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Ärendenummer Information
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Teknikförvaltningen
Projektavdelningen

Datum 8 januari 2019

TNau/TN Januari 2019

Preliminär Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen
Januari 2019
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

Feb
2019

TN

Mars 2019

Ä

TerraNova skolan ombyggnad kök

Entreprenad

TKF/Projavd

Feb
2019

TN

Mars 2019

Trafikupphandling
Kollektivtrafiken

Entreprenad

TKF/Kollektivtarfik/BUF

Höst
2018

Ramavtal

TKF

Katthammarsvik ARV

Entreprenad

TKF

Juni
2019

TNau

Sept 2019

Slite deponi utbyggnad

Entreprenad

TKF

Vår
2019

TN/RF

Höst 2019

Visby ÅVC ombyggnad

Entreprenad

TKF

Vår
2019

TN

Vår 2019

Ä

Exploatering Park A7området

Entreprenad

TKF

Feb
2019

TNau

April 2019

Ä

Parkering, Gata / Väg
samt VA i KV Knekten

Entreprenad

TKF

Feb
2019

TNau el TN

Mars 2019

Nya Akuten

Entreprenad

TKF

Nov
2018

TN

Jan 2019

Ramavtal

TKF

Feb/Mar
2019

TNau el TN

April/Maj
2019

TNau

April 2019

Ramavtal projektledare
bygg

Ä

Ä

Besiktningsmän
Entreprenadbesiktningar

Ä

Lickershamn VR

Entreprenad

TKF

Feb
2019

Kulturskolan Ankaret 5

Entreprenad

TKF

Jan
2019

Ä

Hemsebadet

Entreprenad

TKF

Jan/Feb
2019

X

Lakvattenhantering Visby
deponi

Entreprenad

TKF

Feb
2019

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

Mars 2019
TN

Mars 2019
April 2019
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Säkerhet / variation i
tidsangivelse
Säker (inom månad)
Ungefärlig (inom
kvartal)
Osäker (mer än kvartal)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2508
15 januari 2019

Anders Flodman

Tekniska nämnden

Nya akuten (Om- och tillbyggnad av Akutmottagningen i
Visby), upphandling av totalentreprenad
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnder beslutar att anta anbud från XXX och begär samtidigt
finansiellt igångsättningstillstånd från Regionstyrelseförvaltningen.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Region Gotland genom Regionfullmäktige har beslutat att bygga om och bygga till
akutmottagningen på Visby lasarett. Regionfullmäktige har även beslutat tilldela 77
miljoner i investeringsbudget för projektet.
Akutmottagningens lokaler är för trånga för de funktioner som finns där idag. Det
finns inte tillräckligt med fri yta runt funktionerna. Viss verksamhet och förvaring
sker i korridorer. Det råder bristande sekretess vid anmälan (i väntrummet).
Under 2015 har en behovsanalys genomförts som visar att ca 400 kvm lokalyta
saknas för verksamhetens uppdrag. En enkel förstudie är genomförd vilken resulterat
i ett förslag för om- och tillbyggnation. I hälso- och sjukvårdsnämndens strategisk
plan och budget 2018-2020 beskrivs behovet av ombyggnation som förvaltningens
högst prioriterade ombyggnation.
Tillbyggnaden görs även för att tillskapa mer yta på plan 4 och 5 för bland annat
intensivvårds- och operationsavdelningen. Tillbyggnationen implementeras i
projektet för akutmottagningen för bästa kostnadseffektivitet.
För genomförande av projektet har en förvaltningsöverskridande projektorganisation
tillsatts med deltagare från såväl teknikförvaltningen som hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Det har även skapats referensgrupper för intressegrupper
bl.a. politisk referensgrupp med deltagare från tekniska nämnden och hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Teknikförvaltningen har för att genomföra uppdraget valt att gå ut med en
upphandling av totalentreprenad med utökad samverkan så kallad partnering.
Entreprenaden upphandlas på löpanderäkning enl. självkostnadsprincipen.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/2508

Entreprenaden är uppdelad i två faser, Fas 1 gällande utredning, planering,
projektering och framtagande av riktkostnad samt Fas 2 gällande byggproduktion.
Fas 1 kommer att pågå under hela 2019 och Fas 2 väntas starta Q1 2020. Tidplan för
Fas 2 kommer att tas fram tillsammans med entreprenören under Fas 1.
Efter Fas 1 vid beslut om igångsättning av Fas 2 är det för Region Gotland möjligt
att, om riktkostnad överstiger för projektet fastslagen investeringsbudget, avbryta
entreprenaden alternativt tilldela nödvändiga investeringsmedel.
Upphandlingen av entreprenaden utgår från kriterierna ekonomi och kvalitet. På
grund av uppdragets komplexitet med byggnation av sjukvårdslokaler i drift är
tyngdpunkten i kvalificering och utvärdering av anbud lagd på entreprenörens
kvalitet i första hand.
Bedömning

Vid anbudstidens utgång 21 december 2018 hade X (X) anbud inkommit.
Teknikförvaltningens bedömning är att XXX anbud är det ekonomiskt mest
fördelaktiga anbudet vad gäller bästa förhållande mellan ekonomi och kvalité, se
anbudsutvärdering bilaga X daterad 2019-01-XX
Teknikförvaltningens bedömning är att Fas 1, som erfarenhetsmässigt brukar uppgå
till ca 10% av investeringskostnaden, ryms inom beslutad investeringsbudget om 77
miljoner kronor. För projektet som helhet (Fas1 och Fas 2) finns ingen bedömning
annat än den från förstudien 2015 där kalkylen visade en investeringskostnad mellan
56 – 91 miljoner kronor.
I detta skede har inga djupare konsekvensanalyser för exempelvis
parkeringssituationen m.m. gjorts. Dessa kommer istället att göras under Fas 1 i
entreprenaden då dessa är beroende av utformning och genomförandestrategi för
byggnationen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-01-15
Presentation på sammanträde
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Åsa Högberg,
Yvonne Skogshoved
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/3332
15 januari 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Avskrivningar kundfordringar 2018
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avskriver kundfordringar på totalt 558 463 kr.

Sammanfattning

När tekniska nämnden utfört en tjänst debiteras kunden en avgift. Avgiften
faktureras i samband med att ärendet expedieras. Inkomsten bokförs direkt som en
intäkt i verksamheten. Motbokning görs på ett fordringskonto.
Betalningsbevakning sker kontinuerligt, trots detta finns risk att betalning uteblir. Då
uppkommer en kundförlust och fordran avskrivs. När en kundfordran faller för 2årsregeln så innebär det att vidtagna inkassoåtgärder inte haft någon effekt och att
fordran är så gammal att den anses för osäker att ha kvar i balansräkningen.
Region Gotland har avtal med Intrum Justitia för långtidsbevakning av avskrivna
fordringar. Även om fordran avskrivs som kundförlust efter två år så lever skulden
vidare hos den som har skuld till Regionen.
Regionstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till avskrivning av kundförluster år
2018 för tekniska nämnden. Samtliga fordringar har varit föremål för inkassoåtgärder.
Kundförlusterna fördelas enligt följande:
Verksamhet

Kundförlust,
tkr

VA- och
avfallsverksamheten
Samhällsbetalda resor

170,8 Kunder som inte betalar brukningsavgifter, en mindre
konkurs

14,8 Avser obetalda egenavgifter för sjuk- och

Parkeringsverksamhet
Hyror
Hamnverksamhet
Offentlig platsmark

Jordbruksarrenden
Gatu- och
väghållning
Skadegörelse fastighet
Summa

Förklaring

5,0
83,2
28,1
213,0

10,0
13,0

färdtjänstresor från framförallt 2016 som faller för 2årsregeln.
Avser bla fordran på Brandförebyggarna som skrivits
ned av enhet mark och stadsmiljö.
Konkurs
Hamnavgifter
85 tkr beror på en Konkurs. En faktura som
makulerats avser Medeltidsveckan med 70 tkr och av
misstag konterats som kundförlust. Ny faktura har
skickats.
Konkurs
Fakturor vid rep ledningsarbeten.

20,6 Dom B150-08
558,5
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Sammanlagt föreslås avskrivning av kundfordringar för tekniska nämnden år 2018
med 558,5 tkr.
Totalt 170,8 tkr avser fordringar för konsumtion av vatten och avlopp samt avfall.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att kundfordringar med totalt 558 463 kr
behöver avskrivas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-01-15
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
RSF
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/6
9 januari 2019

Tekniska nämnden

Teknikförvaltningens verksamhetsberättelse för 2018
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2018.

Sammanfattning

Verksamhetsberättelsen för 2018 har upprättats i enlighet med regionstyrelsens
anvisningar. Teknikförvaltningen har tillämpat god redovisningssed vid upprättandet
av resultat och balansräkning.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att verksamhetsberättelsen redovisar hur
verksamheten bedrivits samt att det ekonomiska resultatet är rättvisande.
Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse för 2018
Tjänsteskrivelse 2019-01-09
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Verksamhetsberättelse 2018

1 Sammanfattning
Året som gått
Under 2018 har ett flertal styrande dokument med stor betydelse för förvaltningens framtida arbete
färdigställts. VA-planen drar upp riktlinjerna för drift, underhåll och utveckling för dagens och
morgondagens Regionala VA-försörjning. P-strategin med parkeringsnorm utgör en planeringsgrund för privat och kollektivtrafik. Ett nytt Trafikförsörjningsprogram sätter nivån för hur kollektivtrafiken skall formas framöver.
Under 2018 startades uppförandet av det nya vattenverket i Kvarnåkershamn. Verket kommer att
tillsammans med den pågående utbyggnaden av ledningsnätet påtagligt förbättra försörjningen av
dricksvatten på södra Gotland.
Kryssningskajen lämnades över i mars till hamnverksamheten som i sin tur överlät anläggningen till
hyresgästen CMP. Kajen invigdes formellt den 29 april. Den första kryssningssäsongen men nya kajen har mer än motsvarat förväntningarna.
Sommaren 2018 blev en mycket torr sommar vilket medförde utmaningar för dricksvattenförsörjningen. Med hjälp av bl a en omfattande kampanj för att spara vatten och ett bevattningsförbud på
hela Gotland klarade produktionen att täcka behovet.
Som en del av ett fortsatt stort fokus på service till medborgare och näringsliv har kundtjänstens
öppettider utökats från sex till tio timmar om dagen.
Arbetet med att nå målen i Region Gotlands besparingsprogram har pågått under 2018 med oförminskad intensitet. Arbetet har gett resultat och årets resultat landade strax över noll-sträcket. En
närmare analys av siffrorna visar dock ett betydande underskott i den skattefinansierade delen som
balanseras av ett överskott i den taxefinansierade delen och i fastighetsförvaltningen. Den skattefinansierade delen tyngs av en betydande avsättning för deponierna i Visby, Tofta och Slite. Samtidigt
ges en positiv engångseffekt genom införandet av komponentavskrivning.

Framåtblick
Den utveckling som påbörjats eller ligger i stöpsleven är i flera fall ett resultat av förändrade ekonomiska förutsättningar. Kollektivtrafiken (inkl sjukresor och färdtjänst) måste ses över för att skapa
en bättre följsamhet mellan kostnader och intäkter. Detsamma gäller underhållet av enskilda vägar
(med statsbidrag). Ett antal målsättningar kring besparingar är satta inför 2019.
Ambitionen att sälja våra icke-strategiska hamnar har börjat ge frukt. Det är ett arbete som fortsätter och som ger oss möjlighet att fokusera de hamnar som behövs för den Gotländska näringen.
Övriga hamnar utvecklas bäst av lokala föreningar och företag.
Under parollen ”vi gör avfall till en resurs” byggs en ny avfallsavdelning upp för att på ett effektivare sätt kunna ta hand om avfallet och än bättre behandla de fraktioner det består av. I samma
anda tas en ny avfallsplan för Region Gotland fram.

Ärendenr 2018/6] Datum 2019-01-24

I sommar kommer vattenverket i Kvarnåkershamn att invigas. Det möjliggör att det tillfälliga anslutningsstoppet till det regionala dricksvattensystemet successivt kan hävas. Samtidigt som dricksvattensituationen på södra Gotland förbättras finns anledning till oro för norra Gotland. 2018 blev
ett år med en nederbördsmängd som underskred det normala. Detta har som följd att vi nu i början
av 2019 kan konstatera att nivåerna i våra magasin ligger mycket under det normala. Det gäller såväl
stora som små grundvattentäkter och även våra ytvattentäkter. Förberedelserna inför en potentiellt
svår sommar 2019 är igångsatta.
Testbädden på Storsudret som går in i en realiseringsfas skapar fortsatt ett stort nationellt och internationellt intresse som kan utgöra ett embryo till en ny näring - forsknings-och utvecklingsturism.
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Händelser av väsentlig betydelse
Gata- parkavdelningen/

Den mycket fuktiga hösten 2017 samt första kvartalet 2018 har gått hårt åt våra enskilda
vägar med statsbidrag på Gotland. Det har inneburit stora kostnader för att kunna återställa vägarna till farbart skick. I kombination med en långdragen halkbekämpning och en
intensiv snöröjning har uppdraget för vägenheten 2018 belastat avdelningen med c:a 4 miljoner kronor utöver budgeterade medel.
Den extrema torrperioden innebar stora förändringar i parkuppdraget där september
2018 mer var att likna vid en majmånad. Konsekvensen blev att det personellt sett blev oerhört svårt att planera för en högsäsong så sent på året när våra säsongsanställda började gå
hem efter genomförd säsong.
I takt med utökade exploateringsområden samt att kryssningskajen togs i bruk har belastningen på driftverksamheten inom avdelningen utökats markant. Det i kombination med
den extremt varma sommaren så blev trycket på bl.a. renhållningen i Visby väldigt mycket
högre än en ”normalsommar”.
2.2

Mark- och stadsmiljö

En ny parkeringsstrategi och parkeringsnorm är presenterad och antagen i tekniska
nämnden och beslutad i Regionfullmäktige.
Gångstråket från kryssningskajen till innerstaden är tillgänglighetsanpassad med bänkar,
informationstavlor och skyltar. Galgberget har utvecklats till besöksmål för allmänheten
och kryssningsbesökare. Längs de olika promenadstråken har Region Gotland investerat i
nya sopbehållare Big Belly för effektiv och hållbar skräphantering.

Ärendenr 2018/6] Datum 2019-01-24

Under 2018 har det arbetats med flertalet exploateringsprojekt. Flertalet resurser på avdelningen arbetar med områdena vid Artilleriet, Visborg, Inre hamnen och Östercentrum.
Teknikförvaltningen och Swedavia har påbörjat ett gemensamt projekt för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten mellan flygplatsen och Visby. Projektet kan genomföras
under förutsättning att statliga medel och regionala tillväxtmedel beviljas.
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Kollektivtrafiken

Ett nytt trafikförsörjningsprogram har tagits fram och antagits av tekniska nämnden.
Programmet var på remiss hos flera instanser och dialogmöten med medborgare genomfördes. Målet är att regionfullmäktige ska anta programmet i början av 2019.
Nytt transportörsavtal gäller från juli 2018. Avtalet innebär att färdtjänst, sjukresor, närtrafikresor och delar av skolskjutsverksamheten kan samåka. I avtalet ingår tillgång till ytterligare fordonsslag.
Ett nytt betalsätt genom kortbetalning infördes under juli 2018 i kollektivtrafikbussarna.
För närvarande finns följande betalsätt för att åka med kollektivtrafikbussarna: kortbetalning, förköp via APP och webb, kontantbetalning samt externa försäljningsställen.
Efter att Region Gotland beviljats statsbidrag har skolelever varit berättigade till avgiftsfria resor för både stadstrafik och landsbygdstrafik under sommaren.
2.4

Avfallsverksamheten

En genomlysning av avfallsverksamheten är genomförd. Tekniska nämnden beslutade i augusti att en omorganisation ska samla avfallsverksamheten i en ny avdelning.
Driften av en oxidationsanläggning på Visby gamla deponi är igång från augusti månad.
Med hjälp av deponigas kan GEAB producera upp till 200 kilowattimmar till fjärrvärmenätet. Tekniken är tidigare prövad i Tyskland. Gotland är först i Sverige med denna teknik.
Projektet drivs i samarbete med GEAB som har beviljats medel från klimatklivet. Projektet
har uppmärksammats av branschmedia.
2.5 Hamnavdelningen
El-anslutning av fartyg i linjetrafiken – Projektet el-anslutning av fartyg i Visby hamn blev

försenat och Mark- och Miljödomstolen har förlängt tiden för villkoret till 2019-01-31. Entreprenaden är nu i slutfasen och tidsplanen håller så här långt. Nu återstår en intensiv testperiod innan det första fartyget kan koppla in sig på el från land.

Ärendenr 2018/6] Datum 2019-01-24

Kryssningstrafiken – Till Gotland anlöpte totalt 71 kryssningsfartyg under säsongen 2018
jämfört med 59 anlöp för hela 2017. Vi har välkomnat cirka 75 000 kryssningspassagerare
jämfört med 41 101 kryssningspassagerare under förra säsongen. Kryssningskajen har som
helhet fungerat mycket bra!

Några magiska bilder från premiärsäsongen 2018 vid kryssningskajen.

I bokningarna för 2019 så ser man att fartygen ökar i storlek, 94 anlöp är i dagsläget bokade
med 124 000 passagerare vilket är en väldigt positiv utveckling.
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Största fartyget 2019 är, än så länge, MEIN SCHIFF ONE med 316 m loa och har med sig ca:3 100 passagerare.

I och med att kryssningskajen togs i drift och lämnades över till hyresgästen Copenhagen
Malmö port (CMP) har hamnverksamheten nu tre särredovisade verksamheter: Skattefinansierade hamnar, Linjetrafiken och Kryssningskajen.
Kalkutlastning i Klintehamn – Den genomförda verksamheten har gått bra, även under
den torra sommaren, och kunnat genomföras väl inom gällande miljötillstånd. Vår nya
kund SMA Mineral AB planerar nu för en utlastning av cirka 100 000 ton kalksten under
2019. Utvärderingsrapport av kalkutlastning från Klintehamns hamn har under slutet av
året lämnats in till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
2.6

VA-verksamheten

VA-planens syfte är att säkra vattentillgången på Gotland. Planen är antagen av tekniska
nämnden med stöd av den antagna tidigare av regionfullmäktige antagna VA-strategin. VAplanen 2018 innehåller strategiska, ekonomiska, långsiktiga och robusta förslag så att Region Gotland skall kunna fatta relevanta beslut i frågor som rör öns vattenförsörjning, samt
omhändertagande av dag- och spillvatten. VA-planen ska börja implementeras 2019.
Flera större VA-projekt är igång, bland annat i Kvarnåkershamn på södra Gotland. Omoch tillbyggnaden av Klintehamns avloppsreningsverk är klar och slutbesiktad. Avloppsreningsverken vid Burgsvik, Näs och Kvarnåkershamn kommer att stängas under
2019 när avloppsreningsverket i Klintehamn är klart.

Ärendenr 2018/6] Datum 2019-01-24

Bräckvattenverket på södra Gotland är viktigt för att säkra dricksvattentillgången på hela
södra ön. För att Klintehamns avloppsreningsverk och södra Gotlands bräckvattenverk ska
bidra till hela södra Gotlands utveckling behövs spill- och dricksvattenledningar vilka benämns södra linan. Det pågår flera ledningsprojekt söder om Klintehamn som ska stå
klara 2019.
Temporär dricksvattenreservoar installerades norr om Visby på västkusten i väntan på
den permanenta dricksvattenreservoar som ska stå klar 2019. Den temporära reservoaren
har gjort det möjligt att ansluta nya abonnenter.
”Relining med strumpa” är en förnyelsemetod för ledningsnätet för att invändigt renovera rörledningar i marken istället för att byta ut hela rören. Arbetet fortsätter under 2019.
Grund- och ytvattennivåerna på Gotland var 2017 normala till under det normala för årstiden. Hösten 2017 och våren 2018 var nederbördsrik, vilket innebar att vattensituationen
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2018 var bättre än 2017. Sommaren 2018 var väldigt het och torr vilket medförde införande av bevattningsförbud from 14 juli. Läget för ytvattennivåerna är fortsatt allvarligt och
bevattningsförbud kommer troligen att införas under våren 2019.
2.7

Fastighetsförvaltning

Renoveringen för anpassning till skolans behov genomfördes av Västerhejde skola under
våren och hösten. En försening uppstod på grund av upptäckt av asbest.
Under hösten köpte Region Gotland, Tingsbrogården, vilket innebar att Fastighetsförvaltningsavdelningen (FFA) fick ansvaret för fastigheten med förvaltning och drift.
Försäljning av Kasernen 1 genomfördes också, vilket innebar ett minskat ansvar för FFA.
Fortsatt arbete med att ordna boende för nyanlända har skett under hösten. Bristen på
lägenheter innebär en utmaning för att lösa uppdraget.
2.8

Projektavdelningen

Uppdragen fortsätter att strömma in till projektavdelningen. Avdelningen tar allt oftare
ansvaret för mer än projektledning, dvs också förstudier och fördjupade förstudier samt
även prisuppskattningar, markavtal och inventeringar för beställaren. Avdelningen har även
en expertkompetens när det gäller större upphandlingar av projekt och ramavtal. Detta innebär att projektavdelningen blir mer och mer likt en renodlad konsultgrupp för Regionen.
Ett stort byggprojekt har startat på lasarett för ombyggnad av Akuten. Anbudsförfrågan
är ute och efter utvärdering går projektet in i Fas 1, som blir en totalentreprenad med samverkan.
Avslutade större projekt för slutredovisning är ombyggnad av Sävehuset, Törneqvior daghem, Fårösunds AVR och Herrviks VV. Samtliga investeringsprojekt redovisar ett budgetöverskott.
2.9

Uppföljning av den internationella strategin

I den av regionfullmäktige antagna Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020
anges det att det internationella arbetet ska beskrivas, följas upp och utvärderas årligen i
nämndernas verksamhetsberättelser.

Ärendenr 2018/6] Datum 2019-01-24

Partnerskapet mellan Region Gotland och Kibaha Town Council i Tanzania.
Under året har ett avfallsprojekt och en styrgrupp drivits samt avslutats inom ramen för
partnerskapet.
Kibaha Avfallsprojekt 2:0 – (2015-2018) har under året avslutats och slutrapporterats till
ICLD. Projektet har gått mycket bra och i ICLD:S feedback nämns:
Både Gotland och Kibaha har ansträngt sig för att arbeta med de fyra kärnområdena för
lokal demokrati (jämlikhet, delaktighet, transparens och insyn samt ansvarutkrävande).
Flera workshoppar i avfallshantering och utbildning i projektledning och projektarbete har genomförts i Kibaha med både män och kvinnor i jämlik situation. Invånare i
Kibaha har blivit mer deltagande i avfalls- och miljöfrågorna genom att det införts en avgift
för sophämtning, vilket skapat engagemang bland invånarna. Kvinnor har inkluderats i ”avfallsinsamlingsgrupper”, vilket inneburit att de fått en inkomst och därigenom blivit mindre
beroende av män.
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Kibaha kommun säkerställer på ett bättre sätt att information från administrationen når ut
till invånare. Genom att verka för ansvarsutkrävande och transparens uppskattar ICLD hur
parterna arbetat för att säkerställa att projektmål nås. Flera spar- och lånkooperativ för
social trygghet har inrättats för att bekämpa korruption, möjliggörande en låneekonomi och
en socialt trygg situation för avfallsgrupperna.
Medel har avsatts av Kibaha kommun för att stärka kvinnogrupper ekonomiskt. Det är tydligt att en stor målgrupp har nåtts. Kibaha kommun utgör genom projektet numera ett gott
exempel och modell för andra kommuner och distrikt i Tanzania. En ökad förståelse för
vikten av miljöfrågor, avfall och sophämtningsavgifter har etablerats och synliggörande av
det ekonomiska värdet av sopor har ökat.
Vid varje gemensam aktivitet i Kibaha eller på Gotland har media bjudits in till presskonferenser. Teknikförvaltningen har inspirerats av Kibahas månatliga skräp-plockardag då alla
invånare deltar, vilket möjliggjorde en regional kampanj på Gotland för att minska nedskräpningen. Kibaha kommun har under de olika avfallsprojekten lyckats gå från att samla
in 8,6 ton sopor/dag 2012 till 53 ton sopor/dag 2018, vilket visat att projektet uppenbart
haft stor inverkan på den lokala miljön I Kibaha.

3
3.1

Förväntad utveckling
Gata- och parkavdelningen

Om nuvarande nivå kopplat mot enskilda vägar med statsbidrag skall kunna bevaras
finns det ett behov av utökad driftbudget. Budgeten för uppdraget har successivt minskat
utan att någon minskning av uppdragets omfattning skett. Det behövs en inriktning för
framtiden kopplat mot samtliga enskilda vägar med statsbidrag som finns på ön.
Honnörsparken på nya A7-området och Klintehamns lekplats är förberett för att upphandlas under 2019.
3.2

Mark- och stadsmiljö

Verksamheterna kommer ha fortsatt stort fokus på trafiksäkerhet, tillgänglighet, exploateringsprojekt och stadsutveckling. Funktionerna på enheten kommer spela en central roll
när en ny samverkansmodell mellan olika intressenter tas fram under 2019. Modellen syftar till att öka förståelsen mellan myndighetens, allmänhetens och näringslivets roller och
behov. Men även för att effektivisera gemensamma projektprocesser.
Fokus kommer fortsatt vara att försöka få mark- och stadsmiljöenhetens ekonomi i balans.

Ärendenr 2018/6] Datum 2019-01-24

3.3

Kollektivtrafiken

Trafikförsörjningsprogrammet kommer vara vägledande när en ny upphandling av kollektivtrafiken genomförs 2019. Upphandlingen omfattar en kortare period. Arbetet med ett
upphandlingsunderlag för ett flerårigt avtal kommer att arbetas fram i början av 2019. Region Gotlands arbete med att identifiera serviceorter runtom på Gotland är starkt kopplad
till en utvecklad kollektivtrafik.
Fokus kommer fortsatt vara att försöka få kollektivtrafikens ekonomi i balans.
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Avfallsverksamheten

Under 2019 kommer all kompetens inom avfall samlas i en ny avdelning. Målet är att bli en
av de bästa regionerna i landet inom avfallshantering och återbruk. Branschorganisationen Avfall Sverige samlar regelbundet in avfallsstatistik från landets regioner och kommuner, samt tar fram och redovisar nyckeltal för avfallshantering. Gotland har ett mycket
bra index för bästa avfallsverksamhet med en delad sjunde plats av 150 kommuner vid senaste mätningen. Under september 2018 har en ny typ av kundenkätmätning genomförts genom Rangola/Prifloat, se under avsnitt 5. Under 2019 ska en ny avfallsplan tas fram för
hela Region Gotland och den kommer sätta färdriktningen för Gotlands framtida utveckling inom avfallsområdet.
3.5

Hamnavdelningen

Försäljning av hamnar – Tillsammans med RSF och SBF görs ett arbete för att fullfölja
hamnstrategin och försälja hamnar, där prioritet är de hamnar som bedöms kunna säljas direkt utan att exempelvis planarbete skall utgöra en del i försäljningsprocessen. Dialog om
direktförsäljning till arrendatorerna av följande hamnar förs: Flundreviken, Hallshuk, Lännahamnen, Katthammarsvik och Gnisvärd. Försäljningen av hamnen i Burgsvik har slutförts, men överlämnandet återstår. Beslut om försäljning av hamnen i Vändburg är taget sedan tidigare men processen är inte slutförd.
Precisering riksintresset för hamnarna i Visby och Klintehamn – Trafikverkets arbete
med att precisera riksintresset för hamnarna i Visby och Klintehamn fortgår. Regionen deltar med bred kompetens från såväl RSF, TKF och SBF. Ett intensivt arbete pågår också
med Program för Klintehamn 2030 som beslutats av regionstyrelsen.
Bunkring ship to ship Visby - Linjetrafiken försörjer sedan årsskiftet sina stora fartyg
med bunker (bränsle i form av olja) genom bunkring ship to ship inom hamnens vattenområde i Visby, vilket fungerar mycket bra. Arbete med att få tillstånd för att även kunna genomföra ship to ship bunkring med Liquefied Natural Gas (LNG) när nya färjan M/S
Wisborg anländer pågår.
3.6

Kundtjänst

Kundtjänsts nya organisation kommer utvärderas i april/maj 2019. För närvarande servar
kundtjänst 4 avdelningar inom TKF, samt Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Enheten arbetar proaktivt för att erbjuda fler avdelningar och enheter befintliga och nya
tjänster.
3.7

VA-verksamhet

Ärendenr 2018/6] Datum 2019-01-24

Precis som avfallsverksamheten kommer VA-verksamheten samla all kompetens inom en
gemensam avdelning under våren 2019. Det betyder att genomförandekraften i samtliga
VA-projekt kommer bli effektivare. Den nya VA-avdelningen kommer att börja implementera VA-planen inklusive VA-strategin 2019.
I VA-planen kommer arbetet inledas med tre prioriterade områden: Visby dricksvattenförsörjning, norr/östra VA-försörjning, Fårö VA-försörjning. Dessutom görs klart för Romas
framtida dricksvattenförsörjning och området mellan Klintehamn och Visby.
Klintehamn och Ljugarns avloppsreningsverk beräknas bli klara. Verket i Katthammarsvik kommer att påbörjas under 2019.
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Vattenresursen på norra Gotland är vatten från kalkindustrierna. Det finns goda möjligheter och lagra vatten innan en vattenreningsprocess som gör det möjligt och använda det
som dricksvatten. Domstolsförhandlingar påbörjas under 2019.
Region Gotland kommer ansöka om tillfällig sänkning av Tingstäde träsk med 20 cm så
lägsta nivå blir +44,2 m ö h. Ansökningen görs för sänkning vid ett tillfälle under en
femårsperiod, år 2019-2024.
3.8

Fastighetsförvaltning

Efterfrågan av lokaler har ökat på grund av att förvaltningar koncentrerar mer och mer
av sina verksamheter till Visby.
Fastighetsförvaltningsavdelningen ser fortsättningsvis en brist på entreprenörer på grund
av fortsatt bostadsbyggande samt byggande av det militära etablissemanget som planeras
starta upp under 2019. Bristen kommer att påverka avdelningens nya och pågående projekt.
3.9

Projektavdelningen

Projektavdelningen gör allt större upphandlingar och arbetet med förbättring av utvärderingar och upphandlingar pågår kontinuerligt. Utvecklingen måste gå vidare med att vi kan
utvärdera mer på kvalitet än pris för att få mer ekonomiska och bättre slutprodukter.
Inom avdelningen finns ett behov av att utveckla kunskaperna om olika entreprenadformer. Att ha en organisation som klarar de juridiska frågorna är viktigt och en stor utmaning.

4

Perspektiv samhälle

4.1

Måluppfyllelse

Förvaltningen arbetar i målområdet Ekonomisk hållbarhet mot målen



Ett gott näringslivsklimat och
Långsiktigt goda och stabila kommunikationer.

Förvaltningen har under perioden arbetat aktivt med kundmöten inom flera verksamhetsområden för att förbättra och säkerställa näringslivets inflytande i arbetet med strategier
och riktlinjer.
Regionens kommunikationer är fortfarande i fokus och förbättringar har gjorts för resenärerna. Det framtagna, men ännu inte av regionfullmäktige (RF) beslutade, Trafikförsörjningsprogrammet samt parkeringsstrategin för Gotland (godkänd av RF) kommer ytterligare att underlätta de interregionala kommunikationerna framöver. Likaså det nya transportörsavtalet. (Se 4.2 Kollektivtrafik). Ett ökat antal anlöp av kryssningsfartyg, som den nya
kajen bidragit till, kan också nämnas här som ett bidrag till ett gott näringslivsklimat.

Ärendenr 2018/6] Datum 2019-01-24

Förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen är medelgod.
Inom målområdet Ekologisk hållbarhet arbetar förvaltningen mot målen
 Säkra tillgången till vatten av god kvalitet,
 Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön,
 Gotlands klimatavtryck ska minskas samt
 Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar energi.
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Målen omfattar områden där förvaltningen sedan längre arbetar strukturerat och i stor utsträckning har varit framgångsrik.
Regionens övergripande VA-plan, som antogs av tekniska nämnden under hösten, styr arbetet med den stora utmaningen att säkra vattentillgången. Se även 4.2 Säkra vattentillgången.
Energikartläggningar, som tidigare har bidragit till minskad energiförbrukning i fastigheter
omfattar nu även arbete för minskad energiförbrukning och driftskostnader för öns större
hamnar. För Sverige ny teknik används i den oxidationsanläggning på Visby gamla deponi,
som nu, i viss utsträckning, förser GEABs fjärrvärmenät med deponigas.
Framtagandet av ett nytt trafikförsörjningsprogram, en ny skogspolicy samt arbetet med att
påbörja sluttäckningsplaner för gamla deponier och utvecklingsprojektet för Visby ÅVC
ger också bidrag till målområdet.
Förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen är hög.
I målområdet Social hållbarhet arbetar TKF mot målen
 Gotlänningar känner sig delaktiga och
 Ett jämställt och jämlikt Gotland.
Att utveckla vårt kundbemötande med ett utifrånperspektiv och proaktivt arbeta med information och kommunikation i media, för att göra medborgare och kunder medvetna om
vilken verksamhet vi bedriver och hur man kommer i kontakt med oss, har varit i fokus under året. Ett antal möten/workshops har genomförts och mediakontakter tas regelbundet
bl a genom utskick av pressmeddelanden.
Förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen är hög.
4.2

Prioriterade utvecklingsområden samt prioriterade aktiviteter

Prioriterade utvecklingsområden 2018 har tagits fram av förvaltningens ledningsgrupp utifrån nuläge, förväntad utveckling samt omvärldsanalys och relaterar direkt till valda mål
1. Säkra vattentillgången

Syftar mot målet ”Säkra tillgången till vatten av god kvalitet”.
Förvaltningens VA-verksamhets absolut största utmaning är att säkra vattentillgången. Det
görs på alla nivåer från innovativa lösningar/forskning/undersökning till projektering och
utbyggnad i mindre och större projekt. Den övergripande VA-planen styr arbetet.

Ärendenr 2018/6] Datum 2019-01-24

Perioden har präglats av flera större VA-projekt, bl a projektering och exploatering av avsaltningsverket i Kvarnåkershamn. Projekt pågår också för att säkra vattentillgången på östergarnslandet, Lickershamn och Roma/Dalhem.
Grundvattennivån har varit under det normala. För att förbättra vattentillgången pågår utvecklingsprojekt, t ex testbäddar på Storsudret i samarbete med Svenska Miljöinstitutet. För
att hantera vattenbristen infördes i juli ett bevattningsförbud över hela ön. Kampanjen
”Spara Vatten” har utgjorts av en mängd annonser, skyltar mm. I miljöhänseende och för
att uppmärksamma boende och besökare att dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel, så har
Region Gotland blivit KRANMÄRKT. Med kranvatten slipper man transporter och tillverkning av vattenflaskor som orsakar onödiga koldioxidutsläpp och avfall.
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Arbete med att stoppa farliga kemikalier och andra föroreningar redan vid källan, så att de inte kommer ut i kretsloppet av vatten eller
näringsämnen, sk uppströmsarbete, har bedrivits inom VA-avdelningen. Som en följd av det fick vi i december göra bekantskap med
Toa Uppström – vår nya karaktärfigur som ska lära oss hur ett reningsverk fungerar och hur alla vi människor, unga som gamla kan
bidra till att göra reningsverksamheten effektiv och driftsäker. Så att
vi i nästa steg kan släppa ut renare vatten i Östersjön och ta hand om
ett bra slam för våra åkrar.

2. Kommunikation

Syftar mot mål ”Ett gott näringslivsklimat”, ”Ett jämställt och jämlikt Gotland”, ”Gotlänningar känner sig delaktiga”, ”God tillgänglighet till Region Gotlands tjänster”.
Förvaltningens avdelningar har fortsatt arbeta aktivt för att förbättra våra tjänster och utvecklingsuppdrag genom att inkludera medborgare och företagare. Arbetet med att utveckla e-tjänster har fortsatt bl a genom förbättrad webbfelanmälan inom fastighetsservice.
Utveckling har gjorts även av hemsidor, framför allt inom VA, där hemsidan har förbättrats
för att kunna delge boende och besökare information om allt från planerade/akuta driftstörningar, till dricksvatten/avloppsvatten/dagvatten och kundservice. Förvaltningen har
också mött och fört dialog med medborgare och näringsliv i kundmöten, på serviceortsturnén vid flera tillfällen.
I förvaltningens strävan att inkludera medborgare finns, sen i somras, busstidtabellen och
information på vår webbplats även på engelska och tyska vilket innebär att många, även
icke-svensktalande, kan ta del av den. Ytterligare en aktivitet för tillgänglighet är Kollektivtrafikenhetens deltagande i Trafikverkets projekt om att tillgänglighetsanpassa hållplatser.
Gustavsviks brygga har rustats upp och tillgänglighetsanpassats. Gångstråket från kryssningskajen samt Galgberget är också tillgänglighetsanpassade.
Hamnavdelningen har förbättrat kundmöten med sina största kunder, bla genom att använda en metod för att möta kundens behov nu och i framtiden och därmed fått möjligheten att optimera hamnverksamheten och arbeta mer långsiktigt.
Övergripande aktivitet

Förvaltningen har arbetat med att inkludera medborgare och förtagare i utvecklingen av
våra tjänster och utvecklingsuppdrag och kan delvis erbjuda information på flera språk. Aktiviteterna har inom flera områden givit förbättrade kundkontakter, bl a inom fastighetsförvaltning och hamnverksamheten.
3. Digitalisering

Ärendenr 2018/6] Datum 2019-01-24

Syftar mot målet ”God tillgänglighet till region Gotlands tjänster”.
Takten i utveckling av e-tjänster och övergång till fler digitala möjligheter för förvaltningens kunder att nyttja våra tjänster har ökat. Se 5.2 Digitalisering.
Övergripande aktivitet

Förvaltningen har genomfört den valda övergripande aktiviteten och utvecklat befintliga
och nya e-tjänster.
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4. Utvecklad kollektivtrafik

Syftar mot målen ”God tillgänglighet till Region Gotlands tjänster” och ”Långsiktigt goda
och stabila kommunikationer”, ”Gotlands klimatavtryck ska minska”.
Kollektivtrafiken har relativt få resenärer, men de som använder kollektivtrafiken ger den i
huvudsak goda omdömen. Potential finns alltså för ett ökat resande.
Ett antal aktiviteter har påverkat verksamheten bl a ett nytt transportörsavtal från 2018-0701. Avtalet innebär att färdtjänst, sjukresor, närtrafikresor och delar av skolskjutsverksamheten kan samåka. I avtalet ingår tillgång till ytterligare fordonsslag.
Ett större grepp har tagits kring resande och trafikförsörjning genom det nya Trafikförsörjningsprogrammet som antogs av tekniska nämnden under hösten. Målet är att regionfullmäktige ska fatta beslut i början av 2019.
Övergripande aktivitet

Nya idéer för att öka kollektivresandet har genomförts och det kommande trafikförsörjningsprogrammet utvecklar området ytterligare.
5. Attrahera medarbetare

Syftar mot målen ”Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling”,
”Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna”, ”Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag” samt ”Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa”. Förvaltningens arbete inom målområdet
medarbetare finns beskrivet under kapitel 6. Medarbetare.
Övergripande aktivitet

Förvaltningen har under året arbetat med att implementera vår rutin kring rekryteringsprocessen. Rutinen används och har i flera rekryteringar snabbat upp processen. Lönesatsningar på bristyrkesgrupper och med jämställdhetsfokus gjordes vid löneöversynen i början
av året. Förvaltningens chefscaféer samlar våra 27 chefer och ger tillfällen för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Dialogmöten med samtliga medarbetare inför framtagande
av förvaltningens verksamhetsplan har blivit en etablerad mötesform, som ger medarbetare
inflytande och delaktighet.
6. Förenkla-både för medborgare och medarbetare

Syftar mot mål ”God tillgänglighet till Region Gotlands tjänster”.
2018 utsågs till förvaltningens kvalitetsår som en markering för att kvalitet ska fortsätta
vara i fokus. För att fortsätta förenkla har avdelningarna arbetat med att utarbeta och aktualisera processer och rutiner. Se mer under avsnitt 5. Kvalitet.

