita Carlsson
<anita.carlsson@gotland.se>
Ämne: Önskemål om utökad trafik, TN 2018/886

Se bifogad fil
-Hälsning
/Håkan Jonsson

Till Region Gotland
Ansvarig för kollektivtrafiken

Önskemål från Göstavs samfällighets årsstämma

Vid vår årsstämma under sommaren framkom önskemål att styrelsen skulle ”verka för
utökade bussförbindelser eftersom området blivit så tätbefolkat”.
Vid vårt senaste styrelsesammanträde, 2018-08-27, så diskuterade vi årsmötesbeslutet och
kom fram till att vi önskar fler dubbelturer. Den linje som trafikerar området är linje 32 vilket
innebär att just nu finns från oss en morgontur, avgång 06.40 samt en retur från Visby, 15.35.
Detta innebär att man inte ens kan åka till oss från Visby och tillbringa dagen här för att
senare åka retur till Visby. Vårt önskemål är tre, kanske fyra dubbeltursmöjligheter. Detta
skulle ge oss boende i området möjlighet att få besök av bekanta via kollektivtrafiken över
dagen. Ökar man dubbeltursmöjligheten med några timmars mellanrum innebär det möjlighet
för oss boende i området att besöka Visby över dagen, allt från sjukhusbesök till att ta del av
Visbys (eller Klintehamns) handelsutbud och kulturliv.
Ges möjligheten kommer den att kunna nyttjas och behovet av enskild körning minskar. Den
ökade befolkningen i området har ju också inneburit fler arbetsplatser, huvudsakligen inom
turism, i området från Klintehamn och söderut. Tidtabellen omöjliggör möjligheten att åka
kollektivtrafik till en dagsarbetsplats för den aktuella sträckan.

Vi har just medvetandegjorts att regionens trafikförsörjningsplan, TN 2018/886, varit ute på
remiss och vi önskar att vårt önskemål från årsstämman kan tas med in som en synpunkt i
detta.

För Fröjel, Göstavs samfällighet, Göstavs 1:163

Håkan Jonsson
Styrelseordförande

Från: Håkan Jonsson [mailto:hemhaid@gmail.com]
Skickat: den 6 september 2018 14:05
Till: Registrator-TN <registrator-tn@gotland.se>
Ämne: Trafikförsörjningsplan TN2018/886 Remissvar

Vi har just fått kännedom om att en kollektivtrafikplan för regionen är ute på
remiss.
För vår del, Toscal AB och Fröjel Resort, på väg 140 på sträcken söder ut från
Klintehamn upplever vi det som ett bekymmer att det inte finns fler bussturer efter
den sträckan, Våra gäster efterfrågar kollektivtrafik för att besöka vår anläggning
och vi är beroende av utökad kollektivtrafik för att även möta den turism som ej är
bilburen.
Karl Dengler
Toscal AB

-----Ursprungligt meddelande----Från: registrator-bn@gotland.se [mailto:registrator-bn@gotland.se]
Skickat: den 18 september 2018 10:24
Till: Registrator-TN <registrator-tn@gotland.se>
Kopia: Marianne Ardin <marianne.ardin@gotland.se>
Ämne: Beslut TN 2018/886
Hej!
Översänder härmed beslut för ,BN §179 2018-09-12, BN 2018/1369 gällande - TN Remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram. Ert ärende TN 2018/886.
Med vänliga hälsningar
Marie Engström
Nämndsekreterare Byggnadsnämnden
..................................................
E-post: registrator-bn@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se
Tel: 0498-26 90 00
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
..................................................

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BN 2018/1369
12 september 2018

Frida Brunner

Byggnadsnämnden

TN Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden godkänner förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogram
2019-2030 och lämnar samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget.

Sammanfattning

Enligt lagen om kollektivtrafik ska det i varje län finnas ett regionalt
trafikförsörjningsprogram. Region Gotland är regional kollektivtrafikmyndighet och
ansvarar därmed för den allmänna kollektivtrafiken och för den särskilda
kollektivtrafiken som innefattar skolskjuts, färdtjänst och sjukresor. Det åligger
därför Region Gotland att upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram, vilket
beslutas av tekniska nämnden.
Byggnadsnämnden har fått tillfälle att yttra sig över förslag till Regionalt
trafikförsörjningsprogram 2019-2030. Även andra myndigheter, organisationer,
kollektivtrafikföretag, företrädare för näringsliv och resenärer har möjlighet att lämna
synpunkter till och med den 25 september 2018.
Teknikförvaltningen ansvarar för myndighetsutövningen vid beviljandet av färdtjänst,
riksfärdtjänst och sjukresor (inom länet) medan Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen ansvarar för skolskjutsen. Tekniska nämnden är
beslutsfattande politisk nämnd förutom när det gäller skolskjuts som beslutas av
utbildnings- och arbetslivsnämnden.
Detta förslag till trafikförsörjningsprogram som nu är ute på remiss är Region
Gotlands andra och ska ersätta programmet som gäller sedan 2013. Programmet
bygger på de nationella transportpolitiska målen och de regionala målen för hållbara
kommunikationer och kommunikationssystem som uttrycks i Vision Gotland 2025,
och i energiplanen, Energi 2020, för trafiksystemets utveckling, reducerad
miljöpåverkan och samhällsutveckling.
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Det regionala trafikförsörjningsprogrammet syftar till att beskriva hur
kollektivtrafiken på Gotland ska bidra till en hållbar utveckling av Gotlands framtid.
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Region Gotland 2018-2030 innehåller
politiska mål för planeringen av kollektivtrafiken på Gotland och lägger grunden för
kollektivtrafikens utveckling de kommande åren. Bland annat föreslår programmet
att planera för regelbundna avgångstider, bra anslutningar, snabba förbindelser, att
förbättra tillgängligheten för funktionsnedsatta resenärer, öka nåbarheten till viktiga
resmål, att fordon drivs med förnyelsebara drivmedel samt samordna
resurseffektivitet mellan den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är positivt att teknikförvaltningen nu tar
fram ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram men önskar tydligare kopplingar till
andra strategiska program som har bäring på långsiktig hållbar samhällsutveckling.
Här spelar exempelvis den nya kommande parkeringsstrategin en viktig roll, där lägre
parkeringsnormer, dvs lägre krav på parkeringsplatser vid ny bebyggelse, också ställer
höga krav på att andra transportmedel än bil ska vara väl utbyggda och tillgängliga.
Utan en väl fungerande och attraktiv kollektivtrafik kan inte lägre parkeringsnormer
användas, vilket får konsekvenser för var och hur nya bostads- och
verksamhetsområden kan tillkomma framöver.
Andra strategiska program och planer där en tydlig koppling finns mellan
trafikförsörjning och samhällsplanering är den översiktliga planeringen. Under 2019
kommer arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Gotland att påbörjas. Inom
det arbetet ska även fördjupade översiktsplaner ses över, där ibland den fördjupade
översiktsplanen för Visby. I det arbetet är även stadstrafikens utveckling en mycket
viktig pusselbit. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår minst 15-minuters trafik i
stadstrafiken för att den ska vara attraktiv som alternativ till bilen och därmed i
relation till nya lägre parkeringsnormer. Även Cykelplan för Visby har stor betydelse i
detta sammanhang.
I programmet anges under rubriken 7.4 Ökad nåbarhet punkt 7. En bättre samverkan
mellan samhällsutveckling och kollektivtrafikplanering skapar förutsättningar att fler människor
har möjlighet att åka kollektivt, samt vidare 7.4.7 a Nya bostadsområden och serviceverksamheter
ska byggas i närheten av en busslinje. Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig tvekande
till formuleringen då bebyggelse kan anses vara mer statisk än busslinjer, som
erfarenhetsmässigt har förändrats mer frekvent. Däremot ser
samhällsbyggnadsförvaltningen mycket positivt på ett förbättrat samarbete med
kollektivtrafikplanerare i flera samhällsbyggnadsprocesser, översiktsplanerarbete och
detaljplanearbete.
Samhällsbyggnadsförvaltningen önskar även att effekterna för samhällsutvecklingen i
övrigt tydligare bör belysas i programmet. En väl utbyggd och fungerande
kollektivtrafik bidrar exempelvis till renare luft, positiva folkhälsoeffekter, plats och
utrymme i staden till annat än parkeringsplatser och minskad biltrafik.
Samhällsbyggnadsförvaltningen vill också att behovsanalysen ytterligare utvecklas för
att föreslagna mål och åtgärder kan leva upp till behovsbilden. Under rubriken 7.2
Större attraktivitet anges endast två konkreta förslag för att besökarnas resebehov ska
uppfyllas bättre, att sommartidtabellsperioden kan förlängas samt att Gotlands
viktigaste turistmål ska kunna nås med kollektivtrafik. Sannolikt skulle den listan
kunna göras längre om behovsanalysen görs mer omfattande. När det gäller
turistmålen bör en koppling till nya Besöksnäringsstrategin eventuellt göras.
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Statistiken visar att Gotland har lägst antal kollektivtrafikresenärer i hela Sverige och
också en mycket låg nöjdhet med kollektivtrafiken. Detta måste tas på stort allvar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig frågande till om en ökning av
självfinansieringsgraden i ett kortsiktigt perspektiv som till år 2025 är rätt väg att gå
för att förbättra resurseffektiviteten och vill gärna se en konsekvensanalys av detta.
Som samhällsbyggnadsförvaltningen läser förslaget ska antalet resor öka med 15
procent medan branschmålet är satt till en 50 procentig ökning. En fördubbling av
antalet resor skulle i dagsläget ändå lämna Gotland sist i listan bland Sveriges län. Har
Region Gotland ställt sig bakom fördubblingsmålet som hänvisas till på sidan 24?
En satsning på kommunikations- och marknadsföringsåtgärder ska göras, det ser
samhällsbyggnadsförvaltningen som en mycket viktig åtgärd. Statistiken visar tydligt
att någon form av kulturförändring behövs, kanske särskilt när det gäller nyttjandet
av stadstrafiken inom Visby.
När det gäller avsnittet Ökad nåbarhet bör även tillgänglighet till tandvård räknas till
prioriterade serviceverksamheter liksom nåbarheten till större idrottsplatser
(fotbollsplaner, ridskolor, elljusspår etc) och inte enbart till idrottshallar när det gäller
att öka det kollektiva resandet för fritidsaktiviteter.