Ärendenr 2018/6] Datum 2019-01-24

Digitalisering är en stor del i arbetet med att förenkla och det arbetet beskrivs under utvecklingsområdet ”5.2 Digitalisering”.
4.3

Uppföljning av uppdrag från regionfullmäktige

Regionfullmäktiges uppdrag till förvaltningen berör VA-strategin och revideringen av VAplanen, översyn av VA-taxan samt budget- och redovisningsprinciper för planerat underhåll av fastigheter.
Tekniska nämnden antog VA-planen i november.
Nya principer har införts för redovisning av planerat underhåll from 2018.
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Förvaltningen har genomfört det ålagda besparingskravet för 2018 om 5,2 mnkr.
4.4

Uppföljning av prioriterade uppdrag från nämnd

De uppdrag som Tekniska nämnden prioriterat för 2018 är följande:
Skötsel av gator, vägar och grönytor
Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för överlåtelse till fastighetsägare och upphandling av lokala entreprenörer. Målet 2019 är att ett pilotprojekt genomförs
med att överlåta fastighetsskötsel i lämpligt bostadsområde till fastighetsägare. Detta skall
bli vägledande för fler bostadsområden att överta ansvaret.
Gata- parkavdelningen samt Planerings- och utvecklingsavdelningen har tillsammans påbörjat ett arbete med att identifiera tänkbara områden för överlåtelse till fastighetsägare.
Underhåll av enskilda vägar med statsbidrag
Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för överlåtelse till vägförening
eller samfällighet. Målet 2019 är att ett pilotprojekt genomförs i lämpligt område där intresse finns att bilda vägförening och överta ansvaret. Detta skall bli vägledande för fler
föreningar att överta ansvaret.
Dialog förs med representanter i Östergarnslandet, Ljugarn och När. I Östergarn har ett
förslag givits för ställningstagande av ägarna till vägarna. I områdena kring Ljugarn och När
återstår mycket arbete kring vägföreningarna eller samfälligheterna innan ev. överlåtelse
skulle kunna vara aktuellt.
Landsbygdsutveckling
Landsbygdsutveckling 2.0 är en pilotmetod med syfte att få större lokal delaktighet och att
genom samverkan hitta smartare lösningar. Målet 2019 är att hjälpa till med mindre investeringar som efterfrågas på landsbygden. Färistar, upprustning av vägar till besöksplatser, mulltoaletter och sophantering vid stränder och besöksplatser mm.
Dialog med Fårö Utveckling kring färistar har förts av regionstyrelseförvaltningen. Åtta
driftsavtal är undertecknade gällande bad- och besöksplatser med geografisk spridning över
hela ön. Avtalen är ett- eller treåriga.
Håll Sverige Rent – Håll Gotland Rent
Av stor vikt för upplevelsen av Gotland är att uppnå en attitydförändring för att motverka
nedskräpning. Målet 2018 var att starta projektet ”Håll Gotland Rent och söka samverkan
med näringsliv, föreningar och skolor.

Ärendenr 2018/6] Datum 2019-01-24

Gata- och parkavdelningen har i samarbete med vatten- och avfallsenheten på Planeringsoch utvecklingsavdelningen genomfört ett stort arbete kring ”Håll Gotland Rent”. I detta
arbete har bl.a. skolorna runt om på ön och totalt över tusen deltagare involverats.
Cirka 200 gotlänningar deltog i Håll Gotland Rent-kampanjen under skräpplockardagarna,
totalt deltog 22 skolor och förskolor. Cirka 1800 påsar och 225 säckar har fyllts med skräp.
Strandstädning är genomförd och rapporterad till naturvårdsverket.
Ett attraktivt Gotland för boende och besökare
Ett attraktivt och välkomnande Gotland för boende och besökare är en viktig framgångsfaktor. Att sköta stränder, naturområden och offentliga platser kräver mer resurser och förbättrad samverkan med näringsliv och föreningar. Målet 2018 är att söka samverkan kring skötsel

15 (59)

Region Gotland
Tekniska nämnden

Verksamhetsberättelse 2018

och finansiering av bad- rast- och besöksplatser med föreningar och samfälligheter som finns
på ort och plats.
Ge bidrag till föreningar som påtar sig ansvar för stränder, besöksplatser, avfallsstationer,
ställplatser mm. Skriva avtal med t.ex. butiker och restauranger om att ta emot sopor från
husvagnar, husbilar och tältare samt upplåta toaletter för allmänheten.
Förvaltningen har samarbetat med Visby centrum som lett till att ett antal medlemmar i
Visby centrum har öppnat upp sina toaletter som offentliga. Antalet offentliga toaletter i
Visby har därmed ökat med 19 stycket där 7 stycken av toaletterna varit anpassade för personer med funktionsvariationer.
Se även ovan under Landsbygdsutveckling.
Avfall från besökare och fritidshus
Sommarabonnemang och möjlighet att köpa en betalsäck har blivit ett problem med att avfall inte hanteras på ett korrekt sätt. Målet 2018 var att se över och ev. ta bort betalsäcken
eftersom den missbrukas och strider mot regionens policy att sortera avfall.
Under 2018 gjordes en översyn angående sommarabonnemang för fritidshus och ersätta
det med någon form av helårsabonnemang och möjlighet till månadshämtning viss tid på
året.
Teknikförvaltningen bedömer att det finns utvecklingsmöjligheter i insamlingssystemet
som kan genomföras på längre sikt. Målsättningen bör vara att erbjuda en servicenivå som
är anpassad för olika typer av boende samtidigt som transporter minimeras.
Ärendet redovisades i tekniska nämnden i februari.
Nya projekt med extern medfinansiering
Staten och EU avsätter ofta medel till utvecklingsprojekt inom Tekniska Nämndens område. Målet 2018 var att söka statliga medel för tillskapande av våtmarker kring regionens
vattentäkter med syfte att öka grundvattenbildningen.
Ansökan LONA, lokala naturvårdssatsningen, lämnades in under april 2018 för projekt
”Förstärkning av grundvattenbildning på södra Gotland genom underjordisk våtmarkskonstruktion”.
Flera av nämndens prioriterade uppdrag är av långsiktig karaktär och arbetet som påbörjats
under perioden kommer att fortsätta och avrapporteras till TN.

5

Kvalitet

Ärendenr 2018/6] Datum 2019-01-24

Kvalitetsår 2018

2018 utsågs av förvaltningschefen till förvaltningens kvalitetsår som en markering för att
kvalitet ska fortsätta vara i fokus. Förvaltningen återupptog under året det systematiska
kvalitetsarbetet och året innebar ett ytterligare fokus på kvalitetsförbättringar inom verksamheterna och en tydligare struktur och uppföljning av kvalitetsarbetet. Avdelningarna har
arbetat med att utarbeta och aktualisera processer och rutiner och Ledningens genomgång
samt uppföljningstillfällen av VP-18 har genomförts. I Ledningens genomgång följs avdelningarnas aktivitetsplaner upp samt riskanalys för förvaltningens verksamheter och aktuella
handlingsplaner, t ex TKFs miljöhandlingsplan. Vid varje tillfälle ställdes frågan om vi har
ett ledningssystem som är effektivt. Frågan besvarades med att ledningssystemet i viss utsträckning är effektivt men kan förbättras En åtgärdslista för olösta frågor förs och uppdateras allteftersom de löses.
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Alla medarbetare har involverats i kvalitetsåret genom avdelningarnas satsningar på utbildning i bemötande och kommunikation och ett påbörjat arbete med processer och rutinbeskrivningar. Dialogmöten med medarbetare genomfördes inför framtagande av kommande
års verksamhetsplan. Dialogmötena ger alla medarbetare, utifrån sin kompetens och sitt engagemang, tillfälle att reflektera och ge inspel till verksamheternas arbete det kommande
året.
Arbete med att hitta lämpliga nyckeltal för förvaltningens verksamheter har påbörjats, men
mycket arbete återstår.
Måluppfyllelse

Förvaltningens valda mål inom kvalitetsområdet är
God tillgänglighet till Region Gotland
Förvaltningen har 2018 fortsatt arbetet med att prioritera utveckling av kontakter och kontaktytor med medborgare och näringsliv bl a i workshops och genom andra mötesformer.
Teknikförvaltningens kundtjänst, som finns för att ge medborgare och interna kunder
snabb och relevant service, utökade öppettiderna från kl 9-15 till kl 7-17 under våren och
inkluderade i sitt arbete även felanmälan inom fastighetsförvaltningen.
Perioden har inneburit ökad digitalisering och förbättrade och fler e-tjänster (se även 5.2).
Processutveckling och framtagande av rutiner är ett eftersatt område. Behov av att tydliggöra gränssnitt och vem-gör-vad kartläggs tillsammans med verksamhetsföreträdare, ofta
från andra förvaltningar, och processer tas fram.
Förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen är hög.
Prioriterade utvecklingsområden

Inom området kvalitet är Teknikförvaltningens prioriterade utvecklingsområde
God tillgänglighet till våra tjänster
För år 2018 redovisas resultat från Kollektivtrafikbarometern, kundenkät för avfallshantering, Servicemätningen, SCBs medborgarundersökning samt Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK). KKIK-resultatet offentliggörs först 2019-01-23.
Inga mätningar är redovisade under 2018 i Insikt, markupplåtelse.
Upplevelser och tillgänglighet

Ärendenr 2018/6] Datum 2019-01-24

”Synpunktshanteringen” ger ett inflöde av synpunkter från medborgarna. Som tidigare så
får tekniska nämnden flest synpunkter av regionens förvaltningar. Förvaltningen arbetar
strukturerat med att besvara och avsluta synpunktsärenden och har varit framgångsrika i
det.
Genom ”Kollektivtrafikbarometern” får kollektivtrafikenheten regelbundna kundnöjdhetsmätningar. Mätningen görs en gång i månaden och ca 100 individer tillfrågas vid varje mätning. Frågorna ställs både till kunder och till icke-kunder, dvs till allmänheten.
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Period

Nöjdhet med senaste resa
(”Om du tänker på din senaste
resa med kollektivtrafiken, hur
nöjd var du med den?”)

Jan-nov 2017

Nöjdhet sammanfattningsvis
med kollektivtrafiken (”Hur
nöjd är du sammanfattningsvis
med kollektivtrafiken?)

Jan-nov 2017

Jan-nov 2018

Jan-nov 2018

Kollektivtrafiken
på Gotland
80 % nöjd, 10 % *
missnöjd

Riksgenomsnittet

82 % nöjd, 4 %
missnöjd
33 % nöjd, 35 %
missnöjd

79 % nöjd, 9 %
missnöjd
51 % nöjd, 17 %
missnöjd

32 % nöjd, 38 %
missnöjd

53 % nöjd, 16 %
missnöjd

76 % nöjd, 10%
missnöjd

*Resterande upp till 100 % räknas
som varken nöjd eller missnöjd

Tidigare undersökningar visar att resenärer är troliga att vara mer positiva än icke-resenärer.
Möjligtvis visar ovanstående tabell samma sak. De som reser är nöjda med resan, men i
”nöjdhet med bolaget” visar sig missnöjet av framförallt icke- och sällanresenärer bl a kring
turtäthet och avgångstider. Det ska dock noteras att nöjdheten med senaste resan har ökat
lite sedan samma mätperiod 2017. Verksamheten arbetar med förbättringar och öppnar sig
aktivt för synpunkter från allmänheten. Se nedan under avsnittet Delaktighet.
Servicemätningen 2018
I ”Servicemätning via telefon och e-post” som genomförs varje år, har förvaltningen mätts
inom områdena gator och vägar, vatten/avlopp, avfall, slam, mark, trafik, kollektivtrafik
och färdtjänst. Alla områden anslutna till förvaltningens kundtjänst. Frågor inom områdena
kan (av växeln) kopplas i första hand till kundtjänst, men kan även hamna hos och besvaras
av flera verksamheter i förvaltningen. Noteras kan att resultat även finns för hela Region
Gotland och dessa kan avvika från nedanstående redovisning.
Årets undersökning visar att ”information” och ”intresse och engagemang” är styrkor för
förvaltningen i mätningen. Information, dvs om att handläggaren bara svarar på frågan eller
ger tips och hänvisningar mm, är värdet ”god” 75 % - en ökning med ca 20 % från 2017.
Resultatet är minst i nivå än likvärdiga kommuner. För ”intresse och engagemang”, dvs om
handläggaren svarar pliktskyldigast eller visar intresse för frågan har värdet ”god” ökat med
44 % från 2017 till 88 %. Resultatet är bättre än hos likvärdiga kommuner. Värdena för
svarstider för e-mail och bemötandet hos handläggarna, ligger på samma nivå som tidigare
64 % resp 88%. En betydande förbättring har gjorts i angivande av avsändaruppgifter vid
mailkontakt, där värdet ökat från 71 %, 2017 till 89 %.
Årets undersökning visar att värdena för 2017 års styrkor ”tillgänglighet” och ”svar på frågan” har försämrats och är nu förbättringsområden.
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Verksamheterna kommer nu att arbeta igenom resultaten och finna åtgärder för att bevara
de goda resultaten och förbättra områden med sämre resultat.
Kundtjänstenheten har ökat tillgängligheten genom minskad väntetid i telefon. Detta har
varit möjligt tack vare god personalplanering, motiverade medarbetare och ett välfungerande team. Under hela 2018 har drygt 36 320 telefonsamtal inkommit. Totalt hanterar
kundtjänsten ca 63 000 ärenden. Den marginella ökningen i väntetid under oktober till december berodde på ett antal tillfälliga sjukdomsfall.
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Effektiva processer
Avfalls- och slamhantering
En kundenkät för avfallshantering har genomförts under september 2018 genom
Rangola/Prifloat. Totalt har 600 enkäter skickats ut fördelat på 300 lägenhetsinnehavare
och 300 villa-, fritidshus- och övriga fastighetsägare. Antal svar är 320 stycken vilket motsvarar 53 % svarsandel.
I nedanstående tabell redovisas samlat positivt omdöme skala 1-5 där 4-5 är positivt.
Enhet

Andel positivt värde

Kommunens avfallshantering
Återvinningscentraler
Återvinningsstationer
Slamhantering (har ej mätts tidigare)

81 %
88 %
73 %
73 %

Medelvärde deltagande
kommuner
85 %
88 %
66 %

Enkäten omfattar kundernas synpunkter på såväl fysisk hantering av avfall som tillgänglighet, bemötande och information. Tidigare mätningar har inte gjorts på samma sätt, så en
förändring över tid kan inte göras, däremot kan en benchmarking gentemot andra deltagande kommuner samt gentemot ett medelvärde göras.
Resultaten ovan visar att de positiva värdena för den samlade avfallshanteringen ligger något under medelvärdet. De positiva värdena för återvinningscentraler ligger på nivå för medelvärdet samt när det gäller det sammanfattande värdet för återvinningsstationer ligger det
över medelvärdet för deltagande kommuner. En försiktig slutsats utifrån materialet är att
vår process för avfallshantering samt tillgängligheten fungerar väl och uppskattas av medborgarna.
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Slamverksamheten ingick i kundenkäten och 300 enkäter skickades ut till fastighetsägare
fördelat över hela Gotland. Svarsfrekvensen var 55 % eller 166 unika svar.
Av de abonnenter som svarade på enkäten var 73 % positiva till Region Gotland som leverantör av tjänsten. Medelvärdet för de kommuner som deltog i undersökningen var 72 %
positiva. Tydliga utvecklingsområden för Region Gotland är följande:
 Information om slamhantering
62 % positiva
 Hemsidan som informationskanal
48 % positiva
 Tillgänglig personal
48 % positiva
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I lämnade frisvar återkommer abonnenters önskemål och behov av avisering via sms både
före och efter slamtömning, möjlighet till onlinebokning samt att en mera precis tidpunkt
för hämtning kommuniceras med abonnenten.
Ett av syftena med att bilda den nya avfallsavdelningen från 2019 är att samla kundsynpunkter, utvecklingskompetens och operativ verksamhet under en avdelning och med en
och samma chef. En ny avfallsplan ska under 2019 tas fram för Region Gotland och den
kommer att sätta färdriktningen för Gotlands framtida utveckling inom avfallsområdet.
Dessa åtgärder ska ge förutsättningar för att intensifiera arbetet mot det strategiska målet
Gotland som ekokommun.
Verksamhetsmått- avfall
Branschorganisationen Avfall Sverige samlar in avfallsstatistik från landets kommuner och
regioner samt tar fram och redovisar nyckeltal för avfallshantering. Avfall Sverige sammanställer även fyra sammanvägda index som avser kundnöjdhet, miljö, återvinningscentraler
(ÅVC) samt bästa avfallskommun totalt sett. Resultatet för olika index visas i tabellen nedan.
Index (2017)

ÅVC-index
Miljöindex
Kundnöjdhetsindex
Sammanvägt index

Poäng

Plats av antal kommuner

62,8
70,6
83,2
-

65 av 151
53 av 216
53 av 134
- av 98

För ÅVC- verksamheten påbörjades ett utvecklingsprojekt under 2017, som fortfarande
pågår. För deponiverksamheten har utbyggandet av en ytterligare deponicell i Slite påbörjats under 2018.
I nedanstående tabell redovisas verksamhetsmått för avfallsverksamheten 2016-2018.
Insamling av avfall

Mängd insamlat mat- och restavfall1
-

varav insamlat komposterbart(= matavfall)
varav brännbart avfall

2018*
Total
Kg per
mängd i
person
ton

2017
Total
Kg per
mängd i
person
ton

2016
Total
Kg per
mängd i
person
ton

10 295

164

10 500

167

10 949

174 (212)

3 739

59

3 600

57

3 792

60

5 554

88

5 188

83

Mängd tidningar och förpackningar
6 000
95
8 070
128
9 258
147 (70)
(exkl. well)2
Total mängd insamlat hushållsavfall3
39 121
622
32 377 515 (513)
*Uppgifter för 2018 är preliminära och tas fram kvartal 2, 2019. Siffror inom parentes är medeltal för alla
kommuner. Vid beräkning av mängd per person har invånarantalet justerats med hänsyn till fritidshus,
gästnätter och arbetspendling (2016: 62 897personer).
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Hantering av avfall

2018
Andel i %

2017
Andel i %

Andel materialåtervinning hushållsavfall inkl. biologisk behandling
-55 (39)
(central behandling och hemkompostering)
Andel matavfall som behandlas biologiskt så att både växtnäring och
-55 (20)
energi tas tillvara (endast rötning)
Siffror inom parentes är medeltal för alla kommuner. Uppgifter för 2018 tas fram kvartal 2 2019

2016
Andel i %

54 (39)
53 (27)

1 Uppgift

från mottagaranläggning
Uppgift från förpacknings- och tidningsinsamlingen
3 Förpackningar och tidningar, elavfall, farligt avfall, grovavfall, mat- och restavfall
2
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Avfallsmängderna totalt och per person ökar vilket beror på antal kunder från 2016. Uppgifter om total mängd hushållsavfall är osäkra på grund av att mängduppgifter för grovavfall är osäkra.
Region Gotland har i jämförelse med landets kommuner en hög andel materialåtervinning
av hushållsavfallet. Bidrag till detta är en stor andel utsortering av matavfall och en stor
mängd insamlade tidningar och förpackningar. Utsortering och återvinning av grovavfall
kan förbättras och utvecklas. Arbete har påbörjats för utsortering av så kallad kommunplast
för materialåtervinning på sikt.
Trots att en stor andel hushåll väljer att hemkompostera sitt matavfall, är andelen matavfall
som samlas in för central biologisk behandling stor. Region Gotland har i jämförelse en
mycket hög andel nyttjande av matavfall så att både energi och växtnäring tas tillvara. Utfallet ligger över det nationella etappmålet för matavfall på minst 40 procent rötning 2018
som regeringen har beslutat om. 41 kommuner uppnår målet 2017.
Verksamhetsmått VA-verksamheten


Debiterad vattenmängd skall utgöra minst 85% av producerad mängd.
Den debiterade vattenvolymen under 2018 uppgick till 3 207 229 m3 av levererad
vattenmängd 3 927 837 m3 vilket innebär 82 % av den producerade mängden. Detta
värde ligger precis under målvärdet och förklaringen är ett par stora vattenläckor och
extra underhållsspolning pga. flera års besparing. och är sämre jämfört med 2016.
Differensen är vattenläckage, underhållsspoling av ledningsnätet, brandbekämpning
och ”svinn”.



Vatten med godkänd kvalitet skall produceras och distribueras dygnet runt.
Under 2017 har 1082 vattenprover tagits enligt kontrollprogrammet. Totalt 11 av
dessa har bedömts som otjänliga, flera av dessa är höga halter av Bor. Värdet är
högre än Livsmedelverkets gräns men under WHO’s gräns, varför Regionen har fått
dispens av tillsynsmyndigheten.



Alla reningsanläggningar skall uppfylla ställda krav.
Under 2018 har reningsverken i Visby, Klintehamn samt Slite fungerat bra. Resultatet
av utsläppskontrollen visar på god funktion på reningsverken.
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Övrigt
Allt fler avdelningar har utvecklat och förbättrat sina hemsidor och fler tjänster erbjuds nu
som e-tjänster. T ex möjlighet att ställa sig i kö för båtplatser och fiskebodar samt uppsägning av kontrakt av hamnavdelningens tjänster. Ansökan om parkeringstillstånd, transporttillstånd mm finns sedan tidigare.
Även internt arbete görs med att förbättra mallar, beställningar, projektdirektiv, upphandlingar och arbetssätt. Och som tidigare nämnts gemensam utveckling av processer med
andra förvaltningar och med deltagande av flera avdelningar från TKF.
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Delaktighet
Workshops, referensgrupper, kundmöten, entreprenörsträffar m fl mötesformer förbättrar
kvaliteten på förvaltningens tjänster och har genomförts av flera verksamhetsområden under perioden. T ex deltog ca 250 medborgare runt om på Gotland i påverkansmöten gällande kollektivtrafiken och Trafikförsörjningsprogrammet 2030. Drygt 75 synpunkter/önskemål framfördes och möjlighet fanns också att lämna in synpunkter digitalt på Region
Gotlands webbplats.
Fastighetförvaltningsavdelningen har utvecklat sina kundmöten. Detta har gjorts genom att
vid möten även inkludera företrädare från TKFs andra avdelningar och andra förvaltningar
som utfört tjänster inom FFAs område. Arbetet har givit ett positivt resultat med förbättrade kundkontakter.
Infracontrol – ett system för felanmälan och synpunkter från medborgare infördes under
2016 och utvecklingen av systemet fortsätter kontinuerligt. Alla verksamheter inom gataoch parkavdelningen arbetar i systemet och det har gett positiva effekter genom en mer
noggrann dokumentation.
SCBs medborgarundersökning 2018
Region Gotland deltog under 2018 i SCBs medborgarundersökning. Svarsandelen för hela
Gotland blev 44 %, en minskning från 2016 då svarsfrekvensen var 49 %.
Nöjd-region–index, dvs hur ser medborgarna på Region Gotland som en plats att leva och
bo på inkluderar bl a frågeområdet Kommunikationer. Gotlands indexvärde inom Kommunikationer är 57, dvs en liten höjning från 2016 men under genomsnittet på deltagande
kommuner (60).
Nöjd-medborgar-index omfattar frågor om hur medborgarna ser på kommunens verksamheter och bedömer bemötande och tillgänglighet i dessa. För Region Gotland har NMI
ökat från 39 (2016) till 51. Intressanta områden för TKF är indexvärdet för gång- och cykelvägar samt gator och vägar, som båda ökat sen med ca 5 sen 2016 och nu ligger på 51
resp 50. Värdet för renhållning och sophämtning har ökat marginellt (63, 2016) till 65 och
detsamma gäller för vatten och avlopp (53, 2016) till 57. Alla regionens indexvärden ligger
dock under genomsnittsvärdena.
Nöjd-inflytande-index, dvs hur ser medborgarna på sitt inflytande i kommunen ger inga
svar riktade direkt till TKF. På regionnivå är värdet 40 och har ökat jämfört med 2016 då
det var 31. Alla de fyra ingående frågeområdena kontakt, information, påverkan och förtroende har fått högre nöjd-inflytande-värden. Förvaltningens arbete med att förbättra kundtjänstens tillgänglighet samt utåtriktade aktiviteter för delaktighet som workshops och
kund- och entreprenörsmöten bör ha bidragit till ökningen.
Handlingsplan för miljöarbete inom tekniska förvaltningen 2017-2020
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Varje nämnd har ansvar för att uppfylla Region Gotlands miljöprograms övergripande mål
genom åtgärder i de egna verksamheterna.
TKFs handlingsplan har, inom programmets fokusområden energi-klimat, vatten, hållbara
val samt naturen mångfald, under 2018 bl a omfattat aktiviteter inom medarbetarnas kompetens och medvetenhet i miljöfrågor. Där kan nämnas en inventering av kompetens och
behov av utbildning inom området.
Inom avfallsområdet har framtagandet av en avfallsplan påbörjats och försök bedrivs med
återbruk på Visby återvinningscentral. Under rubriken energieffektivisering har åtgärder för
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att minska energiförbrukning och utsläpp från transporter påbörjats. Avsikten är att konvertera transporter till el, gas mm. Konvertering till gas är klar men inte till el.
När det gäller vattenförsörjning och avloppshantering har förvaltningen satt in snålspolande munstycken i egna fastigheter, genomfört informationskampanjer för vattenbesparing
samt tagit fram en dagvattenstrategi.
Ett ytterligare antal planerade aktiviteter kommer att genomföras under perioden för handlingsplanen fram till 2020.
5.1

Inkomna synpunkter

Områden med positiva synpunkter

Områden med negativa synpunkter

Kollektivtrafiken: Resenärer inom den särskilda kollektivtrafiken, dvs färdtjänst och sjukresor, är nöjda med tjänsten.

Den del av allmänheten som inte använder kollektivtrafiken är mest negativ till kollektivtrafiken. De som åker kollektivtrafik på Gotland är lika nöjda som riksgenomsnittet .
Avfall: Det har kommit synpunkter på komposteringspåsarna i plast. Dessa synpunkter har kommit både från
både allmänheten och vår entreprenör.
FFA: Många negativa synpunkter angående tillgången på
parkeringar på lasarettsområdet.
Hamnen: Det har inkommit synpunkter som berör kryssningsverksamheten. Det är till huvuddelen synpunkter på
anslutningsvägar, gångstråk samt bron och inte på den direkta hamnverksamheten.

Region Gotlands seminarier om vatten under Almedalsveckan

Säkra dricksvattnet;
Varför kan inte RG ge bevattningsförbud för enskilda
Bevattningsförbud
Kalkindustrin pumpar ut mängder med vatten
Vattendomen Tingstäde träsk som ger en begränsning av påfyllnaden

TKF’s kampanj för ”Kranmärkt” dricksvatten

Utskick av SMS vid driftstörning;
Rutinen om vem som ska ha
Hur många sms per störning
Svenskan/förkortningar mm
Datarösten ”Elin” pratar inte gotländska
Finns ingen information om vad VA-verksamheten gör!

ÅVC: Positiva kunder till den servicenivå som erbjuds på
våra ÅVC:er.

Privata fastigheter: Många ärenden via InfraControl om
överhängande vegetation mot gator och gång- och cykelvägar som skymmer sikten på privata fastigheter.

Almedalsveckan: Beröm för blomsterarrangemang och
Enskilda vägar: Den blöta hösten 2017 samt vintern
framförallt kombinationen av säkerhetsmedvetenhet kopp- 2018 gav många synpunkter om skicket på enskilda vägar
lat mot färgprakt.
med statsbidrag och på enskilda vägar utan statsbidrag.
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Klotter: Ökad förekomst av klotter på skyltar, bänkar,
fastigheter, betongbaggar, murar m.m.
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Åtgärder
Kollektivtrafiken: Kundnöjdheten inom den särskilda kollektivtrafiken ska bibehållas eller öka.
Kollektivtrafiken: Till den allmänhet som inte åker kollektivtrafik bör vi jobba med attitydförändring och positionering.
Avfall: Tanken är att göra ett pilotprojekt tillsammans med Ragn-Sells eftersom de har efterbehandlingen av matavfallet. Projektet kommer att testa en komposteringspåse i papper för att se om resultatet faller väl ut.
FFA:TKF har tillsammans med HS tittat över parkeringssituationen på Visby Lasarett, arbetsgrupp har startat samt genomfört vissa åtgärder, t ex personalparkering
Hamnen: Efter genomförd säsong planeras det för flera olika utvärderingar av kryssningsverksamheten inom regionen. Hamnavdelningen kommer själva primärt utvärdera den direkta hamnverksamheten och logistiken på hamnområdet för att hitta förbättringsområden.
VA-plan tydliggör VA-verksamheten och dess utveckling
Privata fastigheter: Gata- parkavdelningen lämnar en folder som heter ”Klipp häcken!” vid den aktuella fastigheten
där det framgår vilket ansvar man har som fastighetsägare enligt Plan- & bygglagen 3 kap §.
Enskilda vägar: Under våren 2018 genomfördes ett stort arbete för att återställa enskilda vägar med statsbidrag till
ett gott skick enligt Trafikverket som genomfört inspektion. Enskilda vägar utan statsbidrag har Region Gotland inget
ansvar för.
Klotter: Anmäler klottret omedelbart till vår entreprenör enligt ramavtal för åtgärd och polisanmälan. Har varit ett
ökande problem under 2018.

Tabell 1: Sammanställning analys inkomna synpunkter 2018

Planerings- och utvecklingsavdelningen, VA-avdelningen, FFA, gata- och parkavdelningen
och hamnavdelningen har fått negativa synpunkter som man på olika sätt tar hand om.
Kollektivtrafiken har varit ett prioriterat område 2018 och åtgärder har genomförts och
kommer att genomföras enligt ovan. Även avfallsverksamheten är under utveckling och
planerar för att ta hand om den negativa kritik som kommit fram. Parkeringsfrågan bl a
inom lasarettsområdet har varit i fokus sen tidigare och FFA tillsammans med HSF arbetar
för en lösning. En utvärdering av hur hamnens arbete påverkats av kryssningskajen kommer att göras.
En slutsats av inkomna synpunkter är att tidig kommunikation med medborgare och näringsliv kan förebygga många negativa synpunkter. Förvaltningen arbetar redan proaktivt
och kommer att intensifiera detta arbete.
Vi kan också se att mycket i våra verksamheter är uppskattat av medborgarna och positiva
synpunkter framkommer.
5.2

Digitalisering

Fastighetsförvaltningsavdelningens arbete under året har varit fokuserat på att få igång den
webbfelanmälan, som släpptes till våra kunder under våren. Tjänsten fick positiv respons
och har utvecklats och förbättrats under hösten. Viss processutveckling har gjorts bl a för
att strukturera Incit – system för fastighetsförvaltning.
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Gata/parkavdelningen har infört Infracontrol i alla sina verksamheter. Införandet har lett
till förbättrad dokumentation, men också inneburit viss ökad administration. Utvecklingsområden finns fortfarande och arbetet fortsätter.
Hamn- och VA-avdelningen har förbättrat sina hemsidor samt utvecklat fler e-tjänster.
En förbättring av gränssnittet gentemot kunder har gjorts i avfallshanteringssystemet
EDP/Future. Våra kunder kan nu logga in och titta på sin personliga kundsida. Tjänsten
kommer att utvecklas och bli interaktiv.
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Arbetet är genomfört att digitalisera handläggning av sjukresor i systemet Treserva. Systemet ger en säker och korrekt dokumentation och rättssäkerhet utifrån de lagar som styr
verksamheten samt enkla statistikmöjligheter.
Utöver det digitaliseringsarbete som finns beskrivet under punkterna ovan bedriver förvaltningen ett arbete med att byta ut tidigare vattenavläsare till ”Smarta digitala vattenmätare”
som kan fjärr avläsas. Den digitala avläsningen kan också användas för att mäta differensen
mellan utgående mängd vatten från vattenverket och förbrukningen i fastigheterna. På så
sätt upptäcks vattenläckage tidigare och även var läckan finns. Ett internt arbete görs också
inom VA-avdelningen där drift- och underhållsplaner digitaliseras och därmed kommer tillsynsronderna att bli i realtid.

6

Medarbetare

6.1

Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutv (mål 23)

Grunden i Teknikförvaltningens uppdrag, både vad avser planering och drift, förutsätter att
medarbetarna är aktiva, utvecklingsinriktade och bidrar till problemlösning i det dagliga arbetet. Chefer och arbetsledare är väl medvetna om nödvändigheten att skapa förutsättningar för och ta tillvara engagemang hos medarbetarna. Att medarbetarna deltar i utvecklingsarbetet är en framgångsfaktor för att TKF ska lyckas med sitt uppdrag.


För att stärka medarbetarnas påverkansmöjligheter har TKFs ledningsgrupp genomfört dialogmöten med samtliga medarbetare inför framtagande av verksamhetsplan under en följd av år. Dialogmötena genomfördes även hösten 2018 och som tidigare bidrog medarbetarna med stort engagemang med synpunkter och konstruktiva idéer.
Många av TKFs medarbetare har bidragit och tagit fram idéer för att utveckla verksamheten inte minst i samband med spara-vatten-frågan.
Många medarbetare har arbetat länge i sina yrken och är därmed väl förtrogna med
verksamheten och sitt uppdrag. Utmaningen nu är att hitta effektiva samarbeten över
gränserna, att använda ny teknik på ett ändamålsenligt sätt och att dokumentera och
säkerställa användandet av processer och rutiner. TKF har under det senaste året intensifierat arbetet med att ta fram och uppdatera medarbetarkontrakt och kompetensutvecklingsplaner till samtliga medarbetare.




Målet är uppfyllt.
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6.2

Ledare skapar förutsättningar för engagemang hos medarbetarna (mål 24)

Hållbart medarbetarengagemang och medarbetarnas syn på om våra ledare skapar de förutsättningar som krävs för att ta tillvara engagemang, kan vi hitta i den under hösten 2018 genomförda medarbetarenkäten. Resultatet visas i ett sk ”hållbart medarbetarindex” och där
framgår att Teknikförvaltningen ligger något under den nivå som Region Gotland som helhet uppvisar (index 75 jmf med index 79). På den specifika frågan om ” Min närmaste chef
ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete” visar TKF ett något ökat värde för de
som svarat ”5”, dvs högsta värdet. För att utveckla och bevara engagemanget krävs att chefer och förvaltningsledning är uppmärksamma på den relation som frågorna innebär. Ytterligare en utvecklingspotential inom området gäller att förbättra måluppföljning och utvärdering.
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När det gäller särskilda aktiviteter inom området kan vi konstatera att verksamheterna kräver engagerade medarbetare för att lyckas med uppdragen. Utöver genomförda dialogmöten, uppdaterade medarbetarkontrakt, uppföljning av avdelningarnas aktivitetsplaner mm
finns arbetsplatsträffar och samverkanssystemet till för att ta tillvara ideér och engagemang
hos medarbetarna.
Målet är uppfyllt.
6.3

Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag (mål 25)

Indikatorerna till målet ”Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag” är:


Medarbetare är insatta i arbetsplatsens mål

Här visar Teknikförvaltningen totalt ett positivt (grönt) resultat på 73 % att jämföra med
Region Gotlands resultat på 84 %. Det är relativt stor variation mellan de olika avdelningarna inom förvaltningen där lägsta resultat visar 60 % och högsta uppgår till max 100%.


Medarbetare upplever att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt

Teknikförvaltningens sammanlagda resultat visar ett positivt (grönt) resultat på 47 % att
jämföra med Region Gotlands resultat på 60 %. Det är även här relativt stor variation mellan de olika avdelningarna inom förvaltningen. Lägsta resultat visar 24 % och högsta uppgår till 91 %.


Medarbetare vet vad som förväntas av dem i sitt arbete

Här visar Teknikförvaltningen totalt ett positivt (grönt) resultat på 83 % att jämföra med
Region Gotlands resultat på 90 %. Återigen kan konstateras att det är relativt stor variation
mellan de olika avdelningarna inom förvaltningen där lägsta resultat visar 69 % och högsta
uppgår till maximala 100 %. Positivt är att det lägsta resultatet har ökat från 60 % till de
nämnda 69 %.
Som tidigare nämnts har förvaltningen ett arbete att göra när det gäller arbete med mål och
uppföljning av dessa.
Medarbetarengagemang (HME) totalt
När det gäller det samlade resultatet för medarbetarengagemanget inom förvaltningen kan
vi konstatera att Teknikförvaltningens samlade resultat är 75 % och Region Gotlands samlade resultat är 79 %. Skillnaderna mellan förvaltningens avdelningar varierar mellan 68 %
”grönt” och 94 % ”grönt”. Sammanfattningsvis kan sägas att de aktiviteter som genomförs
med anledning av resultatet från medarbetarenkäten framgår av de handlingsplaner som arbetas fram per resultatenhet i början av 2019. Ingen samlad bild finns på förvaltningsnivå.
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Målet är delvis uppfyllt.
6.4
6.4.1

Arbetsmiljön ger förutsättn för medarbetaren att bibehålla hälsan (mål 26)
Arbetsmiljö/sjuktal

Förvaltningens sjuktal 2018 är 4,34 %. En liten ökning från 2017 då sjuktalet var 3,97 %.
En förändring 2018 är att männens sjuktal nu är lägre än kvinnornas. Männens sjuktal har
minskat och är nu 3,52 % för perioden jan-nov jämfört med 4,2 % samma period 2017.
Kvinnornas sjuktal har däremot ökat och är nu 7,57 % jämfört med 2,99 % för 2017.
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Enl ovan kan vi konstatera att förvaltningens sjuktal har höjts sedan 2017, men ligger fortfarande under 4,5 % som är målet för Region Gotland. Förvaltningens sjuktal är också
lägre än för regionen totalt där sjuktalet är 5,8 %.
Tidiga rehabiliteringsinsatser är en nödvändighet för att så snabbt som möjligt kunna få tillbaka medarbetare i tjänst. I viss mån får chefer stöd i arbetet med rehabilitering men ett
ökat fokus på frågan bedöms kunna förbättra läget. Företagshälsovårdens tjänster har utnyttjats i stor omfattning och där kan man konstatera att tilldelade budgetmedel inte räcker
till. Budgeten var 145 000 kr och nästan 355 000 kr användes. Framförallt är det tjänsten
”samtalsstöd” som använts i stor utsträckning.
Inga specifika åtgärder har vidtagits för att sänka sjuktalet inom förvaltningen förutom att
införande av Adato under hösten gav anledning till genomgång av regelverk och stödjande
dokument i chefsgruppen.
Målet är delvis uppfyllt.
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6.4.2

Jämställdhet

I Jämställdhetsplan 2016 – 2018 fastställer Region Gotland ett antal aktiviteter riktade mot
uppsatta mål, som ska genomföras och följas upp av förvaltningarna. Teknikförvaltingen
kan kommentera följande:
Mål 1.2
I Region Gotland arbetar kvinnor och män på den sysselsättningsgrad som
önskas.
Kommentar: Eftersom förvaltningen inte har några medarbetare som önskar
högre sysselsättningsgrad har inga åtgärder vidtagits.
Mål 1.3
I Region Gotland överstiger sjuktalet inte 4,5% oavsett kön.
Kommentar: Sjuktalet kommenteras under 6.4.1.
Mål 2.1
Kvinnor, män och personer med annan könsidentitet har likvärdiga möjligheter att kombinera föräldraskap och arbete.
Kommentar: Jämförelse med upplevelsen 2017 kan inte göras eftersom i
medarbetarenkäten 2018 ställdes inte frågan ”om det fungerar bra att förena
arbete med föräldraskap på din arbetsplats”. Dock kan konstateras att i medarbetarenkäten 2017 hade Teknikförvaltningen 84 % gröna svar.
Mål 2.2
Kvinnor och män ska ha likvärdiga möjligheter till uttag av föräldradagar och
vård av barndagar.
Kommentar: Av det totala uttaget av föräldraledighet står kvinnorna för 23
% och männen för 77 % inom TKF 2018. Männen fortsätter att ha det större
uttaget av föräldraledighet.
Vård av barn: kvinnorna har 37 % och männen 63 % av uttaget 2018. 2017
stod kvinnorna för 46 % av uttaget jämfört med männens 54 %.
Uttaget av föräldradagar har förändrats mellan 2017 och 2018. Kvinnornas
andel av uttaget har minskat från 44 % 2017 till 23 % 2018.
När det gäller ledighet för vård av barn har männens uttag fortsatt att öka.
Mål 3.1
I Region Gotland råder nolltolerans avseende kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön.
Kommentar: I förvaltningens årsplan för arbetsplatsträffar ingår genomgång
av rutinen för kränkande särbehandling. Då påminns medarbetarna minst årligen om Region Gotlands syn på kränkningar och hur man ska agera.
På frågan ”Har du under de senaste 12 månaderna varit fri från kränkande
särbehandling på jobbet?” i medarbetarenkäten ger 86 % av medarbetarna
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Mål 4.1

Mål 5.1

Mål 6.1

”gröna” svar. Ett fortsatt arbete enligt ovan i verksamheterna är med andra
ord nödvändigt.
Region Gotland ska verka för en jämn könsfördelning inom samtliga yrkesgrupper.
Kommentar: Könsfördelningen är mycket traditionell - fler män än kvinnor
är utbildade och arbetar inom teknikyrken medan fler kvinnor arbetar i de
traditionella administratörsyrkena. När det gäller tekniska yrken med krav på
högskoleutbildning ser vi en viss utjämning mellan antal män och kvinnor.
I Region Gotland har kvinnor, män och personer med annan könsidentitet
likvärdiga möjligheter till yrkesutveckling och karriärmöjligheter.
Kommentar: Kompetensutvecklingsplaner med individuella och verksamhetskopplade mål finns på individnivå och uppdateras varje år vid medarbetarsamtalen.
I Region Gotland förekommer inte osakliga löneskillnader på grund av kön.
Kommentar: Teknikförvaltningen har under många år bevakat att ingen
snedfördelning av lönerna sker utifrån kön. Årliga analyser visar att så inte
heller är fallet. Utmaningen vad avser löneskillnader är att de kvinnodominerade yrkesgrupperna ligger lägre än de manliga teknikerna i samma basintervall. ”Marknaden” är en stor anledning till denna skillnad och svår att påverka. Ev osakliga löneskillnader har också bevakats i samband med löneöversyner de senaste två åren då särskilda satsningar har gjorts.



Rutinen för kränkande särbehandling har behandlats på ett av förvaltningens chefscaféer
under året i samband med en diskussion kring HBTQ-frågor och det material som kan erbjudas från RSF. Några avdelningar visade intresse för informationsmaterialet i form av affischer och kort och chefer uppmanandes att följa årsplanen för innehåll i APT:er och ta
upp ämnet på en sådan under året.



81 % av svaren i medarbetarenkäten är ”gröna” på frågan ”vet du vem du ska vända dig till
på din arbetsplats om du blivit utsatt, eller om du ser att någon annan blir utsatt för kränkande särbehandling?” Resultatet visar att kunskapsnivån inte är låg men att ytterligare information om vart man ska vända sig behövs.
6.5

Medarbetarundersökning 2018

Teknikförvaltnings PAI-värde (psykosocial arbetsmiljöindex) i jämförelse med regionvärdet
i medarbetarundersökningen 2018:
Namn
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Region Gotland
TKF Teknikförvaltningen

PAI
71
72

Vi kan se att Teknikförvaltningens värde står sig väl i relation till regionens helhetsresultat.
Detta trots att resultatet innebär en liten minskning av värdet sen 2017 (74). Det betyder
förstås inte att förvaltningen kan slå sig till ro eftersom även goda resultat måste tas om
hand för att bibehållas. Handlingsplanerna per resultatnivå från enkäten 2017 kommer att
kompletteras med aktiviteter som resp verksamhet finner lämpliga.
En av aktiviteterna som fokuserats under 2018 och som förvaltningen framöver kommer
att återkomma till rör ”hållbart ledarskap”.
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Rekryteringsutmaningar

Förvaltningen har en uppdaterad kompetensförsörjningsplan 2018-2023, beslutad i nämnden, som är kopplad till regionens övergripande plan och innehåller aktiviteter inom områdena attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla.
Som en del i att attrahera medarbetare har vi, med början under 2017, fokuserat på en uppsnabbad rekryteringsprocess. Den har tidigare kunnat vara långdragen och upplevts belastande för rekryterande chefer samtidigt som risken att förlora intressanta sökande varit påtaglig. Som en attraktiv arbetsgivare måste vi också ge snabb återkoppling även till de sökande som inte varit aktuella för den sökta befattningen.
För att bidra till att på sikt säkra kompetensen inom teknikområdet har förvaltningen aktivt
tagit del i utvecklandet av YH-utbildningar inom drift- och underhållsteknik. Många praktikplatser har också erbjudits studerande.
I den nationella satsningen ”Tekniksprånget” deltar TKF, som enda förvaltning inom regionen, och tog i våras emot vår femte terminspraktikant.
För att ytterligare öka rekryteringsmöjligheterna har kontakt etablerats med arbetsförmedlingen. Ett antal nyanlända personer med ingenjörsbakgrund har presenterats och detta
har lett till både anställning och praktikarbete.
I och med beslutet om att anställa ett utökat antal medarbetare för att klara de närmaste
årens utmaningar inom exploateringsområdet har antalet medarbetare inom förvaltningen
ökat. Det har också visat sig relativt lätt att kunna rekrytera till flertalet av dessa tjänster.
Utmaningen för att kunna rekrytera finns främst inom VA-området där ett flertal tjänster
fortfarande är vakanta.
6.7

Ledarskap

Teknikförvaltningen har totalt 27 chefstjänster (förvaltningschef, avdelningschefer och enhetschefer). Därutöver finns arbetsledare som leder den dagliga verksamheten i den operativa driften.
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När det gäller antal medarbetare per chef är snittet i förvaltningen 13. Det kan ses som ett
hanterbart antal i jämförelse med chefer som har upp emot ett 40-tal medarbetare. En viktig komponent, som ofta förbises i det här sammanhanget, är att chefer inom TKF ofta leder en komplex, publik, mediaintensiv verksamhet och har ett flertal specialister med olika
inriktningar inom sina enheter.
Den uppföljning av 2017 års resultat av stresscreening för chefer som genomfördes hösten
2018 visar både förbättring och viss försämring av värdena.
I positiv riktning visar screeningen att chefer som anger problem med utmattning/långvarig stressproblematik har minskat från 32 % 2017 till knappt 29 % i höstens mätning.
19 % (18 %) uppgav problem med sömnen. I relation till andra förvaltningar visar Teknikförvaltningens chefer höga värden. Totalt för regionen lider 22 % (19%) av utmattning/långvariga stressproblem och 14 % uppger sömnproblem. En sak som särskiljer ledarskapet för Teknikförvaltningens chefer gentemot regionens övriga chefer är det massmediala fokus som präglar verksamheten.
För att komma till rätta med de enskilda chefernas arbetsmiljö förs samtal mellan chef och
överordnad chef. Dessutom har ”hållbart ledarskap” varit ett fokusområde vid förvaltningens chefscaféer under 2018. Bl a har rutiner arbetats fram för användning av mail och för
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möten. Resultatet av höstens screening har arbetats igenom i chefsgruppen och åtgärder
kommer att planeras för det kommande året.
6.8

Lönebildning

Inför lönerörelsen 2018 genomfördes en analys utifrån jämställdhet både inom och mellan
tjänsternas basintervall. Inom yrkesgrupperna är ojämnställda löner inte ett problem, däremot finns fortfarande ojämnställda löner mellan yrkesgrupper i samma basintervall, dvs för
likvärdigt arbete. Konkret innebär detta att yrkesutbildade hantverkare har högre lön än
kvinnor som är administratörer. En slutsats är att marknadslöner har styrt männens löner.
I övrigt har ett trendbrott vad avser lönesatsningar skett med början 2017. Förvaltningen
fick godkänt att använda egna medel för att satsa på jämställdhet och bristyrken. De yrkesgrupper som prioriterades beslutades av koncernledningsgruppen och blev 2017 ingenjörer
inom svårrekryterade områden och enhetschefer. Satsningen fortsatte i 2018 års lönerörelse
med prioritering på vissa typer av teknikerbefattningar samt assistenter/administratörer.
En viktig slutsats är att dessa satsningar med ökade lönenivåer har varit en förutsättning för
att ha lyckats i det mycket omfattande rekryteringsarbetet som förvaltningen genomfört under det senaste året.
6.9

Personalvolym

I november hade förvaltningen totalt 323 månadsavlönade medarbetare. 254 män och 69
kvinnor. 298 av det totala antalet var tillsvidareanställda och 26 var visstidsanställda. Motsvarande antal vid samma tidpunkt 2017 var totalt 307 månadsavlönade medarbetare (59
kvinnor och 248 män) varav 276 tillsvidareanställda och 31 visstidsanställda.
Antal tillsvidareanställda årsarbetare i november 2018 var 295 jämfört med november 2017
då antalet var 275. En ökning med 20 har alltså skett. Ökningen av antal medarbetare mellan åren kan hänföras till att antal vakanser inom förvaltningen minskat till följd av att rekryteringsläget förbättrats bl a genom höjda lönenivåer för svårrekryterade grupper. En annan anledning till ökningen av antal medarbetare är den stora satsningen på nyrekrytering
pga exploateringsprojekten.
Medelsysselsättningsgraden i november 2018 var 99,67 % och har alltså ökat något sedan
november 2017 då den var 99,23 %.
När det gäller faktisk arbetad tid totalt framgår av tabellen nedan att differensen mellan
2018 och 2017 är 3,29 %. Detta är en naturlig följd av att antal medarbetare ökat.
Total tid i timmar
Budget
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599 101

2018

2017

496 740

480 913

Diff %
3,29 %

Som vi kan se ovan är den faktiskt arbetade tiden lägre än budgeterad tid. Detta styrks
också när vi tittar på budget i relation till ekonomiskt utfall. Avvikelsen är att vi använt nästan 7,7 miljoner mindre till lön och ersättningar än i budget fram t o m november 2018.
Differensen är att hänföra till att många av de vakanser som fanns nu är tillsatta, men flera
medarbetare har inte varit i tjänst sedan årsskiftet utan påbörjat sina anställningar under vår
och sommarmånaderna.

30 (59)

Region Gotland
Tekniska nämnden

Verksamhetsberättelse 2018

6.10 Oönskade deltider/heltid som norm

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kvinnor är 99,15% och män 99,81 % och
inga oönskade deltidsanställningar finns.

7

Ekonomi

Inom målområdet ekonomi har Teknikförvaltningen ett mål som ska redovisas:


Tillgångarna ska vårdas

Indikatorer för målet om att tillgångarna ska vårdas är
 Andel av VA-budget som avser reinvesteringar,
 Pu-kostnad per m2 för lokaler.
Målet har delvis uppfyllts eftersom endast 35% av budgeten för reinvesteringar inom VAverksamheten använts som planerat.
Den totala investeringsbudgeten för VA-verksamheten uppgår 2018 till totalt 387 939 tkr
och utfallet är 295 993 tkr. Följande investeringsprojekt inom VA-verksamheten avser reinvesteringar:
Projekt

Investeringsbudget,
tkr

Ledningsutbyggnad ospec
Sanering VA-ledningar
Vatten regionala nätet
Ombyggnad vattenverk
Ombyggnad avloppsverk
Fårösunds avloppsverk
Reinvest VA-anläggning
Total

Utfall 2018, tkr

2 427
10 739
2 889
6 338
5 361
14 869
40 000
82 623

3 787
13 211
833
1 223
2 094
5 940
1 624
28 712

Totala reinvesteringar är budgeterade med 82 623 tkr (24 332 tkr) vilket är 21 % av totala
investeringsbudgeten för VA-verksamheten. Investeringsutgifterna för 2018 uppgår till
28 712 tkr (12 970 tkr).
Planerat underhåll per m2 för lokaler har följts upp och utfallet redovisas i nedanstående tabell för perioden 2013-2018.
År 2013
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PU per m2

119

År 2014

120

År 2015

År 2016

År 2017

År 2018

127

96

75

103

För år 2018 har 105 kr per m2 budgeterats. Måttet baseras på en lokalyta på totalt 523 728
m2. I driftbudgeten finns 8 000 tkr budgeterade och i investeringsbudgeten 47 102 tkr. Utfallet på driftbudgeten uppgår till 8 321 tkr och investeringsutfallet är 45 429 tkr.
7.1

Ekonomisk uppföljning och prognos

Tekniska nämndens kostnader och intäkter har periodiserats enligt gällande anvisningar.
Det ekonomiska resultatet är positivt med 212 tkr (63 tkr). I resultatet inkluderas en avsättning till efterbehandling av gamla deponier med totalt 20 328 tkr. I nedanstående tabell redovisas tekniska nämndens budget och utfall för 2018.
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Text

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Budget, tkr

Utfall, tkr

Avvikelse, tkr

1 050 967
-1 176 398

1 082 047
-1 207 266

31 080
-30 868

-125 431

-125 219

212

Enligt anvisningarna ska kostnads- och intäktsutfallet analyseras. I nedanstående tabell redovisas nettokostnadernas utfall jämfört med samma tidpunkt föregående år.
Text

Intäkter
Driftkostnader
Nettokostnaderna

Periodens Utfall 2017, tkr

Periodens Utfall 2018, tkr

1 127 020
-1 251 512

1 082 047
-1 207 266

-124 492

-125 221

Procentuell
utveckling %

-4,0
-3,5
0,6

Nettokostnadernas utveckling innebär att de ökar med 0,6 % i förhållande till 2017. Det
kan konstateras att intäkternas minskning är högre än driftkostnaderna. Intäkternas utfall
minskar med -4,0 % jämfört med utfallet föregående år. Driftkostnadernas utveckling innebär att det minskar med -3,5% jämfört med föregående år.
Intäkternas utveckling har bl.a. påverkats av hamnavdelningens muddringsprojekt i Klintehamn år 2017 som var ett projekt i Trafikverkets regi. De totala intäkterna från Trafikverket uppgick till 20 777 tkr 2017.
För VA-verksamheten uppgår intäkterna till totalt 183 816 tkr, vilket kan jämföras med föregående år då intäkterna uppgick till 175 101 tkr.
För avfallsverksamheten uppgår intäkterna till totalt 103 638 tkr, vilket kan jämföras med
föregående år då intäkterna uppgick till 175 101 tkr.
Driftkostnaderna har minskat med -3,5 % jämfört med utfallet föregående år. Förklaringen
till minskningen är att avskrivningstiderna för anläggningstillgångar har förlängts i och med
övergången till komponentredovisning. För fastighetsanläggningar innebär det sänkta kostnader 2018 med c:a 24 mnkr.
Samtliga nämnder har fått i uppdrag att vidta kraftfulla åtgärder för att minska nettokostnadsutvecklingen till högst 2,5 procent år 2018. Det kan konstateras att teknikförvaltningens nettokostnadsutveckling är 0,6 procent. De åtgärder som vidtagits för att minska nettokostnaderna är följande:
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 Tidredovisning har införts för projektledare på mark och stadsmiljö vilket innebär att
investeringsprojekt och exploateringsprojekt debiteras tid. Intäkter bokförs på enhet
mark och stadsmiljö.
 Uppföljning av investeringsutgifter och driftkostnader har gjorts för att säkra korrekt
klassificering vilket innebär att omföringar har gjorts från driftbudgetens kostnader till
investeringsredovisningen.
 Korterminaler har införts under sommarperioden på kollektivtrafikens bussar vilket har
inneburit ökade intäkter med ca 1 mnkr.
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Det ekonomiska utfallet för Teknikförvaltningen visar att utfallet för 2018 är positivt med
212 tkr. I nedanstående tabell redovisas budget och utfall för Teknikförvaltningens verksamheter inom tekniska nämnden.
Uppdrag

Årsbudget
Intäkter, tkr

Ledning och TN
Projektledning
Skattefinansierat
Avgiftsfinansierat
Fastighetsförvaltning
intäktsfinansierad
Total

Årsbudget
kostnader, tkr

Utfall
Intäkter, tkr

Utfall
Kostnader, tkr

Avvikelse,
tkr

19 459
24 880
179 780
316 144
510 704

-21 556
-27 080
-301 377
-315 684
-510 701

18 994
26 168
171 164
322 063
543 658

-19 583
-27 546
-322 359
-311 748
-526 030

1 508
822
-29 598
9 855
17 625

1 050 967

-1 176 398

1 082 047

-1 207 266

212

Uppföljning och analyser av verksamhetens ekonomiska utfall har gjorts vilket redovisas
tillsammans med kommentarer här nedan.






Ledning och TN redovisar ett budgetöverskott med 1 508 tkr vilket bl.a. förklaras av
att bufferten som budgeterats på nämnden med 528 tkr inte använts.
Projektledning redovisar ett positivt utfall med 822 tkr vilket förklaras av att avdelningen drivit många projekt under året.
Den skattefinansierade verksamheten redovisar en negativ budgetavvikelse med
-29 598 tkr, vilket förklaras av ökade kostnader för avsättning till efterbehandling av
gamla deponier med -20 328 tkr, samt kollektivtrafiken med -10 902 tkr.
För de taxefinansierade verksamheterna redovisas ett budgetöverskott med totalt 9 855
tkr, varav Avfallsverksamheten med 5 252 tkr, VA-verksamheten med 3 786 tkr.
Fastighetsförvaltning som är intäktsfinansierad redovisar ett budgetöverskott med 17
625 tkr. Förklaringen till överskottet beror på minskade kostnader för avskrivningar
av fastighetsanläggningar med ca 24 mnkr.

Under året har tre ekonomiska prognoser lämnats vilka redovisas i nedanstående tabell:
Prognos

Delårsrapport
nr 1, tkr

Prognos

13 517

Månadsrapport i
maj, tkr

-22 280

Delårsrapport
nr 2, tkr

-904

Utfall
2018

212

Vid prognostillfället i delårsrapport nr 1 lämnades en positiv prognos med 13 517 tkr vilket
förklarades av att det var känt att kostnader för avskrivningarna skulle minska.
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I aprils månadsrapport baserat på januari-april lämnades en prognos med -22 280 tkr. Jämfört med prognosen i delårsrapport nr 1 ingick att kostnader för återställning av Slite deponi var beräknad till 38 200 tkr.
Kalkylen för att återställa Slite deponi reviderades till delårsrapport nr 2 och uppgick då till
20 328 tkr. Den ekonomiska prognosen som lämnads då uppgick till -904 tkr.
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7.2

Tekniska nämnden

Kostnader för tekniska nämndens arvoden mm visar på ett överskott med 673 tkr, vilket
redovisas i nedanstående tabell:
Text

Intäkter
Kostnader
Netto

Budget 2018,
tkr

0
-2 097
-2 097

Utfall 2018,
tkr

14
-1 438
-1 424

Avvikelse,
tkr

14
659
673

Verksamhetens kostnader redovisar ett överskott mot budgeten med 673 tkr (688 tkr). De
totala kostnaderna uppgår till -1 438 tkr varav -967 tkr avser kostnader för arvoden.
Den budgeterade bufferten för år 2018 uppgick till 528 tkr.
7.3

Förvaltningsledning

Teknikförvaltningens förvaltningsledning redovisar ett överskott mot budget med 813 tkr
vilket redovisas i nedanstående tabell:
Text

Intäkter
Kostnader
Netto

Budget 2018,
tkr

19 459
-19 459
0

Utfall 2018,
tkr

18 979
-18 166
813

Avvikelse,
tkr

-480
1 293
813

Verksamhetens intäkter redovisar ett underskott mot budgeten med -480 tkr, vilket förklaras av lägre intäkter för lokaler i Graip på Visborg.
Verksamhetens kostnader redovisar ett överskott mot budgeten med 1 293 tkr, vilket i huvudsak förklaras av minskade kostnader än budgeterat mot regionstyrelseförvaltningen.
7.4

Projektavdelningen

Teknikförvaltningens projektavdelning redovisar ett positivt resultat med 890 tkr vilket redovisas i nedanstående tabell:
Text
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Intäkter
Kostnader
Netto

Budget 2018,
tkr

24 880
-27 080
-2 200

Utfall 2018,
tkr

26 168
-27 545
-1 377

Avvikelse,
tkr

1 288
-465
823

Under 2018 har projektavdelningen beviljats ett tilläggsanslag med 2 200 tkr avseende kostnader för hyra av den tillfälliga gångbron vid kryssningskajen. Projektavdelningen är en resultatenhet och som normalt inte har något driftanslag. Projektavdelningen redovisar för
2018 ett positivt utfall med 823 tkr vilket förklaras av att avdelningen drivit många projekt
under året. På avdelningen finns det tre personer som är timanställda och som har 100%
debiteringsgrad vilket genererar ett överskott.
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7.5

Gata- och parkavdelningen

Gata- och parkavdelningen redovisar ett budgetöverskott med 136 tkr vilket åskådliggörs i
nedanstående tabell.
Text

Intäkter
Kostnader
Netto

Budget 2018,
tkr

86 214
-160 370
-74 156

Utfall 2018,
tkr

83 557
-157 577
-74 020

Avvikelse,
tkr

-2 656
2 792
136

Gata- och Parkavdelningen redovisar ett utfall som är positiv med 136 tkr (- 1 381 tkr).
Här nedan kommenteras budgetavvikelser inom Gata- Parkavdelningen:


Driftbudgeten för Lokalgator redovisar ett budgetöverskott med 5 136 tkr (2 141 tkr),
vilket förklaras bl.a. med neddragning av köp från externa entreprenörer. Underhållet
på lokalgator måste dock prioriteras i framtiden för att inte kvalitén skall sjunka för
lågt på våra gator i tätorterna. Det finns en stor underhållsskuld att ta igen kommande
år och framtagandet av en underhållsplan för Region Gotlands gator och vägar kommer prioriteras inför 2020 och framåt.
Driftbudgeten för Enskilda vägar med stadsbidrag redovisar ett underskott med
2 658 tkr (-1 653 tkr), vilket förklaras av den fuktiga hösten 2017 som innebar stora
återställningskostnader under vårens grusvägsunderhåll.
Den gemensamma verksamheten för avfallshantering redovisar ett budgetöverskott
med 2 814 tkr (2 087 tkr), vilket förklaras av lägre maskinkostnader än beräknat.
Återvinningscentralerna redovisar ett budgetunderskott med – 1637 tkr (-1 879 tkr),
vilket förklaras av ökade kvittblivningskostnader för olika fraktioner.
Slam verksamheten redovisar ett budgetunderskott med -3 483 tkr (-2 370 tkr), vilket
förklaras av högre kostnader än budgeterat. Personalkostnader visar ett underskott
med -1 442 tkr. En föråldrad fordonspark har inneburit höga kostnader för reparationer samt övertidstjänstgöring.







7.6

VA-avdelningen

VA- avdelningens verksamhet redovisar ett negativt utfall mot budget med -4 900 tkr
( -7 292 tkr) vilket redovisas i nedanstående tabell:
Text

Ärendenr 2018/6] Datum 2019-01-24

Intäkter
Kostnader
Netto

Budget 2018,
tkr

172 376
-156 280
16 096

Utfall 2018,
tkr

178 280
-167 084
11 196

Avvikelse,
tkr

5 904
- 10 804
-4 900

Här nedan kommenteras budgetavvikelser inom VA-avdelningen:

•

Intäkterna redovisar ett överskott med ca 5,9 mnkr och kan förklaras av att verksamheten utfört många investeringsuppdrag i egen regi.
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Underhållsarbeten på våra befintliga VA-anläggningar både avseende verk och ledningar, material/tjänstekostnaderna redovisar en negativ budgetavvikelse med ca 14,5
mnkr.
VA-verksamheten har haft vakanser på tjänstemannasidan vilket har gett ett överskott
på ca 1,2 mnkr.
Kapitalkostnadernas utfall har ej uppgått till budgeterade medel, utan redovisar ett
överskott med ca 2,4 mnkr. Det förklaras av att en genomgång gjordes i anläggningsregistret i och med införande av komponentavskrivning av bl. a. Va-anläggningar. Det
resulterade i något lägre kapitalkostnader då den genomsnittliga avskrivningstiden förlängdes något för befintliga Va-anläggningar.

I nedanstående diagram redovisas underhållskostnader för ledningsnätet under perioden
2010 – 2018.
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De totala kostnaderna för underhåll av ledningsnätet uppgår till 15,0 mnkr vilket är en ökning jämfört med 2017.
I nedanstående diagram redovisas debiterad mängd vatten jämfört med levererad mängd
vatten.

Vattenleveranser och debitering
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Diagrammet visar att levererat mängd vatten uppgår till ca 3,9 miljoner m3. Debiterad
mängd vatten uppgår till ca 3,2 miljoner m3 vilket innebär att skillnaden har ökat jämfört
med 2017.
Målet är att debiterad vattenmängd skall utgöra minst 85% av producerad mängd. Utfallet
för 2018 visar att målet inte uppnås eftersom endast 82% debiterats.
Den debiterade vattenvolymen under 2018 uppgick till 3 207 229 m3 av levererad vattenmängd 3 927 837. Förklaringen till utfallet är ett par stora vattenläckor och extra underhållsspolning pga. flera års besparing.
7.7

Fastighetsförvaltningsavdelningen

Fastighetsförvaltningsavdelningens bokslut för 2018 innebär ett positivt resultat med
22 036 tkr i förhållande till budget. I nedanstående tabell redovisas resultatet för fastighetsförvaltningsavdelningen.
Text

Intäkter
Kostnader
Netto

Budget 2018,
tkr
510 978
-516 906

-5 928

Utfall 2018,
tkr

543 936
-527 828
16 108

Avvikelse,
tkr

32 958
-10 922
22 036

Fastighetsförvaltningsavdelningen förvaltar vid årsskiftet ca 416 108 m² av region ägda och
107 620 m² inhyrda lokaler totalt 523 728 m².
Här nedan kommenteras budgetavvikelser inom fastighetsförvaltningsavdelningen:



Kostnaderna för avskrivningar av fastighetsanläggningar har minskat med 24 mnkr.
Anslaget för evakueringslokaler har inte använts vilket innebär ett budgetöverskott
med 4 mnkr.
För kommersiella fastigheter redovisas ett budgetunderskott med 6,1 mnkr vilket
förklaras av att fastigheten Kanonen 1 sålts.



7.8

Hamnavdelningen

Hamnavdelningens verksamhet redovisar ett Positivt utfall mot budget med 762 tkr vilket
redovisas i nedanstående tabell:
Text

Ärendenr 2018/6] Datum 2019-01-24

Intäkter
Kostnader
Netto

Budget 2018,
tkr
63 578
-69 033

Utfall 2018,
tkr
66 124
-70 817

Avvikelse,
tkr

-5 455

-4 693

762

2 546
-1 784

Hamnavdelningen visar för 2018 ett överskott med 762 tkr vilket i huvudsak förklaras av
det positiva resultatet inom linjehamnen med 3 443 tkr, kryssningstrafiken redovisar ett
sammantaget underskott med – 2 573 tkr.
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Resultatet fördelas enligt nedanstående tabell:
Verksamhet (tkr netto)
Gemensamt inkl fast
Linjehamnar
Övr. handelshamn
Kryssningskaj
Småbåtshamnar
Summa

7.9

2015
13
1 790
-115

2016
333
2 418
-360

2017
291
2 536
-2 264

-1 158
530

-1 277
1 114

-319
244

2018
437
3 443
-338
-2 878
98
762

Planerings- och utvecklingsavdelningen

Kollektivtrafiken
Kollektivtrafiken utgörs av busstrafik i linjetrafik samt Närtrafik. Närtrafiken kör två dagar
i veckan till närmaste tätort och är öppen för alla. Verksamheten för Kollektivtrafiken redovisar ett negativt utfall mot budget med -6 505 tkr (-7 155 tkr) vilket redovisas i nedanstående tabell:
Text

Budget 2018,
tkr

Intäkter
Kostnader
Netto

15 378
-58 579
-43 201

Utfall 2018,
tkr

16 226
-65 932
-49 706

Avvikelse,
tkr

848
-7 353
-6 505

Verksamhetens intäkter redovisar ett överskott mot budgeten med 848 tkr (-1 973 tkr). Intäkterna från biljettförsäljningen uppgår till 14 486 tkr, samt ett statsbidrag från Trafikverket med 1 740 tkr, (12 934 tkr).
Verksamhetens kostnader redovisar ett underskott mot budgeten med -7 353 tkr (-5 182
tkr). Underskottet förklaras enligt följande:



Kostnader för köp av tjänster från Gotlandsbuss uppgick till totalt -55 671 tkr vilket redovisar ett underskott mot budgeten med – 5 423 tkr.
Kostnader för biogas som ej varit möjliga att fakturera Gotlandsbuss bokfördes
med -750 tkr vilket var en engångskostnad.
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Samhällsbetalda resor
Samhällsbetalda resor utgörs av sjukresor och färdtjänst. Beslut om sjukresa tas inom
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen medan teknikförvaltningen bär kostnaderna. Beslut om
färdtjänstresa tas av färdtjänsthandläggare inom teknikförvaltningen. Verksamheten för
samhällsbetalda resor redovisar ett negativt utfall mot budget med -4 397 tkr (-2 750 tkr)
vilket redovisas i nedanstående tabell:
Text

Intäkter
Kostnader
Netto

Budget 2018,
tkr

3 885
-23 327
-20 748

Utfall 2018,
tkr

4 806
-28 645
-23 498

Avvikelse,
tkr

921
-5 318
-4 397
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Verksamhetens intäkter redovisar ett överskott mot budgeten med 921 tkr (974 tkr). Överskottet hänförs i huvudsak till intäkter för färdtjänst.
Verksamhetens kostnader redovisar ett underskott mot budget med -5 318 tkr (-3 724 tkr).
Kostnadsavvikelsen hänförs till sjukreseverksamheten med -2 535 tkr (-2 200 tkr) och färdtjänsten med -2 160 tkr (-525 tkr). Kostnaderna för beställningscentralen redovisar ett underskott med -293 tkr (-712 tkr).
Mark- och stadsmiljöenheten
Verksamheten för mark- och stadsmiljö redovisar ett negativt utfall mot budget med -5 926
tkr (-1 302 tkr). Budget och utfall redovisas i nedanstående tabell:
Text

Intäkter
Kostnader
Netto

Budget 2018,
tkr

53 114
-55 585
-2 471

Utfall 2018,
tkr

44 085
-52 482
-8 397

Avvikelse,
tkr

-9 029
3 103
-5 926

Verksamhetens intäkter redovisar ett underskott mot budgeten med -9 029 tkr (-8 908 tkr).
Det finns ett antal avvikelser när det gäller verksamhetens intäkter vilka redovisas i punktform här nedan:
 Intäkterna för parkeringsplatser redovisas med totalt 10 459 tkr (11 065 tkr) vilket är
ett underskott mot budgeten med -1 528 tkr.
 Intäkter för parkeringsbevakning redovisas med 2 495 tkr (2 547 tkr). Utfallet innebär
ett underskott med -1 214 tkr.
 Intäkter för fakturering av grävtillstånd redovisar ett budgetunderskott med -2 266 tkr.
Budgeten för 2019 har reviderats för att bli mera realistisk.
 Intäkter för statsbidrag enskilda vägar uppgår till 7 016 tkr vilket är ett budgetunderskott med -1 884 tkr. Budgeten för 2019 har reviderats för att bli mera realistisk.
 För Snäcks camping redovisas ett intäktsunderskott med -390 tkr eftersom verksamheten är helt ofinansierad.
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Verksamhetens kostnader redovisar ett överskott mot budgeten med totalt 3 103 tkr (7 606
tkr). Det finns ett antal avvikelser när det gäller verksamhetens kostnader vilka redovisas i
punktform här nedan:
 Positiva kostnadsavvikelser redovisas inom sanering mark med 4 117 tkr vilket beror
på att verksamheten omfattning inte blivit som planerat.
 Positiv kostnadsavvikelse redovisas även för gator och vägar med 2 577 tkr, tkr vilket
hänförs till mindre kostnader för grävarbeten i gata, samt lägre personalkostnader.
 Kostnader för driften av Snäcks camping redovisas med totalt 780 tkr. Budget saknas
för driften av Snäcks camping beroende på att inga medel anvisats i samband med anskaffningen av anläggningen.
 Störst avvikelse har verksamheten Parkeringsplatser som redovisar ett budgetunderskott med -2 511 tkr vilket förklaras av ökade kostnader för utbyten och underhåll av
parkeringsautomater.
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 För exploateringsverksamheten har ny personal rekryterats under 2018 vilket inneburit
nettokostnader för teknikförvaltningen med ca 1,1 mnkr. Inför 2019 har ramtillskott
begärts med 5 600 tkr men inte beviljats. I begäran har tjänsterna specificerats i detalj.
VA-verksamheten
Verksamheten för planering- och utvecklingsavdelningens VA-verksamhet redovisar ett
positivt utfall mot budget med 9 024 tkr vilket redovisas i nedanstående tabell:
Text

Intäkter
Kostnader
Netto

Budget 2018,
tkr

4 417
-20 514
-16 097

Utfall 2018,
tkr

5 536
-12 609
-7 073

Avvikelse,
tkr

1 119
7 905
9 024

Verksamhetens intäkter redovisar ett överskott mot budgeten med 1 119 tkr. Den positiva
avvikelsen beror på att avdelningen fått intäkter för timdebitering av VA-projekt bla Exploatering Visborg.
Verksamhetens kostnader redovisar ett överskott med 7 905 tkr . Den positiva avvikelsen
beror i huvudsak på lägre konsultkostnader än budgeterat med 4 241 tkr, lägre personalkostnader med 1 921 tkr samt lägre kostnader för program och licensavgifter med 468 tkr.
I nedanstående tabell redovisas Teknikförvaltningens budget och utfall för hela VA-verksamheten:
Text

Intäkter
Kostnader
Netto

Budget 2018,
tkr

176 794
-176 794
0

Utfall 2018,
tkr

183 816
-179 674
4 142

Avvikelse,
tkr

7 022
-2 880
4 142

Regionens samlade VA-verksamhet redovisar ett överskott med 4 142 tkr (1 238 tkr).
Överskottet ska täcka det underskott som redovisades år 2016 med -2 229 tkr.
Avfallsverksamheten
Verksamheten för avfallshantering redovisar ett positivt utfall mot budget med 8 021 tkr
vilket redovisas i nedanstående tabell:
Text

Ärendenr 2018/6] Datum 2019-01-24

Intäkter
Kostnader
Netto

Budget 2018,
tkr

96 688
-67 169
29 519

Utfall 2018,
tkr

94 335
-56 795
37 540

Avvikelse,
tkr

-2 353
10 374
8 021

Verksamhetens intäkter redovisar ett underskott mot budgeten med -2 353 tkr. Intäkterna
uppgår till totalt 94 335 tkr (93 287 tkr).
Totala kostnader för efterbehandling av gamla deponier med -3 757 tkr har omförts till avsättningen för att åtgärda gamla deponier. Totalt -750 tkr har redovisats som en avsättning
för Slite deponin baserat på invägning av deponirester och schaktmassor under 2018.
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Avfallsverksamhetens kostnader redovisar ett överskott med 10 374 tkr vilket förklaras nedan:
 Kostnaderna för köp av tjänster från ÅC och Ragnsells visar på ett budgetöverskott
med 4 775 tkr.
 Personalkostnaderna redovisar ett överskott med 428 tkr vilket bl.a. förklaras av vakanser.
 Kostnader för inköp av kompostpåsar var lägre än budgeterat och visar ett överskott
med 415 tkr.
 Kostnaden för porton har sjunkit och redovisar överskott med 166 tkr.
 Driftbudgeten för reparationer och byggnationer med 600 tkr har inte använts.
I nedanstående tabell redovisas Teknikförvaltningens budget och utfall för hela avfallsverksamheten inklusive verksamheterna för Slite deponi och återvinningscentraler:
Text

Budget 2018,
tkr

Intäkter
Kostnader
Netto

104 035
-104 275
-240

Utfall 2018,
tkr

103 638
-98 477
5 161

Avvikelse,
tkr

-397
5 798
5 401

Den totala nettoavvikelsen för regionens avfallsverksamhet innebär ett överskott med
5 401 tkr (4 408 tkr). Resultatet förs över till det egna kapitalet för avfallsverksamheten.
En särskild avsättning har gjorts för efterbehandling av deponier med -20 328 tkr, vilket
belastat den skattefinansierade verksamheten.
7.10 Externa bidrag

Ärendenr 2018/6] Datum 2019-01-24

Under 2018 har teknikförvaltningen erhållit eller beviljats externa bidrag vilket sammanställts i nedanstående tabell.
Bidragsgivare

Ändamål

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen – beviljat
Statens Konstråd
Trafikverket
Trafikverket
Next-Gen
Vinnova EU-medel
Naturvårdsverket
Tillväxtverket
Tillväxtverket
MSB
EU/Central Baltic
Statliga 1:1 medel
ICLD
ICLD
ICLD
Total

Marksanering Kv Sillen, Visby
Marksanering Renokiosken, Visby
Marksanering ”Gasverkstomten”, Visby
Utsmyckning Visborgsprojektet
Fri kollektivtrafik för ungdomar
Vägunderhåll
Testbäddar Sudret för anl av våtmarker
Testbäddar Sudret för anl av våtmarker
Strandstädning
Kryssningskaj 2018
Infrastruktur Kryssningskaj 2018
Reservkraft vid lasarettet
Byggnation av servicehus Ronehamn
Byggnation av servicehus Ronehamn
Kibah Water Project
Kibaha Styrgrupp år 2
Kibaha Styrgrupp år 3

Driftbidrag,
tkr

Investeringsbidrag,tkr

538
150
200
150
1 740
961
1 999
2 200
600
2 538
2 761
5 000
161
67
407
257
256
5 109

14 876
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De externa bidragen har i huvudsakligen använts till investeringsverksamheten, men även
för driftverksamhet. De flesta av bidragen avser finansiering till fleråriga projekt.
7.11 Riskanalys

Teknikförvaltningen har tagit fram en riskanalys för verksamheterna. Riskanalysen baseras
på bedömningar av sannolikheten att händelser ska inträffa samt konsekvenser av det. Riskanalysen ska åskådliggöra risken för att TKFs verksamheter inte möter ställda krav på leverans av kvalitet, kostnad och tid. Riskanalysen har varit underlag för framtagande av internkontrollplanen 2018. Enligt riskanalysen har följande viktiga risker identifierats:
Brist på medarbetare
Åtgärder - Ta fram en kompetenssäkringsstrategi. Rekrytera. Denna frågeställning hanteras
tillsammans med andra förvaltningar och inom ramen för KLGs verksamhet.
Underhållsskuld i ledningsnätet
Åtgärder - Fondera för det behov som kommer.
Brister i upphandlingen av kollektivtrafiken
Åtgärder - Säkerställa en bra organisation i upphandlingsarbetet. Upphandlingen har nu delats i två delar för att möjliggöra en ordentlig genomgång av styrdokumentet, Regionala
Trafikförsörjningsprogrammet.
Arbetsplatsolycka
Åtgärder - Väl fungerande och förebyggande arbetsmiljöarbete.
Otjänligt dricksvatten
Åtgärder - Etablera vattenskyddsområden, håll kontroll på vattenkvaliteten, HCCP.
Visby hamn kan inte anlöpas
Åtgärder - Arbeta för en investering i reservhamn.
Långvarig störning i oljehamnen
Åtgärder – Hur undvika brist på drivmedel på Gotland?
Chefer går i väggen
Åtgärder – arbeta för ett långsiktigt hållbart ledarskap. Se över chefers arbetsinnehåll
Stort underskott i kollektivtrafiken
Åtgärder – i samband med ny kollektivtrafikupphandling ses strukturen för hur kollektivtrafiken är uppbyggd över.
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Extrem värmebölja leder till brist på dricksvatten
Åtgärder – arbetet med att förbättra dricksvattenproduktionen/försörjningen är centralt i
nya VA-planen.
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7.12 Uppföljning av besparingsprogrammet

Enligt anvisningarna ska nämnden beskriva nuläget av besparingsprogrammet 2017-2019.
En beskrivning ska göras av vilka åtgärder som vidtagits och effekter av dessa på verksamhet och ekonomi. I nedanstående tabell redovisas vilka åtgärder som vidtagits 2017-2018
samt planeringen inför 2019.
Besparing
Minska kostn för grön skötsel
Avveckla eng mindre badplatser
Se över markinnehav
Upphöra med snöröjningen av ens
Minskad skötsel badplatser
Färre IT-licenser
Avveckla driften av Botaniska trä
Tekniska nämnden varor o tjänst
Projektkoordinator, Indragen tjänst
Exploateringsverksamhet timdeb
Timdebitering, investeringar
Tekniska nämnden, varor o tjänster
Indra tjänst verksamhetsutvecklare
Mindre kostnader parksk. Burgsvik
Sänkta kostnader vinterväghållning
Fastighetsskötsel på entreprenad
Överlåta grönskötsel till föreningar
Överlåta vägunderh vägföreningar
Minskat underhåll belysning
Höjda avgifter parkeringsanmärkn
Avgiften för nyttoparkering höjs
Boendeparkering höjs
Interndebitering bygglov
Finansiering via externa projekt
Total

År 2017
200
100
150
1800

År 2018

År 2019

200
100
500
100
195
500
500

2 250

1 895

100
795
100
700
200
100
100
700
600
100
150
83
500
4 228

Kommentar
Genomfört
Genomfört
Genomfört
Genomfört
Ej genomfört
Genomfört, endast 20 tkr 2018
Genomfört
Genomfört
Genomfört
Genomfört
Genomfört
Beslutat inför 2019
Beslutat inför 2019
Beslutat inför 2019, hamnen
Beslutat inför 2019
Beslutat inför 2019
Beslutat inför 2019
Beslutat inför 2019
Beslutat inför 2019
Beslutat inför 2019
Beslutat inför 2019
Beslutat inför 2019
Beslutat inför 2019
Beslutat inför 2019

År 2017 - Besparingar ska verkställas med totalt -5 000 tkr. Tekniska nämnden beslutade
om konkreta besparingar med 2 250 tkr. Resterande 2 750 tkr fördelades proportionellt på
de skattefinansierade verksamheterna. Räddningstjänsten undantas från besparingskrav.
År 2018 - Besparingar ska verkställas med totalt -7 500 tkr. Enligt beslut ska räddningstjänsten spara -2 243 tkr och teknikförvaltningen -5 257 tkr. Teknikförvaltningen har under
2018 genomfört besparingar med 1 895 tkr.
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År 2019 - Besparingar ska verkställas med totalt -7 500 tkr. Enligt beslut i tekniska nämnden ska räddningstjänsten spara -2 243 tkr och teknikförvaltningen -5 257 tkr. Tekniska
nämnden beslutar att inte fördela ut -1 500 tkr i besparingar för 2019.
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7.13 Investeringar

Investeringsutgifterna uppgår till 626,2 mnkr (369,1 mnkr) vilket något högre än prognosen
i delårsrapport nr 2 som uppgick till 609,0 mnkr. Den totala investeringsbudgeten för år
2018 uppgick till 871,7 mnkr (720,6 mnkr).
I nedanstående tabell redovisas större investeringsprojekt under 2018:
Projekt

Investeringsutgift 2018,
tkr

Fastighetsförvärv
Kryssningskaj i Visby
Periodiskt underhåll av fastigheter
Belysning
Elanslutning fartyg i Visby
VA-ledning södra linan
Klintehamn avloppsreningsverk
Kvarnåkershamns vattenverk

93 503
36 715
45 429
15 233
28 070
54 916
26 482
156 118
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Investeringsprojekten redovisas per projekt i bilaga 4.
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Bilagor
Bilaga 1: Sammanställning mål

Perspektiv: Samhälle
Social hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

1.