Bedömning

Enligt lagen om kollektivtrafik ska det i varje län finnas ett regionalt
trafikförsörjningsprogram. Region Gotland är regional kollektivtrafikmyndighet och
ansvarar därmed för den allmänna kollektivtrafiken och för den särskilda
kollektivtrafiken som innefattar skolskjuts, färdtjänst och sjukresor. Det åligger
därför Region Gotland att upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram, vilket
beslutas av tekniska nämnden.
Byggnadsnämnden har fått tillfälle att yttra sig över förslag till Regionalt
trafikförsörjningsprogram 2019-2030. Även andra myndigheter, organisationer,
kollektivtrafikföretag, företrädare för näringsliv och resenärer har möjlighet att lämna
synpunkter till och med den 25 september 2018.
Teknikförvaltningen ansvarar för myndighetsutövningen vid beviljandet av färdtjänst,
riksfärdtjänst och sjukresor (inom länet) medan Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen ansvarar för skolskjutsen. Tekniska nämnden är
beslutsfattande politisk nämnd förutom när det gäller skolskjuts som beslutas av
utbildnings- och arbetslivsnämnden.
Detta förslag till trafikförsörjningsprogram som nu är ute på remiss är Region
Gotlands andra och ska ersätta programmet som gäller sedan 2013. Programmet
bygger på de nationella transportpolitiska målen och de regionala målen för hållbara
kommunikationer och kommunikationssystem som uttrycks i Vision Gotland 2025, i
energiplanen, Energi 2020, för trafiksystemets utveckling, reducerad miljöpåverkan
och samhällsutveckling. I Energistrategi till 2020 anges följande åtgärder för
kollektivtrafiken:


Väga in möjligheterna till kollektivtrafik som ett av de viktiga kraven när
lokalisering av större nya bostadsområden beslutas.



Långsiktigt förbättra kollektivtrafiken, i första hand genom en satsning på
stomlinjerna. Pröva snabba pendlingsturer från ytterområdena, ex. Burgsvik
och Fårösund.
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Undersöka utökad samordning av kollektivtrafik och skolskjutsar som leder
till utökat utbud av kollektivtrafik.

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet syftar till att beskriva hur
kollektivtrafiken på Gotland ska bidra till en hållbar utveckling av Gotlands framtid.
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Region Gotland 2018-2030 innehåller
politiska mål för planeringen av kollektivtrafiken på Gotland och lägger grunden för
kollektivtrafikens utveckling de kommande åren. Det regionala
trafikförsörjningsprogrammet är indelat i sju kapitel där kapitel 1-4 innehåller
bakgrund och statistik utifrån dagens kollektivtrafik. I kapitel 5 redovisas
behovsanalysen, kapitel 6 innehåller strategiska inriktningar i form av nationella och
regionala mål och i kapitel 7 presenteras mål och åtgärder för Gotlands
kollektivtrafik. Bland annat föreslår programmet att planera för regelbundna
avgångstider, bra anslutningar, snabba förbindelser, att förbättra tillgängligheten för
funktionsnedsatta resenärer, öka nåbarheten till viktiga resmål, att fordon drivs med
förnyelsebara drivmedel samt samordna resurseffektivitet mellan den allmänna och
den särskilda kollektivtrafiken.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är positivt att teknikförvaltningen nu tar
fram ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram men önskar tydligare kopplingar till
andra strategiska program som har bäring på långsiktig hållbar samhällsutveckling.
Här spelar exempelvis den nya kommande parkeringsstrategin en viktig roll, där en
lägre parkeringsnormer, dvs lägre krav på parkeringsplatser vid ny bebyggelse, också
ställer höga krav på att andra transportmedel än bil ska vara väl utbyggda och
tillgängliga. Utan en väl fungerande och attraktiv kollektivtrafik kan inte lägre
parkeringsnormer användas, vilket får konsekvenser för var och hur nya bostads- och
verksamhetsområden kan tillkomma framöver.
Andra strategiska program och planer där en tydlig koppling finns mellan
trafikförsörjning och samhällsplanering är den översiktliga planeringen. Under 2019
kommer arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Gotland att påbörjas. Inom
det arbetet ska även fördjupade översiktsplaner ses över, där ibland den fördjupade
översiktsplanen för Visby. I det arbetet är även stadstrafikens utveckling en mycket
viktig pusselbit. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår minst 15-minuters trafik i
stadstrafiken för att den ska vara attraktiv som alternativ till bilen och därmed i
relation till nya lägre parkeringsnormer. Även Cykelplan för Visby har stor betydelse i
detta sammanhang. I det översiktliga planeringsarbetet är det av vikt att genom dialog
på trafikplanerarna kunna hitta attraktiva långsiktiga trafikförsörjningslösningar. Det
kan handla om tillskapandet av nya stadsdelar i Visby eller om nya större
bebyggelseområden på landsbygden eller i övriga tätorter som kräver
kollektivtrafikförsörjning.
I programmet anges under rubriken 7.4 Ökad nåbarhet punkt 7. En bättre samverkan
mellan samhällsutveckling och kollektivtrafikplanering skapar förutsättningar att fler människor
har möjlighet att åka kollektivt, samt vidare 7.4.7 a Nya bostadsområden och serviceverksamheter
ska byggas i närheten av en busslinje. Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig tvekande
till formuleringen då bebyggelse kan anses vara mer statisk än busslinjer, som
erfarenhetsmässigt har förändrats mer frekvent. Däremot ser
samhällsbyggnadsförvaltningen mycket positivt på ett förbättrat samarbete med
kollektivtrafikplanerare i flera samhällsbyggnadsprocesser, översiktsplanerarbete och
detaljplanearbete.
Samhällsbyggnadsförvaltningen önskar även att effekterna för samhällsutvecklingen i
övrigt tydligare bör belysas i programmet. En väl utbyggd och fungerande
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kollektivtrafik bidrar exempelvis till renare luft, positiva folkhälsoeffekter, plats och
utrymme i staden till annat än parkeringsplatser och minskad biltrafik.
Samhällsbyggnadsförvaltningen vill också att behovsanalysen ytterligare utvecklas för
att föreslagna mål och åtgärder kan leva upp till behovsbilden. Under rubriken 7.2
Större attraktivitet anges endast två konkreta förslag för att besökarnas resebehov ska
uppfyllas bättre, att sommartidtabellsperioden kan förlängas samt att Gotlands
viktigaste turistmål ska kunna nås med kollektivtrafik. Sannolikt skulle den listan
kunna göras längre om behovsanalysen görs mer omfattande. När det gäller val av
turistmålen bör en koppling till nya besöksnäringsstrategin göras.
Statistiken visar att Gotland har lägst antal kollektivtrafikresenärer i hela Sverige och
också en mycket låg kundnöjdhet med kollektivtrafiken. Detta måste tas på stort
allvar. Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig frågande till om en ökning av
självfinansierings i ett kortsiktigt perspektiv som till år 2025 är rätt väg att gå för att
förbättra resurseffektiviteten och önskar en konsekvensanalys av detta. Som
samhällsbyggnadsförvaltningen läser förslaget ska antalet resor öka med 15 procent
medan branschmålet är satt till en 50 procentig ökning. En fördubbling av antalet
resor skulle i dagsläget ändå lämna Gotland sist i listan bland Sveriges län. Har
Region Gotland ställt sig bakom fördubblingsmålet som hänvisas till på sidan 24?
En satsning på kommunikations- och marknadsföringsåtgärder ska göras, det ser
samhällsbyggnadsförvaltningen som en mycket viktig åtgärd. Statistiken visar tydligt
att någon form av kulturförändring behövs, kanske särskilt när det gäller nyttjandet
av stadstrafiken inom Visby.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på de förbättringsåtgärder gällande
tillgänglighetsanpassning för personer med funktionsnedsättning som föreslås samt
att även hållplatser på landsbygden ska utredas under programperioden.
När det gäller avsnittet Ökad nåbarhet bör även tillgänglighet till tandvård räknas till
prioriterade serviceverksamheter liksom nåbarheten till större idrottsplatser
(fotbollsplaner, ridskolor, elljusspår etc) och inte enbart till idrottshallar när det gäller
att öka det kollektiva resandet för fritidsaktiviteter.
Övriga synpunkter
För att förbättra läsbarheten av programmet kan övervägas att infoga
kartillustrationer över linjenät, som var stomlinjerna går, vilka linjer som är
kompletteringslinjer samt exempelvis över var bytespunkterna som ska få förbättrad
tillgänglighet är placerade. Även en karta över närtrafiken gällande vilka geografiska
områden som hör till vilken tätort samt var dessa hållplatser är lokaliserade skulle öka
läsbarheten.