God folkhälsa

2.

Gotlänningar känner sig delaktiga

Ja

3.

Ett jämställt och jämlikt Gotland

Ja

4.

Alla barn har goda uppväxtvillkor

5.

Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

6.

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för
bibehållen inomregional balans

Prioriterat
utv.område
i VP

Ja

Prioriterad
aktivitet i
VP

Ja

Relaterat
nämndmål
finns
Prioriterat
uppdrag finns

Ekonomisk hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

7.

Ingen bostadsbrist

8.

Alla elever fullföljer gymnasieskolan

9.

Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

10. God tillgång till vuxenutbildning
11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

Ja

12. Ett gott näringslivsklimat

Ja

Ja

Ja

Prioriterat
uppdrag finns

13. Ökad folkmängd

Ekologisk hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

14. Utveckla Gotland som ekokommun
15. Ställ om till lokalproducer och förnyelsebar energi
16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

Ja

17. Gotlands klimatavtryck ska minska

Ja

Ja

Ja

Prioriterat
uppdrag finns
Prioriterade
uppdrag finns

Ärendenr 2018/6] Datum 2019-01-24

18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till
tillväxt över hela ön

45 (59)

Region Gotland
Tekniska nämnden

Verksamhetsberättelse 2018

Perspektiv: Verksamhet
Kvalitet
Mål

19. God tillgänglighet till Region Gotland

Tillämpligt
mål i VP

Ja

Prioriterat
utv.område
i VP
Ja

Prioriterad
aktivitet i
VP
Ja

Relaterat
nämndmål
finns
Prioriterat
uppdrag finns

20. God kvalitet i skolan
21. God kvalitet i vården
22. God kvalitet i omsorgen

Medarbetare
Mål

Tillämpligt
mål i VP

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

Ja

24. Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara
engagemang hos medarbetarna

Ja

25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget
uppdrag

Ja

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren
att bibehålla god hälsa

Ja

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Relaterat
nämndmål
finns

Ekonomi
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

27. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent
av nettokostnaden
28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2
procent av nettokostnaden
29. Soliditeten ska vara minst 45 procent
30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella
statsbidrag
31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas

Ja

Ja

Ja
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32. Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent
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Bilaga 2: Utvecklingsområden och aktiviteter

Utvecklingsområde: Säkra vattentillgången
Avser mål: Säkra tillgången till vatten med god kvalitet
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Projektet kring ett nytt avsaltningsverk i Kvarnåkershamn är påbörjat. Genom
det kan vi säkra vattentillgång på södra Gotland från juni 2019.

x

Projekt pågår för att säkra vattentillgång på Östergarnslandet, Lickershamn
och Roma/Dalhem

x

Utvecklingsprojekt pågår för att få till en bättre vattentillgång. Exempelvis
testbäddar på Storsudret i samarbete Svenska Miljöinstitutet och även samarbete med kalkindustrin för att säkra vattentillgången på norra Gotland

x

Genomförd

Informationsmöten med de olika nämnderna kring VA-plan arbetet har genomförts under vår och sommar 2018

x

Minska vattenförbrukningen på Gata- parkavdelningen och ytterligare utnyttja
vårt Skarphällsvatten med återvunnet vatten från Bingeby istället för rent vatten.

x

Utveckla projektet med vattentunnor på förskolor.

x

Vid nyproduktion och renovering av byggnader föreslå ny teknik som minskar
vår förbrukning av vatten

x

Utvecklingsområde: Kommunikation
Avser mål: Ett gott näringslivsklimat, Ett jämställt och jämlikt Gotland, Gotlänningar känner
sig delaktiga, God tillgänglighet till Region Gotlands tjänster
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Utöka kundmöten med fler linjemöten UAF, HSF; SOF, verksamhetsmöten på
fler nivåer (PA, FS, FE, Gata/Park m.fl.) Fortsätta mötena med RSF/Städ

Påbörjad
x

Kundmöten med våra största kunder. Minst ett protokollfört möte/år med våra
största kunder. Möta kundernas behov. Implementera prognosverktyget för
godsvolymerna i hamnarna.

x

Utveckla kundbemötande utifrånperspektivet. Förbättra hamnavdelningens
förmåga att kommunicera med våra kunder och medborgare

x

Proaktiv arbeta med information / kommunikation i media genom pressmeddelanden, informationsmöten, interjuver mm. Göra medborgare och kunder
medvetna om vilken verksamhet vi bedriver samt hur man kommer i kontakt
med oss.

x

Spara Vattenkampanj
Fortsatt kommunikation för att få ut slam på åkermark
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Genomförd

x
x

Busstidtabellen och web har kompletterats med förklaringar på engelska och
tyska

x

Under våren deltog kollektivtrafikenheten på dialogmöten runt om på ön om
serviceortsutredningen och trafikförsörjningsprogrammet

x

Fortsätta och utveckla entreprenörsträffar

x
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Utvecklingsområde: Digitalisering
Avser mål: God tillgänglighet till Region Gotlands tjänster
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Sjukresor ska digitaliseras in i systemet Treserva

Genomförd
x

Informativ hemsida för hamnavdelningen med digitala tjänster. Utveckling av
befintliga och fler e-tjänster på hemsidan.

x

Fortsatt utbyte av digitala vattenmätare

x

Införande av InfraControl på Gata- parkavdningen i syfte att minska antalet
”in-kanaler” till avdelningen.

x

Att utvärdera mer på kvalitet än på pris i våra upphandlingar

x

Utvecklingsområde: Utvecklad Kollektivtrafik
Avser målen: God tillgänglighet till Region Gotlands tjänster, Långsiktigt goda och stabila
kommunikationer, Gotlands klimatavtryck ska minska
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Nytt trafikförsörjningsprogram

x

Möjliggöra kortbetalning på bussar

x

Utvecklingsområde: Attrahera medarbetare
Avser mål: Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling, Ledare
skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna, Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag samt Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Fortsatt tillämpa coachande ledarskap. Ökad delaktighet och arbetstillfredsställelse hos medarbetarna

Påbörjad
x

Testa koordinerat teamarbete för trafikgruppen på mark- och stadsmiljöenheten
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Genomförd

x

Utveckling i samarbetet mellan kundtjänst och de enheter de arbetar för

x

Genomföra hälsoaktiviteter

x

VA-bladet, Informationsskärmar

x

Samverkan/samordning inom fastighetsserviceenheterna genom att samnyttja
resurser

x

Samtliga projektledare skall gå kontrollansvarig utbildning

x

Samtliga projektledare skall gå ABK utbildning

x

48 (59)

Region Gotland
Tekniska nämnden

Verksamhetsberättelse 2018

Utvecklingsområde: Förenkla – både för medborgare och medarbetare
Avser mål: God tillgänglighet till Region Gotlands tjänster
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Verkställa intentionerna från resultatet av genomlysningen av kundtjänst.
Kundtjänst har ökat sida öppettider från 09:00-15:00 till 07:00-17:00.

x

Rusta upp och tillgänglighetsanpassa Gustavsviks brygga

x

VA-avdelningen finns med i Region Gotlands e-tjänster utbud

x

Tillgänglig hemsida med inform driftstörningar, vårt vatten, kundservice mm

x

Rutiner för interna arbetssätt är tydliga och framtagna

x

Utvecklingsområde: Ekonomi
Avser mål: Regionens materiella tillgångar ska vårdas
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Ta fram en fungerande maskinanskaffningsplan med utbytesplanering på c:a
10 års sikt.
Utveckla skogsinnehavet genom effektiv förvaltning

x
x

Inventera och söka medel för investeringsprojekt

x

Slutföra exploateringen på A7

x

Påbörja sluttäckningsplaner för deponier

x

Starta projektet på Visby ÅVC
Översyn av avfallstaxa

x
x

Aktivt söka efter externa bidrag till olika projekt.
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Fullfölja hamnstrategin. Olönsamma hamnar utan kommersiell verksamhet
skall försäljas.

Genomförd

x
x

Gata/Park avdelningens verkstad genomlyses

x

Databas för interna beställningar inom TKF tas fram

x

Nya kassaskåp är installerade vid Återvinningscentralerna

x

Nya kortterminaler är installerade på kollektivtrafikens bussar

x
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Bilaga 3: Uppföljning av intern kontroll

Den interna kontrollen har granskats under hösten 2018 och resultatet redovisas i nedanstående rapport. Syftet med att granska den interna kontrollen är att säkra att rutiner fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Följande rutiner har följts upp enligt angivna kontrollmål.
Rutin

Kontrollmål

Kontrollmetod

Resultat

Anläggningsregister

Att anläggningstillgångar ägs av
regionen

Genomgång av samtliga
objekt som avser fordon

Delvis uppfyllt – 2 fordon av 54 ägs inte av
Regionen.

Lön

Att lönetillägg är beslutade enligt 25 st stickprovskontroller Uppfyllt - 6 medarbetare
riktlinjerna
har lönetillägg vilka var
korrekt beslutade.

Leverantörsbetalningar

Att leverantörsfakturor avseende 50 st stickprovskontrollparkverksamheten är korrekt be- ler.
räknade.

Taxor

Att prislistan för renhållningstjänster vid ÅVC tillämpas korrekt

50 st stickprovskontroller Uppfyllt- samtliga kundfakturor var korrekt beräknade.

Projektmodellen

Att projektmodellen följs enligt
riktlinjerna

10 st stickprov på nystar- Delvis uppfyllt – projekttade investeringsprojekt direktiven är i huvudsak
kompletta.

Slamhantering

Att verksamheten fungera på ett 25 st stickprov på avvieffektivt sätt
kelser

Uppfyllt – samtliga fakturor var korrekt beräknade.

Delvis uppfyllt- 3 avvikelser av 25 hänförs till
Teknikförvaltningen.

Ärendenr 2018/6] Datum 2019-01-24

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen visar att det finns brister i rutinerna.
Den interna kontrollen fungerar bra.
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Bilaga 4: Ekonomiska rapporter

Ärendenr 2018/6] Datum 2019-01-24

Investeringsutgifter Teknikförvaltningen 2018 enl 22WBL4
Projnr
10001
10407
10408
10410
10411
10413
10414
10415
10416
10417
10418
10420
10421
10422
10423
10503
10566
10567
10568
10575
10577
10586
10588
10594
10620
10622
10623
10624
10625
10626
11015
11016
11017
11018
11200
11231
11232
11233
11234

Projekt
Garantiåtg årligt anslag
Gråboskolan anpassn kök
Södervärnssk anp kök
Stenkyrka skola anp kök
Terra Novask anp kök
Folkhögskolan toaletter
AMV/Kvinnokliniken
Lasarettet ÖNH tillbyggn
Lasarettet AMV C2 norr
Lasarettet omb akuten mm
Solrosen 1 anl konstgräsp
Förstudie nytt badhus
Solrosen ny elkrafsförsör
Meröppet bibliotek
Ankaret 1 o 5 renovering
Sävehuset under garantiti
Busstationen tillbyggnad
Lasarettet driftoptimerin
Västerhejde sk el o oljek
Abborren Låssystem
Abborren ny reservkraft
Säve F-huset
Törnekvior, ny försk Vby
Korpen 03, Omb heldygnsv
Kryssningskaj Visby, gem
Gemensamt partner
Kryssningskaj Muddring
Kaj och barkasskaj
Kryssningskaj Land, Va-an
Kryssningscenter
Lasarettet lokalåtg OVK
Korpen 5 omb Visby norr
Västerhejde kök matsal
Hackspetten 14 01 Renov
Ventilationsåtgärder
Västerhejde sk ventilatio
Kabyssen ventilationsåtg
Korpen Hus 02 omb ventila
Västerhejdesk 02 ventilat

Årsbudget, tkr Utfall, tkr Avvikelse, tkr
395
389
6
4 800
224
4 576
902
214
688
220
0
220
4 333
344
3 989
7 099
60
7 039
161
255
-94
49
49
0
7 531
6 906
625
10 000
913
9 087
5 800
5 655
145
1 500
1 483
17
2 800
2 777
24
500
327
173
8 500
403
8 098
1 000
144
856
-872
0
-872
888
2
886
6 333
4 037
2 296
215
37
178
26 246
2 566
23 680
16 394
5 002
11 392
7 141
3 173
3 968
-9 392
1 112
-10 504
-2 504
7 005
-9 509
13 551
10 640
2 911
-9 284
4 450
-13 734
-15 501
8 766
-24 267
382
4 166
-3 784
-1 379
1 688
-3 067
1 200
552
648
1 300
1 189
111
2 600
1 247
1 353
0
6
-6
14 815
0
14 815
1 300
0
1 300
6 000
4 404
1 596
0
2 938
-2 938
0
445
-445
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11235
11236
11237
11238
11239
11240
11241
11242
11243
11244
11245
11246
11247
11300
11364
11366
11406
11543
11544
11545
11553
11579
11580
11581
11582
11583
11584
11585
11586
11587
11588
11800
11801
11802
11803
11804
11805
11806
11807
11808
11809
11810

Verksamhetsberättelse 2018

Projekt
Lasarettet fläktbyte
Korpen 5 Hus 01 datasal
Västerhejdesk 01B Vent
Norrbackask kök ventilati
Fårösundsk 03 vent PU
Solbergask 01 vent PU
Södervärnsk 01 vent PU
Norrbackask vent PU
Desideria vent PU
Terra Novask vent PU
Bogen 2 Vent PU
Myran Vent PU
Korpen 02 vent i samb PU
Energibesparingsåtgärder
Re invester biobränsleanl
EPC, fas 2
Offentliga toaletter Xkaj
Oljekonvertering fastighe
Elkonvertering fastighet
Tillgänglighet
Hissar ombyggnad
Visby anslutning fiber
Hamnkontoret ombyggnad
Hackspetten 14, 01 matsal
Hackspetten 02 Omb UAF
Pjäsen 12 branddörrar
Solrosen 10 uh verksanp
Stucks 1:292 anp hemtjäns
Ventilen 1 verksamhetsanp
Korpen Hus 01 anp B318
Hackspetten 14 01B renov
Fastighetsansv/PU Invest
Lövsta 2:2 01, oml tak mm
Lövsta 2:2 03 oml tak mm
Södervärns 01 inv uh
Bogen inv underhåll
Myran inv underhåll
Norrbackask inv underh
Vhejde sk 01 inv uh
Desideria 09 inv uh
Fårösundssk Hus 03 IUH
Vhejde Hus 04 IUH Slöjd

Årsbudget, tkr Utfall, tkr Avvikelse, tkr
0
979
-979
0
409
-409
0
791
-791
0
359
-359
0
961
-961
0
181
-181
0
218
-218
0
336
-336
0
209
-209
0
97
-97
0
116
-116
0
63
-63
0
354
-354
12 521
0
12 521
2 012
915
1 098
0
12 798
-12 798
3 568
295
3 273
2 542
623
1 920
1 376
1 062
314
70
73
-3
445
344
101
68
0
68
2 861
548
2 314
50
57
-7
266
266
0
867
867
0
400
387
13
525
793
-268
423
333
90
600
600
0
1 000
872
128
38 300
1 315
36 985
0
2 738
-2 738
0
497
-497
350
2 747
-2 397
0
4 093
-4 093
0
3 769
-3 769
0
4 311
-4 311
4 058
4 058
0
0
1 971
-1 971
1 000
8 857
-7 857
2 795
2 795
0
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11811
11812
11814
11815
11816
11817
11818
11819
11820
11821
11822
11830
12000
12001
12007
12011
12036
12040
12047
12049
12050
12051
12055
12060
12061
12064
12100
12155
12159
12167
12168
12170
12171
12172
12176
12177
12178
12179
12181
12182
12200
12209
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Projekt
Årsbudget, tkr Utfall, tkr Avvikelse, tkr
Korpen 5 Hus 02 IUH
0
2 741
-2 741
Korpen 5 Hus 13 IUH
0
1 144
-1 144
Solbergask Hus 01 inv
600
2 726
-2 126
Lövsta Hus 02 ut inv uh
0
1 347
-1 347
Klinteskolan brandlarm
0
50
-50
Ishallen LSO Brandlarm
0
13
-13
Lasarettet renov balkong
0
1 842
-1 842
Fole skola renov av fönst
0
163
-163
Fårösundssk 03 fasad
0
1 696
-1 696
Blå huset byte brandlarm
0
64
-64
Terra Novask renov klassr
0
279
-279
Byte av vitvaror FÄ
0
794
-794
Ospec gator o vägar
525
170
356
Beläggningsprogram
2 431
2 773
-342
Ensk. Vägar förb. Enl LTP
1 500
1 500
0
Trafiksäkerhetsåtgärd LTP
3 935
3 446
489
Lätt avhjälpta hinder
1 187
0
1 187
Säkra skolvägar
1 917
0
1 917
Cykelplan Visby
2 557
0
2 557
Innerstutv gata torg park
1 000
316
684
Belysn åtgprogr armatur-u
14 494
15 233
-739
Visborg infrastr park
4 614
0
4 614
Utveckling serviceorter
3 681
0
3 681
Trafik, X-kaj
28 278
693
27 585
Information o vägledn X-k
790
176
614
Kvarnåkershamn väg belägg
5 500
2 658
2 842
Belysning reinvestering
5 000
0
5 000
Expl G/M kv Stenhuggaren
1 074
8
1 066
EXPL Kv Kaptenen G/P
4 600
0
4 600
Expl Såpsjudaren Gta et 1
693
0
693
Expl Strukturplan Visborg
4 000
0
4 000
Expl Yttre A7, etapp 1
31 299
1
31 298
Expl Yttre A7, et 2
-461
66
-527
Expl Yttre A7, et 2,proj
12 151
1 231
10 920
Expl Kopparslagaren Visby
669
376
293
Expl Bryggeri väg Österby
200
0
200
Expl Park Yttre A7 et 3
-1
210
-211
Expl Gata Yttre A7 et 3
-13
2 436
-2 449
Expl Kv Bläckfisken gata
800
64
736
Expl Kv Bläckfisk GC-väg
800
13
788
Ospec objekt park
388
420
-32
Lekutrustning
1 524
282
1 242
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12214
12219
12253
12254
12255
12359
12362
12363
12364
12366
12367
12368
12369
12370
12371
12372
12375
12400
12417
12420
12427
12431
12432
12435
12436
12452
12454
12457
12459
12460
12461
12502
12516
12521
12524
12579
12623
12652
12655
12657
12702
12703
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Projekt
Årsbudget, tkr Utfall, tkr Avvikelse, tkr
Murgrönan aktivitetspark
-39
0
-39
Aktivitetspark A7
3 756
219
3 537
Bad&besökpl uppr&förändr
1 038
974
64
Utveckling stadsmiljö X-k
2 587
2 880
-293
Besöksplatser, X-kaj
1 111
731
380
EXPL VA Kv Kaptenen
800
-12
812
Expl VA Såpsjudarere et 1
5
0
5
VA Kopparslagaren i Visby
800
0
800
Expl VA Yttre A7, etapp1
1 976
228
1 748
Expl VA Yttre A7 et2 proj
2 136
0
2 136
Expl VA Bryggeri Österby
200
0
200
Expl VA Yttre A7 et 3
-143
5 774
-5 917
ExVA Sv Spel kv Bläckfisk
1 500
383
1 117
Expl VA Brodösen Terra No
0
115
-115
Expl VA Kv Järnvägen 4 Vy
1 000
0
1 000
Expl VA Bläckfisken
1 500
243
1 257
Expl VA kv Skenet
0
81
-81
Ledningsutb ospec
2 427
3 787
-1 360
Ire till Lickersh va/avl
-573
0
-573
Roma kyrkby va-ledn
4 534
6 199
-1 665
V-garn-k-hamn anl valedn
3 832
2 863
969
VH Botm 1:90 Hallbr 1:10
3 200
34
3 166
Ire By VA
-982
0
-982
VA-ledn "Södra Linan"
47 605
54 916
-7 311
Gnisvärd VA-utbyggnad
9 684
8 137
1 547
Vatten regionala nätet
2 889
833
2 056
Gotlands vattenförsörjn
3 504
236
3 268
VA-ledn Katthammarsvik re
-2 234
452
-2 686
Vattenförsörjning Lojsta
4 000
1 072
2 928
Vattenförsörjning Fårö
3 000
122
2 878
Testbädd Storsuderet
16 000
901
15 099
Roma Vattenverk
0
124
-124
Lickershamn VattenReserv
6 680
405
6 275
Herrvik VV Östergarns Fis
983
14
969
Kvarnåkershamn Avsaltn VV
156 606 156 118
488
Tingstäde VA-ledning
-551
0
-551
Fårösunds AVR
14 869
5 940
8 929
Rökarns pumtstn
2 377
560
1 817
Klintehamn avl ren verk
29 210
26 482
2 728
Katthammarsvik ARV
8 049
126
7 923
Slite deponi
5 880
143
5 737
Återvinningscentraler
6 353
365
5 988
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Projnr
12717
12729
12730
12803
12812
12835
12836
12837
12850
12870
12871
13000
13001
13002
13004
13023
13025
14000
14040
15000
15001
15004
15005
15012
15013
15015
15016
15017
16000
16003
16005
17000
17001
17002
17003
17004
17009
17010
17011
17012
17019
17022

Verksamhetsberättelse 2018

Projekt
Årsbudget, tkr Utfall, tkr Avvikelse, tkr
Hygieniseringsanläggn Fårö
891
0
891
Farligt avfall Skarphäll
1 000
0
1 000
Slamtömningsplatser
1 000
0
1 000
VBY Hamn Förbättr.åtg.
1 992
1 577
415
Rep spont kajanläggningar
5 014
0
5 014
Visby Hamn omb. fender
46
0
46
VBY Elanslutning fartyg
48 566
28 070
20 497
Byte rulltrappor hamnterm
2 000
42
1 958
Förbättring övriga hamnar
80
186
-106
Servicehus Ronehamn
2 010
559
1 451
Rensmuddring Ronehamn
7 000
57
6 943
Reinvestering i VA-anlägg
40 000
0
40 000
Reinv Ljugarn RV nyanslut
0
109
-109
Herrviks intagsledning
0
820
-820
Reinv ny utg ledn t Slite
0
72
-72
Radio kommunikat VV ARV
0
194
-194
Katt-vik ledn reservoar
0
430
-430
Förvärv/ kommande försälj
54 210
93 503
-39 293
Försäljning Fastighet
0
111
-111
Ombyggnad vattenverk
6 338
0
6 338
Omb Katthammarsvik VV
0
26
-26
Omb Lickershamn VV
0
471
-471
Tingstäde ytbeh sedbassän
0
1
-1
Roma vattenverk
0
22
-22
Skalskydd/säkerhet VV
0
363
-363
Garantibesiktn Herrvik VV
0
97
-97
Kvarnåkershamn risk uppst
0
100
-100
Åtgärder Roma VV
0
144
-144
Omb avloppsreningsverk
5 361
110
5 251
Klintehamn ARV fasadrenov
0
1 721
-1 721
Övervakning pumpstn mm
0
263
-263
Sanering VA-ledn nät
10 739
914
9 825
San Ardre Fjärdingsmanv
0
142
-142
San Ardre Kärlekstigen e2
0
2 037
-2 037
San Ardre ledn ovidk vatt
0
38
-38
San Burgsvik Hoburgsv inf
0
529
-529
San Roma Kungsallén inf
0
671
-671
San Ronehamn Kustroddarg
0
165
-165
San Ronehamn Hilda Lustgr
0
41
-41
San Slite Strandv rörsprä
0
0
0
San Visby Segebadengat
0
80
-80
San Visby Stjärngatan
0
4 172
-4 172
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Projnr
17023
17025
17027
17032
22001
22103
22600
22601
22709
22710
22711
22712
Total

Verksamhetsberättelse 2018

Projekt
Årsbudget, tkr Utfall, tkr Avvikelse, tkr
Roma Dagvatten
618
4 423
-3 805
San Katthammarsvik VV+led
0
550
-550
San Slite Othem/Lärbroväg
0
79
-79
VA-ledn Vä-garnP5-Klinthm
0
1 069
-1 069
Reinvestering data/IT
600
301
299
IT,inv fastighetsserv
53
0
53
Maskiner o Fordon
8 000
6 418
1 582
Maskiner o Fordon, VA
0
1 444
-1 444
utveckling Visby
251
0
251
Hållpl-stolpar landsbygd
1 569
0
1 569
Utv serviceorter inkl hpl
1 432
639
793
Busstrafik X-kaj
483
432
52
871 672 626 182
245 490

56 (59)

Region Gotland
Tekniska nämnden

Verksamhetsberättelse 2018

Resultatrapport Teknikförvaltningen 2018 enligt analysfråga
22WBL2
Kod

Verksamhet

11
1
20
21
22
23
24
25
2
31
36
3
51
5
71
72
73
74
75
7
92
94
9

Nämnd- och styrelseverks
Politisk verksamhet
Infrastruktur, skydd mm
Fysisk o tekn. planering
Teknisk verksamhet
Särskilda uppdrag skattef
Gatu- och Väghållning
Parkverksamhet
Infrastruktur, skydd mm
Kulturverksamhet
Fritidsverksamhet
Fritid och kultur
Gemensamt SOF
Vård och omsorg
Näringsliv och bostäder
Hamnverksamhet
Buss- och biltrafik
Vatten och avlopp
Avfallshantering
Affärsverksamhet
Kommungem. administrati
Fastighetsförvaltning, ko
Gemensam verksamhet

Ärendenr 2018/6] Datum 2019-01-24

Total

Intäkter
Årsbudget, tkr

Kostnader
Årsbudget, tkr

Intäkter
Utfall, tkr

Kostnader NettoUtfall, tkr avvikelse, tkr

0
0
-5 000
0
-100 189
-275
-29 884
-39 561
-174 908
0
0
0
0
0
-46 652
-63 578
-19 263
-176 794
-104 035
-410 321
0
-465 738
-465 738

1 569
1 569
8 541
0
80 489
6 206
74 372
59 443
229 051
0
0
0
0
0
50 652
69 033
81 906
176 794
104 275
482 659
0
463 119
463 119

-14
-14
-1 317
0
-98 173
-277
-26 380
-36 107
-162 254
-315
0
-315
0
0
-34 919
-66 124
-21 032
-183 816
-103 802
-409 693
0
-509 935
-509 935

1 438
1 438
4 419
0
81 012
1 819
71 953
53 746
212 948
0
43
43
26
26
45 324
70 817
94 586
179 674
118 968
509 370
20
483 585
483 605

145
145
439
0
-2 540
4 390
-1 085
2 244
3 448
315
-43
272
-26
-26
-6 406
762
-10 911
4 142
-14 927
-27 339
-20
23 731
23 711

-1 050 967

1 176 398

-1 082 211

1 207 430

212
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Teknikförvaltningens resultaträkning 2018
Årsbudget, tkr
inkl TA, OM
Utfall, tkr

Avvikelse, tkr

Resultatrapport på nämndnivå, tkr
Verksamhetens totala intäkter
Verksamhetens totala kostnader
Avskrivningar
Internränta
Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag
Årets resultat

Ärendenr 2018/6] Datum 2019-01-24

Kontrollrad konto 30-88

1 050 967 1 082 210

31 244

-928 658
-181 604
-66 136

-987 411
-159 017
-61 002

-58 753
22 587
5 134

-125 431

-125 219

212

125 431
0

125 431
212

0
212

0

212

212
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Bilaga 5: Redovisning av köp från uppdragsföretag

Köp från uppdragsföretag
Nämnd: Tekniska nämnden

Verksamhet

Beställningscentral till färdtjänst, sjukresor.

Uppdragsföretag

Summa 2018, mnkr

Andel**

2,8 mnkr

100
%

Gotlandsbuss AB

55,7 mnkr

100 %

Ragn-Sells AB
Gotlands Åkericentral
AB
Gotlands Åkericentral
AB

17,5 mnkr

100 %

21,0 mnkr

100 %

4,1 mnkr

19 %

Återvinningscentraler - drift Fröjelstugan AB

3,9 mnkr

22 %

Slamverksamhet

0,7 mnkr

6%

Kollektivtrafik
Avfallshantering – behandling hushållsavfall
Avfallshantering – insamling hushållsavfall
Återvinningscentraler transporter och behandling

SAMRES AB

Fårö slamsugning HB

** räkna andel som del av den totala summan för verksamhetsområdet. Uppdragsföretagens andelar och egen regi ska
tillsammans bli 100 %.

Ärendenr 2018/6] Datum 2019-01-24

Inga nya upphandlingar eller omförhandlingar har gjorts av avtal under 2018.
Verksamhetens omfattning har inte förändrats jämfört med 2017.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/6
24 januari 2019

Mats Renborn

Uppföljning av det internationella arbetet
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av den internationella strategin.

Sammanfattning

I den av regionfullmäktige antagna Internationell strategi för Region Gotland 20172020 anges det att det internationella arbetet ska beskrivas, följas upp och utvärderas
årligen i nämndernas verksamhetsberättelser. Här nedan redovisas en uppföljning av
nämndens internationella arbete.
Partnerskapet mellan Region Gotland och Kibaha Town Council i Tanzania.
Under året har ett avfallsprojekt och en styrgrupp drivits samt avslutats inom ramen
för partnerskapet:
1. Kibaha Avfallsprojekt 2:0 – (2015-2018) har under året avslutats och
slutrapporterats till ICLD. Projektet har gått mycket bra och i ICLD:S feedback
nämns:
Både Gotland och Kibaha har ansträngt sig för att arbeta med de fyra kärnområdena
för lokal demokrati (jämlikhet, delaktighet, transparens och insyn samt
ansvarutkrävande). Flera workshoppar i avfallshantering och utbildning i
projektledning och projektarbete har genomförts i Kibaha med både män och
kvinnor i jämlik situation. Invånare i Kibaha har blivit mer deltagande i avfalls- och
miljöfrågorna genom att det införts en avgift för sophämtning, vilket skapat
engagemang bland invånarna. Kvinnor har inkluderats i ”avfallsinsamlingsgrupper”,
vilket inneburit att de fått en inkomst och därigenom blivit mindre beroende av män.
Kibaha kommun säkerställer på ett bättre sätt att information från administrationen
når ut till invånare. Genom att verka för ansvarsutkrävande och transparens
uppskattar ICLD hur parterna arbetat för att säkerställa att projektmål nås. Flera
spar- och lånkooperativ för social trygghet har inrättats för att bekämpa korruption,
möjliggörande en låneekonomi och en socialt trygg situation för avfallsgrupperna.
Medel har avsatts av Kibaha kommun för att stärka kvinnogrupper ekonomiskt. Det
är tydligt att en stor målgrupp har nåtts. Kibaha kommun utgör genom projektet
numera ett gott exempel och modell för andra kommuner och distrikt i Tanzania. En
ökad förståelse för vikten av miljöfrågor, avfall och sophämtningsavgifter har
etablerats och synliggörande av det ekonomiska värdet av sopor har ökat.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/6

Vid varje gemensam aktivitet i Kibaha eller på Gotland har media bjudits in till
presskonferenser. Teknikförvaltningen har inspirerats av Kibahas månatliga skräpplockardag då alla invånare deltar, vilket möjliggjorde en regional kampanj på
Gotland för att minska nedskräpningen. Kibaha kommun har under de olika
avfallsprojekten lyckats gå från att samla in 8,6 ton sopor/dag 2012 till 53 ton
sopor/dag 2018, vilket visat att projektet uppenbart haft stor inverkan på den lokala
miljön I Kibaha.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att det internationella arbetet fungerat på ett
ändamålsenligt sätt 2018.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-01-24
RS 2018/1124
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till

RS ref RS 2018/1124
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/6
24 januari 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Uppföljning av besparingsprogrammet
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner redovisad uppföljning av besparingsprogrammet.

Sammanfattning

Enligt anvisningarna ska nämnden beskriva nuläget av besparingsprogrammet 20172019. En beskrivning ska göras av vilka åtgärder som vidtagits och effekter av dessa
på verksamhet och ekonomi. I nedanstående tabell redovisas vilka åtgärder som
vidtagits 2017-2018 samt planeringen inför 2019.
Besparing
Minska kostn för grön skötsel
Avveckla eng mindre badplatser
Se över markinnehav
Upphöra med snöröjningen av ens
Minskad skötsel badplatser
Färre IT-licenser
Avveckla driften av Botaniska trä
Tekniska nämnden varor o tjänst
Projektkoordinator, Indragen tjänst
Exploateringsverksamhet timdeb
Timdebitering, investeringar
Tekniska nämnden, varor o tjänster
Indra tjänst verksamhetsutvecklare
Mindre kostnader parksk. Burgsvik
Sänkta kostnader vinterväghållning
Fastighetsskötsel på entreprenad
Överlåta grönskötsel till föreningar
Överlåta vägunderh vägföreningar
Minskat underhåll belysning
Höjda avgifter parkeringsanmärkn
Avgiften för nyttoparkering höjs
Boendeparkering höjs
Interndebitering bygglov
Finansiering via externa projekt
Total

År 2017
200
100
150
1800

År 2018

År 2019

200
100
500
100
195
500
500

2 250

1 895

100
795
100
700
200
100
100
700
600
100
150
83
500
4 228

Kommentar
Genomfört
Genomfört
Genomfört
Genomfört
Ej genomfört
Genomfört, endast 20 tkr 2018
Genomfört
Genomfört
Genomfört
Genomfört
Genomfört
Beslutat inför 2019
Beslutat inför 2019
Beslutat inför 2019, hamnen
Beslutat inför 2019
Beslutat inför 2019
Beslutat inför 2019
Beslutat inför 2019
Beslutat inför 2019
Beslutat inför 2019
Beslutat inför 2019
Beslutat inför 2019
Beslutat inför 2019
Beslutat inför 2019
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/6

År 2017 - Besparingar ska verkställas med totalt -5 000 tkr. Tekniska nämnden
beslutade om konkreta besparingar med 2 250 tkr. Resterande 2 750 tkr fördelades
proportionellt på de skattefinansierade verksamheterna. Räddningstjänsten undantas
från besparingskrav.
År 2018 - Besparingar ska verkställas med totalt -7 500 tkr. Enligt beslut ska
räddningstjänsten spara -2 243 tkr och teknikförvaltningen -5 257 tkr.
Teknikförvaltningen har under 2018 genomfört besparingar med 1 895 tkr.
År 2019 - Besparingar ska verkställas med totalt -7 500 tkr. Enligt beslut i tekniska
nämnden ska räddningstjänsten spara -2 243 tkr och teknikförvaltningen -5 257 tkr.
Tekniska nämnden beslutar att inte fördela ut -1 500 tkr i besparingar för 2019.

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att planerade besparingar hittills genomförts i
huvudsak enligt plan. För 2019 är det angeläget att tekniska nämnden beslutar om
hur ofördelade besparingar med 1 500 tkr ska fördelas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-01-24
RS 2018/1124
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till

RS RS 2018/1124

2 (2)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/131
22 januari 2019

Martin Ekepil Ringelid

Tekniska nämnden

Verksamhetsberättelse 2018
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner Räddningstjänstens verksamhetsberättelse 2018

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse 2018

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Dick Svennefelt
Räddningschef

Skickas till
Regionstyrelsen
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Region Gotland
2018/TN

Verksamhetsberättelse

1 Sammanfattning
Sommarens extrema väder med den långvariga torkan har gett konsekvenser för
räddningstjänsten över hela landet. Räddningstjänsten Gotland har under sommaren
skickat personal till Västmanland 7 personal i 5 dygn. Vi har skickat personal till Ljusdal 5
personer i 5 omgångar om tre dygn. Vi har haft befälspersonal både i internationella staber
och förstärkt ledningscentralen i Täby, samt en person i stab i Dalarna. I samtliga av dessa
fall har vi fått ekonomisk kompensation.
På Gotland så höjde vi våra larmplaner under den mest intensiva perioden av torkan, det
innebär att vi larmat fler stationer vid markbränder initialt vid varje larm. Vi har också gjort
överenskommelser med åkerinäringen och maskinringen där dessa enheter också larmats
initialt vid markbränder. Här kommer det också en kostnad utöver det vanliga, som är
anledningen till ökade personalkostnader mot budget. På grund av dessa åtgärder så har vi
inte fått någon storbrand på Gotland 2018 trots att vi enligt SMHI haft torrast i landet
under några veckor i juli.
Den extrema torkan gjorde att MSB gick ut med riktlinjer till länsstyrelserna om ett utökat
eldningsförbud. Det genomfördes på Gotland i samarbete med räddningstjänsten och
länsstyrelsen på Gotland. Samarbetet löpte mycket bra.
Man kommer under året fortsätta det påbörjade arbetet och investeringar man genomför
för att få en modern och miljöanpassad övningsplats.
Fullmäktige beslöt under december att handlingsprogrammet för LSO skall prolongeras ett
år. Därav skjuts arbete med framtagandet av nytt handlingsprogram med motsvarande tid.
Räddningstjänsten fick under året ett anslag från MSB för att införskaffa en
höghastighetspump. Pumpen levererades under december månad.

Ärendenr / Datum 2019-01-23

Underlag för att utvärdera den nya organisationen vad avser befälsdelen har inkommit.
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2

Händelser av väsentlig betydelse

Sommarens extrema väder med den långvariga torkan har gett konsekvenser för
räddningstjänsten över hela landet. Räddningstjänsten Gotland har under sommaren
skickat personal till Västmanland 7 personal i 5 dygn. Vi har skickat personal till Ljusdal 5
personer i 5 omgångar om tre dygn. Vi har haft befälspersonal både i internationella staber
och förstärkt ledningscentralen i Täby samt en person i stab i Dalarna. I samtliga av dessa
fall kommer vi att få ekonomisk kompensation.
På Gotland så höjde vi våra larmplaner under den mest intensiva perioden av torkan, det
innebär att vi larmat fler stationer vid markbränder initialt vid varje larm. Vi har också gjort
överenskommelser med åkerinäringen och maskinringen där dessa enheter också larmats
initialt vid markbränder. Här kommer det också en kostnad utöver det vanliga, som är en
av anledningarna till ökade personalkostnader mot budget. På grund av dessa åtgärder så
har vi inte fått någon storbrand på Gotland 2018 trots att vi enligt SMHI haft torrast i
landet under några veckor i juli.
Ett av åskovädren över Gotland under juli har slagit ut alarmeringssystemet i Klintehamn.
Renoveringsarbete pågår, kostnaden för arbete och material ca: 150 tkr.
Den extrema torkan gjorde att MSB gick ut med riktlinjer till länsstyrelserna om ett utökat
eldningsförbud. Det genomfördes på Gotland i samarbete med räddningstjänsten och
länsstyrelsen på Gotland. Samarbetet löpte mycket bra i början och i slutet av det utökade
eldningsförbudet, dock har räddningstjänsten den uppfattningen att själva grillförbudet i
egna trädgårdar gällde ca; 1 vecka för länge.
Återigen så har vi haft ett antal haverier på fordonen som vi tidigare köpt in begagnade.
En ladugård/verkstad med gasflaskor brann ned med konsekvenser att trafiken på en av
våra 140 vägar stängdes av under ett antal timmar. Ett antal fastigheter både utrymdes och
inrymdes under en längre tid.

Ärendenr / Datum 2019-01-23

Hösten avlöpte relativt lugnt, trots det så fick vi en tragisk dödsolycka i trafiken under höst.
En större ladugård med stor mängd djur brann ned med stor konsekvens där ett stort antal
djur innebrändes. Dessa två bränder har påverkat personalkostnaderna markant.
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3

Förväntad utveckling

Dra konsekvenser utifrån 112 utredningen som kom den 29 mars 2018. Detta för att se vad
som kan påverka Gotland. Regeringen har inte fattat något beslut efter 112 utredningen, så
just nu inga förändringar.
Förvaltningen ser fortsatta problem med att ha fulla numerärer inom RIB organisationen.
Räddningstjänsten har under lång tid haft svårt att rekrytera personal till landsbygden.
Detta är ett problem som vi delar med övriga riket. Trots att vi förändrat internutbildning
och rekryteringsförfarande, ser vi ingen större ökning av sökande för personalkategorin
räddningstjänstpersonal i beredskap.
Projektet med att klargöra den politiska styrningen för räddningstjänsten, har resulterat att
ett förslag går ut på remiss om att räddningstjänsten samlas under regionstyrelsen från 1
januari 2020.

4

Perspektiv samhälle

Perspektivet samhälle omfattar tre målområden: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet
och ekologisk hållbarhet.
Tekniska nämnden har inte några prioriterade aktiviteter i verksamhetsplanen eller
nämndmål som antingen konkretiserar de övergripande målen eller är satta utifrån
nämndens uppdrag att styra verksamheten.

5

Kvalitet

Räddningstjänsten arbetar med att ständigt följa upp verksamhet och beslutade mål för
utifrån Region Gotlands handlingsprogram för skydd mot olyckor, detta bidrar till
måluppfyllelse (mål nr 19, god tillgänglighet till Region Gotland)

Ärendenr / Datum 2019-01-23

Regionfullmäktige beslutar om handlingsprogrammet inkl. riktlinjerna för Region Gotland
och dess räddningstjänst. I de operativa riktlinjerna uppdras till tekniska nämnden (TN) att
inom ramen för handlingsprogrammet svara för uppföljning samt besluta om ändrade
riktlinjer för den operativa verksamheten.
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Region Gotland
2018/TN

Verksamhetsberättelse

5.1

Uppföljning

Definition

Målvärde 2018

Upprätthålla beslutad
beredskapsnumerär

Normalnivå 75% och miniminivå 100%

Räddningstjänsten genomför snabba
skadeavhjälpande insatser.

Genomsnittsvärde, tid från larm till SOS till
första enhet på plats ska vara (responstid)<
14 min.

Räddningstjänsten skall ge snabb hjälp
till den enskilde. Målet är att denna tid
aldrig skall överstiga 30 minuter.

Detta mäts genom att 10 % av
insatsrapporterna kontrolleras.

Mål nummer 1 är uppnått i stort. 2018 är avvikelsen 13% på normalnivå. Vid ett tillfälle under
året lyckades vi inte uppnå miniminivå.
Mål nummer 2 är uppnått.
Mål nummer 3 är uppnått

Ärendenr / Datum 2019-01-23

5.2

Verksamhetsmått

Räddningstjänst

2017

2018

Totalt antal larm
-varav IVPA (i väntan på ambulans)
-varav brand ej i byggnad
-varav brand i byggnad
-varav trafikolycka
-varav automatlarm

833
206
59
74
94
170

817
166
99
86
78
180
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Region Gotland
2018/TN

Verksamhetsberättelse

6

Medarbetare

Byggnadsnämnden är från den 1 januari 2012 anställningsmyndighet för de medarbetare
som arbetar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. I nedanstående tabell redovisas
uppföljning av personalstatistik för 2018.
Analys av personalstatistik SBF 2017-12-31 och 2018-08-31
(Tv – tillsvidareanställd, Visst – visstidsanställd)
2017-12-31

2018-12-31

Tv

Visst

Totalt

Tv

Visst

Totalt

Räddningstjänst
operativ samt
dagtid

50

2

52

46

6

52

Total

50

2

52

46

6

52

Till detta kommer cirka 115 brandmän i Räddningstjänst i beredskap.
Personalkostnadsutveckling:
Räddningstjänsten har valt att tillfälligt inte tillsätta de vakanser de har för
tillsvidareanställda brandmän inom heltidsstyrkan. Vi har istället anställt några vikarier och
planerar att tillsätta vakanserna i början av 2019, annonsering har skett i höst.

7

Ekonomi

I målområdet ekonomi är målen i styrkortet framförallt finansiella. De målen avser
regionen som helhet och följs upp centralt.

7.1

Ekonomisk uppföljning och prognos

Utfallet efter årets åtta första månader visar ett underskott på 2 893 tkr. Justering har gjorts
för upplupna och förutbetalda intäkter och kostnader.

Ärendenr / Datum 2019-01-23

Budget helår,
tkr
Intäkter
Driftkostnader
Netto

1 451
- 52 676
- 51 225

Utfall helår,
tkr
3 008
- 57 126
- 54 118

Avvikelse
helår, tkr
1 557
-4 450
- 2 893

Kommentar
Prognosen för helåret är ett underskott på 2 893 tkr, vilket innebär att det skett en negativ
förändring utifrån den prognos som lämnades i delårsrapport 2 2018.
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Region Gotland
2018/TN

Verksamhetsberättelse

Räddningstjänsten skall utifrån den minskade ekonomiska ramen på 200 tkr 2018 bedriva
en verksamhet som har en ekonomi i balans. Tekniska nämnden har under året tagit beslut
om åtgärder för att möta upp detta (TN § 138). I beslutet finns två delar, den ena åtgärden
handlar om besparingar inom Räddningstjänsten. Förvaltningen har tagit fram åtgärder för
att minska kostnaderna under 2018. Räddningstjänsten kommer inte rekrytera för den
halvtid som uppstår när en medarbetare går ner till 50 % tjänst i augusti 2018.
Arbetsuppgifterna kommer istället att läggas emot befintlig personal. Utöver detta kommer
man inte att tillsätta 2 vakanser man kommer få under året.
Detta innebär;
½ tid from aug

268 tkr

2 tjänster (ca 4 mån)

319 tkr

Utbildning

400 tkr

Detta har minskat kostnader med 987 tkr under 2018, det är medräknat i prognosen och
påverkar utfallet positivt.
Nämndens förslag att begära tilläggsanslag avseende, för låg kompensation som nämnden
erhöll 2016 och få full kompensation för de faktiska ökade kostnaderna, erhölls ej under
2018 utan beslut togs om kompensation på 600 tkr för RiB-avtal inför 2019.
Begärt tilläggsanslag;
RiB-avtal

700 tkr

OB/Stor helg

337 tkr

Lagstadgad, läkarundersökningar.

100 tkr

Totalt

1 137 tkr

På Gotland så höjde vi våra larmplaner under den mest intensiva perioden av torkan, det
innebär att vi larmat fler stationer vid markbränder initialt vid varje larm. Vi har också gjort
överenskommelser med åkerinäringen och maskinringen där dessa enheter också larmats
initialt vid markbränder. Här kommer det också en kostnad utöver det vanliga, som är en
av anledningarna till ökade personalkostnader mot budget. På grund av dessa åtgärder så
har vi inte fått någon storbrand på Gotland 2018 trots att vi enligt SMHI haft torrast i
landet under några veckor i juli.
Ett av åskovädren över Gotland under juli har slagit ut alarmeringssystemet i Klintehamn.
Kostnaden för renovering, arbete och material ca: 150 tkr.

Ärendenr / Datum 2019-01-23

Återigen så har vi haft ett antal haverier på fordonen som vi tidigare köpt in begagnade.
Övriga händelser som påverkat personalkostnaderna
En ladugård/verkstad med gasflaskor brann ned med konsekvenser att trafiken på en av
våra 140 vägar stängdes av under ett antal timmar. Ett antal fastigheter både utrymdes och
inrymdes under en längre tid.
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Region Gotland
2018/TN

Verksamhetsberättelse

Hösten avlöpte relativt lugnt, trots det så fick vi en tragisk dödsolycka i trafiken under höst.
En större ladugård med stor mängd djur brann ned med stor konsekvens där ett stort antal
djur innebrändes. Dessa två bränder har påverkat personalkostnaderna markant.
7.2

Nettokostnadsutveckling

I nedanstående tabell redovisas räddningstjänstens nettokostnader för helåret jämfört med
motsvarande period 2017.
Periodens
utfall 2017, tkr

Periodens
utfall 2018, tkr

Utveckling %
( heltal )

1 708

3 008

43

Driftkostnader

- 57 374

- 57 126

0

Netto

- 55 666

- 54 118

-3

Intäkter

Kommentar
Nettokostnadsutvecklingen mellan perioderna är minus 3 %. Denna utveckling är i rätt
riktning då verksamheten står inför besparingar även år 2019. Det visar också på det arbete
som verksamheterna gjort med att bromsa nettokostnaderna har givit resultat.
7.3

Investeringar

Räddningstjänstens totala investeringspott är 5 019 tkr år 2018. Periodens utfall för
investeringsutgifter är 1 948 tkr.
Budget Investeringsutgifter

2018, tkr

Investeringspott

5 019

Utfall perioden
Brandutrustning
Övningsplatsen
Fordon
Summa perioden

747
462
776
1 985

2019, tkr

6 000

2020, tkr

6 000

2021, tkr

6 000

Totalt

23 019

Ärendenr / Datum 2019-01-23

Kommentar
På grund av ändrade regler för tillträdet på airside på Visby flygplats så tvingas
räddningstjänstens övningsplats att flytta. Efterforskning av ny plats och bygglov har tagit
tid. Därav har investeringen inte kunnat slutföras under året utan fortsätter under 20192020, kompletteringsbudget kommer att lämnas till Regionstyrelsen.

9 (9)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/3354
13 december 2018

Lars Wahlberg

Tekniska nämnden

Remiss: Promemoria Prövningsmyndighet enligt EU:s
hamntjänstförordning
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avstår från yttrande i ärendet.

Sammanfattning

Regeringskansliet har på remiss tillställt regionen ett PM angående förslag till
förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning.
Detta regeringsförslag förordnar Transportstyrelsen som tillsynsmyndighet av denna
EU- förordning. Förslaget ger även Transportstyrelsen rätt att inhämta
Konkurrensverkets yttrande i vissa frågor som prövas med anledning av EUförordningen.
Ärendebeskrivning

Bakgrunden till detta författningsförslag från regeringen, Näringsdepartementet, är
de svar departementet fick på remiss angående rapport ”Vissa farleds- och
hamnfrågor” från den 30 november 2017. PM dnr N201703200/SUBT.
Tekniska nämnden har haft denna remiss som ett informationsärende, TN
2017/3749, där TN mot bakgrund av att branschorganisationen Sveriges hamnar
instämde med Näringslivsdepartementet i deras bedömning att införandet av
hamnförordningen skulle få relativt små konsekvenser för de flesta Svenska hamnar,
beslutade att inte skulle upprätta något enskilt yttrande i ärendet
Rapporten var föranledd av EU:s förordning (EU) 2017/352 från den 15 februari
2017 om inrättandet av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och
gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar (förkortat EU:s
hamntjänstförordning)
Denna rapport föreslog konkurrensverket som tillsynsmyndighet av EU
förordningen. Med anledning av remissvaren har regeringen nu återkommit med ett
författningsförslag där man utser Transportstyrelsen som tillsynsmyndighet istället,
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Region Gotland
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/3354

med rätt att inhämta skriftliga yttranden från konkurrensverket vid behov i vissa
frågor.
Motivet är att konkurrensverket anser att; Transportstyrelsen har uppgifter som
sektorsmyndighet, som inbegriper konkurrensrättsliga frågeställningar och offentlig
upphandling. Transportstyrelsen har redan idag tillsynen av frågor av detta slag när
det gäller flyg och Järnväg. Transportstyrelsen framförde i stora delar samma
argument i sina remissvar.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att regeringens val av tillsynsmyndighet inte
påverkar hamnarnas verksamhet och motiverar därför ej heller något yttrande över
remissen.
Beslutsunderlag

TN 2017/3749 Remiss PM Vissa farleds- och hamnfrågor
TN 2018/3354 Remiss PM Prövningsmyndighet enligt EU:s hamntjänstförordning.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Promemoria
2018-12-06
N2018/05533/SUBT

Näringsdepartementet
Enheten för styrning och uppföljning för bostäder
och transporter
Rättssekretariatet

Prövningsmyndighet enligt EU:s hamntjänstförordning
I denna promemoria föreslås att Transportstyrelsen ska pröva klagomål m.m.
enligt EU:s hamntjänstförordning. Konkurrensverket ska vara skyldigt att på
Transportstyrelsens begäran avge yttranden för denna prövning.
En bestämmelse om att sekretess ska gälla införs i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641).
Förslagen som avser myndigheternas uppgifter föreslås träda i kraft den
24 mars 2019. Förslaget om sekretess föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

1. Författningsförslag
1.1 Förslag till förordning med kompletterade bestämmelser till EU:s
hamntjänstförordning

Regeringen föreskriver följande.

1 § Transportstyrelsen ska pröva frågor som avses i artikel 16 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2017/352 av den 15 februari 2017 om inrättande av en
ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i
hamnar (hamntjänstförordningen).
Transportstyrelsen ska pröva frågor som avses i artikel 18 i hamntjänstförordningen såvitt
avser beslut eller åtgärder som har fattats eller vidtagits av en hamnledning eller en behörig
myndighet.
Transportstyrelsen är berörd myndighet enligt artiklarna 11.5, 12.3 och 13.6 i
hamntjänstförordningen.

2 § Transportstyrelsen får inhämta skriftligt yttrande från Konkurrensverket för den
prövning som avses i 1 § första och andra stycket.

3 § Transportstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av
hamntjänstförordningen och lagen (2019:000) med kompletterande bestämmelser till
EU:s hamntjänstförordning.

Denna förordning träder i kraft den 24 mars 2019.

1.2 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:1117) med
instruktion för Konkurrensverket

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2007:1117) med instruktion för
Konkurrensverket ska ha följande lydelse.
4§

Konkurrensverket ska utöver vad som följer av 3 §

---
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3. avge yttranden enligt 23 § förordningen (2003:396) om elektronisk
kommunikation och 2 § förordningen (2019:000) med kompletterande bestämmelser
till EU:s hamntjänstförordning,
--Denna förordning träder i kraft den 24 mars 2019.

1.3 Förslag till förordning om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641)

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.
Bilaga
--157. prövning enligt förordningen sekretessen gäller inte beslut i ärenden
(2019:000) med kompletterade
bestämmelser till EU:s
hamntjänstförordning

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.
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2. Bakgrund

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 av den
15 februari 2017 om inrättande av en ram för tillhandahållande av
hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar (i denna
promemoria förkortad EU:s hamntjänstförordning eller bara
hamntjänstförordningen) ska tillämpas från och med den 24 mars 2019.
Hamntjänstförordningen reglerar bl.a. frågor om rätt till tillträde till hamnen
för att utföra hamntjänster och villkoren för detta samt frågor om finansiell
insyn i hamnens verksamhet.
I rapporten Vissa farleds- och hamnfrågor den 30 november 2017 som utarbetats
av Stockholms universitet på uppdrag av Näringsdepartementet lämnas
förslag till kompletterande bestämmelser till hamntjänstförordningen. I
promemorian lämnas förslag till vilken myndighet som ska vara
tillsynsmyndighet. Promemorian har remissbehandlats
(dnr N201703200/SUBT). Utfallet av remissbehandlingen har visat att
förslaget om valet av tillsynsmyndighet bör analyseras vidare.
Fråga har vidare uppkommit huruvida det bör införas sekretessbestämmelser
för den prövning av klagomål m.m. som ska göras enligt
hamntjänstförordningen.
3. Förslag till prövande myndighet
3.1 Transportstyrelsen ska vara prövningsmyndighet för frågor om
tillämpningen av hamntjänstförordningen

Förslag: Transportstyrelsen ska vara prövningsmyndighet för frågor om
tillämpningen enligt EU:s hamntjänstförordning. Transportstyrelsen ska
utses till berörd myndighet enligt hamntjänstförordningen.
Skälen för förslaget
Hamntjänstförordningens krav

Hamntjänstförordningen kräver enligt artikel 16 att varje medlemsstat
säkerställer att det finns ett effektivt förfarande för att hantera klagomål som
uppstår i samband med tillämpningen av förordningen. Därutöver finns
särskilda skyldigheter att hantera information vid klagomål enligt artiklarna
11–13. Enligt artikel 17 ska medlemsstaterna säkerställa att hamnanvändare
och övriga berörda parter informeras om de berörda myndigheterna som
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avses i artiklarna 11.5, 12.3 och 13.6. Medlemsstaterna ska även informera
kommissionen om dessa myndigheter. Slutligen ska det enligt artikel 18
finnas en möjlighet att överklaga de beslut eller åtgärder som fattas eller
vidtas av hamnledning, behörig myndighet eller annan berörd nationell
myndighet. Av artikel 18 framgår att överklagandet inte måste ske direkt till
domstol utan först kan prövas av myndighet.
Förslaget i den tidigare remitterade promemorian och remissinstansernas
synpunkter

I promemorian Vissa farleds- och hamnfrågor föreslogs att Konkurrensverket
ska hantera dessa frågor i egenskap av tillsynsmyndighet. Som skäl för att
Konkurrensverket bör tilldelas uppgiften angavs i promemorian att
klagomålen i grunden innefattar konkurrensrättsliga frågeställningar
angående tillgången till en viss marknad samt statsstöd, och att frågorna har
nära beröring med ärenden avseende offentlig upphandling. Enligt
promemorian hade Transportstyrelsen, Trafikverket eller Sjöfartsverket varit
tänkbara alternativ, men dessa myndigheter bedöms enligt promemorian inte
ha samma kompetens att hantera de ärenden som kan aktualiseras.
De flesta remissinstanser hade inte någon åsikt om förslaget. Sjöfartsverket
och Trafikverket tillstyrkte uttryckligen förslaget. Konkurrensverket avstyrkte
förslaget och ansåg att Transportstyrelsen bör vara tillsynsmyndighet.
Transportstyrelsen ansåg att det borde övervägas om inte Transportstyrelsen
vore en mer lämplig tillsynsmyndighet. Konkurrensverket uppgav följande
som skäl. Konkurrensverket har inte något särskilt sektorsansvar. Den
föreslagna tillsynsverksamheten skiljer sig väsentligt från verkets övriga
generella tillsynsansvar. Transportstyrelsen har uppgifter som
sektorsmyndighet som inbegriper konkurrensrättsliga frågeställningar och
offentlig upphandling. Konkurrensverket handlägger i dag inte några
ärenden om statsstöd. Att ge Konkurrensverket uppgiften som
tillsynsmyndighet skulle innebära att den nuvarande uppdelningen mellan
Konkurrensverket och Transportstyrelsen frångås och innebära en
särlösning för sjöfarten jämfört med övriga trafikslag, vilket enligt verket är
orimligt. Hamntjänstförordningen har stora likheter med såväl EUregleringen om marktjänster på flygplatser och om flygplatsavgifter1 som

Rådets direktiv 96/67/EG om tillträde till marknaden för marktjänster på flygplatser inom gemenskapen och
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/12/EG om flygplatsavgifter.
1
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EU:s regleringar om tillträde till järnvägsinfrastruktur och avgifter inom
järnvägsområdet2.
Transportstyrelsen framförde i stora delar samma argument som
Konkurrensverket.
Transportstyrelsen bör vara prövningsmyndighet

Hamntjänstförordningens bestämmelser om marknadstillträde och avgifter
för utnyttjande av tjänster i hamnar är i stora delar jämförbara med
bestämmelser om marktjänster på flygplatser och tjänster inom
järnvägsområdet. Inom dessa sektorer är Transportstyrelsen
tillsynsmyndighet och har också uppgifter som rör t.ex. begränsning av
marknadstillträde, se lagen (2000:150) respektive förordningen (2000:151)
om marktjänster på flygplatser samt järnvägsförordningen (2004:526). I en
promemoria från Transportstyrelsen den 27 april 2018 föreslås vidare att
Transportstyrelsen ska få uppgiften att utöva tillsyn över hela lagen om
marktjänster på flygplatser. Enligt 3 § 5 förordningen (2008:1300) med
instruktion för Transportstyrelsen ska Transportstyrelsen särskilt ansvara för
frågor om villkor för marknadstillträde och konkurrensvillkor.
Transportstyrelsen har således redan i dag ansvar för att göra prövningar och
utöva tillsyn över frågor som till sin karaktär liknar dem som ska göras enligt
hamntjänstförordningen. Att ge Konkurrensverket uppgiften som ansvarig
myndighet skulle bryta mot den ansvarsuppdelning som finns i dag. Mot
bakgrund av detta bör Transportstyrelsen göra de prövningar som
hamntjänstförordningen kräver.
I promemorian Vissa farleds- och hamnfrågor föreslås att tillsynsmyndigheten
ansvarar för tillsynen över att bestämmelserna i hamnförordningen följs.
Detta innebär att myndigheten utöver att pröva de klagomål och
överklaganden som krävs enligt hamntjänstförordningen även på eget
initiativ kan utöva tillsyn. Hamntjänstförordningen kräver dock inte att
någon tillsyn utförs utöver den prövning av klagomål och överklaganden
som har redovisats ovan i detta avsnitt. Det har inte framkommit något
behov av att införa någon sådan tillsyn. Någon uppgift för

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt
järnvägsområde.
2
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Transportstyrelsen att utöva någon tillsyn utöver den prövning som krävs
enligt hamntjänstförordningen bör därför inte införas.
3.2 Bistånd från Konkurrensverket

Förslag: Transportstyrelsen ska få inhämta skriftligt yttrande från
Konkurrensverket för prövningen enligt EU:s hamntjänstförordning.
Konkurrensverket ska vara skyldigt att avge yttranden till Transportstyrelsen
för denna prövning.
Skälen för förslaget: Förslaget i avsnitt 3.1 innebär att Transportstyrelsen
ska pröva frågor enligt kraven i hamntjänstförordningen. Prövningen kan
komma att omfatta konkurrensrättsliga frågor, se artiklarna 11.5, 13.3 och
13.4. Även om frågorna i sig rör en specifik sektor kan allmänna
frågeställningar om konkurrensrättsliga regler eller bedömningar av t.ex.
marknadsförhållanden komma att uppstå. I dessa frågor har
Konkurrensverket stora kunskaper som kan vara av värde för prövningen.
Transportstyrelsen bör därför vid prövningen ha möjlighet att få bistånd av
Konkurrensverket. Lämpligen kan detta ske genom en rätt för
Transportstyrelsen att inhämta yttrande från Konkurrensverket vid
prövningen, och en skyldighet för Konkurrensverket att avge ett sådant
yttrande.
4. Sekretess vid prövningen

Förslag: Sekretess ska gälla vid Transportstyrelsens prövning enligt
förordningen med kompletterade bestämmelser till EU:s
hamntjänstförordning
1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar
eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om
uppgifterna röjs, och
2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som
avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse
med den som är föremål för myndighetens verksamhet.
För uppgift i en allmän handling ska sekretessen gälla i högst tjugo år.
Sekretessen ska inte gälla beslut i ärenden
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Bedömning: Någon sekretess för Konkurrensverket utöver befintliga
bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) behöver inte
införas.
Skälen för förslaget: I avsnitt 3.1 föreslås att Transportstyrelsen ska få i
uppgift att pröva klagomål om tillämpningen av hamntjänstförordningen.
Syftet med förordningen är att öka konkurrensen i och mellan hamnar och
upptäcka eventuellt otillåtet statsstöd. Detta ska uppnås genom
bestämmelser i förordningen om att underlätta leverantörers tillträde till en
hamn för att utöva sina tjänster och om ökad insynen i hamnens
finansiering. En korrekt utförd prövning kan antas medverka till att målet
med förordningen uppnås. Det är därför av vikt att Transportstyrelsens
arbete med att pröva klagomålen så långt det är möjligt också kan granskas
av utomstående. Intresset av insyn i granskningen är således relativt stort.
Det kan dock inte uteslutas att prövningsmyndigheten kan komma att få
tillgång till uppgifter om ett hamnföretags affärsupplägg, finansiella
förutsättningar m.m. I vissa fall kan sådana uppgifter t.o.m. vara nödvändiga
för att en prövning över huvud taget ska kunna göras. För att en effektiv
prövning inte ska motverkas genom att uppgifterna t.ex. undanhålls från
myndighetens prövning bör det finnas en möjlighet att skydda uppgifterna
från att spridas vidare så att inte hamnens verksamhet skadas. Det bör därför
vara möjligt att sekretessbelägga uppgifter som Transportstyrelsen har fått
tillgång till i sin prövning. Sekretesskyddet bör dock inte gå längre än vad
som är nödvändigt för att tillgodose en rättssäker och effektiv prövning.
Den prövning som ska göras av Transportstyrelsen liknar i stora delar den
verksamhet som finns hos myndigheter som anges i 30 kap. 23 §
offentlighets- och sekretesslagen), förkortad OSL, dvs. myndighets
verksamhet som består i utredning, planering, prisreglering, tillståndsgivning,
tillsyn eller stödverksamhet med avseende på produktion, handel,
transportverksamhet eller näringslivet i övrigt. Enligt bestämmelsen gäller
sekretess, i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det,
1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar
eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om
uppgiften röjs, och
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2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som
avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse
med den som är föremål för myndighetens verksamhet.
Regeringen har i 9 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641),
förkortad OSF, och i bilagan till förordningen, meddelat sådana föreskrifter
om sekretess för ett stort antal myndigheter eller för förfaranden enligt en
lång rad författningar. För uppgift i en allmän handling gäller enligt 9 § OSF
sekretessen i högst tjugo år, om inte annat anges i bilagan.
Sådana uppgifter som omfattas av sekretess enligt 9 § OSF är lämpliga att
skydda även vid den prövning av klagomål eller överklaganden enligt EU:s
hamntjänstförordning som ska göras av Transportstyrelsen. Det är därför
lämpligt att i bilagan till OSF lägga till en ny punkt med innebörden att sådan
sekretess som här har nämnts ska gälla vid Transportstyrelsens prövning
enligt förordningen med kompletterade bestämmelser till EU:s
hamntjänstförordning. Sekretessen bör, liksom enligt huvudregeln i 9 § OSF,
gälla i högst tjugo år. Transportstyrelsens beslut till följd av prövningen bör
dock vara offentliga. Det bör därför anges att sekretessen inte ska gälla
beslut i ärenden.
Några ändrade sekretessbestämmelser för Konkurrensverket behövs inte

Enligt förslaget i avsnitt 3.2 ska Konkurrensverket vara skyldigt att bistå vid
Transportstyrelsens prövning genom att avge yttrande till Transportstyrelsen.
Yttrandet kommer när det har kommit in till Transportstyrelsen att ingå i
Transportstyrelsens prövning och omfattas av den föreslagna
sekretessbestämmelsen. När det gäller framtagandet av yttrandet hos
Konkurrensverket finns tillämpliga bestämmelser om sekretess i 30 kap. 1 §
OSL med samma innehåll i sak som den som här föreslås införas för
Transportstyrelsens prövning. Någon ytterligare reglering om sekretess hos
Konkurrensverket behöver därför inte införas.
5. Konsekvenser

Förslagen i denna promemoria rör endast frågor om utpekande av ansvariga
myndigheter och sekretess. Några nämnvärda konsekvenser för enskilda
uppkommer inte av förslagen, utöver att föreslagna sekretessregler (avsnitt 4)
innebär en begränsning av möjligheten att ta del av allmänna handlingar som
rör prövningen av klagomål m.m.
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Förslagen har inte någon påverkan på statens budget, jämställdheten, miljön
eller kommunernas självbestämmande.
5.1 Transportstyrelsen

Förslaget i avsnitt 3.1 innebär att Transportstyrelsen ska pröva frågor enligt
hamntjänstförordningen. Artiklarna 16 och 18 i hamntjänstförordningen
innebär att det inte finns någon begränsning av vilka typer av frågor som kan
komma att prövas.
Det är svårt att bedöma hur många klagomål från enskilda som
Transportstyrelsen kommer att behöva pröva. Hamntjänstmarknaden är
i dag inte särskilt reglerad. Det har inte framkommit att det finns några
problem inom de områden som regleras i hamntjänstförordningen som
innebär att det nu när det införs en rätt få saker prövade också kommer att
uppstå en mängd ansökningar om prövning. Hamntjänstförordningens
övergångsregler torde också innebära att det under en relativt lång tid inte
bör uppkomma särskilt många klagomål som ska prövas.
Oavsett mängden ärenden som kommer in måste Transportstyrelsen, såväl
inledningsvis som löpande, se till att den har tillräcklig kompetens och
upprätthålla kunskap om det nya regelverket. Det saknas dock anledning att
anta att detta kommer att kräva mer än 0,5–1 årsarbetskraft. De kostnader
som kommer att uppstå bör därför kunna omfattas av befintliga anslag inom
utgiftsområdet.
5.2 Konkurrensverket

Förslaget i avsnitt 3.2 innebär att Konkurrensverket är skyldigt att på
begäran av Transportstyrelsen skriva yttranden i de prövningsärenden som
Transportstyrelsen ansvarar för (se avsnitt 3.1). Av avsnitt 5.1 har
framkommit att det förutses ett mycket litet antal ärenden.
Konkurrensverket föreslås inte att medverka i hela prövningen, utan endast
att skriva ett yttrande. De kostnader som kan komma att uppstå för
Konkurrensverket bör därför kunna omfattas av befintliga anslag inom
utgiftsområdet.
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Tekniska nämnden

Remiss- Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad
täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Klinterbys och
Snörinde stenbrott, Klintehamn Gotland (M 7034-2018
Aktbilaga 11)
Förslag till beslut

Teknikförvaltningen Region Gotland önskar att SMA mineral kompletterar sin
ansökan till Mark- och miljödomstolen med:


Uppgifter där alla vattenförekomster skall ingå i miljökvalitetsnormerna (MKN)
och inte som angivet i MKB endast att vatten som ingår i VISS skall ingå.



SMA behöver vidare titta djupare på vilken påverkan deras verksamhet har på
angränsande fastigheter. Därmed krävs ytterligare komplettering och utredning
för påverkan på Stormyr med tillhörande grundvattenströmning mot Lillmyr,
bäck som rinner förbi Hunninge gård samt källa på fastighet Lilla Snögrinde 1:50.
De åtgärder som skall vidtas för att inte påverka dessa vatten bör tydliggöras.
Uppföljningsplan krävs.



Åtgärder som företaget kommer vidta om vatten (både yt- och grundvatten)
påverkas (både kvalitativt och kvantitetsmässigt) under brytningsperioden samt
20 år efter avslutad brytning. Detta dels utifrån att toppagrafin kommer förändras
samt att verksamhet kommer ske under grundvattennivån. Detta avser både de
kommunala vattentäkterna samt privata brunnar.



Ansökan innehåller hantering av drivmedel vid tankning av fordon i tilltänkt täkt
dock behandlas frågan om läckage från arbetande fordon väldigt enkelt.
Regionen önskar djupare kompletteringar på hur olyckor skall hanteras och inte
enbart att absorptionsmaterial skall finnas tillgängligt. Denna fråga är viktig för
Regionen i och med att vattentäkter finns i området.



Ytterligare komplettering av undersökningar som visar att Regionens vattentäkter
inte påverkas. Detta på grund av att berggrunden är mycket komplex och stora
variationer kan förekomma på väldigt korta avstånd. En sammanställning av de
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undersökningar som SGU redovisat i området som sammankopplar brytområdet
direkt med Regionens vattentäkt.