Beslutsunderlag

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gotland 2019-2030, Remissversion 2018-05-21
TN 2018/886

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Frida Brunner
Projektledare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
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Skickas till
Tekniska nämnden

Sökande
Tekniska nämnden
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-----Ursprungligt meddelande----Från: elin.gottfridsson@gotland.se [mailto:elin.gottfridsson@gotland.se]
Skickat: den 19 september 2018 14:48
Till: Registrator-TN <registrator-tn@gotland.se>
Ämne: Exp av HSN § 570 TN Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram
Hej!
Översänder härmed beslut fattat av hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Gotland avseende "HSN §
570 TN Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram" i vårt ärende HSN 2018/319.
Ert ärendenr: TN 2018/886
Med vänlig hälsning
Elin Gottfridsson
Nämndsekreterare Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Gotland

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-09-19

HSN § 570

TN Remiss - Regionalt
trafikförsörjningsprogram

HSN 2018/319
HSN-AU § 591

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag
till svar och lämnar det som sitt eget.
Paragrafen justeras omedelbart.

Enligt lagen om kollektivtrafik ska det i varje län finnas ett regionalt
trafikförsörjningsprogram. Teknikförvaltningen har tagit fram ett förslag på program
för Gotlands län som nu har skickats på remiss.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit del av förslaget och konstanter att
teknikförvaltningen har beaktat synpunkter som har framförts i den löpande dialogen
mellan förvaltningarna. Några exempel är behovet av en bättre anpassning av
kollektivtrafikens tidtabell för att möjliggöra arbetspendling till bland annat lasarettet.
Möjligheten till att nå vårdcentraler med allmänna kommunikationsmedel behöver
också förbättras.
Ur patientsynpunkt saknar hälso- och sjukvårdsförvaltningen en analys av resurserna
för liggande sjuktransporter och kundsynpunkter på hur beställning och leverans av
sjuktransporter fungerar.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 591
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag
till svar och lämnar det som sitt eget.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-09-19

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 21 augusti 2018
TN Remiss – Regionalt trafikförsörjningsprogram
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
HSN 2018/319
21 augusti 2018

Börje Martell
Miljö- och säkerhetssamordnare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

TN Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag
till svar och lämnar det som sitt eget.

Sammanfattning

Enligt lagen om kollektivtrafik ska det i varje län finnas ett regionalt
trafikförsörjningsprogram. Teknikförvaltningen har tagit fram ett förslag på program
för Gotlands län som nu har skickats på remiss.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit del av förslaget och konstanter att
teknikförvaltningen har beaktat synpunkter som har framförts i den löpande dialogen
mellan förvaltningarna. Några exempel är behovet av en bättre anpassning av
kollektivtrafikens tidtabell för att möjliggöra arbetspendling till bl.a. lasarettet.
Möjligheten till att nå vårdcentraler med allmänna kommunikationsmedel behöver
också förbättras.
Ur patientsynpunkt saknar hälso- och sjukvårdsförvaltningen en analys av resurserna
för liggande sjuktransporter och kundsynpunkter på hur beställning och leverans av
sjuktransporter fungerar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 21 augusti 2018
TN Remiss – Regionalt trafikförsörjningsprogram
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803
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E-post registrator-hsn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2018/319

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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-----Ursprungligt meddelande----Från: nina.gustavsson@edu.gotland.se [mailto:nina.gustavsson@edu.gotland.se]
Skickat: den 24 september 2018 14:58
Till: Registrator-TN <registrator-tn@gotland.se>
Ämne: TN-Remiss "Regionalt trafikförsörjningsprogram" TN 2018/886
Härmed expedieras barn- och utbildningsnämndens yttrande över remiss om Regionalt
trafikförsörjningsprogram.
Ert ärendenummer: TN 2018/886
(Vårt ärendenummer: BUN 2018/476)
Bifogas:
Förvaltningens tjänsteskrivelse/nämndens yttrande Nämndens beslut, BUN § 97
E.u
Nina Gustavsson
Nämndsekreterare, barn- och utbildningsnämnden Region Gotland

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2018/476
10 september 2018

Rolf Andersson
Försörjningschef

Barn- och utbildningsnämnden

Yttrande över remiss från tekniska nämnden - "Regionalt
trafikförsörjningsprogram"
TN 2018/886
Förslag till beslut

•

Förvaltningens tjänsteskrivelse inges som nämndens eget yttrande över denna
remiss.

Sammanfattning

Region Gotland ansvarar för kollektivtrafiken på Gotland. Enligt lagen om
kollektivtrafik ska det i varje län finnas ett regionalt trafikförsörjningsprogram.
Tekniska nämnden, som ansvarig nämnd, har därför utarbetat ett förslag till
Regionalt trafikförsörjningsprogram för åren 2019 – 2030. Förslaget har bland annat
remitterats de båda utbildningsnämnderna. Remisstid till den 25 september.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har utarbetat nedanstående förslag till
yttrande.
Förslag till yttrande

Förvaltningen, som i sak ställer sig positiva till förslaget, överlämnar nedanstående
kompletterande synpunkter utifrån vikten av att prioritera våra barns och ungdomars
möjligheter att ta sig till och från förskolor och skolor.


Punkt 3.4 med tabell på sidan 9 som anger viktiga verksamheter.
o Förskolorna saknas. Förskolorna är den offentliga service som
genererar mest trafik. (Vårdnadshavare besöker ofta förskolorna två
gånger per dag under hela året medan exempelvis en vårdcentral eller
ett bibliotek genererar enstaka besök.)
o Det framgår inte att Östergarnslandet innefattar Kräklingbo skola
och att Storsudret innefattar Burgsvik med Öja skola.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2018/476



Punkt 4.4. Rubriken bör ändras till ”Särskild kollektivtrafik (skolskjutsar, färdtjänst,
riksfärdtjänst, sjukresor)
o Ny punkt 4.4.4 Skolskjuts
Skolskjuts ska erbjudas i de fallen skolbarn/elev, från förskoleklass
till årskurs 9, uppfyller kriterierna för rätt till skolskjuts. Dessa
kriterier omfattar bland annat avståndet mellan skola och hem
och/eller mellan busshållplats och hem. I möjligaste mån ska den
allmänna kollektivtrafiken nyttjas så det är av största vikt att
hållplatser och tidtabell anpassas till skolornas placering och tider.
Noteras bör att förskolebarn med vårdnadshavare samt gymnasieelever
och vuxenstuderande inte har rätt till skolskjuts, utan är beroende av
allmänna kollektivtrafiken.



Följande punkter/områden bör kompletteras/tydliggöras
o Möjlighet att kombinera olika transportmöjligheter såsom att ta med
cyklar på bussarna.
o Möjlighet att säkert parkera cyklar på hållplatser samt
laddningsmöjligheter för el-cyklar.
o Säkra och belysta vägar till och från busshållplatserna inklusive
utbyggnad av vägrenar och cykelbanor.
o Förtydligande av möjligheterna att integrera skolskjutsarna med den
allmänna kollektivtrafiken.



Övrigt
Punkt 4.7. Punktlistan på sidan 16:
Andra punkten. Ändra till Barn och ungdomar 7 till 19 år
Punkt 5.1.1. Punktlistan på sidan 20:
Ny punkt: Grundskoleelever som anvisats allmän kollektivtrafik samt
grundskoleelever som genom fria skolvalet valt annan skola än
anvisad.
o Ny punkt: Barn med vårdnadshavare till och från förskolan.
o Punkt 6.2.1, förklaring till begreppet RUP
o
o
o
o

Bedömning

Förvaltningen ställer sig i sak positiv till förslaget men kan se vissa behov av
kompletteringar förtydliganden, vika framgår avförslaget till yttrande.
Beslutsunderlag

Förslag till trafikförsörjningsprogram får åren 2019 – 2030, remissversion 2018-05-21
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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-----Ursprungligt meddelande----Från: malin.bergstrom01@edu.gotland.se [mailto:malin.bergstrom01@edu.gotland.se]
Skickat: den 24 september 2018 15:41
Till: Registrator-TN <registrator-tn@gotland.se>
Ämne: TN-Remiss "Regionalt trafikförsörjningsprogram" TN 2018/886
Härmed expedieras gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens (GVN) yttrande gällande Regionalt
trafikförsörjningsprogram (Ärende nr TN 2018/886)
Bifogar:
GVN protokoll
Yttrande GVN
Med vänlig hälsning
Malin Bergström
Nämndsekreterare GVN

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-09-17

GVN § 86

GVN § 86

TN-Remiss ”Regionalt
trafikförsörjningsprogram” TN 2018/886

GVN 2018/159

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut


Förvaltningens tjänsteskrivelse inges som nämndens eget yttrande över denna
remiss efter de redaktionella ändringar som diskuterades på nämnden.

Region Gotland ansvarar för kollektivtrafiken på Gotland. Enligt lagen om
kollektivtrafik ska det i varje län finnas ett regionalt trafikförsörjningsprogram.
Tekniska nämnden, som ansvarig nämnd, har därför utarbetat ett förslag till
Regionalt trafikförsörjningsprogram för åren 2019 – 2030. Förslaget har bland annat
remitterats de båda utbildningsnämnderna. Remisstid till den 25 september.
Arbetsutskottet

Förvaltningen gavs i uppdrag att genomföra redaktionella ändringar utifrån
diskussion.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Saga Carlgren (V), föreslog att förvaltningens tjänsteskrivelse inges som
nämndens eget yttrande över denna remiss efter de redaktionella ändringar som
diskuterades på nämnden.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handlingsplanen för digitalisering godkänns under förutsättning att barn- och
utbildningsnämnden fattar motsvarande beslut.
Information om tillhörande aktiviteter tas emot.
Förvaltningens förslag till yttrande, 2018-08-17
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2018/159
17 augusti 2018

Rolf Andersson
Försörjningschef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över remiss från tekniska nämnden - "Regionalt
trafikförsörjningsprogram"
Förslag till beslut

•

Förvaltningens tjänsteskrivelse inges som nämndens eget yttrande över denna
remiss.

Sammanfattning

Region Gotland ansvarar för kollektivtrafiken på Gotland. Enligt lagen om
kollektivtrafik ska det i varje län finnas ett regionalt trafikförsörjningsprogram.
Tekniska nämnden, som ansvarig nämnd, har därför utarbetat ett förslag till
Regionalt trafikförsörjningsprogram för åren 2019 – 2030. Förslaget har bland annat
remitterats de båda utbildningsnämnderna. Remisstid till den 25 september.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har utarbetat nedanstående förslag till
yttrande.
Förslag till yttrande

Förvaltningen, som i sak ställer sig positiva till förslaget, överlämnar nedanstående
kompletterande synpunkter utifrån vikten av att prioritera våra barns och ungdomars
möjligheter att ta sig till och från förskolor och skolor.


Punkt 3.4 med tabell på sidan 9 som anger viktiga verksamheter.
o Det framgår inte att Hemse har vuxenutbildning.

Ny punkt 4.4.4 Skolskjuts
Skolskjuts ska erbjudas i de fallen skolbarn/elev, från förskoleklass till årskurs 9,
uppfyller kriterierna för rätt till skolskjuts. Dessa kriterier omfattar bland annat
avståndet mellan skola och hem och/eller mellan busshållplats och hem. I möjligaste
mån ska den allmänna kollektivtrafiken I möjligaste mån skall den allmänna
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2018/159

kollektivtrafiken kunna nyttjas så det är av stor vikt att hållplatser och tidtabell
anpassas till skolornas placering och tider.
Noteras bör att förskolebarn med vårdnadshavare samt gymnasieelever och
vuxenstuderande inte har rätt till skolskjuts, utan är beroende av allmänna
kollektivtrafiken.


Följande punkter/områden bör kompletteras/tydliggöras
o Möjlighet att kombinera olika transportmöjligheter såsom att ta med
cyklar på bussarna.
o Möjlighet att säkert parkera cyklar på hållplatser samt
laddningsmöjligheter för el-cyklar.
o Säkra vägar till och från busshållplatserna inklusive utbyggnad av
vägrenar och cykelbanor.
o Förtydligande av möjligheterna att integrera skolskjutsarna med den
allmänna kollektivtrafiken.



Övrigt
o Punkt 4.7. Punktlistan på sidan 16:


Andra punkten. Ändra till Barn och ungdomar 7 till 19 år



Tredje punkten. Komplettera med Kommunal
vuxenutbildning och Folkhögskola.

o Punkt 5.1.1. Punktlistan på sidan 20:


Ny punkt: Grundskoleelever som anvisats allmän
kollektivtrafik samt grundskoleelever som genom fria
skolvalet valt annan skola än anvisad.



Ny punkt: Barn med vårdnadshavare till och från förskolan.

o Punkt 6.2.1, förklaring till begreppet RUP
Övriga synpunkter









Viktigt att kollektivtrafiken bidrar till regionens övergripande mål om att fler elever
ska klara gymnasiet genom att tillse att det finns busslinjer på ett sånt sätt att alla
ungdomar som går i gymnasiet ska kunna åka kollektivt till skolan.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden betonar vikten av att underlätta för fler
på Gotland att studera på högskola och understryker därför behovet av en linje i
stadstrafiken som möjliggör pendling med buss till Uppsala universitet campus
Gotland.
Vikten av att studerande kan åka kollektivt till fårösund och Hemse.
Viktigt att kommunikationer fungerar från Klintehamn till Hemse.
Viktigt att bussturer också utgår från även från arbetsplatser avsedda för
arbetsmarknadsåtgärder.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2018/159

Beslutsunderlag

Förslag till trafikförsörjningsprogram för åren 2019 – 2030, remissversion
2018-05-21
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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-----Ursprungligt meddelande----Från: nicklas.skold@gotland.se [mailto:nicklas.skold@gotland.se]
Skickat: den 25 september 2018 14:58
Till: Registrator-TN <registrator-tn@gotland.se>
Ämne: SOF Tjänsteskrivelse 2018 211.docx
Svar på TN remiss 2018/886
Hälsningar
Nicklas Sköld

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende SON 2018/211
24 september 2018

Nicklas Sköld

Socialnämnden

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gotland
2019-2030.
Förslag till beslut

•

Socialnämnden har inga synpunkter på trafikförsörjningsprogrammet

Sammanfattning

Enligt lagen om kollektivtrafik ska det i varje län finnas ett regionalt
trafikförsörjningsprogram.
Socialförvaltningen har inbjudits tillsammans med myndigheter, organisationer,
kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och resenärer att yttra sig över
och lämna synpunkter så att regionalt trafikförsörjningsprogram för Gotlands län kan
beslutas.
Ärendebeskrivning

Detta trafikförsörjningsprogram är Gotlands andra och ersätter programmet som
gäller sedan 2013. Mycket har förändrats sedan dess, varför en revidering av det
första programmet inte ansågs som tillräcklig. TN-remiss "Regionalt
trafikförsörjningsprogram" TN 2018/886
Bedömning

Socialförvaltningen har inga synpunkter på föreslaget trafikförsörjningsprogram.

Beslutsunderlag

TN-remiss "Regionalt trafikförsörjningsprogram" TN 2018/886
TN-remiss "Regionalt trafikförsörjningsprogram" TN 2018/886
Tjänsteskrivelse 2018-09-24 2018/211
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Sändlista:

Trafikverket

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Transportstyrelsen

Bergkvarabuss
Destination Gotland
Företagarna Gotland
GotlandsBuss AB
BRA flyg
Gotlands Idrottsförbund
GUBIS, Gotländska utvecklingsbolag i samverkan
Tillgänglighetsrådet Region Gotland
Inspiration Gotland
Klintetraktens framtid
LO-Distriktet Gotland
LRF Gotland
Hela Sverige ska leva
Länsstyrelsen Gotlands län
Motormännens Riksförbund
Naturskyddsföreningen Gotland
NTF Gotland
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Barn-och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Räddningstjänsten
Gymnasie- och vuxennämnden
Pensionärsrådet Region Gotland
Polismyndigheten Gotland
Samres AB
Tillväxt Gotland

SACO Gotland
Svenskt näringsliv
TCO-rådet Gotland
Uppsala Universitet Campus Gotland
Visby Airport Swedavia
Östsvenska Handelskammaren
SAS
FAC-Flygbussarna AB
Visby Taxi AB
Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen
Kalmar länstrafik
Östgötatrafiken
Socialförvaltningen Kristina Pajuäär
UNG Utveckling Norra Gotland
Hyresgästföreningen
Riksbyggen
Innerstadsföreningen
ABF Gotland
Folkuniversitetet
SV Gotland
Cykelfrämjandet
Visby Stift
Bygdegårdsdistriktet på Gotland
SPF Gotlandsdistriktet
Gotlands Förenade Besöksnäring
AB Gotlandshem
Gotlands Folkhögskola
Gotlands PRO-distrikt
Centerpartiet Gotland

Moderaterna
Liberalerna Gotland
Kristdemokraterna
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna Gotland
Feministiskt initiativ
Gotlandsstudentkår Rindi

SVT
Sveriges Radio Gotland
Gotlands Allehanda
Gotlands Tidningar
Helagotland.se

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2017/1573
11 september 2018

Karolin Johannesson

Tekniska nämnden

Begäran om flytt av utsläppspunkten för reningsverket i
Klintehamn
Förslag till beslut

•

Begäran avslås på grund av att en förflyttning av utsläppledning/punkt inte skulle
innebära någon förbättrad vattenkvalitet.