Sammanfattning

I den Regionala översiktsplanen har Regionen tagit följande ställningstagande
gällande kalkstensindustrin kontra vattenförsörjningen;
”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.”
Regionen anser att ansökan idag saknar tillräckliga underlag för hur en framtida
kalkbrytning inte komma att påverka det komplexa vattensystemet inom området
och vilka effekter kalkbrytning skulle kunna få på den framtida vattenförsörjningen i
Klintehamn och på västra Gotland.
I och med att dricksvattenresurserna är mycket begränsade på södra Gotland kan inte
de få vattentäkter som finns förstöras eller påverkas negativt. Att hitta nya
vattentäkter är en stor utmaning. Trots att Regionen tittar på alternativa lösningar
har det visat sig att dessa bara kan bli komplement till redan befintliga vattentäkter.
Att hitta nya vattentäkter samt byggande av nya vattenverk och överföringsledningar
kräver lång planeringstid och är kostsamt. Vid ett eventuellt positivt beslut om ett
kalkbrott kan de negativa effekterna på grundvattnet uppkomma mycket hastigt
vilket skulle resultera i plötsliga och kostsamma lösningar. Täkterna i Klintehamn blir
därför viktiga att bevara ur strategisk synvinkel för den allmänna vattenförsörjningen.
Med anledning av SMA Mineral planering att bryta kalksten under grundvattennivån
befarar Regionen att nuvarande vattentäkter kommer påverkas i negativ riktning.
Denna farhåga grundas bland annat på att SGU har påvisat svaghetszoner i
berggrunden som går genom både vattenskyddsområdet till Loggarve och tilltänkt
brytområde. Denna svaghetszon är med största sannolikhet en naturlig transportväg
för vatten. I och med att brytning kommer ske under grundvattennivå ser Regionen
en risk i att grundvattenmagasin töms. SMA Mineral behöver vidare klargöra att så
inte är fallet.
Regionen planerar ett utvecklingsprojekt i Klintehamn där både en
befolkningsökning vill uppnås samt nya bebyggelseområden upprättas. En ökning av
befolkningen och nya bebyggelseområden påverkar efterfrågan på vatten. Försvinner
de lokala vattentäkterna kan utvecklingen av Klintehamn komma att påverkas.
Vid en översyn av vattenskyddsområdena kan eventuellt de nya
vattenskyddsområdena inkludera hela eller delar av kalkbrottet vilket kan kommer att
skapa intressekonflikter med industriverksamhet i områden med vattenskydd.
Antingen om processvatten bevattnas på åkermark eller om det släpps ut i
närliggande bäck kommer detta påverka både ökad näringsbelastning samt ekologin i
vattendragen. Detta kan även genom infiltration påverka grundvattnet till en sämre
status.
Ärendebeskrivning

Vattenförsörjning
Gotland består av sedimentärt berg där grundvatten i största del finns i porer och
sprickor. I de olika lagerna i berget finns variationer av sammansättningen av porer
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och sprickor vilket försvårar förutsägbarheten hur vattnet transporteras. Vidare finns
också barriärer och större sprickor i berget som ytterligare komplicerar vattnets
transportväg.
Det huvudsakliga grundvattenflödet sker i enskilda lagerplan i berget och via
sprickor, vilket får till följd att stora nivåförändringar av grundvattnet kan ske på
väldigt kort tid. Förstörs en flödesväg (tex genom att ett kalkbrott anläggs) kan
grundvattnet på ett stort område påverkas och detta kan aldrig återskapas eller
repareras. Mätningar som kan genomföras för att med större säkerhet påvisa att
grundvattennivån inte påverkas är med hjälp av provpumpningar och tryckmätningar
som utförs i grundvattnet.
I nära anslutning till tilltänkt kalkbrott finns två viktiga vattentäktsområden. Område
1 (Loggarve) som förser en större livsmedelsindustri med vatten samt område 2
(Mölner) som fungerar som reservvattentäkt. Loggarve vattenverk består av sex
borrade brunnstäkter med borrdjup på mellan 40-62 m. Reservvattentäkten Mölner
består av fem stycken borrade brunnar med ett borrdjup på mellan 42-48 meter.
Vattentäkten är viktig och speciell för området och även för andra delar av mellersta
Gotland, då inget befintligt stomledningsnät finns tillgängligt.
Följden blir att ytan där kalkbrottet anläggs vattenfylls med grundvatten som avleds
genom flödesströmningar i berggrunden. Detta bedömer Regionen som den största
risken som kan slå ut de två vattentäkterna som ligger i nära anslutning till
kalkbrottsytan. Överflödigt vatten planerar SMA Mineral att pumpa till en damm i
norra delen av brottytan, där det används som bevattningsvatten, pumpas vidare till
våtmark eller ut i en bäck som mynnar ut i Klintehamn. Bäcken som är tänkt att
användas i detta syfte är redan i dagsläget tidvis starkt påverkade av kväve och fosfor.
Vattenskyddsområdet på ovanstående vattentäkter är gammalt och bland annat SGU
har rekommenderat att se över vattenskyddsområdet igen för en eventuell utökning
av området. I dagsläget tangerar redan Mölners yttre vattenskyddsområdet till
tilltänkt brytområde. I Mölner finns ett stort vattenflöde och planer finns att ta vara
på denna stora tillgång i framtiden.
Dessutom finns i området flera fastighetsägare med enskilda dricksvattenbrunnar och
energibrunnar (bergvärme) främst i nord och västlig riktning av det föreslagna
täktområdet. Vid en negativ påverkan av grundvattnet kommer antagligen även dessa
brunnar att direkt eller indirekt påverkas.
Bedömning

Regionen anser att SMA:s ansökan behöver kompletteras för att anses som komplett.

Beslutsunderlag

Samtliga handlingar från Mark- och miljödomstolen avseende SMA:s ansökan om
utökad brytning på fastighet Klintebys 1:4.
-Ansökan
-Bilaga A - Teknisk beskrivning (TB) för planerad bergtäkt på fastigheten Klinte
Klintebys 1:5
-Bilaga A1 - Täktplan SMA Mineral AB Klintebys stenbrott
-Bilaga C - Behovsutredning – kalksten och brända produkter
-Bilaga E – Tillstånd Länsstyrelsen Gotland
-Bilaga F - Villkorssammanställning
Bilaga G - Sakägarförteckning
Pärm nr:2 – Miljökonsekvensbeskrivning
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ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING
SMA Mineral AB bedriver brytning av kalksten i två kalkbrott inom fastigheten Klinte
Klintebys 1:5. Bolaget avser att utvidga sin verksamhet och söker därför tillstånd till utökad
verksamhet vid brotten. Den kalksten som bryts kommer att levereras till
produktionsanläggningar som tillverkar bränd och släckt kalk. Den planerade täkten avser
ett uttag av högst 900 000 ton kalksten per år, med ett totalt uttag omfattande 30 miljoner
ton kalksten.
Planerad täktverksamhet ligger på fastigheten Klinte Klintebys 1:5 cirka 5 mil söder om
Visby, 4 km från Klintehamns godshamn och 3,5 km från Klintehamns centrum. Väg 141 och
väg 562 går utanför planerat verksamhetsområde med goda möjligheter att transportera
kalksten till godshamnen i Klintehamn. Närmaste bostäder ligger på ett avstånd om cirka
300–450 m. Ett våtmarksområde, Stormyr, ligger i direkt anslutning till
verksamhetsområdets södra delar och Östersjön ligger cirka 4 km väst om planerad
verksamhet.
Kalkbrytning sker idag vid Klintebys stenbrott och Lilla Snögrinde stenbrott i enlighet med
nu gällande tillstånd. Tillståndet för Klintebys stenbrott medger ett uttag av 25 000 ton
kalksten/år. Tillståndet för Lilla Snögrinde medger ett uttag av 70 000 ton/år.
Fastigheten Klinte Klintebys 1:5 präglas av tunna, kalkhaltiga jordar med glesa skogar av
alvarprägel mot nordväst och av ett mäktigare jordtäcke med tätare skogar mot sydöst.
Många av ytorna med alvarskog är dock av trivial typ då skogen tidigare avverkats och
numera utgörs av yngre tallskog i olika successioner. Detta medför att alvarprägeln
försvunnit och mycket av den flora som blommat upp efter avverkningarna håller på att
klinga ut. Mot sydost tilltar jorddjupet med friskare marker och lokalt finns kärrmarker och
myrar, till exempel Stormyr.
Omfattande undersökningar har gjorts av grundvattenförhållandena inom planerat
verksamhetsområde och i omgivningarna i både prospekteringsborrhål och privata brunnar.
För brunnsägare bedöms det inte uppstå några negativa konsekvenser av avsänkt
grundvattennivå då en sådan endast sker upp till cirka 100 m från planerat kalkbrott och
närmsta brunn ligger vid Lilla Snögrinde 1:50 på ett avstånd av cirka 300 m. Däremot kan
den temporära ”källan”, som inte flödar hela året, på Lilla Snögrinde 1:50, få minskat flöde
under vinterperioden vid kalkbrytning i den sydvästra delen. Grundvattennivåerna är då
naturligt höga liksom flödet från källan vilket medför att påverkan på flödet endast blir
marginellt.
Vid Klintehamn finns två kommunala vattentäkter, Loggarve och Mölner, där Mölner är den
äldre vattentäkten som numera ej används utan utgör reservvattentäkt. I Mölner finns sex
brunnar där den närmaste ligger cirka 1 km från fastighetsgränsen. Det yttre
skyddsområdet ligger i anslutning till väg 141 och vid planerad utfart från täktområdet.
I Loggarve finns sex brunnar i två grupper om vardera tre brunnar. De ligger cirka 1,5
respektive drygt 2 km från fastighetsgränsen, och det yttre skyddsområdet ligger nästan en
kilometer norr om täkten. Nästan allt vatten går idag till livsmedelsindustrin Foodmark cirka
900 m nordväst om fastigheten.
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Vattenförsörjningen till Klintehamn sker idag genom pumpning av vatten i ledning från
Visby och Tofta vattenverk via Västergarn till Klintehamn och Mölner vattenreservoar.
Därifrån pumpas vatten söderut till Levide.
Ingen av vattentäkterna kommer att påverkas vare sig kvantitativt eller kvalitativt av
brytning av kalksten på fastigheten Klinte Klintrebys 1:5. Brytningen kommer inte heller att
påverka djupet till och förekomsten av salthaltigt grundvatten vid fastigheten eller i dess
omgivning.
Tillrinningsområdet för Stormyr plus cirka 25 m kommer att undantas från kalkbrytning.
Inga vattenförande zoner har påträffats inom fastigheten vilket innebär att tillrinningen till
Stormyr inte bedöms komma att påverkas. Konsekvenserna anses därför bli små till
obefintliga.
Inga ytvattendrag finns i höjdområdet vid planerat stenbrott, och grundvattenavrinning
sker till bäckar nedanför höjdområdet som rinner genom jordbruksmark norr och söder om
täktområdet. Utsläpp av process- och länshållningsvatten från planerad verksamhet till
recipient bedöms inte ge några negativa konsekvenser. Inte heller påverkas statusen för yt-,
grund- och kustvattenförekomsterna negativt så att miljökvalitetsnormerna inte kan följas.
Utsläppet kommer därmed inte att påverka möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna för
grundvattenförekomsten Mellersta Gotland–Klintehamn, Snoderån-Levide eller Östersjön.
En bassäng planeras att anläggas för lagring av länshållningsvatten från vinter till sommar
som kommer att finnas kvar efter avslutas verksamhet. Den kommer därmed att kunna
utgöra en vattenresurs för bevattningsändamål och förstärkning av vattentillgången vid
Loggarve vattentäkt. Även en våtmark i sydväst kommer att bildas och bidra till ökad
infiltration och tillgång på grundvatten under sommaren.
Cirka 41 ha (18 %) av fastigheten Klinte Klintebys 1:5 har höga eller mycket höga
naturvärden (motsvarande klass II och I) enligt den detaljerade inventeringen från 2017.
Områden med påtagliga naturvärden (klass III) utgör tillsammans 31 ha (14 %). Resterande
cirka 150 ha (68 %), bedöms ha lägre värden. Dessa ytor täcks främst av brukade barrskogar
och kalhyggen.
Totalt har 25 delområden med naturvärden, så kallade naturvärdesobjekt, identifierats
inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5. 13 naturvärdesobjekt (sammanlagt 36 ha) ligger helt
eller delvis inom det planerade brytningsområdet. Åtta av dessa (sammanlagt 15 ha) har
högt naturvärde (klass II) och fem (sammanlagt 21 ha) har påtagligt naturvärde (klass III).
Inga naturvärdesobjekt med mycket högt naturvärde (klass I) har identifierats inom
brytningsområdet.
Totalt har 112 rödlistade och/eller skyddade arter påträffats inom eller i anslutning till
fastigheten Klinte Klintebys 1:5. 81 av dessa arter har fast förekomst inom fastigheten och
51 inom det planerade brytområdet. Av de särskilt skyddsvärda arterna inom fastigheten
Klinte Klintebys 1:5 är 56 stycken rödlistade och 36 skyddade enlig miljöbalken. 11 av dessa
arter är både rödlistade och skyddade.
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Successiv efterbehandling planeras och en efterbehandlingsplan bifogas ansökan.
Efterbehandlingsplanens syfte är att skapa produktiv skogsmark och biologiskt värdefulla
naturtyper efter att kalksten brutits ut. Målet är att det, på de efterbehandlade ytorna i
kalkbrottets botten, ska etablera sig en artrik flora och fauna redan några år efter att
åtgärderna påbörjats. De skapade miljöerna ska därefter hysa höga biologiska värden under
avsevärd tid. Efterbehandlingen kommer att genomföras parallellt med stenbrytningen och
pågå kontinuerligt under driftstiden. Efterbehandlingsåtgärderna består av två typer, dels
generellt tillskapande av naturtyper som utgörs av tidiga successionsstadier på
kalkhällmarker och kalkrik mineraljord, dels riktade och artspecifika åtgärder för de djuroch växtpopulationer som bedöms löpa störst risk att påverkas av den planerade
kalkbrytningen.
I samband med produktion vid planerad verksamhet kommer buller att uppstå. Negativa
konsekvenser av buller från produktionen kan vara risk för upplevda störningar hos
närboende i omgivningen. En åtgärdsplan ska upprättas och med planerade skyddsåtgärder
mot buller bedöms denna risk som liten eller försumbar och konsekvenserna blir små eller
obefintliga.
En del av planerad verksamhet är transporter till och från verksamheten med material och
interna transporter inom verksamhetsområdet med arbetsmaskiner. Även övriga
transporter till och från verksamhetsområdet tillkommer med bland annat kemikalier och
avfall. En ökad trafikering av tunga fordon kan skapa en känsla av otrygghet för oskyddade
trafikanter, och det orsakar buller och vibrationer för fastigheter som ligger nära
transportvägen. Det anses dock att konsekvenserna blir små till måttliga om hastigheterna
sänks. Negativ konsekvens av trafikbuller från transporterna är risken att de medverkar till
att öka antalet bostäder med överskridande av riktvärdet, en dygnsekvivalent ljudnivå på
55 dBA, jämfört med dagens trafikmängd. Beräkningarna visar att man vid maximalt antal
transporter på utvald transportsträcka riskerar en ökning till över 55 dBA i tre av totalt 76
bostäder utmed hela vägsträckan.
Vid sprängning i täkter alstras markvibrationer och luftstötvågor som riskerar orsaka
påverkan på närbelägen bebyggelse och människor som vistas i täktens absoluta närhet.
Sprängning i kalkbrottet kommer att alstra vibrationer. Även transporter alstrar vibrationer
för fastigheter som ligger nära transportvägen. Vibrations- och luftstötsmätningar kommer
att ske vid utvalda hus som beroende på avstånd och grundläggning kan riskera att bli
påverkade av planerad verksamhet. Sprängteknik anpassas så att byggnader inte ska
komma till skada, därmed anses konsekvenserna bli små till obefintliga.

3

INLEDNING

3.1

Syfte
Rapportens syfte är att utgöra miljökonsekvensbeskrivning när SMA Mineral AB ansöker om
tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken för täktverksamhet avseende kalkbrytning under
grundvattennivå på fastigheten Klinte Klintebys 1:5 vid Klinte på Gotland.
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3.2

Bakgrund
SMA Mineral bedriver i dagsläget brytning av kalksten i två mindre kalkbrott inom fastighet
Klinte Klintebys 1:5 på Gotland. Kalksten som planeras brytas ska levereras till
produktionsanläggningar som tillverkar bränd och släckt kalk. Den planerade täkten avser
ett uttag av 900 000 ton kalksten per år, med ett totalt uttag omfattande 30 miljoner ton
kalksten.

4

LOKALISERING
Gotland är det område i Sverige som har tillräckligt god kvalitet och kvantitet av kalksten
för stål- och cellulosaindustrins behov.
Planerad täktverksamhet ligger på fastigheten Klinte Klintebys 1:5 cirka 5 mil söder om
Visby, 4 km från Klintehamns godshamn och 3,5 km från Klintehamns centrum. Väg 141 och
väg 562 går utanför planerat verksamhetsområde med goda möjligheter att transportera
kalksten till godshamnen i Klintehamn.
Bostäder ligger med närmsta avstånd på cirka 300 m i Lilla Snögrinde i väst och cirka 350 m
vid Hunninge Gård i öst.
Klinte kyrka ligger cirka 1,2 km från planerad verksamhet och Klintberget, som är ett
omtyckt friluftsområde med historiska lämningar från tidig kalkstensbrytning ligger cirka 1
km väst om planerad verksamhet.
Ett våtmarksområde, Stormyr, ligger i utkanten av fastighetsgränsen tillika
verksamhetsområdet. Närmsta större vattenförekomst är Östersjön som ligger cirka 4 km
väst om planerad verksamhet.

Figur 1: Lokalisering av område för planerad verksamhet. (karta källa: www.eniro.se)
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NUVARANDE VERKSAMHET
Kalkbrytning sker vid Klintebys stenbrott och Lilla Snögrinde stenbrott i enlighet med nu
gällande två tillstånd för brytning av kalksten i befintliga brott inom fastigheten Klinte
Klintebys 1:5. Klintebys stenbrotts tillstånd medger ett uttag omfattande 25 000 ton
kalksten/år, till och med den 1 september 2026. Lilla Snögrinde stenbrotts tillstånd medger
ett uttag av 70 000 ton/år till och med den 31 december 2033.
Nuvarande verksamhet innebär avbaning, borrning, sprängning, krossning, sortering,
skutknackning, lagring av produkter och avbaningsmassor, samt transporter till och från
verksamhetsområdena. Där ett verksamhetsområde avser ett område som omfattar ytor
för täkten med erforderliga skyddszoner för stenkast samt områden för krossning och
upplag. Ett brytområde är det område där brytning sker genom bland annat sprängning.

6

PLANERAD VERKSAMHET
I och med planerad verksamhet kommer verksamhets- och brytområdet att öka. Planerat
verksamhetsområde härrör till Klinte Klintebys 1:5 fastighetsgräns, brytområde omfattar
cirka 109 ha av fastigheten. Cirka 115 ha av Stormyrs tillrinningsområde inom fastigheten
undantas från brytning. Planerad brytning avser att omfatta ett maximalt uttag av 900 000
ton kalksten per år och omfattar totalt 30 miljoner ton uttaget berg.
Verksamhet som fortsatt planeras att ske inom verksamhetsområdet är avbaning, borrning,
sprängning, krossning, sortering, skutknackning, lagring av produkter och rena jord- och
schaktmassor (avbaningsmassor), utlastning, transporter till och från verksamhetsområdet
samt successiv efterbehandling. Inom verksamhetsområdet kommer schaktning,
uppförande av planer för upplag och annat som har med verksamheten att ske.
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Figur 2: Planerat bryt- och verksamhetsområde.

Brytning av kalksten planeras genom att borrdjup och sprängning sker med pallhöjder som
varieras beroende på stenens kvalitet och terrängens variationer. Pallhöjderna bedöms
komma att variera mellan cirka 5–15 m.
Bruten stenråvara transporteras till krossanläggning för förädling av utbruten sten. Efter
kross siktas stenen antingen torrt och/eller vått för framställning av olika storleksfraktioner
av produkten. Processer för krossning, sortering i olika storleksfraktion och i
förekommande fall tvättning av produkter integreras i en processanläggning.
Inledningsvis används torr sortering med användning av torr siktning till olika
storleksfraktioner. De operationer som krävs är som följer:
•
•
•

6.1

Krossning utförs med kon-, käft-, eller annan kross.
Siktning utförs på det krossade materialet i vibrerande siktutrustning genom
siktdukar. Viss andel av överkorn kan återföras till kross.
Våt tvätt och siktning av kalksten införs om torr siktning inte ger erforderlig kvalitet
och utbyte av produkt, se avsnitt 6.1.

Tvätt av produkter
Kalksten som krossats innehåller viss andel ler- och andra mineral, vilka utgör
kvalitetsbegränsande föroreningar. Vanligen är dessa mineral finfördelade och kan delvis
avskiljas från kalkstenen genom mekanisk sortering under torra förhållanden. Mekanisk
bearbetning under samtidig vattenbegjutning förbättrar effektiviteten avseende avskiljning
av oönskade mineral och ökar därmed produkternas kvalitet. En tvättanläggning består av
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en eller flera enheter som mekaniskt bearbetar den krossade stenen med efterföljande
sortering i siktverk under samtidig begjutning med vatten.
Vattenförbrukningen minimeras genom att tvättvattnet renas från fast finpartikulärt
material via en sedimentationsprocess. Vanliga flockningsmedel för vattenrening används,
till exempel aluminium- och järnföreningar, eventuellt i kombination med organiska
flockningsmedel. Ingående vatten recirkuleras och renas i anläggningen, varför ingen
utgående ström av processvatten uppkommer.
De finkorniga mineralerna som sedimenterats kommer utgöras av finpartikulär kalksten
med betydande inslag av lermineraler/silikater. Dessa förväntas även innehålla en andel
sprängmedelsrester i form av kväveföreningar, det har dock visats i laboratorieförsök att
halterna kväve ligger under detektionsgräns, se Tabell 1 och Tabell 2 nedan.
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Tabell 1: Resultat från laboratorieförsök avseende andelen lermineraler/silikater i finpartikulär kalksten. Enhet i
% om inget annat anges.

Fällning från tvätt av
20–40 mm sten

Fällning från tvätt av
0-20 mm sten

Sten/fällning 0–2
mm

CaO-total

33,8

30,4

48,9

MgO

7,56

8,27

3,35

Fe2O3

1,86

2,09

0,51

SiO2

13,62

17,31

3,60

Al2SO3

5,67

6,17

1,05

MnO

0,05

0,05

0,03

P2O5

0,08

0,1

0,02

TiO2

0,23

0,27

0,05

K2O

1,53

1,91

0,34

S

0,128

0,078

0,10

SLeco

-

-

0,10

C

-

-

11,1

CO2

-

-

40,8

LOI

34,87

32,83

41,6

Kväve Kjeldahl (mg/kg)

<500

<500

-

Kväve Kjeldahl (mg/kg ts)

<510

<510

-
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Tabell 2: Resultat från laboratorieförsök avseende tungmetaller i finpartikulär kalksten. Enhet i mg/kg om inget
annat anges.

Fällning från
tvätt av 20–40
mm sten

Fällning från
tvätt av 0-20
mm sten

Sten/fällning
0–2 mm

Riktvärde
NV KM

Riktvärde
NV MKM

Al

14 000

13 000

2 200

-

-

Cd

<0,18

<0,18

<0,18

0,8

12

Co

8,9

10

<2,3

15

35

Cr

11

13

2,4

80

150

Cu

11

8,7

<2,3

80

200

Hg

<0,045

<0,045

<0,045

0,25

2,5

Ni

15

16

<2,3

40

120

Pb

6,9

4,6

2,2

50

400

V

11

12

<9,0

100

200

Zn

33

30

9,4

250

500

Kväve Kjeldahl

<500

<500

-

-

-

Kväve Kjeldahl

<510

<510

-

-

-

Den finkorniga fällningen kommer till viss del blandas med den något grövre
stenen/fällningen som i tabell ovan benämnts sten/fällning 0–2 mm. Andelen blir beroende
av avsättningsmöjligheterna för 0–2 mm fraktionen. Enligt laboratorieförsök framgår det
att samtliga fraktioner innehåller Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark
avseende känslig markanvändning (KM) avseende analyserade tungmetaller, se Tabell 2.
6.1.1

Vatten, hantering och användning
Brytområdets lågpunkter kommer att samla vatten från drygt 100 ha. Avrinning från
området beräknas uppgå till cirka 5 l/s. En viss andel därav används för tvättning av täktens
produkter och bekämpning av damm inom täktområdet, till exempel bevattning av
transportleder. Den produkt som lämnar tvättanläggningen bedöms innehålla 3–5%
fukthalt, vilket innebär att cirka 1–1,5 l/s transporteras bort från täktområdet. Resterande
vatten som bedöms uppgå till cirka 3,5–4 l/s samlas i bassäng i områdets norra del.
Sommartid kan vattnet användas för bevattningsändamål på närliggande jordbruksmarker
alternativt om kvalitetskraven bedöms uppfyllda, användas för att förstärka Loggarve
vattentäkt genom infiltration på lämpligt ställe. För mer information, se avsnitt 10.4 och
Bilaga B.2 om hydrogeologiska och hydrologiska förhållanden

6.2

Successiv efterbehandling
Brytområdets högsta läge är 56 m över havet, generell marknivå är mellan 50 och 55 m
över havet. Den planerade täktens slutliga bottennivå kommer variera mellan som lägst 30
m över havet upp till cirka 45 m över havet. Exakt profil på planerad täktbotten bestäms
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löpande i samband med produktionsplaneringen. Det förutses att ett kanalsystem, eller
kulvertering, krävs i slutskedet av brytperioden för att skapa ett passivt system genom att
ansluta de lägst belägna utbrutna områdena i väster med omgivande marker i norr som
ligger cirka 40 m över havet.
Efterbehandlingsarbete utförs successivt genom att material som avbaningsmassor,
finmaterial av sten, material från tvätt av sten, block med mera läggs ut i områden när
slutnivå på just den delen av brytområdet har nåtts. Bedömt 5–10 ha sammanhängande
område krävs för att inleda arbeten med efterbehandling. Arbetet bedrivs löpande som
samarbete mellan:
•
•
•

•

Geologer ansvarar för att fyndighetens sten bryts och utnyttjas optimalt efter
gällande kvalitetskrav.
Hydrologisk expertis ansvarar för att förutsäga hydrologiska förhållanden i täktens
varierande slutnivåer.
Naturvårdsexpertis ger rekommendationer för att på ett lämpligt sätt utforma
delområden utifrån deras förväntade hydrologiska förhållanden samt genom
användande av olika material såsom avbaningsmassor och fallande material i olika
storleksfraktioner.
Produktionspersonal efterbehandlar sedan successivt de färdigbrutna områdena
som efterbehandlingsplanen anger genom att lagra och lägga ut material utefter de
anvisningar som framtagits och i samråd med övrig expertis.

Genom en sådan arbetsmetodik kommer de första utbrutna delområdena ha haft 20–30 års
tid för återetablering av flora och fauna vid brytperiodens slut, som beräknas till cirka 30–
40 år.
Ytterligare information om efterbehandlingens utformning, hantering av biologiska värden
med mera kommer i avsnitt 11 och Bilaga B.8.

7

OMGIVNINGSBESKRIVNING
Verksamhetsområdet angränsar till åkermark i norr och öster, till skogsmark och Stormyr i
söder samt skogsmark och väg 141 i väst.
Bostäder ligger med närmsta avstånd på cirka 300 m i Lilla Snögrinde i väst och cirka 350 m
vid Hunninge Gård i öst.
Klinte kyrka ligger cirka 1,2 km från planerad verksamhet, Klinte kyrka är byggd under
medeltiden och har ett kulturellt värde i området. Klintberget ligger cirka 1 km väst om
planerad verksamhet och är ett omtyckt friluftsområde med historiska lämningar från tidig
kalkstensbrytning.
Ett våtmarksområde, Stormyr, ligger i utkanten av fastighetsgränsen tillika
verksamhetsområdet.
Närmsta större vattenförekomst är Östersjön som ligger cirka 4 km väst från planerad
verksamhet och närmsta tätort är Klintehamn på att avstånd om cirka 3 km.
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7.1

Topografi
Den planerade utvidgningen av Klintebysbrottet och Snögrindebrottet mot sydöst mot
Stormyr inom del av fastigheten Klinte Klintebys 1:5 ligger på en flack platå med marknivåer
som varierar mellan cirka 50 och 55 m över havet (Bilaga B.2.2). Området består av
skogsmark och avverkade ytor (Figur 3). Stormyr i sydöstra delen av fastigheten ligger på
cirka 49–50 m över havet. I norr och nordväst finns odlad mark med nivåer på cirka 40 till
50 m över havet, som sluttar mot nordväst till cirka 30 m över havet vid väg 562 från Klinte
mot nordost förbi Loggarve. Den flacka platån sluttar brant ner mot den odlade marken i
nordväst (Figur 4 och Figur 5).
Klintebys stenbrott

Planerat stenbrott

Snögrinde stenbrott

Planerat stenbrott

Stormyr

Figur 3: Befintliga stenbrott och planerat stenbrott ligger på en flack högplatå med marknivåer på 50–55 m över
havet. Stormyr ligger på nivån cirka 49–50 m över havet (Lantmäteriet Ortofoto)

Figur 4: Foto mot nordväst vid platåbranten mot odlad mark (vänster) och foto mot sydöst från branten längs
kraftledningen (höger)
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Klintebys stenbrott

Planerat stenbrott

Snögrinde stenbrott

Planerat stenbrott

Stormyr

Figur 5: Terrängskuggning av befintliga och planerat stenbrott som tydligt visar att planerad verksamhet ligger
på en flack högplatå. (Lantmäteriet Terrängskuggning)

7.2

Jordarter och berggrund
Den flacka platån vid fastigheten består av berg i dagen och jordtäcke som är <1 m mäktigt,
och den odlade marken består av svallsand och morän (Figur 7). Den ytliga berggrunden på
höjdplatån vid fastigheten utgörs av stromatoporoidekalksten och revkalksten med inslag
av grovkristallin kalksten. Jordbruksmarken i nordväst ligger på märgelsten och märgel
(Figur 6). Märgelstenen lutar mot sydsydost och ligger under revkalkstenen uppe på platån.
Generellt stupar Gotlands berggrund 0,2–0,4° åt sydsydost, men lokalt kan mycket
varierande stupningsriktningar och lagring förekomma beroende på avsättningsmiljö för
bergarterna (SGU, 2011).
Det planerade stenbrottet är beläget i den norra sidan av en höjdrygg tvärs över mellersta
Gotland bestående av olika kalkstenstyper, tillhörande den så kallade
Klintebergsformationen, som sträcker sig från Fröjel i SSV till Torsburgen i NNO.
Ytberggrunden består i huvudsak av lagrad och revartad, oregelbundet lagrad
stromatoporoidékalksten vilket skapar en knölig, undulerande och sprickrik hällyta (SGU,
2011). Inslag finns även av tunnlagrad kalkarenit, som ger en flack och sprickfattig hällyta.
Kalkstenen underlagras av märgel och växellagring med märgel, märgelsten och kalksten.
Mäktigheten av kalksten varierar inom fastigheten och kärnborrning visar att övergången
mellan kalk- och märgelsten och märgel ofta ligger på cirka +41 till +43 m över havet, men
ställvis kan vara djupare.
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Sand

Moränlera

Grotta

Kärrtorv
Sedimentärt berg
Figur 6: Befintliga stenbrott och planerat stenbrott ligger i kalt berg med jorddjup <1 m. Stormyr ligger på
svallsand i SV och torv i NÖ (SGU Jordartskarta, 2005)

Märgelsten
& Märgel

Snögrinde stenbrott
Revkalksten

Silt- &
Märgelsten
Figur 7: Befintliga och planerat stenbrott ligger i stromatoporoidekalksten och revkalksten med inslag av
grovkristallin kalksten. NV om brottet ligger jordbruksmark på märgelsten och märgel. Vid Klintebys stenbrott
finns ett lineament indikerat från VLF mätningar (Grön linje). I N – S riktning finns ett flertal lineament
indikerade från höjddata (Svart linje).
Stenbrott i drift,
Nedlagt stenbrott. (SGU Berggrundskarta
K221, 2011)

Revkalksten och stromatoporoidekalksten karaktäriseras av stor sprickighet och därmed
möjlighet till lagring och transport av grundvatten. Detta syns tydligt i väggen i både
Klintebys och Snögrinde stenbrott där kalkstenen är mest uppsprucken i de ytliga metrarna
(Figur 8 och Figur 9) I brottväggen i Klintebysbrottet syns även vertikala sprickor, både
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slutna och öppna, som går ända ner till brottbotten som ligger på nivån 42 m över havet.
Det förekommer även mindre områden med revbildningar som är mer uppspruckna vilket
kan ses vid Snögrinde brottet.
Vidgning av ytliga sprickor genom karstvittring förekommer på Gotland på nivåer över
Littorinavallen på cirka + 25 m över havet.
Karstvittringen bedöms kunna påverka förekommande sprickors storlek till någon meters
djup (SGU, 2011). Inga större områden med ytlig karst har dock upptäckts vid fältarbeten.

Figur 8: Foto på brytfronten i Klintebys stenbrott som visar väl uppsprucken kalksten i ytan och med både
horisontella och vertikala öppna sprickor ända ner till brottbotten på +42 m (Fotot är taget i västra delen av
brottet)

I en fördjupning i södra delen av Snögrinde stenbrott har vatten samlats och ovanför denna
syns en uppsprucken revkropp (Figur 9 och Figur 10). Botten på brottet ligger på cirka +46
m och vattenytan låg på cirka +44 m i maj 2017.
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Figur 9: Foto på Snögrinde stenbrott med botten på cirka +46 m och en vattensamling i maj 2017 med vattenyta
på cirka +44 m.

Omkring 50 m SV om vattensamlingen ligger borrhål 16011, där grundvattennivån den 12
maj 2017 uppmättes till +33,8 m, vilket är 17,1 m under överkant rör (Figur 10).
Grundvattennivån sjunker alltså cirka 10 m på ett avstånd från kalkbrottet på cirka 50 m.
Även i borrhålen 16010 och 16016 har en påtagligt låg grundvattennivå uppmätts. Detta
indikerar att det kan finnas ett stråk med hög vattengenomsläpplighet i kalkberggrunden i
SSÖ – NNV riktning.
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Bh16011

Figur 10: Foto mot ÖSÖ på Snögrinde stenbrott med botten på cirka +46 m och en vattensamling med vattenyta på cirka
+44 m i maj 2017 (Vänster), och foto på borrhål 16011 cirka 50 m SV om dagbrottssjön vid väg mot S (höger).

Strukturgeologiska förhållanden såsom förekomst av vattenförande sprick- och krosszoner
har undersökts med geofysiska mätningar på markytan med VLF-instrument (Figur 11). De
indikationer på lineament som finns på SGU:s berggrundskarta över Gotland och baseras på
flyggeofysiska mätningar har dock inte kunnat verifieras. Resultaten från hydraultesterna
visar dock att det finns områden med förhöjd vattengenomsläpplighet i den södra och
sydvästra delen av fastigheten, vilket även indikeras av VLF-mätningarna i profil 1 och 2. Vid
borrhål Bh16010 förekommer stromatoporoidékalksten i ytan vilket skapar en sprickrik
övre del av kalkstenen där infiltrationen till grundvattnet är god. Även området söder
därom har troligtvis en förhöjd sprickighet i den ytliga kalkstenen vilket indikeras av flera
anomalier i profil 1.
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Figur 11: Sju VLF-profiler med uppmätta anomalier, och indikerade lineament från tolkning av höjddata samt
flyggeofysik (VLF) enligt berggrundskartan över Gotland (SGU K221, 2011). Se Figur 7.

7.3

Yt- och grundvatten

7.3.1

Ytvattendrag
Inga ytvattendrag finns i höjdområdet vid planerat stenbrott, och grundvattenavrinning
sker till bäckar nedanför höjdområdet som rinner genom jordbruksmark norr och söder om
täktområdet (Bilaga B.2.2). Bäcken som avvattnar den norra delen av fastigheten går förbi
Hunninge gård mot nordväst över jordbruksmarken, där den är kulverterad och ansluter till
en bäck som kommer från livsmedelsindustrin. Bäcken fortsätter en bit längs vägen mot
Loggarve, där den viker av mot väster och slutligen rinner ut i Östersjön vid Varvsholm,
Klintehamn. Längs den delen av bäcken har vattenprovtagning utförts av Västra Gotlands
Vattenråd under åren 2011–2014. Läget på provtagningspunkter har förändrats under åren,
och resultatet från tre punkter redovisas i Figur 12 (Grå fyllda cirklar i Bilaga B.2.3).
Provtagningspunkten innan utloppet i Östersjön (punkt 5) har endast provtagits 2011, och
har nitratkvävehalter på cirka 0,5–7 mg/l och fosfatfosforhalter på cirka 0,3–0,8 mg/l.
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Figur 12: Nitratkväve och fosfatfosfor i bäcken som rinner från Hunninge gård och ut i Östersjön. Punkt 5 ligger cirka
300 m från utloppet i Östersjön och punkt 6 och 7 ligger på jordbruksmark väster om vägen från Klinte mot Loggarve.

Provtagningspunkterna 6 och 7 ligger på jordbruksmark, där punkt 6 ligger i den bäck som
kommer från Hunninge gård, och punkt 7 är ett tillflöde från jordbruksmarker norr om
bäcken. Punkt 6 uppvisar ungefär samma halter av nitratkväve som utflödet i Östersjön,
medan halten fosfatfosfor är något lägre. Tillflödet till bäcken (punkt 7) har generellt högre
halter av både nitratkväve och fosfatfosfor. Halten av näringsämnena kväve och fosfor i
bäcken från Hunninge gård varierar under året och beror på jordart, växtperiod, gröda,
gödsling, nederbörd och utlakning. Höga halter påverkas av hög nederbörd, obevuxen mark
samt sandjordar med stor urlakning. Merparten av analysvärdena för nitratkväve ligger i
intervallet 2–4 mg/l, vilket anses vara normala värden. Halten av fosfatfosfor är något höga
under växtsäsongen men extremt höga under icke växtsäsong. Normalvärden anses ligga i
intervallet 40–60 mikrogr/l.
Den södra delen av fastigheten, där Stormyr
ligger, avrinner mot Levidebäcken som går
genom Lilla Solbjärge (Bilaga B.2.2). Idag finns
ingen direkt förbindelse mellan Stormyr och
bäcken som börjar norr om Lilla Solbjärge, men
tidigare har en utdikning gjorts av Stormyr förbi
Lillmyr med anslutning till bäcken (Figur 13).
SMA Mineral har påbörjat vattenprovtagning
under hösten 2017 i tre punkter i tillrinnande
bäckar mot norr och en punkt i bäck mot söder
vid Lilla Solbjärge innan jordbruksmarker.
Halten nitratkväve är låg i alla punkter utom
uppströms vägen vid Hunninge, som är
påverkad av omgivande jordbruksmark (Bilaga
B.2.6). Halten fosfatfosfor ligger under
mätgränsen <5 µg/l, utom vid vägen mot
Hunninge där den är cirka 50 µg/l.

Figur 13: Tidigare dikning från Stormyr till bäcken
vid Lilla Solbjärge.
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Vattenförekomsten Snoderån-Levide (WA87595500/SE635524-164872) ingår i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Levidebäcken som börjar norr om Lilla Solbjärge utgör
biflöde till Snoderån, som rinner ut i Östersjön (Figur 14). I Levidebäcken finns områden
med relativt opåverkade lopp, och dessa områden har höga naturvärden i form av bl.a.
havsöring och stationär öring. Miljökvalitetsnormen god ekologisk status skall uppnås till
2027. Vattenförekomsten har fått tidsfrist till 2027 då den inte omfattas av något
områdesskydd eller är utpekad som nationellt värdefull. Skälet till tidsfristen är orimliga
kostnader pga. otillräcklig lagstiftning och administrativ kapacitet att genomföra åtgärder.
Vattenförekomsten har sämre än god ekologisk status beroende på fysisk påverkan i form
av att hydrologin är störd pga. kanalisering, rätning och återkommande rensningar
framförallt i Snoderån. God ekologisk status med avseende på näringsämnen, eller
biologiska kvalitetsfaktorer som indikerar näringsämnespåverkan, kan inte heller uppnås till
2021 på grund av att vissa åtgärder har bedömts medföra orimliga samhällsekonomiska
kostnader. Halter av fosfor (cirka 30 µg/l) och kväve (cirka 2 mg/l) ligger strax över gränsen
för god status. De största påverkanskällorna är jordbruk, enskilda avlopp,
reglering för bevattningsändamål och
fysiska förändringar i vattendragen.
Bäcken som rinner förbi Hunninge gård i
norr och mynnar ut i Östersjön vid
Varvsholm vid Klintehamn ingår inte i
VISS. För mer information beträffande
ytvatten och gällande
miljökvalitetsnormer se avsnitt 9.4.3.1.

Figur 14: Vattenförekomsten Snoderån-Levide
(WA87595500/SE635524-164872) (Karta källa: VISS,
2017)

7.3.2

Grundvatten i omgivningen
Tillgången på grundvatten i berggrunden är tämligen god med uttagsmöjligheter på 600–
2000 l/h inom den höjdrygg tvärs över mellersta Gotland som sträcker sig från Fröjel i SSV
till Torsburgen i NNO och som består av olika kalkstenstyper, tillhörande den s.k. Klintebergsformationen (ljusgrön färg i Hydrogeologiska kartan Figur 15). Ytberggrunden består i
huvudsak av stromatoporoidekalksten och revkalksten med inslag av grovkristallin kalksten
(SGU, 2011). En utvärdering av information från 241 privata brunnar från SGU:s brunnsarkiv
i Klintebergsformationen ger en mediankapacitet på 1200 l/h, mediandjup på 34 m, och en
regional hydraulisk konduktivitet på 0,5*10-6 m/s. Enligt uppgifter från SGU (2018) kan
konduktiviteten dock vara en faktor 3 gånger högre.
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2000 – 6000 l/h

Hög kloridhalt

600 – 2000 l/h

<600 l/h
Hög kloridhalt

Figur 15: Hydrogeologisk karta över Gotlands län, utsnitt Klintehamn. Rastrerat område anger grundvatten som
kan ha höga kloridhalter (SGU, 1982). Streckade linjer utgör indikerad mindre tydlig morfologisk sprickzon.