Sammanfattning

Föreningen Klintehamns framtid har kommit in med en begäran om att flytta
reningsverkets utsläppspunkt. Klintehamns framtids motivering är bl.a. att
-utsläppspunkten för reningsverket i Klintehamn är från början felplacerat.
-hamnens successiva utbyggnad sedan 1960-talet har alltmer försvårat vattenutbytet
för den stora vikens olika delar, främst den inre Klinteviken och viken söder om
hamnen.
-den pågående utbyggnaden av reningsverket i Klintehamn för att kunna ersätta
reningsverken i Burgsvik och Kvarnåkershamn kommer att öka den totala
belastningen i Klintehamnsviken och dess olika delar.
I samband med planeringen av utbyggnaden av Klintehamns reningsverk utfördes en
marinekologisk undersökning av Castor & Pollux, Marinekologisk undersökning
inför planerad utbyggnad av Klintehamns reningsverk, 2010.
I uppdraget låg att göra en bedömning om hur vida en omlokalisering av
utsläppspunkten skulle bidra till en förbättrad vattenkvalitet i området. Region
Gotland angav en maximal förlängning av utsläppsledningen med 500 m, främsta av
ekonomiska skäl.
Undersökningar av sedimentation och bottenvegetationen och dess status påvisar
inte något omedelbart behov av omlokalisering av befintlig utsläppspunkt.
Gotlands västra kustvatten är relativt homogen och vattenmassan rör sig i
huvudsakligen längs kusten norr ut pådriven de sydvästliga vindarna.
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TN 2017/1573

En eventuell förlängning av ledningen ger inte tillgång till någon mer lämplig
angränsade vattenmassa som bättre skulle kunna fungera som recipient.
Nämnas kan också, att flytta och förlänga en utloppsledning till ett tillräckligt djupt
område skulle innebära oförsvarbara kostnader.
Inte heller nås det inte med hjälp av vattenströmmar i området någon annan
vattenmassa som bättre skulle kunna fungera som recipient.
Ärendebeskrivning

Föreningen Klintehamns framtid vill uppmana Region Gotland att, med hänsyn till
de särskilda förutsättningarna i Klintehamn, flytta reningsverkets utsläppspunkt några
kilometer söderut. Behovet motiveras med 6 olika punkter:
- Utsläppspunkten för reningsverket i Klintehamn är från början felplacerat – långt in
i den stora men grunda Klintehamnsviken som i väster till stor del avgränsas av ett
rev som sträcker sig år SSV från Vivesholm/Sågholmen nästan fram till farleden.
Vattenutbytet med egentliga Östersjön är därmed begränsat och att den förhärskande
vindriktningen är sydväst, dvs. rakt in i Klintehamnsviken, förstärker problemet.
- Hamnens successiva utbyggnad sedan 1960-talet har alltmer försvårat vattenutbytet
för den stora vikens olika delar, främst den inre Klinteviken och viken söder om
hamnen.
- Den nu genomförda muddringen och förlängningen av hamnen åt sydväst stänger
ytterligare in utsläppen från reningsverket.
- Den pågående utbyggnaden av reningsverket i Klintehamn för att kunna ersätta
reningsverken i Burgsvik och Kvarnåkershamn kommer att öka den totala
belastningen i Klintehamnsviken och dess olika delar.
- Fler fartygsanlöp och större fartyg än idag i hamnen i Klintehamn kommer att ge
ökad omröring av bottensediment.
- Vattenkvaliteten vid samhällets badplatser nära hamnen (Varvsholm respektive
Barlastkajen) riskerar att allvarligt försämras.
Bedömning

Den pågående ombyggnaden av Klintehamns avloppsreningsverk kommer att
medföra att tidsenligt reningsteknik, även med kväverening installeras.
Reningsverkets gällande tillstånd med tillhörande villkor kommer även det att ändras
då det nya verket tas i drift. Den väsentliga skillnaden är b.la. att nivåerna på
villkorsvärdena kommer att skärpas, BOD7 från 20 mg/l till 10 mg/l samt fosfor
från 1 mg/l till 0,3 mg/l. Det medför att ökningen från 10 000 pe till 12 500 pe inte
medför en lika hög belastning vid recipienten i relation till antal pe.
Andra ändringar som bör beaktas är att i samband med utbyggnaden av Klintehamns
reningsanläggning kommer även förbättringar göras med avseende på pumpstationer
som är belägna inom aktuell kuststräcka. Pumpstationer kommer att utrustas med ny
styrutrustning (styrsystem) precis som det nya reningsverket. Förbättringen bör
medföra att mindre mängd obehandlat spillvatten når vikarna i området.
Utifrån den Marinekologisk undersökning och kommande förhärdningar bedömer
verksamheten att en förflyttning av utsläppledningen/punkten inte skulle innebära
någon förbättrat vattenkvalitet.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1573

Beslutsunderlag

Marinekologisk undersökning inför planerad utbyggnad av Klintehamns reningsverk,
2010 Castor & Pollux.
Tillstånd enligt miljöskyddslagen, Koncessionsnämnden för miljöskydd nr 179/81,
Dnr 511-43/81, 1981-11-03.
Tillstånd enligt miljöbalken till verksamhet vid Klintehamns reningsverk, Klinte
Robbjäns 1:64, Dnr 551-576-11, 2012-05-25.
Tjänsteskrivelse 2018-09-11
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Klintetraktens framtid
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2017-06-11

Region Gotland
F.k. Länsstyrelsen

Begäran om flytt av utsläppspunkten för reningsverket i Klintehamn
Från föreningen Klintetraktens framtid vill vi återigen uppmana regionen att, med hänsyn till de
särskilda förutsättningarna i Klintehamn, flytta reningsverkets utsläppspunkt några kilometer
söderut. Behovet att flytta utsläppspunkten motiveras bland annat av följande.
-

Utsläppspunkten för reningsverket i Klintehamn är från början felplacerat – långt in i den
stora men grunda Klintehamnsviken som i väster till stor del avgränsas av ett rev som
sträcker sig år SSV från Vivesholm/Sågholmen nästan fram till farleden. Vattenutbytet med
egentliga Östersjön är därmed begränsat och att den förhärskande vindriktningen är sydväst,
dvs. rakt in i Klintehamnsviken, förstärker problemet.

-

Hamnens successiva utbyggnad sedan 1960-talet har alltmer försvårat vattenutbytet för den
stora vikens olika delar, främst den inre Klinteviken och viken söder om hamnen.

-

Den nu genomförda muddringen och förlängningen av hamnen åt sydväst stänger ytterligare
in utsläppen från reningsverket.

-

Den pågående utbyggnaden av reningsverket i Klintehamn för att kunna ersätta reningsverken i Burgsvik och Kvarnåkershamn kommer att öka den totala belastningen i
Klintehamnsviken och dess olika delar.

-

Fler fartygsanlöp och större fartyg än idag i hamnen i Klintehamn kommer att ge ökad
omröring av bottensediment.

-

Vattenkvaliteten vid samhällets badplatser nära hamnen (Varvsholm respektive Barlastkajen)
riskerar att allvarligt försämras.

Vi vill i sammanhanget betona att vi tycker att beslutet att lägga ner reningsverken i Burgsvik och
Kvarnåkershamn i sig är mycket positivt eftersom man därigenom möjliggör att de därmed
avlastade havsvikarna kan återhämta sig. Däremot anser vi att det är mycket cyniskt att, trots
förbättrad rening av fosfor, utsläppsmängderna från södra Gotland flyttas till den befintliga
utsläppspunkten långt inne i Klintehamnsviken.
Problematiken kring dagens placering av utsläppspunkten borde enligt vår mening ha varit uppe
till prövning när den nu genomförda muddringen och förlängningen av hamnen miljöprövades.
Detta gjordes dock av någon anledning inte men detta faktum bör inte vara något skäl att låta bli
att ompröva utsläppspunktens läge och hitta en bättre placering.
___________________________________________________________________________
Klintetraktens framtid – en ideell förening för hela Klintetrakten
info@klintetrakten.se
www.klintetrakten.se

2017-06-11

På kartbilden nedan har vi ritat in den befintliga utsläppspunkten som ligger på cirka tre meters
djup. Var en ny utsläppspunkt bör ligga har vi inte tillräcklig kunskap för att föreslå men som en
illustration till möjligheterna skulle t.ex. en relativt kort ny ledningsdragning söderut längs kusten
möjliggöra att utsläppspunkten kunde förläggas betydligt djupare, t.ex. vid 10-meterskurvan, och
därmed komma tillräckligt långt ut för att uppblandning ska kunna ske i strömmarna längs
kusten. Dessa strömmar berör inte Klintehamnsviken.

Sjökort från Eniro web (med 10-meterskurvan förtydligad)
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Den nu pågående utbyggnaden av reningsverket i Klintehamn är självklart viktig för att hålla nere
utsläppen av fosfor i Östersjön. För Klintehamnsviken kommer emellertid den totala
belastningen ändå att öka. Utsläppen utgörs dessutom av en mängd andra ämnen som den
aktuella teknikförbättringen inte kommer att ta hand om.
Även fasta och för ögat synliga partiklar kan enkelt observeras vid utsläppspunkten. Fotot nedan
är således taget vid ytan direkt ovanför utsläppet. De största partiklarna som syns på bilden var
vid detta tillfälle 7-8 mm stora. Dylika partiklar avsätts förstås runt om i de inre vikarnas bottnar
och stränder och försämrar successivt den synliga och direkt upplevda miljön.

Partiklar vid utsläppspunkten (5 augusti 2015)

För de boende i Klintehamn, och för ortens attraktivitet för besökande, är närheten och
tillgången till vikarna, hamnen, den öppna kusten och havet av största vikt. Att flytta
reningsverkets utsläppspunkt är en viktig positiv åtgärd för Klintehamns fortsatta utveckling.

För Klintetraktens framtid
Stefan Stenberg

Sven Jakobsson

___________________________________________________________________________
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2308
4 september 2018

Pernilla Johansson

Tekniska nämnden

Kikare Strandpromenaden Visby
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna Design By Cement AB monterar en
kikare på Strandpromenaden i Visby.

Sammanfattning

Region Gotland har tidigare haft en kikare placerad på strandpromenaden i Visby.
För ett antal år sen togs kikaren bort vid en vandalisering och har inte ersatts. Design
By Cement AB har kontaktat Region Gotland och erbjudit sig att montera en ny
kikare på platsen utan ersättning. Företaget vill som motprestation placera en plakett
med företagsnamnet.
Bedömning

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner att kikaren mottas.
Kikaren föreslås vara en modell som är tillgänglighetsanpassad för rullstolsburna och
barn. Kikaren kommer att ha ett värde på 80 000-90 000 kronor exklusive montering.
Eventuella kostnader som kan uppstå är om kikaren blir skadad eller vandaliserad
och behöver lagas. Inga driftskostnader beräknas.
Förvaltningen har bedömt att det inte fanns utrymme i budget att genomföra en sån
investering när den förra kikaren vandaliserades.
Avtal kommer att tas fram.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-09-04
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Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Denna kikare är skänkt till Visby
stad och dess besökare av det
gotländska betongföretaget

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2139
14 september 2018

Gunilla Fohlin

Tekniska nämnden

Nyanslutning Västerhejde Botmunds 1:32 till blivande
gemensamhetsanläggning Södra Ygne VA-gemenskap
Förslag till beslut

•

Teknikförvaltningen föreslår att tekniska nämnden tillstyrker samfällighetens
begäran att få ansluta ytterligare en fastighet till den blivande
gemensamhetsanläggningen.

Sammanfattning

Förfrågan har inkommit från att ytterligare en fastighet om att kunna ansluta sig till
Region Gotlands VA-nät via den blivande gemensamhetsanläggningen Södra Ygne
VA-samfällighet. Kapacitet att kunna ansluta fler ser vi inte som något hinder. Den
fastighet det gäller är Västerhejde Botmunds 1:32 som uttryckt önskemål till
föreningen om anslutning.
Ärendebeskrivning

Anslutning av ytterligare en fastighet innebär en intäkt på 33 945 kronor (inkl moms)
när anslutningen sker.
Bedömning

Utbyggnaden av VA-ledningsnätet på Gotland skulle behöva byggas ut snabbare i
Region Gotlands regi än vad VA-planen och budgeten medger. Detta för att
förbättra förutsättningarna för bättre grundvatten och miljön i allmänhet. Ett
instrument för detta är även projektet Klart Vatten som succesivt går igenom
Gotlands socknar gällande avloppslösningar.
Möjligheten att ansluta till det allmänna VA-ledningsnätet medför i längden miljövinster för barn och ungdomar likväl som för övrig befolkning.
Beslutsunderlag
Skrivelse från samfälligheten
Kartskiss från samfälligheten hur anslutning kommer att ske
Tjänsteskrivelse
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Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
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Till Tekniska nämnden och
Tekniska förvaltningen
vid Region Gotland

Ytterligare anslutning vid Södra Ygne Samfällighet för VA
Vi har genom tidigare beslut av Tekniska nämnden (TN) medgetts utökningar av
vår gemenskap, som nu totalt omfattar 21 fastigheter. Tre fastigheter, de sista i
”kedjan”, valde att inte utnyttja Regionens medgivande om anslutningar.
Härefter har nu ägaren av ytterligare en fastighet, Västerhejde Botmunds 1:32,
(gissningsvis den sista i ”vår del” av Ygne) uttryckt önskemål om att få ansluta
till vår gemenskap. Fastigheten är belägen i närheten av vår gemensamma
anslutningspunkt, och vi har fått besked från vår tilltänkta entreprenör att en
anslutning till denna fastighet rent tekniskt väsentligen inte belastar vår
gemenskap. Fastighetens ägare har fått besked om att en anslutning förutsätter ett beslut om medgivande i TN.
Vi får sammanfattningsvis begära att TN medger anslutning av fastigheten
Västerhejde Botmunds 1:32 till vårt VA-nät med tillgång till Region Gotlands
allmänna nät för VA.
En beskrivning av den tänkta anslutningen biläggs.
Ygne den 16 augusti 2018

För gemenskapen

_____________________________
Peter Lihuvudh

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/1341
27 september 2018

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

RS remiss - Motion. Skyltning och hastighet på Strandvägen i
Slite
Förslag till beslut

Tekniska nämnden avslår motionen.

Sammanfattning

En motion har inkommit från Lena Celion (M) angående trafiksituationen på
Strandvägen i Slite med önskemål om att tekniska nämnden ska se över skyltningen
beträffande parkområdet, att bättre skyltning beträffande maximal hastighet
genomförs, att någon form av fartreducerande hinder placeras på lämpliga platser.
Frågan har tidigare behandlats i tekniska nämnden TN 2011/1838 TN § 49 2012-0328. Hastighetsmätningar har utförts och teknikförvaltningen har bedömt att några
hastighetsbegränsande åtgärder inte behöver genomföras.
Bedömning

Hastighetsbegränsningen på Strandvägen är 30 km/tim och de hastighetsmätningar
som gjorts vid två tillfällen 2013 visar att den skyltade hastigheten hålls med några få
undantag. Den tunga trafiken är obefintlig. Vid prioritering av hastighetsdämpande
åtgärder prioriteras olycksdrabbade platser först tillsammans med gator som ligger i
anslutning till skolor och som är skolvägar för barn. Att övervaka
hastighetsöverträdelser är en polisiär fråga. Upplevs det att hastigheten överskrids
kan detta anmälas till polismyndigheten. Med anledning av ovan sagda har
teknikförvaltningen i enlighet med delegation från Tekniska nämnden beslutat att
inte genomföra några ytterligare åtgärder vad avser trafiken på Strandvägen i Slite.
Teknikförvaltningen har i oktober 2017 kontrollerat att de skyltar som ska vara längst
Strandvägen finns på plats, både för hastighetsbegränsningen och för
campingförbudet.
Teknikförvaltningen har anlitat NTF, (nationalföreningen för trafiksäkerhetens
främjande) för att utföra trafikmätningen på Strandvägen. NTF anser att
trafikräkningen är utförd på ett korrekt sett. Teknikförvaltningen delar NTFs
uppfattning.
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Förvaltningens tidigare bedömning från 2017-10-16 kvarstår.
Beslutsunderlag

Motion 2016-09-26
Tjänsteskrivelse 2018-09-27
TN 2011/1838 TN § 49 2012-03-28
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionfullmäktige 2018-05-14

Protokoll

Rf § 67

Motion. Skyltning och hastighet på Strandvägen i Slite
RS 2016/637

- Motion 2016-09-26
- Tekniska nämnden 2017-10-25, § 247
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-27
- Regionstyrelsen 2018-03-22, § 76

Regionfullmäktiges beslut


Ärendet återremitteras.

Lena Celion (M) har inkommit med en motion angående trafiksituationen i Slite. I
motionen framställs önskemål om att tekniska nämnden ska se över skyltningen i parkområdet vid vägsträckan från avfarten Sjuströmmar fram till Slite stugby, att bättre
skyltning beträffande maximal hastighet genomförs och att någon form av fartreducerande hinder placeras på lämpliga platser.
Tekniska nämnden har tidigare behandlat frågan 2012-03-28, § 49. Hastighetsmätningar
har därefter utförts och teknikförvaltningen har bedömt att några hastighetsbegränsande
åtgärder inte behöver genomföras.
Tekniska nämnden redovisar att de hastighetsmätningar som gjorts vid två tillfällen 2013
på Strandvägen visar att den skyltade hastigheten (30 km/timme) hålls med några få
undantag. Den tunga trafiken är obefintlig. Vid prioritering av hastighetsdämpande
åtgärder prioriteras olycksdrabbade platser först tillsammans med gator som ligger i
anslutning till skolor och som är skolvägar för barn. Att övervaka hastighetsöverträdelser är en polisiär fråga. Upplevs det att hastigheten överskrids kan detta anmälas
till polismyndigheten. Med anledning av detta har teknikförvaltningen i enlighet med
delegation från tekniska nämnden beslutat att inte genomföra några ytterligare åtgärder
vad avser trafiken på Strandvägen i Slite.
I oktober 2017 kontrollerade teknikförvaltningen att de skyltar som ska vara uppsatta
längs Strandvägen finns på plats, både för hastighetsbegränsningen och för
campingförbudet.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att motionen avslås med hänvisning till
tekniska nämndens bedömning.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2018-05-14

Protokoll

Rf § 67 forts.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att motionen
avslås med hänvisning till tekniska nämndens bedömning.
Anföranden
Anföranden hålls av Tommy Gardell (S) och Filip Reinhag (S).
Yrkande


Mats Hedström (M) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att ny korrekt
mätning utförs. I detta instämmer Anna Hrdlicka (M), Inger Harlevi (M) och Lena
Celion (M).