Kalkstenen underlagras av märgel och växellagring med märgel, märgelsten och kalksten.
Väster om höjdryggen finns ett smalt område med märgelsten och märgel i riktning SV–NO
längs vägen mellan Fröjel och genom Klinte (ljusbrun färg i Figur 15). Detta område har
mindre goda uttagsmöjligheter på <600 l/h, och en regional konduktivitet på 0,1*10-6 m/s.
Väster om detta ligger ett smalt stråk av siltsten och märgelsten med uttagsmöjligheter på
600–2000 l/h, och en regional konduktivitet på 1,8*10-6 m/s. Längre västerut mot Klintehamn förekommer märgelsten och märgel med tämligen goda uttagsmöjligheter och en
regional konduktivitet på 1,4*10-6 m/s. Ovan angivna värden på uttagsmöjligheter och
regional hydraulisk konduktivitet gäller de angivna bergarterna för hela Gotland och
behöver således inte överensstämma med förhållandena i området runt Klintehamn, då
spridningen av kapaciteten är stor för brunnar inom de olika bergarterna. Troligtvis finns
dock en mindre genomsläpplig märgelsten som underlagrar den mer genomsläppliga
kalkstenen på höjdryggen vid planerad kalktäkt. Trots att märgelstenen generellt har lägre
genomsläpplighet än kalkstenen, kan det finnas genomsläppliga subhorisontella lager som
ger tämligen goda uttagsmöjligheter.
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I området väster om vägen från Fröjel mot Klinte och Loggarve är det inte ovanligt med
höga halter av klorid i grundvattnet. Ytterligare information om orsaker till och förekomst
av grundvatten med höga kloridhalter i området omkring Klintehamn och planerat
stenbrott finns beskrivet i Bilaga B.2.17.
Området vid planerad kalktäkt ingår i grundvattenförekomsten Mellersta Gotland-Klintehamn
(WA91750038/SE637298-164664) och klassas som
sedimentär bergförekomst med en bedömd
uttagsmöjlighet av 6 000 – 20 000 l/h (Figur 16),
vilket är mycket högre än det som anges på SGU:s
hydrogeologiska karta för Klinteberget med
omnejd (Figur 15). Den kvantitativa statusen är
god, men den kemiska statusen är otillfredsställande. Bedömningsunderlag för grundvattenförekomsten redovisas i avsnitt 9.4.3.3.

Figur 16: Grundvattenförekomst Mellersta Gotland Klintehamn (WA91750038 SE637298-164664) (karta källa:
VISS)

7.3.3

Grundvatten vid planerat kalkbrott

7.3.3.1 Undersökningar
Omfattande undersökningar har gjorts av grundvattenförhållandena vid Klintebys stenbrott
och i omgivningen i både prospekteringsborrhål och privata brunnar (Bilaga B.2). Sjutton
kärnborrhål och tre brunnar inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5 har undersökts med
avseende på grundvattennivå och vattengenomsläpplighet i berggrunden (Figur 17).
Automatisk mätning av grundvattennivån pågår i en brunn och ett borrhål i den centrala
delen av planerat stenbrott (Brunn 2 och Borrhål 16005) samt i tre borrhål i den sydvästra
delen (16010, 16011 och 16016). Åtta brunnar i Lilla Snögrinde har inventerats och
automatisk mätning av vattennivån pågår i tre av brunnarna (Lilla Snögrinde 1:26, 1:45 och
1:50). Fyra brunnar cirka 400 m söder om Lilla Snögrinde och en brunn i Hunninge har också
inventerats.
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Figur 17: Undersökningsborrhål och brunnar på fastigheten Klinte Klintebys 1:5 samt privata brunnar som inventerats.

7.3.3.2 Grundvattenbildning
Det som bestämmer grundvattenförhållandena i ett område är dels nettonederbörden som
är den nederbörd som inte avdunstar och som kan bilda grundvatten samt vattengenomsläppligheten i berggrunden både i horisontalled och vertikalled. Grundvattnet inom ett
område rinner ut i källor, bäckar och sjöar och bildar avrinningen från området. På årsbasis
är grundvattenbildningen lika stor som avrinningen från ett område om ingen förändring
sker av grundvattenmagasinet och om inga sjöar finns där nederbörden bildar ytvatten
direkt. En viss förändring av grundvattenmagasinet sker dock mellan olika år, men den kan
antas vara liten. Avrinningen har beräknats av SMHI för området där fastigheten Klinte
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Klintebys 1:5 ingår. Avrinningen och därmed grundvattenbildningen har minskat från cirka
205 mm/år 2010 till cirka 95 mm/år 2014 (Figur 18). Därefter har den varit lika låg fram till
2017 då den ökade till cirka 165 mm.

Figur 18: Årsavrinning vid Klintebys beräknad med SMHI:s modell S-HYPE2016.

Grundvattenbildningen sker under hösten, vintern och våren från oktober/november till
april/maj (Figur 19). Under 2016 var grundvattenbildningen lägre än normalt under våren
men högre än normalt under hösten. 2017 var den normal under våren och hög under
hösten beroende på att nederbörden i september och oktober var mer än dubbelt så stor
som under de tidigare 7 åren. Under våren 2018 regnade det mer än normalt vilket
medförde den högsta grundvattenbildningen på 4 år. Troligtvis den högsta sedan 2010 –
2012. Under 2018 fram tom. augusti har grundvattenbildningen varit cirka 110 mm.

Figur 19: Avrinning per månad vid Klintebys beräknad med SMHI:s modell S-HYPE2016

7.3.3.3 Grundvattennivåer
7.3.3.3.1 Variation med tiden inom olika områden
Automatiska mätningar av grundvattennivån startade i början av maj 2017 i det centrala
borrhålet Bh16005 och i brunnen B2 något senare i början av augusti. I mitten av november
installerades nivåloggrar i tre borrhål i sydväst (Bh16010, 16011 och 16016). Både de
manuella och de automatiska mätningarna av grundvattennivån i den centrala delen av
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planerat stenbrott visar på en variation på några meter (Figur 20). Ingen större avsänkning
sker trots att nederbörden 2018 från mitten av mars till augusti är liten. Det tyder på att
kalkberggrunden är relativt tät under den ytliga uppspruckna delen ner till 3–5 m djup,
vilket stöds av genomförda hydraultester. Däremot sker en avsänkning på 15–20 m till
nivåer på +31 till +34 m över havet i de borrhål som ligger söder om Snögrinde stenbrott i
den sydvästra delen av planerat brott. I två av borrhålen (Bh16010, Bh16016) sänks grundvattennivån till någon meter över bottennivån för respektive borrhål, där loggern som
mäter grundvattennivån sitter. Grundvattennivån ligger alltså nära botten av borrhålen där
kärnloggning anger ”märgel som söndrar lätt genom lera” mellan cirka +33 och +37 m i
Bh16010, och ”kalksten med ökning av lerband” mellan +30 och +34 m i Bh16016, vilket
tyder på genomsläppliga djupare kalkstenslager. I borrhål Bh16011 som sitter cirka 50 m
sydväst om Snögrinde stenbrott, och som är mest genomsläppligt av de tre borrhålen,
avsänks grundvattennivån till cirka +33 m över havet, vilket är cirka 8 m över borrhålets
bottennivå på +25,5 m. Omkring 4 m under grundvattennivån på nivån +29 m anger
borraren ”tappat spolvatten” vid borrningen och kärnkarteringen anger ”omrört kalksten/
märgel” mellan +28 och +31 m, vilket visar på ett vattenförande lager.

Figur 20: Automatiskt och manuellt loggade grundvattennivåer i två borrhål centralt i planerat brytområde
(Brunn B2 och Bh16005) och tre borrhål i den sydvästra delen (Bh16010, 16011, 16016). De prickade
horisontella linjerna är bottennivån för respektive borrhål. Blå staplar är dygnsnederbörd vid Sanda. Observera
att nederbörden den 29 juli på 63 mm inte gäller för Klintebys där den uppmättes till cirka 35 mm vid Lilla
Snögrinde 1:45.

Även VLF mätningarna indikerar att det finns vattengenomsläppliga partier i berggrunden i
den sydvästra och södra delen av planerat brott. Efter den långa torrperioden som började i
mitten av mars 2018 ligger grundvattennivån i alla tre borrhålen konstant på cirka +31 till
+34 m från den 22 maj. Det är således högst troligt att det finns en genomsläpplig zon i
kalksten/ märgel under cirka +31 m.
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Den stora nederbördsmängden som faller den 29 juli medför att borrhålen i sydväst
reagerar med stigande grundvattennivåer. Det är dock en begränsad stigning efter ett dygn
med 0,6–3,6 m som avtar direkt efter regnet, vilket tyder på att det behövs långvarig
nederbörd för att fylla upp magasinet. Stigningen är störst i Bh16011 och Bh16016 och
uppgår till 2,0 respektive 3,6 m. I de centrala borrhålen sker endast en marginell höjning av
grundvattennivån, vilket visar att den ytliga berggrunden är uppsprucken och ger en snabb
avrinning av ytligt grundvatten.
Det djupare belägna grundvattnet i sydväst rinner sannolikt ner mot de låglänta jordbruksmarkerna i nordväst, och kan vid högvatten bidra till flödet i den temporära källan som har
en marknivå på cirka +42 m vid Lilla Snögrinde 1:50. Den 25 april var källan uttorkad och
grundvattennivån i Bh16011 låg då på +40 m, dvs. under marknivån på källan.
7.3.3.3.2 Variation inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5
För att få kunskap om hur grundvattennivån varierar inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5
har samtidiga mätningar gjorts av grundvattennivån i alla 17 kärnborrhål och 3 brunnar vid
tre tillfällen; 12 maj, 7 augusti och 6 november 2017. I augusti var grundvattennivån lägst
och i november var den högst efter mycket nederbörd under hösten (Figur 20). Efter
mycket nederbörd under vintern fram till mitten av mars ökade grundvattennivån
ytterligare drygt 5 m i borrhålen i sydväst, och grundvattennivån låg under kortare perioder
på omkring +50 till +54 m i hela höjdområdet (Figur 20). Grundvattennivån inom
fastigheten varierar olika mycket i olika delar mellan lågvatten- och högvattenperioder. Den
generella bilden är att grundvattennivån i den centrala och nordöstra delen av höjdområdet
varierar mellan cirka +50 m och +54 m, medan den i sydväst ligger mellan +31 m och +44 m,
och i söder mellan +38 m och +48 m. I den centrala och nordöstra delen är djupet till
grundvattennivån mellan 0,5 m och 4,5 m, medan den i sydväst ligger mellan cirka 10 m och
17–24 m under markytan. I söder ligger grundvattennivån mellan cirka 2 m och 12 m under
markytan. Grundvattennivån ligger alltså i den övre delen av kalkstenen i den centrala och
nordöstra delen av fastigheten medan den ligger djupare i den södra och djupast i den
sydvästra delen särskilt under lågvattenperioden (Figur 21).
På den mindre myren vid borrhål 16006 förekommer mindre vattensamlingar under våren,
men den är torr under sommaren. Under vintern är hela myren vattentäckt. Vid Stormyr
ligger grundvattennivån cirka 0,5 m under markytan på +48,5 m under vår och sommar,
medan den ligger över vattenytan under november då borrhålet flödar över.
I den västra delen av fastigheten ligger Snögrinde stenbrott med bottennivå på cirka +46 m,
och i dess sydvästra del ligger en vattensamling med vattenyta på cirka +44 m i mitten av
maj 2017.
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Figur 21: Uppmätta grundvattennivåer i 17 kärnborrhål och 3 brunnar 2017-05-12 och 2017-08-08 Vid varje borrhål står
uppifrån och ner; Borrhål, Grundvattennivå i maj (m under röröverkant), Grundvattennivå i maj (m över havet) och
differens (m) mellan högvatten (maj) och lågvatten (augusti).

Borrhålet 16011 som ligger cirka 50 m sydväst om vattensamlingen har en grundvattennivå
på cirka +34 m, dvs. 10 m under vattenytan i vattensamlingen (Figur 21). I de två borrhål
som ligger söder om detta, 16016 och 16010, ligger grundvattennivån cirka 24 m respektive
cirka 20 m under markytan på +30,7 m respektive +33,5 m. Området i den sydvästra delen
av fastigheten har alltså grundvattennivåer som ligger cirka 15–25 m under markytan, på
nivåer under +34 m under vår och sommar.
Kalkberggrunden är relativt tät under den ytliga uppspruckna delen ner till 3–5 m djup,
förutom i den sydvästra delen av området. Det medför att avrinningen sker som ytligt
grundvatten och grundvattnets flödesriktning följer den ytliga topografin. Grundvattenströmningen sker från det topografiska höjdområdet på +55 m i den centrala delen av
fastigheten mot norr och nordöst samt mot väster och söder (Figur 22). Totalt avrinner
cirka 350 000 m3 under ett normalår från hela fastigheten. Omkring hälften av avrinningen
sker söderut mot Solbjärge, där större delen (cirka 33 %) avrinner till Stormyr och vidare i
bäcken förbi Lilla Solbjärge. Omkring 25% avrinner mot nordöst till bäcken som mynnar vid
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Klintehamn, och cirka 25 % avrinner västerut till området söder om Snögrinde stenbrott där
det infiltrerar till en djupare liggande grundvattenförekomst.

Figur 22: Avrinningsområden för olika delar av fastigheten baserat på topografi, grundvattennivå och
vattengenomsläpplighet.

7.3.3.4 Vattengenomsläpplighet i berggrunden
Hydraultester i form av så kallade slugtest för att bestämma vattengenomsläppligheten i
kalkberggrunden har gjorts i 16 kärnborrhål och en brunn. Åtta borrhål testades 13 maj vid
sjunkande grundvattennivåer och nio testades 7–8 augusti 2017 vid en lågvattensituation.
Under hösten 2017 föll stora nederbördsmängder och höga grundvattennivåer uppkom,
särskilt i SV där grundvattennivån steg med cirka 10 m. Slugtester gjordes i de tre borrhålen
(Bh160010, 160011, 16016) i SV den 21 november för att även testa den övre delen av
kalkberggrunden (Figur 23).
Återhämtningen av vattennivån mättes efter borrning i tre brunnar i norr (B1, B2 och B3)
alla borrade till nivån cirka +22 m hösten 2015 då grundvattennivån var låg. Vattengenomsläppligheten beräknades till cirka 5*10-9 m/s i B1 och B3 som ligger helt i märgel och till
cirka 2*10-8 m/s i B2 som ligger i märgel och överst cirka 10 m kalksten. Slugtest kunde inte
utföras i B3 då avsänkningen var för långsam för att kunna mätas inom rimlig tid. Det visar
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att märgeln under Klintebys stentäkt i norr är ”tät”. Slugtest i B2 gav en genomsläpplighet
på cirka 1*10-7 m/s, det vill säga 5 gånger högre än vid mätning av återhämtningen direkt
efter borrning (Figur 23). Då borrhålet är 31 m djupt och ⅔ ligger i ”tät” märgel är det svårt
att utvärdera återhämtningstestet av ÅF, medan slugtestet visar genomsläppligheten i den
övre delen av kalkstenen.

Figur 23: Beräknad vattengenomsläpplighet (Konduktivitet) i 16 kärnborrhål och 3 brunnar samt grundvattennivå i
maj 2017.

Enligt borrarens uppgifter i kärnborrningsprotokoll finns tydliga indikationer på förekomst
av vattenförande sprickor och lager i form av spolvattenförlust och kärnförlust samt
anteckning om sprickor i de flesta borrhål (10 av 16). I de flesta fall gäller uppgifterna den
ytliga delen av kalkstenen. Endast i fyra borrhål anger borraren att hålet är tätt (Bh1601316016). I kärnkarteringen uppges dock att den övre delen i Bh16013 och Bh16014 ner till
1,4 m utgörs av en skjuvzon med kalkstensbitar, och i Bh16015 anges kärnförlust på 14,5–
16 m djup. Endast i Bh16016 finns ingen uppgift från borraren som tyder på vattenförande
sprickor, men kärnkarteringen anger lerband som kan vara vattenförande. Generellt är
alltså kalkstenen uppsprucken i de övre 3–5 m inom området. Från borrhålen i söder
(Bh16002, 16003 16017) finns uppgifter från borrare och kärnkartering som visar på
sprickig vattenförande kalksten och märgel under 5–10 m djup. Borrhålen i sydväst uppvisar
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sprucken kalksten under cirka 10 m djup (Bh16010) och under cirka 21,5 m (Bh16011), och
även ytligt uppsprucken kalksten. Vid borrningen sattes foderrör på de första metrarna i
alla borrhål. Den innebär att kalkberggrunden hydraultestades under några meters djup
under markytan.
Vid tolkning av vilken del av borrhålet som hydraultesterna representerar har följande
information använts; grundvattennivån vid testtillfället, höjning av vattennivån vid
ihällandet av testvolymen vatten jämfört med den maximala höjningen om borrhålet vore
helt tätt, samt information från kärnborrningsprotokoll och kärnkartering. Den del av
borrhålet som hydraultesterna representerar redovisas i Figur 23 som helt fylld cirkel (hela
borrhålet), övre halva cirkeln fylld (övre cirka 5 m av borrhålet) och nedre halva cirkeln fylld
(under cirka 5 m av borrhålet). Nedan redovisas vattengenomsläppligheten i olika delar av
undersökningsområdet.
•

I den sydvästra och södra delen av fastigheten där grundvattennivån är lägst är
vattengenomsläppligheten störst. I sydväst varierar den mellan 2,2*10-6 m/s och
11*10-6 m/s, och i den södra delen uppgår den till cirka 5*10-6 m/s.

•

I den centrala delen är vattengenomsläppligheten cirka 5*10-7 m/s. Bh16006 ligger vid
en mindre våtmark där ytliga hällar saknar sprickor och har en lägre genomsläpplighet.

•

I nordöst varierar vattengenomsläppligheten mer än inom övriga områden och uppgår
till mellan 4,2*10-7 m/s och 8,8*10-6 m/s.

•

I norra delen vid Klintebys stenbrott är vattengenomsläppligheten lägst och uppgår till
cirka 5*10-9 m/s vid Brunn 1 och 3, vilket beror på att brunnarna är borrade ner i
märgel.

De kompletterande hydraultesterna i det mest genomsläppliga området i sydväst som
gjordes vid de högsta grundvattennivåerna den 21 november, visar ungefär samma
vattengenomsläpplighet som vid mätningarna den 7 augusti vid en låg grundvattennivå.
Vattennivån i borrhålen vid högvatten ligger 9–13 m under markytan och denna del av
kalkberggrunden har inte kunnat testas. Information från borrning och kärnkartering visar
dock att kalkstenen är krossad och söndrar lätt längs hela borrhålet Bh16010 som är 20 m
djupt. I Bh16011 anger borraren spolvattenförlust både ytligt och vid botten av borrhålet.
Detta överensstämmer väl med testerna vid låg- och högvatten. Grundvattennivån vid
lågvatten var några meter över det undre genomsläppliga skiktet, medan den vid högvatten
låg i det övre genomsläppliga skiktet. I Bh16016 anges i kärnloggning lerband som kan vara
vattenförande. Det innebär troligtvis att kalkberggrunden mellan cirka +30 m och +40 m har
ungefär samma genomsläpplighet som den under cirka +30 m.
7.3.3.5 Grundvattenkemiska förhållanden
De privata brunnarna och den temporära källan i Lilla Snögrinde har kloridhalter mindre än
15 mg/l förutom två brunnar med förhöjda kloridhalter på 30 och 60 mg/l (Figur 24 och
Bilaga B.2.20). Sulfathalten ligger under 30 mg/l förutom den temporära källan som har 40
mg/l. Halten av klorid och sulfat vid Loggarve vattentäkt är låg och uppgår till cirka 10 mg/l
respektive cirka 25 mg/l, förutom under senare år då kloridhalten har ökat något till cirka
17 mg/l (Figur 29). Vid Mölner vattentäkt är halterna något lägre. I två borrhål (Brunn B2,
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Bh16001) centralt belägna i brytområdet är klorid- och sulfathalten cirka 5 mg/l respektive
15 – 20 mg/l (Figur 24). Loggning av konduktiviteten i fem borrhål (Bh16001, 16002, 16010,
16011, 16016) och sex privata brunnar (Lilla Snögrinde 1:26, 1:46, 1:50 och Prästgården 1:5,
1:9, 1:10) visar på värden <80 mS/m längs hela borrhålen och brunnarna, vilket innebär att
kloridhalten är låg (Bilaga B.2.17).

Figur 24: Konduktivitet, klorid- och sulfathalt i privata brunnar, grundvatten i täktområde och ytvatten i
omgivningen jämfört med miljökvalitetsnormen; klorid ≤100 mg/l, sulfat ≤100 mg/l och konduktivitet ≤150 mS/m.

Klorid- och sulfathalten samt konduktiviteten ligger alltså naturligt under miljökvalitetsnormen för en ”God kemisk grundvattenstatus” inom brytområdet och i privata brunnar
och vattentäkter i omgivningen. Vattenuttag ur privata brunnar och Loggarve vattentäkt
medför således förnärvarande ingen saltvatteninträngning.
7.3.4

Våtmarksområden
I den sydöstra delen av fastigheten Klinte Klintebys 1:5 ligger våtmarken Stormyr som till
stor del består av en skyddsvärd agmyr och en mindre del av sand som idag används som
crossbana. Tillrinningsområdet för hela Stormyr är 133 ha, medan det är 109 ha för den del
som utgörs av agmyr, varav 64 ha ligger inom fastigheten. För att bevara Stormyr vid en
brytning av kalksten inom fastigheten, kommer tillrinningsområdet för Stormyr som ligger
inom fastigheten och en del av fastigheten att undantas från brytning (Figur 25). Totalt
uppgår området som undantas från brytning till cirka 103 ha.
Tillrinningen till Stormyr varierar mycket under året, och under större delen av våren och
sommaren finns det inget vatten på myren och grundvattennivån ligger cirka 1 m under
markytan (Figur 26). Under hösten och vintern då nederbörden är större blir hela myren
vattentäkt och det bildas en grund mindre sjö, och grundvattennivån under myren ligger då
cirka 1 m över myrens markyta.
Inga öppna diken finns från myren där avrinning kan ske ens under höst och vinter då hela
myrens yta är täckt av vatten. Avrinningen från myren sker via grundvattenströmning mot
lägre liggande områden i söder till Lillmyr och den grävda bäcken förbi Lilla Solbjärge.
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Figur 25: Tillrinningsområde för Stormyr och den del av Stormyr som består av agmyr samt planerat
brytområde. Rastrerat område undantas från brytning. Foto torrperiod (1) och våtperiod (2) se Figur 26.

1

2

Figur 26: Foto 1: 2017-05-12 från den öppna sandiga delen av Stormyr mot agmyren i nordöst under torrperiod
Foto 2: 2017-10-16 från stigen in mot Stormyr under våtperiod med hela myren överdämd med vatten

7.3.5

Vattentäkter och vattenskyddsområden
Vid Klintehamn finns två kommunala vattentäkter, Loggarve och Mölner, där Mölner är den
äldre vattentäkten som numera ej används utan utgör reservvattentäkt (Figur 27). Mölner
vattentäkt lokaliserades genom att grundvatten rann fram ur kalkberget cirka 500 m SO om
samhället vid Mölner. Kommunen lät borra 4 brunnar öster om Mölner till 30–40 m djup
som provpumpades med 55–90 l/min vid full avsänkning. Den djupaste brunnen som
pumpades med 90 l/min fick saltvatten, och pumpningen minskades till 55 l/min vilket
medförde en avsänkning på 30 m och ett bra vatten. Nya brunnar borrades allteftersom
behovet av vatten ökade. Mölner vattentäkt stängdes för cirka 5 år sedan på grund av höga

35 (111)

halter colibakterier vid kraftiga regntillfällen då ytligt grundvatten infiltrerade vid
brunnarna.
För att säkra vattenförsörjningen till Klintehamns samhälle och livsmedelsindustrin anlades
en grundvattendamm i Loggarve sommaren 1964, som var extremt nederbördsfattig och
grundvattenmagasinet i Mölner var i det närmaste uttömt. Provpumpning gjordes i en
brunn under juli och augusti med 350 l/min, vilket är drygt 6 gånger mer än vid Mölner.
Undersökningar gjordes även 1966 att med seismiska mätningar utforska grundvattenförhållandena norr om Bönders backe. Indikationer fanns på sprickzoner, men provborrningar
visade att kalkberggrunden var ytterst svagt grundvattenförande. Som komplement till
dammen utfördes istället ett antal borrhål i omgivande terräng, och i vattendom i augusti
1973 fick kommunen rätt att utvinna 700 m3 vatten per dygn i genomsnitt från borrhålen.
Idag sker vattenförsörjningen till Klintehamn genom pumpning av vatten i ledning från
Visby och Tofta vattenverk via Västergarn till Klintehamn och Mölner vattenreservoar.
Därifrån pumpas vatten söderut till Levide.
I Mölner finns idag sex brunnar där den närmaste ligger cirka 1 km från fastighetsgränsen.
Brunn P6 används endast för mätning av grundvattennivå. Brunnarna ligger på marknivåer
mellan +46 och +49 m och vatten pumpades från djup ner till -2 m. Primär och sekundär
skyddszon uppgår till 0,70 km2 respektive 2,88 km2.
I Loggarve finns idag sex brunnar i två grupper om vardera tre brunnar. De ligger cirka 1,5
respektive drygt 2 km från fastighetsgränsen. Brunn P4 används endast för mätning av grundvattennivån. Brunnarna ligger på marknivåer mellan +48 och +52 m, och pumpar vatten från
djup ner till -12 m. Nästan allt vatten (99%) går idag till livsmedelsindustrin Foodmark cirka 900
m NV om fastigheten (Figur 27). Primär och sekundär skyddszon uppgår till 1,03 km2 respektive
4,87 km2.

Figur 27: Kommunala vattentäkter Loggarve och Mölner (reservvattentäkt) med inre och yttre skyddsområde och
brunnar. Stapeldiagrammet visar årlig leverans av vatten från Loggarve till Foodmark, Klintehamn och Klintebys.
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Uttaget vid Loggarve vattentäkt är störst i brunn P5 och uppgick till 36 515 m3 år 2016, då
det totala uttaget från alla fem brunnar var 99 800 m3 (Figur 28). Den totalt uttagna vattenmängden varierar under de senaste tre åren mellan cirka 30 000 till 100 000 m3. Årsmedelflödet varierar mellan 1 l/s 2015 till drygt 3 l/s 2016. Uttaget varierar under året och vattennivån i brunnarna kan avsänkas nästan till brunnsbotten under sommaren. Vid en avrinning
från brunnsområdet på cirka 5 l/s som beräknats av SMHI, krävs en infiltrationsarea på i
medeltal 0,2 till 0,6 km2. Det inre skyddsområdet uppgår till 1,03 km2, vilket är nästa
dubbelt så stort som behövs vid medelflödet. Det yttre skyddsområdet är 4,87 km2, det vill
säga cirka åtta gånger så stort.

Figur 28: Uttagen vattenmängd från de sex brunnarna vid Loggarve 2014–2016 och nödvändig infiltrationsarea.

Halten av klorid och sulfat vid Loggarve vattentäkt är låg och uppgår till cirka 10 mg/l
respektive cirka 25 mg/l, förutom under senare år då kloridhalten har ökat något till cirka
17 mg/l (Figur 29). Vid Mölner vattentäkt är halterna något lägre. Halten nitrat varierar i
Loggarve mellan 1–4 mg/l, och kalciumhalten är cirka 110 mg/l.

Figur 29: Halter av klorid, sulfat, nitrat och kalcium i råvatten vid Loggarve och Mölner vattentäkter.

7.3.6

Privata brunnar
I SGU:s brunnsarkiv finns uppgifter om 10 brunnar i Lilla Snögrinde 0,6 – 1 km sydväst om
planerat brott, en brunn i Hunninge drygt 0,5 km nordöst om planerat brott, fyra brunnar i
norr som ligger mer än 0,5 km från planerat brott samt två brunnar (A och B) som
inventerats av Stenproduktion Gotland AB, och tre brunnar i söder som ligger mer än 0,6
km från planerat brott, samt en jordbrunn från 1900 på 0,4 km avstånd (Figur 30 och Bilaga
B.2.9).
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Klintebys stenbrott

Planerat stenbrott
Snögrinde stenbrott

Planerat stenbrott

Figur 30: Uppgifter om borrade brunnar i närheten av planerat stenbrott (karta källa: SGU:s Kartvisare/Brunnar,
2017-05-16).

Uppgifter om brunnarna har hämtats från Brunnsarkivet på SGU och baseras på
brunnsprotokoll som enligt lag (1975:424) ska lämnas till SGU av brunnsborraren. Det
innebär att kvaliteten på informationen varierar och ofta finns mindre information vid äldre
borrade brunnar. Information om geologi saknas ofta och kan vara tveksam. De flesta
brunnarna vid till exempel Lilla Snögrinde är borrade efter 1975, men fyra brunnar är
borrade före och saknar information om kapacitet och nivå på vatteninflöden. Djupet till
vattenytan finns i de flesta fall men gäller den tidpunkt då brunnen borrades vilket varierar
mellan 1930 och 2014. Informationen ger dock en generell bild av grundvattennivån och
geologin vid brunnarna, och viktig kunskap om kapacitet samt djup till och mängd på
vatteninflöde då detta anges.
Brunnarna i Lilla Snögrinde är borrade i revkalksten som mot djupet övergår i märgelsten.
Revkalkstenen är täckt av ett tunt jordlager med en mäktighet som understiger 2 m (Figur 6
och Figur 7). Marknivån vid brunnarna i Lilla Snögrinde ligger på 45–50 m över havet.
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Grundvattennivån ligger mellan 5 och 30 m under markytan på nivåer mellan +21 och +40
m (Bilaga B.2.9 och Figur 31). Brunnarna är borrade ner till 9–22 m under havsnivån, utom
två som borrats till havsnivån respektive 17 m över havsnivån. Den geologiska informationen tillsammans med information om djupet till vatteninflöden i fyra brunnar på
Klinteberget visar att de största vattenmängderna finns i övergången mellan kalksten och
märgelsten på djup under +20 m. För övriga brunnar finns ingen information om djupet till
inflöden av vatten, men uppgifter om grundvattennivån och borrdjup indikerar att
brunnarna får vatten från större djup under nivån +20 m. Det ska jämföras med lägsta
brytnivå på +30 m vid planerad kalktäkt, dvs. brottbotten ligger mer än 10 m över det djup
där brunnarna i Lilla Snögrinde får sitt vatten. Angivna vattenmängder i brunnsprotokollen
varierar mellan 300 och 3000 l/h (0,1–0,8 l/s), vilket överensstämmer med SGU:s hydrogeologiska karta som anger ”Tämligen goda uttagsmöjligheter” med mediankapacitet på
600 – 2000 l/h (Figur 15). På västra sidan av Klinteberget anges ”Mindre goda uttagsmöjligheter” med mediankapacitet <600 l/h, vilket även gäller för brunnen på fastigheten Prästgården 1:4. I brunnsprotokollet för brunn nr. 6 invid väg 141 anges ”något salt i botten vid
blåsning med 1500 l/h” och avsänkning av vattennivån till botten av brunnen. Vatteninflöde
till borrhålet anges vid 2–3 m ovanför botten på nivån -10 m i märgelsten. Enligt ägaren till
brunnen som ligger närmast Snögrinde stentäkt (nr. 2) förekommer salthaltigt vatten.
Brunnen är 65 m djup och har en bottennivå på -22 m och en vattenmängd på 1200 l/h.

Figur 31: Sammanställning av brunnsinformation i en profil Kyrkogården–Lilla Snögrinde–Snögrinde stenbrott

Alla brunnar i västra kanten på Klinteberget ligger mer än 1 km från planerat kalkbrott.
Brunn nr 50 som ligger uppe på Klinteberget tillhör Mölner reservvattentäkt och ligger cirka
750 m från planerad kalktäkt. De flesta brunnarna får vatten från revkalksten eller en
växellagrad kalk- och märgelsten. De tre brunnar som har högst kapacitet är brunn 43 en
180 m djup energibrunn (6 000 l/h), brunn 50 Mölner reservvattentäkt med ett djup på 47
m (5 000 l/h), och brunn 20 med ett djup på 38 m (3 000 l/h). De två som ger mest vatten
ligger i kalksten, medan brunn 20 ligger i växellagrad kalk-märgelsten. Goda
uttagsmöjligheter av grundvatten finns således i kalkstenen och i gränsen mellan kalksten
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och märgelsten. Större grundvattenflöden kan även förekomma djupare ner i berggrunden i
subhorisontella lager i märgelstenen.
Norr om Klinteberget är brunnarna grunda med djup på 5 m till 18,5 m, och får vatten från
märgelsten (nr 51) sandkalksten (nr 52) och kalk- märgelsten (nr 53). Vattenmängden anges
till 900 l/h i brunn nr 51 och 120 l/h i brunn nr 53, som ökade till 1200 l/h efter tryckning
och rensning. En Energibrunn (nr 22) borrades på samma fastighet som brunn nr 51, till ett
djup på 230 m och den gav en vattenmängd på 3000 l/h i märgelsten. Salthalten i vattnet
ökade från 500 mg klorid per liter 80 m under markytan till 800 mg/l 230 m under
markytan.
Brunnarna i Stora Snögrinde norr om planerad kalktäkt har vattennivåer på cirka +25 m,
vilket är cirka 5 m under marknivån och vattenmängder mellan 600 och 1200 l/h. Den
brunn som ger mest vatten är en 80 m djup energibrunn (nr 12) borrad till nivån -48 m.
Vatten påträffades vid 77 m djup i märgelsten, och efter en timmes renblåsning av brunnen
uppmättes kloridhalten till 3 800 mg/l, vilket är jämförbart med Östersjövatten.
Brunnen i Hunninge är 25 m djup och borrades 1944. Marknivån vid brunnen ligger på +51
m. Den tycks ligga nära ett av SGU med flyggeofysik (VLF) tolkat lineament. Detta har dock
inte kunnat verifieras genom de nu utförda VLF mätningarna. Det finns några mindre
anomalier som dock inte tyder på någon större vattenförekomst i sprickor (Figur 11, VLFprofil 6). Inga uppgifter finns angivna angående vattentillgången i brunnen.
Av de fyra brunnar som ligger i Lilla och Stora Solbjärge söder om planerad kalktäkt finns en
5,5 m djup brunn grävd i jordlager från år 1900 med en vattennivå på +46 m. De tre borrade
brunnarna är mellan 25 och 40 m djupa med bottennivå på +6 m till +21 m och vattennivåer
på +38 m till +47 m.
7.3.7

Källor
Definitionen på en källa är ”ett distinkt utflöde av grundvatten ur jord eller berg”, där
”källan flödar under en stor del av året”. På fastigheten Lilla Snögrinde 1:50 finns en
temporär källa på cirka +42 m över havet som ligger cirka 250 m NV om Snögrinde
stenbrott och som var torr under april/maj – augusti 2018 (Figur 32). Vattnet från källan
rinner i ett öppet dike till en mindre damm och därifrån i ett täckdike till en damm på fastigheten Lilla Snögrinde 1:26. Innan dammen finns en täckdikesbrunn med anslutande
täckdiken från källan och omgivande åkermark i nordöst. Den 15 april 2018 besöktes källan
och det rann vatten från källan till dammarna. I slutet av februari föll snö och vid besök den
8 mars var tillrinningen god. Vid besök den 28 augusti var dammen vid Lilla Snögrinde 1:26
och källan torr, men det fanns vatten i täckdikningsbrunnen. Det är därför sannolikt att
dammen får större delen av sitt vatten från avrinningen från utdikade jordbruksmarker i
nordöst och höjdområden i väster på fastigheten Lilla Snögrinde 1:26 men även en del från
källan vid Lilla Snögrinde 1:50 under vinter och vår.
Ett vattenprov togs i källan den 22 februari 2018 och vattenflödet bestämdes till 6,4 l/s. Vid
ett återbesök den 25 april var källan uttorkad och det har inte runnit något vatten från den
fram till september på grund av liten nederbörd och grundvattenbildning. Vattenanalysen
visar på ett normalt grundvatten från kalkberggrund med förhöjda halter av alkalinitet och
kalcium, och låga halter av klorid, sulfat och kväve.
40 (111)

Omkring 250 m nordväst om dammen vid Lilla Snögrinde 1:26 finns det en stensatt brunn
cirka 3 m i diameter och ett par meter djup, med en grundvattenyta drygt en meter under
markytan. Den får sannolikt sitt vatten från jordbruksmarkerna i öster och höjdområdet i
sydväst, samt vid högvattenperioden under vintern kan även tillrinning ske i diket från den
temporära ”källan” på Lilla Snögrinde 1:50.

Figur 32: Temporär källa vid Lilla Snögrinde 1:50 med diken till mindre dammar och ”Brye” vid Lilla Snögrinde
1:26 samt fastigheter med brunnar som har installerad logger för kontinuerlig mätning av vattennivån, och
borrhål BH16011 invid Snögrinde stenbrott med installerad logger för kontinuerlig mätning av
grundvattennivån.