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras och finner att det ska avgöras på dagens sammanträde. Omröstning
begärs. JA för att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. NEJ för att ärendet ska
återremitteras. 33 ledamöter röstar ja. 37 ledamöter röstar nej. 1 är frånvarande. Av bilaga till
protokollet framgår hur var och en röstar. Ärendet ska återremitteras.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Samhällsplanering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2018-05-14

Omröstning § 67
Ärende: Motion. Skyltning och hastighet på Strandvägen i Slite
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
För att ärendet ska avgöras på dagens
sammanträde
NEJ: För att ärendet ska återremitteras

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
David Lindvall (S)
Filip Reinhag (S)
Wiola Öst (S)
Björn Jansson (S)
Leif Dahlby (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Eric Martell (S)
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren(V)
Renée Lingström (S)
Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Per Edman (V)
Jörgen Bentzler (V)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Jan Svensson (V)
Lars Bjurström (V)
Alexandra Dahlberg (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Helene Kristiansson(V)
Daniel Heilborn (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Clara Andermo(MP)
Karin Surare (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Martin Kolberg (Fi)
Bo Björkman (S) ordförande

Följande röstade nej:
Margareta Persson (M)
Eva Nypelius(C)
Lars Thomsson (C)
Anna Hrdlicka (M)
Patrik Thored (M)
Björn Dahlström (C)
Bibbi Olsson (C)
Inger Harlevi (M)
Mats Hedström (M)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Lena Celion (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Margareta Benneck (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Tony Johansson (S)
Mona Eneqvist (S)
Anna Andersson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Roger Wärn (M)
Rolf Öström (M)
Mats Sundin (S)
Annelie Klovsjö (S)
Ingrid Engström (C)
Anders Larsson (C)
Peter Wigren (M)
Sven Bosarfve (M)
Eva Gustafsson (C)
Eva Ahlin (C)
Johan Thomasson (L)
Ulf Klasson (L)
Claes Nysell (L)
Lena Grund (L)
Eva Pettersson (SD)
Clas Strid (SD)
1 avstod: Hannes Müller (-)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2017/3640
1 oktober 2018

Michael Schwertner

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Ny bussträckning av linje 11
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att linje 11 får en förändrad
linjesträckning mellan Stånga och Hemse via Burs och Rone. En ändring av
linjesträckningen är dock inte möjligt. Minst ett ytterligare fordon skulle behövas
vilket den nuvarande ekonomiska situationen inte tillåter. Därutöver skulle körtiden
bli för lång för det planerade trafikkonceptet i landsbygdstrafiken. Istället bör man
överväga att införa en anropsstyrd linje i området.
Ärendebeskrivning

Det föreslås att linje 11 (Burgsvik – Hemse – Roma – Visby) får en förändrad
linjesträckning mellan Stånga och Hemse. Bussarna ska köra via Burs och Rone,
körtiden skulle bli 6 min 30 sek längre. Den nya körvägen bedöms ge ca 1000
personer förbättrad tillgänglighet till buss.
Bedömning

Teknikförvaltningen anser att medborgarförslaget är väl utarbetat och genomtänkt. I
området mellan Rone och Burs finns i dagsläget endast Närtrafik som bara ger två
resmöjligheter i veckan till Hemse (tisdagar och torsdagar).
Det är dock inte lämpligt att ändra linjesträckningen av linje 11, motiveringen är
följande:
Bussarna måste utnyttjas på ett ekonomiskt sätt. Turerna är därför förknippade
med varandra genom så kallade omlopp som beskriver med vilket fordon vilka
turer körs. Det innebär att en ganska liten förändring i körtiden kan ha stora
konsekvenser. I det här fallet leder den längre körtiden till att omloppstiden
förlängs med ca 14 min. Det kräver minst en ytterligare buss, som inte tillåts av
den nuvarande ekonomiska situationen.
 Ett viktigt mål i det nya trafikförsörjningsprogrammet som ska beslutas i december
är att stomlinjerna ska ha snabba turer med raka linjedragningar. Ambitionen är att
införa ett nytt trafikkoncept med takttrafik (bussar går samma klockslag med
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jämna mellanrum, t.ex. varje timme) och regelbundna anslutningar i
knutpunkterna. Hemse är tänkt att bli en sådan knutpunkt, vilket innebär att
körtiden mellan Visby och Hemse inte får vara längre än en timme.
För att bättre tillgodose trafikbehoven i området föreslår Teknikförvaltningen att
man överväger att införa en ny anropsstyrd linje som ansluter till linje 11 i Hemse
eller/och i Stånga. Det ger möjligheten att även Ronehamn, Lau och När kan
betjänas. Införandet skulle rimligen ske samtidigt med det nya trafikkonceptet.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2017-11-13
Tjänsteskrivelse 2018-10-01
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionfullmäktige
Förslagsställaren

2 (2)

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2017 -11- 1 3
_ REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Ny bussträckning av linje 1 1 , som ger tre socknar
och ca 1000 personer ökad tillgänglighet till kollektiv
trafik i Rone, Burs och del av Eke socken.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Inom ramen för att kunna verka och bo på
landsbygden så är kollektivtrafiken en vital del. Med
enkla medel kan linje 11 ges en ny sträckning som
kontrollmätt i tid handlar endast om 6 min och 30
sek, men som ger ca 1000 personer avsevärt
förbättrad busstillgänglighet i kilometer och tid.
OBS! Se vidare information och karta i bifogat.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare ni.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2017-11-07

\

l

t '

^MUL iyjtot^

Namnförtvdligande

Patrik Hiert
Rone-Ålarvevägen 8
623 47 Hemse
patrik.hjertl 7@gmail.com

J

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Med borga rförslag ny sträckning för Gotlandsbuss linje 11
Bakgrund
Rone, Burs och Eke socken har inga allmänna färdmedel, som buss inom socknen. Till
närmaste busshållplats, Hemse Busstation är det som längst ca l mil för Rone' boende.
För en socken som vill utvecklas och förbättra möjlighet för boende att kunna verka och
bo och för gästande att öka tillgängligheten, så är allmän busskommunikation av vikt och
värde. Med enkla medel går det att dra om linje Gotlandsbuss linje 11 sträckning och på
så sätt öka möjlighet för sockenbor & gäster att få bättre kommunikationsmöjligheter.
Undersökning i Rone socken
Boende i Rone socken har via digital enkät svarat på frågan om ny bussträckning.
Undersökningen genomförd 30/10 tom 3/11 2017.
Av antal möjliga svar (epost) så svarade 50%. Varav svaren fördelade sig:
•
•
•

JA till förslaget svarade 94%
NJA till förslaget svarade 3%
NEJ till förslaget svarade 3%

Beskrivning av ny busslinjesträckning Visby - Hemse- Burgsvik
Bussen från Visby tar av riksväg 145 vid andra avfarten mot Burs.
Bussen tar sedan av där vägen delas till Burs respektive Rone, vid Flors.
Bussen kör sedan riktning mot Rone kyrka. (Hållplats)
Bussen fortsätter sedan på Ronevägen till Hemse Busstation.
^Motsvarande åker linje 11 Burgsvik-Hemse-Visby åt andra hållet, som ovan beskrivet.

Konsekvenser
Linjesträckningen i skillnad mellan nuvarande och förslaget är ca 7km, vilket klockat
motsvarar 6 min och 30 sek i tid.
Tjängdarve hållplats, som ligger vid ca 4st hushåll, utgår i linje 11. Gång och
cykelavstånd blir i så fall för dessa personer ca 2 km till hållplats Norsbro.
Hemse Norra utgår vid linje 11. Gång och cykelavstånd till Hemse Busstation från Hemse
Norra hållplats är för dessa personer ca 600 meter. Att jämföras med de 5 respektive 10
km som lejonparten av hushåll i Rone och Eke socken har till Hemse Busstation, eller
ca. 5km, som Burs sockenbor f n har till Stånga Busshållplats.

Fördelar med ny bussträckninq
• Det påverkar, de facto, tre socknars boende och gäster, Rone, Eke och Burs
• Det påverkar därmed på ett positivt sätt ca. 1000 personer bofasta.
• Bofasta och gäster i Rone och del av Eke' socken får betydligt i kilometer närmare
till Hållplatsen, Rone kyrka. Burs sockenbor får även de i kilometer räknat
närmare till busshållplats.
• Med kollektiv trafik upplevs en socken som mer lämplig och attraktiv både att bo
och att verka i.
• En landsbygdsutveckling skapas med modesta medel och insatser.

Fotnot. Det finns ytterligare alternativ möjligheter till förbättrad bussträckning. Se Alt. B,
som tar av riksv. 145 vid första avfart mot Burs, i bifogad karta.
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Från: Patrik Hjert [mailto:patrik.hjert17@gmail.com]
Skickat: den 20 november 2017 18:08
Till: Registrator-RS <registrator-rs@gotland.se>
Ämne: Re: Bekräftelse om mottaget medborgarförslag- rättelse skrivfel Riksvägnumrering

Hej Hans!
Jag noterade ett skrivfel i Medborgar-förslaget om ny bussträckning.
Rätt riksväg ska såklart vara riksväg 144 i stycket med rubriken "Beskrivning över
ny busslinjesträckning". Angiven Riksväg 145 finns överhuvudtaget inte.
Jag hoppas denna justering kan göras på detta vis. Om inte, vänligen hör av dig.
Vänligt,
/Patrik Hjert
Mbn 0708345429
--Meddelande sänt via min mobil
13 nov. 2017 kl. 15:38 skrev "registrator-rs@gotland.se" <registratorrs@gotland.se>:
Hej!
Vi har tagit emot ditt Medborgarförslag. Ny bussträckning av linje 11
som ger tre socknar och ca 1000 personer ökad tillgänglighet till
kollektiv trafik i Rone, Burs och del av Eke socken. Ärendet tas upp på
fullmäktigesammanträdet den 18 dec 2017. Regionfullmäktige beslutar
då om ärendet ska gå vidare (delegeras) till någon nämnd för beslut
eller om det ska beredas av regionstyrelsen inför beslut i
regionfullmäktige.
Då ditt medborgarförslag är färdigbehandlat och beslut är fattat
kommer du att få ett meddelande om det.
Med vänlig hälsning
Hans Davidsson
Region Gotlands gemensamma registratur

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/1365
17 september 2018

Lars Wahlberg

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Öppna de låsta toaletterna i Herrviks hamn
för allmänheten
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om öppna toaletter i
Herrviks hamn.
Sammanfattning

Lars Flemström har inkommit med förslag att låsa upp hamnens två toaletter och
göra dem tillgängliga för allmänheten. Förslagsställaren föreslår även att en lösning
kan vara betal-lås.
Ärendebeskrivning

Herrviks hamn har för sin verksamhet två duschar och två toaletter, varav en är
tillgänglighetsanpassad. De är tillgängliga med kortsystem för båtägare med
kontrakterade båtplatser och gästbåtar. Kortsystem har sedan flera år tillämpats i
regionens hamnar. Kortsystemet har medfört att skadegörelse försvunnit, kostnader
för städning och förbrukningsmateriel har minskat.
Bedömning

Den service som finns i hamnarna i form av bland annat toaletter och duschar är en
verksamhetsservice. Att öppna dessa för allmänheten, så att det skulle bli offentliga,
är förknippat med kostnader främst städning och materielförbrukning. Det ingår
heller inte i hamnuppdraget att tillhandahålla offentliga toaletter. Då budget för
regionens verksamheter utgår från tilldelade/ställda uppdrag finns således heller
ingen ekonomi att kunna tillmötesgå medborgarförslaget.
Förslagsställaren föreslår betal –lås för offentliga toaletter vilket är ett system som
regionen lämnat. Regionen har istället sedan våren 2017 tagit bort avgift på de
offentliga toaletter, förutom de så kallade musiktoaletterna, vilket innebär att de
offentliga toaletterna är avgiftsfria och finansieras istället via särskilt uppdrag och
budget.
Förvaltningen gör bedömningen att medborgarförslaget skall avslås.
Beslutsunderlag

Hänvisningar till tidigare ärenden och beslut:
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/1365



Medborgarförslag: Toaletter i Herrviks hamn TN 2012/1548



Svar- förfrågan om säsongsöppen offentlig toalett i hamnområdet i Herrvik
TN 2014/2012



Tjänsteskrivelse 2018-09-17

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till
Hamnavdelningen
Lars Flemström, Box 119, 623 21 Ljugarn
Regionstyrelsen

2 (2)

Region

MEDBORGARFÖRSLA

Gotland

Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2018-04-26
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

fHerrviks hamn (östra delen) finns två toaletter
som ursprungligen var tillgängliga för allmänheten.
Dessa är nu låsta, och kan endast användas av
innehavare av båtplats. Toaletterna bör öppnas.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Se särskild bilaga

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

fx]
f~l

Förslagsställare m. m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2018-04-24

/

^

7 J

f

ff

^Ltt/LÅ /ifex^c H (fltt^
Lars Flemström

Namnfortydligände
Adress

Box 119

Postadress

623 21 Ljugarn
lars.flemstrom@telia.com

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Motivering
Då Herrviks hamn färdigställts på 80-talet fanns tillgång till två toaletter med
tvättfat. Så småningom uppenbarade sig dock en kommunal tjänsteman som
saknade insikt i vanligt folks behov, och som i kraft av sitt ämbete satte lås på
bevämlighetsinrättningarna. Hans uppfattning var uppenbarligen att endast
båtägare hade dessa torftiga behov, alltså ej strandbodsägare eller turister. Nu
när vårsolen börjar värma på sjöbodarnas väggar, behöver man inget särskilt
utvecklat väderkorn för att spåra hur allmänheten löser problemet. Själv tömmer
jag min kem-toa i hamnen diskret mellan ett par fiskebåtar.
Om regionens ekonomi är ansträngd, kanske en lösning är betal-lås på
toaletterna. Vatten att spola med lär det dock finnas gott om.
Ljugarn_20_l 8-04-24
yioM n^^/
Lars Flemström

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/337
27 september 2018

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Om ljussättning och renovering av gång
och cykelbana i Slite
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall renovera och ljussätta gång och cykelbanan mellan området i södra Slite och
området Länna i Slite.
Bedömning

Teknikförvaltningen lagade asfaltsytorna under hösten 2017. Belysningen på väg 147
tillhör Trafikverket och det är till dom man får vända sig med frågor som berör
belysningen längs vägen. Region Gotland sätter inte upp belysning vid allmänna
vägar där Trafikverket är väghållare.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20171129
Tjänsteskrivelse 20180927
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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MEDBORGARFÖRSLAG

Gottand

Till

Änr

Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017 -11- l 9
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Vill se en ljussättning och renovering av gång och
cykelbanan mellan området Slite södra och området
Slite Länna. Vägen Solklintsväqen vid Cementa
utsiktsplats.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Gångvägen/cykelbanan är väldigt mörk kvällstid och
vägen sönder på sina ställen. För att skapa trygghet
och mer säker gångväg bör den renoveras. Bilvägen
är upplyst men ljuset når inte in till gångvägen.
Eftersom det varit oroligt i området med inbrott mm
vill jag med flera se området mer upplyst och
speciellt gångvägen mellan Slites två samhällen.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[x]
|]

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning /L,

2017-11-23

C ' *v

1

/

•

'

/
/
^J^QoW^^f^

NamnförtydligandV

Jens Söderberg
Flodenbergsväg 1 1

Adress

/

'

Postadress

62448
E-postadress

Jenssoderberg@hotmail.se
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011 -03-01

Sidan 1 av 2

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/1362
27 september 2018

Jeanette Melander

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Inför väjningsplikt på Artillerigatan i Visby
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår Region Gotland att
införa väjningsplikt på Artillerigatan istället för högerregeln.
Ärendebeskrivning

Området i fråga omfattas av Trafikförordning (1998:1276):
För fordon gäller 2 kap. Bestämmelser för alla trafikanter.
Grundbestämmelser
1 § För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs
med hänsyn till omständigheterna. Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre,
skolpatruller och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till
hinder för dem i trafiken.
En trafikant skall uppträda så att han eller hon inte i onödan hindrar eller stör annan trafik.
En vägtrafikant skall visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen.
Bedömning

Inom 30-området på Artillerigatan gäller högerregeln. Om anslutande gata mot
Artillerigatan har väjningsplikt kommer det att medföra att hastigheten på
Artillerigatan höjs betydligt vilket medför en större risk för olyckor.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20180507
Tjänsteskrivelse 20180927

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/1362

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

2 (2)

Region

Gotland
Anr

2018 -04-

MEDBORGARFORSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Y( rmnfåc

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

H
f~!

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2194
16 oktober 2018

Marianne Ardin

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum TN och AU 2019
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner sammanträdesplanen för 2019.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdatum för tekniska
nämnden och tekniska nämndens arbetsutskott för 2019.
Januari:

TNAU 16/1 TN 31/1 OBS Torsdag för RS sammanträder ons.

Februari:

TNAU 6/2 TN 20/2

Mars:

TNAU 13/3 TN 27/3

April:

TNAU 10/4 TN 24/4

Maj:

TNAU 8/5 TN 22/5

Juni:

TNAU 5/6 TN 19/6

Augusti:

TNAU 14/8 TN 28/8

September:

TNAU 4/9 TN 19/9 OBS Torsdag för RS sammanträder ons.

Oktober:

TNAU 9/10 TN 24/10 OBS Torsdag för RS sammanträder ons.

November:

TNAU 13/11TN 27/11

December:

TNAU 4/12 TN 18/12

Bedömning

Hänsyn har tagits till regionstyrelsens sammanträdesplan och skollov.
Beslutsunderlag

Sammanträdesdatum TN och AU 2019
Tjänsteskrivelse 2018-10-16
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/2194

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Förvaltningschef
Skickas till
Regionstyrelsen
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2692
8 oktober 2018

Martin Ekepil Ringelid

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag stadsbidrag för uppförande av ny mobil
höghastighetspump för räddningstjänsten
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 8 000
tkr för investeringar avseende ny högkapacitetspump, projekt nr 23625
Finansiering sker genom stadsbidrag 8 000 tkr

Sammanfattning

Högkapacitetspumpen är anskaffad med medel från MSB via länsstyrelsen.
Pumpen är mobil och anskaffad i första hand för att förse värdsarvsstaden Visby
med släckvatten från östersjön vid större bränder, då dagens brandpostsystem inte
räcker till i innerstaden. Eftersom pumpen är mobil kan den även användas vid större
skogsbränder.
Bedömning

Tilläggsanslag erfordras med totalt 8 000 tkr för investeringar avseende ny mobil
högkapacitets pump för räddningstjänsten Gotland. Investeringen finansieras med
stadsbidrag med 8 000 tkr, vilket är beslutat av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap via Länsstyrelsen. Den totala investeringsutgiften för projektet är beräknad
till 8 000 tkr.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Dick Svennefelt
Räddningschef

Skickas till
Regionsstyrelsen
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