7.4

Översiktsplan
Region Gotlands översiktsplan 2010–2025 antogs 2010-06-14 av kommunfullmäktige, och
trädde i laga kraft 2010-07-15. Översiktsplanen är ett planeringsunderlag för Gotlands
framtida utveckling och omfattar hela Gotland, både mark- och vattenområden.
Utgångspunkten för översiktsplanen är de mål som stakats ut i den önskvärda utveckling av
Gotland som beskrivs i kommunens regionala utvecklingsprogram VISION GOTLAND 2025.
En gemensam grund för översiktsplanen och VISION GOTLAND 2025 är hållbar utveckling
där sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv vägs mot varandra för att skapa en
långsiktig god livsmiljö.
Enligt översiktsplanens bebyggelseutveckling för delområde väster, inom vilket Klintehamn
ingår, beräknas Klintehamns utvecklingsmöjligheter som centrum för utskeppning av
jordbrukets och skogsnäringens produkter på Gotland fullföljas under planperioden. I
Klintehamn finns flera större fabriker och därför skulle en omstrukturering av godstrafiken
till Klintehamn ge goda utvecklingsmöjligheter för delområde väster.
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Klintehamn utgör serviceort för delområdet, med god kommersiell och offentlig service.
Platser för attraktivt boende har utretts utefter kusten i samband med att ett utbyggt
kommunalt vatten- och avloppsnät gjorts. En fördjupad översiktsplan ska tas fram för
Klintehamn med omgivning inom ramen för kustzonplaneringen. Ett program för den
fördjupade översiktsplanen har startat och benämns Klintehamn 2030, i dagsläget har
samarbetsmöten hållits, men inga dokument är upprättade.
Området där planerad verksamhet är lokaliserat till är ej detaljplanerat.
På Gotland finns näringsverksamhet över hela ön. Naturtillgångar, markförhållanden och en
spridd arbetskraft ger förutsättningar för näringslivsutveckling över hela ön. Den fysiska
planeringen ska se till att markreserver tillskapas för utveckling och nyetablering av industri
och annat företagande. Samhället är av avgörande betydelse för företagens möjlighet att
utvecklas och bidra till tillväxten i samhällsekonomin. Samverkan och samarbete mellan
företag och den offentliga sektorn samt en väl fungerande offentlig sektor har också
betydelse för näringslivets utveckling. Lika beroende som företagen är av det omgivande
samhället är samhället av företagen. För en landsbygdsregion som Gotland är lantbruket
och landsbygdsutvecklingen en del av tillväxtförutsättningarna. Viktiga faktorer för
näringslivets konkurrenskraft och utveckling är företagsklimat, entreprenörskap,
fungerande marknader, kunskap, kompetens och innovationsklimat, men också
kommunikationer, arbetskraftsförsörjning och boende.
Kalkindustrin utgör en av Gotlands basnäringar och gotlandskalkens goda kvalitet gör den
till en attraktiv råvara. Kalkbrytningen står dock ofta i konflikt med vatten- och
naturskyddsintressen, och en god samverkan är därför viktig mellan verksamhetsutövare,
myndigheter och samhälle. Skyddet av yt- och grundvattnet och säkerställandet av en
långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning har hög prioritet i avvägningen mellan
konkurrerande intressen i mark- och vattenplaneringen. I översiktsplanen anges att vid
ansökningar för nya tillstånd till kalkbrytning och andra typer av täktverksamheter bör
frågan om den framtida vattenförsörjningen vara ordentligt klarlagd.

7.5

Skyddade områden
Enligt aktuella karttjänster ligger platsen för planerad verksamhet inte inom någon
nationalpark, naturreservat, biotopskydd eller kulturreservat. Planerad verksamhet ligger
inte inom strandskyddat område. För övriga skyddade områden, aktuella riksintressen eller
rödlistade och fridlysta arter se kommande avsnitt.

7.5.1

Riksintresse rikt friluftsliv och rörligt friluftsliv
Hela Gotland berörs av riksintresse för rikt friluftsliv. Riksintresset bedöms inte påverkas, då
verksamhet har pågått inom området under längre tid och inte kan anses som något hinder
för varken nuvarande eller framtida friluftsliv, då det finns goda möjligheter att ta sig runt
verksamhetsområdet och nå delar med skogliga värden. Beträffande rörligt friluftsliv finns
inga områden inom det planerade verksamhetsområdet som kan komma att påverkas
negativt. Det finns ett område som berörs av riksintresse rörligt friluftsliv, vilket härrör till
Klintberget med dess populära promenadstråk och markerade motionsspår. Planerad
verksamhet kommer ej att påverka riksintresset i sig negativt.
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7.5.2

Riksintresse naturvård
Två täktområden med pågående kalkstensbrytning är utpekade som riksintresse naturvård
på fastigheten. De ingår i en grupp om 14 olika lokaler ”Berggrundsblottningar i
Klinteområdet”, registernummer NRO 09050 A-N (Länsstyrelsen på Gotland, 2000). I
beskrivningen står som värdeomdöme: ”14 utpekade delområden finns i detta område,
men i området mellan Klintehamn och Djupvik finns sammanlagt ett femtiotal lokaler som
är internationellt viktiga referenslokaler för sedimentär berggrundsstratigrafi. Lokalerna
visar på tidsavsnitt i den geologiska utvecklingen där stora förändringar i miljön avspeglas.

Figur 33: Områden av riksintresse naturvård vid Klintehamn. (karta källa: Skyddad natur, Naturvårdsverket.

Syftet med dessa geologiska riksintressen är att utvisa ett antal platser som är intressanta
för riksvärdet ”sedimentär berggrundsstratigrafi, fossil”. De områden som valdes ut
utgjordes vid tidpunkten för utvisandet av bergrundsblottningar av olika slag (täkter,
dikesskärningar, med mera) som till stor del återfinns i facklitteratur som stratigrafiska
referenslokaler (Laufeld, 1974). Som landskapsform anges i registerbladet ”Slätt med lägre
relativ höjd än 20 m”, som huvudkriterie för riksintresse anges ”Skärning genom
Muldemärgelsten”. Detta är en märgel (kalkhaltig, fossilrik lersten, ofta växellagrad med
oren kalksten) som stratigrafiskt ligger under Klintelagrens rena kalksten som bryts på
fastigheten Klinte Klintebys 1:5.
Märgelstenen utgör berggrund i en stor del av jordbruksmarken norr och väster om klinten
och de flesta av de 14 nämnda riksintressena ligger också här. Området anses som viktigt,
eftersom Muldemärgelns skikt endast blottas i denna region. Blottningar är få, då en stor
del av ytan är täckt av växlighet eller av istida sediment som morän, svallgrus. Att
kalkstenstäkterna på klinten även ingår i denna grupp beror på att de, förutom att utgöra
excellenta blottningar, stratigrafiskt ligger i anslutning till Muldemärgeln och överlagrar
denna.
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Bergblottningar är viktiga för att kunna studera ett områdes geologi. I allmänhet kan
blottningar försvinna snabbt på grund av igenväxning, rasmassor med mera om de inte hålls
öppna. Utformningen av det utvisade riksintresset vid Klintebys stenbrott (riksintresse 50C)
och likaså i det närbelägna stenbrottet Snögrinde (riksintresse 50G) gjordes som en enkel
och pragmatisk avgränsning då Länsstyrelsen utpekade riksintressena år 2000 och
korresponderar därför tämligen väl med täktverksamhetens utbredning vid tiden för
utpekandet. Registerbladstexten samt de båda riksintressenas utformning åsyftar
förhållandet att täktverksamhet ger upphov till bergblottningar som kan vara av
vetenskapligt intresse för forskning. Detta är grundsyftet med placeringen av ett geologiskt
riksintresse i täkterna. Ingen speciellt utpekad del (ej heller hela det utvisade området i sig)
kan härvid anses som absolut skyddsvärd, så länge som jämförbara blottningar finns att
tillgå.
För de två riksintressena på fastigheten Klinte Klintebys 1:5 är det främst stenbrottens
vertikala pallkanter som skär de på platsen närmast horisontella sedimentationsskikten
som är av vetenskapligt intresse. Bergskärningarna skapar då ett lättåtkomligt kronologiskt
tvärsnitt genom ett mycket intressant avsnitt av den geologiska historien som uppvisar
omvälvande klimat- och miljöförändringar. Med en fortsatt aktiv kalkbrytning på området
kommer nya profiler att skapas som löpande blir tillgängliga för forskare.
Som förutsättningar för bevarande anges i riksintressenas registerblad ”Områdena påverkas
negativt av släntning, jordtäckning och igenläggning av öppna diken”. Vilket korresponderar
väl med de två aktiva täktområden: syftet är att säkra tillgång till bergblottningar, att dessa
med fördel kan hållas öppna och tillgängliga för forskning, samt att eventuella brottkanter
inte alla bör avsläntas eller övertäckas vid en efterbehandling vid avslutad täktverksamhet.
Av de 14 utvisade riksintresseområdena 50A-N vid Klintehamn är dock en stor del idag
igenväxta, övertorvade och inte åtkomliga.
Alla 14 utpekade riksintresselokaler inom löpnummer 50 ”Berggrundsblottningar i
Klinteområdet” har identiska registerblad. Detta oavsett högst varierande stratigrafisk
position, geologi och läge för de olika lokalerna. Det är uppenbart att motiveringen till
utvisandet av dessa områden som riksintresse för naturvård samt beskrivningen av
desamma försöker sammanfatta alla 14 lokaler och inte i sin helhet gäller för en enskild
plats. Endast en uppgift i registerbladet syftar till en bestämd lokal och det är ”Vid Klintebys
finns unika böljeslagsmärken som delvis blivit övertäckta av schaktmassor”.
Dessa böljeslagsmärken är väl dokumenterade i litteratur (Munthe et al. 1927, Laufeld,
1974, Länsstyrelsen i Gotlands län, 1983) och befinner sig entydigt vid lokalen ”Klintebys 1”,
riksintresse 50B (Länsstyrelsen i Gotlands län, 2000). Denna ligger vid gården Klintebys på
slätten cirka 1km norr om klintkanten och är idag till största delen övertorvad och delvis
täckt. Böljeslagsmärken är ett bevarat stenskikt med förstenade (fossila) vågmärken som
visar att sedimentationsmiljön var grunt vatten med vågrörelser, oftast en strand. Spårfossil
som dessa är relativt vanligt förekommande och oftast inte skyddsvärda. Det som är
speciellt med böljeslagsmärkena vid Klintebys gård är dimensionen, då de är osedvanligt
stora och därmed en geologisk sevärdhet.
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Det finns en uppenbar risk för förvirring och förväxling med riksintresselokalen vid
stenbrottet Klintebys 1 km längre söderut genom det likalydande namnet och det faktum
att alla riksintresselokaler i området har försetts med samma likalydande text
(Länsstyrelsen på Gotland, 2000). Skiktytan med böljeslagsmärken sträcker sig visserligen
med säkerhet över ett större område än bara det utpekade platsen för riksintresset vid
Klintebys gård, men utbredningen söderut är begränsad då den överlagras av yngre
stenskikt.
7.5.3

Riksintresse kulturvård
Enligt Gotlands länsstyrelses karttjänst ligger planerad verksamhet ej inom riksintresse för
kulturvård. Närmsta område för riksintresse kulturvård ligger vid Klinte. Det anses ej som
att planerad verksamhet med kalkbrytning kommer att påverka riksintresset negativt.

7.5.4

Riksintresse vindbruk
Av målen i VISION GOTLAND 2025 framgår att Gotland ska ha en lokal energiförsörjning
som är klimatneutral senast 2025. Målsättningen för utbyggnaden av vindbruk på Gotland,
både vad det gäller på land och inom regionens vattenområden, är 2,5 TWh el. Enligt
översiktsplanen finns inga områden för riksintresse vindbruk inom eller i närheten av
planerad verksamhet. Vid fastigheten Klinte Klintebys 1:5 är klassningen för vindbruk av
område typ 5 och 6, det vill säga att platsen har begränsningar för vindbruk på grund av
totalförsvarets och/eller civilflygets motstående intressen.

7.6

Naturvärden
Fastigheten Klinte Klintebys 1:5 präglas av tunna, kalkhaltiga jordar med glesa skogar av
alvarprägel mot nordväst och av ett mäktigare jordtäcke med tätare skogar mot sydöst.
Många av ytorna med alvarskog är dock av trivial typ då skogen tidigare avverkats och
numera utgörs av yngre tallskog i olika successioner. Detta medför att alvarprägeln
successivt försvunnit och mycket av den flora som blommat upp efter avverkningarna håller
på att klinga ut. Mot sydost tilltar jorddjupet med friskare marker och lokalt finns
kärrmarker och myrar, till exempel Stormyr.
De norra delarna av fastigheten Klinte Klintebys 1:5 sluttar mot norr och är mer frodiga än
övriga delar av fastigheten.

7.6.1

Naturvärden enligt naturvärdesinventeringar
Inför tillståndsansökan har två naturvärdesinventeringar (NVI) genomförts inom Klinte
Klintebys 1:5, en översiktlig 2015 (Bilaga B.4b) och en fördjupad 2017 (Bilaga B.4a).
Inventeringen från 2017 har utförts enligt modellen NVI Svensk Standard – SIS 19 90 00
med tillägget inventering av skyddsvärda arter och kartering av Natura 2000-naturtyper.
Vidare har kompletterande och fördjupade inventeringar av sammetsbockrot, svartpälsbi
(Bilaga 4.e) och häckande fåglar (Bilaga B.4f) genomförts under 2018. Samtliga ovan
nämnda inventeringarna har utförts av Naturcentrum AB.
Identifierade naturvärdesobjekt presenteras i Figur 34. Naturvärdesbedömningen
presenteras med en tregradig naturvärdesskala där klass I motsvarar mycket höga
naturvärden (röd färg i Figur 34), klass II höga naturvärden (orange färg) och klass III
påtagliga naturvärden (gul färg). Dessa tre klasser anger att de markerade ytorna hyser
naturvärden i varierande grad. Ofärgade områden saknar eller har lägre naturvärden.
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Cirka 41 ha (18 %) av fastigheten Klinte Klintebys 1:5 har höga eller mycket höga
naturvärden (motsvarande klass II och I) enligt den detaljerade inventering från 2017.
Områden med påtagliga naturvärden (klass III) utgör tillsammans 31 ha (14 %). Resterande
cirka 150 ha (68 %), bedöms ha lägre värden. Dessa ytor täcks främst av brukade barrskogar
och kalhyggen.
Totalt har 25 delområden med naturvärden, så kallade naturvärdesobjekt, identifierats
inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5. 13 naturvärdesobjekt (sammanlagt 36 ha) ligger helt
eller delvis inom det planerade brytningsområdet. Åtta av dessa (sammanlagt 15 ha) har
högt naturvärde (klass II) och fem (sammanlagt 21 ha) har påtagligt naturvärde (klass III).
Inga naturvärdesobjekt med mycket högt naturvärde (klass I) har identifierats inom
brytningsområdet.
De identifierade naturvärdesobjekten utgörs huvudsakligen av före detta betade
kalkbarrskogs-/alvarskogsbestånd i varierande ålder och storlek. Därtill finns några objekt
med agmyrar, kalkfuktängar och rikkärr. Fem objekt utgörs av öppna till halvöppna
alvarmarker och två av rent antropgena miljöer (en grusväg och en anlagd lakvattendamm).

Figur 34: Identifierade naturvärdesobjekt utifrån 2017-års naturvärdesinventering. Naturvärdesbedömningen
presenteras med en tregradig naturvärdesskala där klass I motsvarar mycket höga naturvärden (röd färg), klass
II höga naturvärden (orange) och klass III påtagliga naturvärden (gult). Ofärgade (ingen färg på kartan) områden
saknar eller har lägre naturvärden.
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7.6.2

Naturtyper enligt Natura 2000
Totalt identifierades cirka 47 ha mark som bedömdes tillhöra naturtyper enligt Natura
2000. Naturtyperna västlig taiga (9010) och skogsbete (9070) dominerar med en
sammanlagd yta på cirka 22 ha. Därefter följer nordiskt alvar (6280a) och kalkfuktäng
(6410) som de mest utbredda naturtyperna. Kalkkärr med ag (7210) och rikkärr (7230)
utgör endast en mindre del av arealen. Fördelningen av naturtyperna inom respektive
utanför brytningsområdet presenteras i Tabell 3 och Figur 35.
Naturtyperna västlig taiga och rikkärr förekommer inom fastigheten endast utanför det
planerade brytningsområdet. De övriga fyra naturtyperna; skogsbete, nordiskt alvar,
kalkfuktäng och kalkkärr med ag, finns representerade såväl inom som utanför brytområdet
(se Tabell 3 och Figur 35).
Av de sex identifierade Natura 2000-naturtyperna är tre prioriterade. Dessa är nordiskt
alvar, kalkkärr med ag och västlig taiga. Med prioriterade naturtyper avses naturtyper som
har ett mycket högt gemensamhetsintresse inom hela EU.
Tabell 3: Naturtyper enligt Natura 2000 inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5 med arealmässig fördelning inom
respektive utanför brytningsområdet.

Naturtyper
Nordiskt alvar (6280a)*
Kalkfuktäng (6410a)
Kalkkärr med ag (7210)*
Rikkärr (7230)
Västlig taiga (9010)*
Skogsbete (9070)

Total areal Klinte
Klintebys 1:5

Areal inom
brytningsområdet

Areal utanför
brytningsområdet

12,2 ha
7,2 ha
3,3 ha
2,9 ha
5,8 ha
16,1 ha

6,9 ha
3,0 ha
0,6 ha
7,8 ha

5,3 ha
4,2 ha
2,6 ha
2,9 ha
5,8 ha
8,3 ha

* Markerar prioriterade naturtyper
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Figur 35: Karta över områden som bedöms tillhöra naturtyper enligt Natura 2000.

7.6.3

Skyddsvärda arter (rödlistade arter och arter skyddade enligt miljöbalken)
Totalt har 112 rödlistade och/eller skyddade arter (här kallade särskilt skyddsvärda arter)
påträffats inom eller i anslutning till fastigheten Klinte Klintebys 1:5 (Bilaga B.4 d). 81 av
dessa arter har fast förekomst inom fastigheten och 51 inom det planerade brytområdet.
Se Bilaga B.4d.
Av de särskilt skyddsvärda arterna inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5 är 56 stycken
rödlistade och 36 skyddade enligt miljöbalken. 11 av dessa arter är både rödlistade och
skyddade. Se Bilaga B.4d.
Av de 51 skyddsvärda arterna som påträffats inom det planerade brytområdet är 32
stycken rödlistade och 28 stycken skyddade, nio av dem är både rödlistade och skyddade.
Under inventeringarna 2015 (Bilaga B.4b), 2017 (Bilaga B.4a) och 2018 (Bilaga B.4e och
Bilaga B.4f) noterades totalt cirka 920 förekomster av rödlistade arter inom eller i direkt
anslutning till fastigheten Klinte Klintebys 1:5 (Figur 36). Av dessa återfinns cirka 370
förekomster inom det planerade brytningsområdet (Figur 36). Med förekomst menas här
ett häckande fågelpars revir, en fyndplats för en djurart samt växtplats för en kärlväxt eller
kryptogam. En förekomst kan alltså utgöras av en eller flera individer eller plantor.

48 (111)

Backtimjan Thymus serpyllum (NT), ljus solvända Helianthemum nummularium (NT),
jordtistel Cirsium acaule (NT) och loppstarr Carex pulicaris (VU) dominerar bland antalet
förekomster av rödlistade arter. Tillsammans har dessa drygt 500 förekomster inom
fastigheten Klinte Klintebys 1:5, varav hälften, cirka 255 stycken, ligger inom det aktuella
brytområdet. Dessa fyra arter är nationellt rödlistade, minskande i Sverige som helhet
(fastlandet), men mycket vanliga på Gotland.
Av skyddade arter noterades totalt cirka 430 förekomster inom fastigheten Klinte Klintebys
1:5 (Figur 37). Cirka 155 av dessa förekomster har noterats inom brytområdet. Orkidéer och
allmänna häckande fåglar utgör en stor del av de noterade förekomsterna. Inom
fastigheten och de närmaste omgivningarna noterades ungefär 210 orkidéförekomster och
inom brytningsområdet noterades drygt 40 orkidéförekomster. Samtliga påträffade
orkidéer bedöms vara vanligt förekommande både lokalt i Klinteområdet och på Gotland
som helhet. Dessa arter har en gynnsam bevarandestatus på Gotland. De allmänna
fågelarterna nattskärra, trädpiplärka, kungsfågel och gulsparv har tillsammans cirka 145
förekomster (revir) inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5 och knappt 80 av dessa noterades
inom det planerade brytområdet.
Några mycket sällsynta arter har också noterats under inventeringsarbetet; frostfläck
Reichlingia zwackhii (CR) (inom buffertzonen mellan brytområdet och väg 141),
sammetsbockrot Pimpinella saxifraga subsp. nigra (EN) (38 fyndplatser i och i direkt
anslutning till fastigheten Klinte Klintebys 1:5, 16 av dessa låg inom det planerade
brytområdet), gulsträngad fagerspindling Cortinarius haasii (EN) (ett fynd inom
brytområdet och två fynd strax utanför) och blek fagerspindling Cortinarius catharinae (DD)
(ett fynd i kraftledningsgatan som löper i nord-sydlig riktning genom fastigheten, fyndet
gjordes utanför det planerade brytområdet).
Några av de särskilt skyddsvärda arterna (rödlistade och eller skyddade enligt miljöbalken)
har hela eller stora delar av sina inom fastigheten kända förekomster inom det planerade
brytområdet. Dessa arter är berguv Bubo bubo (VU, fågeldirektivet), spillkråka Dryocopus
martius (NT, fågeldirektivet), trädlärka Lullula arborea (fågeldirektivet), lundsångare
Phylloscopus trochiloides (NT, fågeldirektivet), törnskata Lanius collurio (fågeldirektivet),
mindre vattensalamander Lissotriton vulgaris (fridlyst), gotlandssnok Natrix natrix subsp.
gotlandica (NT, fridlyst), svartpälsbi Anthophora retusa (VU), pudrad kärrtrollslända
Leucorrhinia albifrons (art- & habitatdirketivet), svartfläckig blåvinge Phengaris arion (NT,
art- & habitatdirektivet), hårig dolkstekel Scolia hirta (NT, fridlyst), sammetsbockrot
Pimpinella saxifraga subsp. nigra (EN) samt de fyra arter av svampar stor granspindling
Cortinarius bovinus (VU), ekvaxskivling Hygrophorus cossus (NT), slemringad vaxskivling
Hygrophorus gliocyclus (VU), och mjölmusseron Tricholoma ustaloides (NT) (Bilaga 4d).
Därtill har dårgräsfjäril (NT, art- & habitatdirektivet) noterats i stort antal inom fastigheten,
men endast med få fynd inom planerat brytområdet.
Berguv förekommer med ett revir i centrala delarna av fastigheten Klinte Klintebys 1:5.
Paret sågs i direkt anslutning till Lilla Snögrinde-täkten den 11 april 2018. Därefter hördes
både hanne och hona ropa från ett område strax sydost om täkten vid ytterligare två
tillfällen i april och maj. Någon boplats hittades inte i samband med häckfågelinventeringen
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2018. Berguven är en rödlistad (VU) och skyddad genom Fågeldirektivet i Sverige. På
Gotland häckar cirka 13 par (Ottosson m.fl. 2012). Arten häckar vanligtvis i klippstup och
bergsbranter, men även i pågående och avslutade bergtäkter.
Spillkråka har noterats med två revir i och i anslutning till fastigheten Klinte Klintebys 1:5.
Det ena reviret ligger delvis inom det planerade brytområdet.
Törnskata häckar med ett par i brytområdets östligaste del. Arten är skyddad genom
Fågeldirektivet men inte rödlistad i Sverige, men bedömdes som NT (missgynnad) i 2005 års
rödlista (Gärdenfors 2005).
Trädlärka häckar med ett par i anslutning till den pågåendet täkten vid Lilla Snögrinde i det
planerade brytområdet. Arten är skyddad genom Fågeldirektivet, men är inte rödlistad i
Sverige.
Lundsångare häckar med ett par i nordligaste delen av det planerade brytområdet. Arten är
rödlistad (NT) och skyddad genom Fågeldirektivet i Sverige
Mindre vattensalamander förekommer i den lilla lakvattendammen i stenbrottet vid Lilla
Snögrinde. Mindre vattensalamander är fridlyst i hela landet men samtidigt ett av de
vanligaste groddjuren i Sverige.
Tre exemplar av gotlandssnok har påträffats inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5. Ett av
fynden gjordes i anslutning till lakvattendammen i Lilla Snögrinde-täkten, de övriga två
utanför brytområdet. Denna lokala underart av vanlig snok förekommer endast på Gotland
och är rödlistad som nära hotad (NT).
Svartpälsbi har påträffats vid två tillfällen inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5, 2008 i
Klinteby-täkten och 2018 i täkten vid Lilla Snögrinde. Vid båda tillfällena noterades ett
exemplar vardera. Arten bedöms ha en liten population i anslutning till de befintliga
brotten. Svartpälsbiet är rödlistat (VU) men saknar formellt skydd i Sverige.
Pudrad kärrtrollslända förekommer i den lilla lakvattendammen i stenbrottet vid Lilla
Snögrinde. Arten är upptagen i bilaga 4 i EU:s art- och habitatdirektiv. Den har gynnsam
bevarandestatus på Gotland och i landet i övrigt.
Under inventeringar sommaren 2018 påträffades dårgräsfjäril på 24 platser med totalt
cirka 130 individer inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5. Fem av fynden, sammanlagt cirka
10 individer, gjordes inom det planerade brytområdet. Dårgärsfjärilen är rödlistad (NT),
fridlyst och upptagen i bilaga 4 i EU:s art- och habitatdirektiv.
Svartfläckig blåvinge har observerats på totalt åtta platser inom fastigheten Klinte Klintebys
1:5, vara av fem inom det planerade brytområdet. Arten är rödlistad (NT) och upptagen i
bilaga 4 i EU:s art- och habitatdirektiv.
Hårig dolkstekel hittades på en plats inom det planerade brytområdet sommaren 2018.
Arten är rödlistade som nära hotad (NT) och fridlyst.
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Sammetsbockrot, som är en rödlistad (EN) underart till vanlig bockrot, noterades på 38
platser med sammanlagt cirka 470 plantor inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5 sommaren
2018. Av dessa återfanns 16 växtplatser med sammanlagt cirka 150 plantor inom det
planerade brytområdet.
Stor granspindling har endast noterats på en plats inom fastigheten, mellan de två
befintliga stenbrotten i det planerade brytområdet. Arten är rödlistad (VU) men saknar
formellt skydd.
Ekvaxskivling har noterats på två platser inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5, båda inom
det planerade brytområdet. Arten är rödlistad (NT) men saknar formellt skydd.
Slemringad vaxskivling har endast noterats på en plats inom fastigheten, nämligen strax
söder om Lilla Snögrinde-brottet inom det planerade brytområdet. Arten är rödlistad (VU)
men saknar formellt skydd.
Mjölmusseron har endast noterats på en plats inom fastigheten, mellan de två befintliga
stenbrotten i det planerade brytområdet. Arten är rödlistad (NT) men saknar formellt
skydd.
För svamparna är det viktigt att notera att kännedomen om faktisk utbredning och
förekomst i landet är bristfälligt. Sannolikt förekommer de ovan angivna svamparterna även
utanför själva brytområdet och på andra platser på Gotland med likande förutsättningar.
Vid inventeringen 2015 pekades ett par skogsområden ut, strax öster om Fröjel, som de
mest värdefulla för mykorrhiza-bildande marksvampar (Bilaga B.4b). Inventeringen från
2015 visar att det i omgivande marker finns flera skogsbestånd med mycket artrik
svampflora.
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Figur 36: Karta med förekomster av rödlistade arter och underarter i och i direkt anslutning till fastigheten
Klinte Klintebys 1:5. Förekomster av det på Gotland allmänna men rödlistade arterna backtimjan, ljus solvända,
jordtistel och loppstarr är exkluderade på med på kartan.
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Figur 37: Förekomster av arter skyddade enligt miljöbalken i och i direkt anslutning till fastigheten Klinte
Klintebys 1:5. Totalt har cirka 430 förekomster av skyddade arter noterats inom Klinte Klintebys 1:5 och dess
närmaste omgivningar, cirka 155 av dessa har noterats inom brytningsområdet. Orkidéförekomsterna och revir
av de allmänna häckfåglarna nattskärra, trädpiplärka, kungsfågel och gulsparv är exkluderade på kartan.

7.7

Övriga intressen
Inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5 finns ett barrskogsbestånd längst i norr som av
Skogsstyrelsen registrerats som objekt med naturvärde (ID: N551-2006) se Figur 38.
Beståndet, som är 3,4 hektar stort, omfattas inte av biotopskydd, naturvårdsavtal eller
någon annan form av formellt skydd.
Inga andra skogliga naturvärden, så som nyckelbiotoper eller sumpskogar, finns
registrerade inom fastigheten.
Det finns inte heller några ängs- och betesmarksobjekt registrerade inom fastigheten.
I länsstyrelsens våtmarksinventering (VMI) har två objekt som delvis ligger inom fastigheten
Klinte Klintebys 1:5 identifierats. Dessa är Stormyr (ID 12887) och ett kärr öster om Stormyr
(ID 12886). Båda dessa objekt har visst naturvärde – klass 3 enligt våtmarksinventeringen.
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Figur 38: Skogliga naturvärden registrerade av Skogsstyrelsen samt riksintressen för naturvård. (karta källa:
Skyddad natur, Naturvårdsverket och GeodataKatalogen, Länsstyrelsen).

7.8

Koncessionsområden
Goltlands Elnät AB (GEAB) har såväl en 70 kV luftledning som en 10 kV markförlagd ledning i
området. För luftledningen har GEAB ledningsrätt och kräver ett område om 20 m på
vardera sida om ledningen för underhåll av uppväxande vegetation.
I samband med brytningens framdrift kan befintliga ledningar komma att flyttas till
områden som brutits ut till slutlig marknivå, om värdet av stenen motiverar detta. En ny
koncessionsansökan inlämnas i ett sådant fall och ett separat avtal om villkor för flytt av
befintliga kraftledningar mellan ledningsägare och SMA upprättas och undertecknas.

7.9

Fornlämningar och övriga kulturvärden
Enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst "Fornsök" finns fornlämningar som riskerar att
påverkas negativt av planerat arbete. En inventering i arkivstudier och fält inom
verksamhets- och brytområdet har genomförts av Johan Norderäng från Gotlands museum
under våren/sommaren 2018 för att undersöka huruvida ytterligare fornlämningar och
andra kulturhistoriska objekt kunde finnas. Gotlands museum pekade ut ett 30-tal kända
och okända objekt, däribland grav- och boplatser. En uppföljning av inventeringen har
genomförts av Dan Carlsson från Arendus i september 2018, vilket resulterade i en
ombedömning av de påträffade objekten. Se Figur 39 för fornlämningar och övriga
kulturhistoriska lämningar inom verksamhetsområdet.

54 (111)

Figur 39: Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar inom verksamhetsområdet. Blå markeringar är
tidigare kända lämningar, röda markeringar är påträffade objekt under inventering genomförd av Gotlands
museum. (karta källa: Arendus, rapport 2018:26)
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Registrerade fornlämningar intill eller inom brytområdet är:
•

Klinte 43:1 är ett gravfält som är cirka 100x70 m stort och består av sex
fornlämningar. De utgörs av två rösen, tre runda stensättningar och en oval
stensättning.

•

Klinte 49:1 är ett gravfält som är cirka 30x30 m och består av sju fornlämningar. De
utgörs av runda stensättningar. En av stensättningarna ser ut som en
skeppssättning, men är kraftigt överväxt med enbuskar och övrig vegetation.

•

Fröjel 160:1 är en färdväg, eller så kallad hålväg. Lämningen är ett bevakningsobjekt
och ännu ej klassad som en lagskyddad fornlämning. Hålvägen är 2–5 m bred och
0,1–0,3 m djup. Hålvägen är bitvis otydlig, och omöjlig att följa.

Inom verksamhetsområdet finns ytterligare ett tiotal registrerade fornlämningar och övriga
kulturhistoriska lämningar, för mer information beträffande dessa se Bilaga B.3 a.
Nyfunna troliga fornlämningar inom brytområdet:
•

Gravfält längs hålvägen bestående av sex till nio gravar. De är mellan 2–6 m i
diameter och upp till 0,3 m höga. De är till viss del diffusa och svåra att avgränsa.

•

Öster om hålvägen finns fyra något otydliga stensättningar i storlek 2–6 m i
diameter. Stensättningarna är till stor del övertorvade och svåra att tyda. I
anslutning till stensättningarna finns tecken som tyder på att den registrerade
hålvägen förgrenar sig mot öster.

Inom verksamhetsområdet har ytterligare ett 20-tal historiska lämningar påträffats. För
mer information om lämningarna inom verksamhetsområdet samt övriga kulturhistoriska
lämningar som påträffats inom brytområdet, se Bilaga B.3a och Bilaga B.3b.
Brytområdets utformning har anpassats med syfte att skydda forntida boplatser i den norra
delen av brytområdet, se täktplanens utformning i Bilaga B.1. Det kan även poängteras
möjligheten att lyfta fram denna miljö som ett intressant och illustrativt besöksmål
avseende den äldre järnålderns landskap.
De fornlämningar, stensättningar, gravplatser och hålväg, som finns centralt belägna i
brytområdet är vanligt förekommande på Gotland och kännedom om dem är tämligen god,
vad gäller datering, konstruktion och rumslig belägenhet. De mindre gravgrupper som finns
planerat brytområde bedöms inte vara av sådant värde så att de i sig skulle förhindra en
exploatering. Detsamma torde gälla de äldre vägsträckningar som knyter an till
gravgrupperna.
För vidare information om kulturvärden se avsnitt 10.3.2.

7.10

Förorenade områden (nuvarande och tidigare verksamhet)
Det finns inga uppgifter om att tidigare eller nuvarande verksamheter har förorenat
området.
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8

LOKALISERINGSALTERNATIV
Förutom den volym som för närvarande bryts på fastigheten Klinte Klintebys 1:5 köps
kalksten från mellersta och norra Gotland. Stenen skeppas delvis ut från bolagets hamn i
Strå, vilket är förenat med långa, cirka 90 km enkel resa, vägtransporter på Gotland.
SMA Mineral AB har sökt alternativa områden för försörjning med kalksten. I
prospekteringsarbetet har faktorer som stenens kvalitet, förutsättningar för
logistiklösningar, naturvärden med mer beaktats. Till exempel har fyndigheter i Björkliden
nära malmbanan, i Uppland samt i Östergötland nära kusten, med fler ställen i Sverige
sorterats bort på grund av bristande kvalitet då kalkstenen vid dessa fyndigheter är
kristallin. Kristallin kalksten faller sönder vid bränning och kan därför inte brännas till bränd
kalk i moderna energieffektiva schaktugnar. Sedimentär kalkstensråvara finns bland annat i
fjällvärlden nära Östersund, nära Mora, på Öland och i Västergötland, men med bristande
kemisk kvalitet. Dessa kalkstensfyndigheter innehåller alltför höga halter lera och andra
mineral, därför är de mer lämpade för till exempel cementindustrin.
I Dalarna, runt Siljan, finns begränsad och otillräcklig kvantitet kalksten med kvalitet som
någorlunda motsvarar Gotlands kalksten. I övrigt saknar Sverige kalkstensråvara för
framställning av bränd kalk i moderna energieffektiva schaktugnar för försörjning av ståloch cellulosaindustrin. Kalkstenen i Dalarna räcker dock inte till för att uthålligt försörja all
svensk stål-, cellulosa- och annan industri under en längre tid. Dessutom saknas
logistiklösningar som är både miljö- och kostnadsmässigt godtagbara till kustbaserade
konsumenter som Luleå och Oxelösund. Gotland är således det största område i Sverige
som har tillräckligt god kvalitet och kvantitet av kalksten för bland annat stålindustrins
behov.
I övrigt, på Sveriges fastland dominerar sura bergarter utöver vissa fyndigheter med
kristallin kalksten, se Figur 40 för kalkfyndigheter.
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Figur 40: Berggrundskarta, rött markerar förekomster av sedimentär och kristallin kalk- och dolomitsten (karta
källa: SMA Mineral och SGU:s digitala berggrundskartering)

Som alternativ lokalisering på Gotland äger bolaget en fastighet vid Fårösund på norra
Gotland, där Stucks kalkbrott är beläget. Bolaget har egen närliggande hamn i Strå vilken är
belägen cirka 3 km från det befintliga kalkbrottet. Tillståndsgiven kalksten i Stucks kalkbrott
är dock slut sedan oktober 2015. På fastigheten där en tillståndsprocess pågått sedan 2008
finns betydande stenreserver. I samband med utvidgningen av Natura 2000-området
Bästeträsk pekades även bolagets fastighet vid Stucks, förutom utbruten areal, ut som
Natura 2000-område vid regeringens beslut i augusti 2015. Förslaget att utpeka fastigheten
som Natura 2000-område har senare av Mark- och miljööverdomstolen angivits som
domskäl för att neka brytning till lägre nivå, inom ett redan utbrutet begränsat delområde.
Bolaget överklagade domen, men Högsta domstolen medgav inte prövningstillstånd.
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Gotland och olika intresseföreningar överklagade det
tillstånd som Mark och miljödomstolen meddelade bolaget 2014. Tillståndsmålet för SMA
har nu prövats med ytterligare en huvudförhandling som genomfördes 21-22/5 2018 i Mark
och miljööverdomstolen. Dom meddelades 2018-09-11 med avslag till fortsatt
täktverksamhet. SMA Mineral har överklagat domslutet till Högsta Domstolen.
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Utöver Stucks har ett flertal områden på Gotland undersökts, till exempel söder om
Fårösund, områden runt Hejde, Burgsvik och Ljugarn med fler. Områdena vid Ljugarn och
Klintehamn har undersökts mer noggrant, bland annat med naturvärdesbedömningar.
Fastighet i Hejde belastas med naturvårdsavtal på grund av höga naturvärden. I aktuellt
område runt Ljugarn bedömdes naturvärdena vara lika höga, eller i vissa aspekter högre, då
till exempel uppspruckna kalkstenshällmarker finns i större omfattning än i Bästeträsk och
på bolagets fastighet i Stucks. Se karta med markeringar över undersökta lokaler nedan. Se i
övrigt även Bilaga B.4a, Bilaga B.4b och Bilaga B.4c, där inventerade naturvärden avseende
Klintehamn och Ljugarn redovisas i detalj.

Figur 41: Lokaler där SMA hittills har prospekterat och värderat kalksten på Gotland.

Bolaget har utöver prospekteringsarbetet i Sverige företagit prospekterings- och
värderingsarbete i Norge, Finland och i Baltikum.
•
•
•

Norge är ekonomiskt ofördelaktigt på grund av lång sjötransport och i vissa fall
även betydande svårigheter och kostnader förenade med landtransporter.
Finland har motsvarande kalkstensfattiga berggrund som Sverige.
Baltikum, kalkstensfyndigheter ligger vanligen alltför långt från kust. Risken är även
att kalkstenen trots sedimentär bakgrund är alltför benägen att falla sönder vid
bränning, vilket är fallet vid bolagets fyndighet i Vöhmuta i Estland.

För bolaget tillståndsgiven sten på Gotland, eller i övrigt runt Östersjön, räcker inte för de
kustbaserade verksamheterna. Därför köps och importeras betydande volymer kalksten
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från mellersta Europa och Nordamerika, något som ej kan ses som ett hållbart alternativ då
den långväga importen medför betydande ökad miljöbelastning och merkostnader.
Föreslaget brytområde på fastigheten Klinte Klintebys 1:5 bedöms sammanfattningsvis
avseende naturvärden, vatten, transportavstånd med mera vara den mest lämpade för
kalkbrytning av flera undersökta alternativ på Gotland, i Sverige och i Skandinavien. I ett
utredningsskede har sten skeppats ut på prov från godshamnen i Klintehamn. Flera båtar
om totalt knappt 60 000 ton har skeppats ut utan någon större påverkan på omgivningen
avseende trafik, buller eller damm.

9

BEDÖMNINGSUNDERLAG

9.1

Verksamhetspolicy för SMA Mineral
SMA Minerals affärsidé är att tillhandahålla en hållbar och värdeskapande förädling av
karbonatmineral för alla intressenter. Bolagets vision är att vara det naturliga valet för
värdeskapande och utveckling inom branschen. Förädlingen av kisel- och
karbonatmineraler innebär prospektering av fyndigheter, framtagande av råvara i lämplig
specifikation, förädling genom krossning, malning och kalcinering i ugnar,
kvalitetsuppföljning, försäljning, leverans och kunduppföljning.
Verksamhetspolicyn beskriver hur SMA Mineral på ett ansvarsfullt sätt förhåller sig till sina
intressenter och omvärld. Den innebär ett stöd och ett åtagande för alla medarbetare inom
företaget.
•

Bolagets kundlöfte ”Förvänta dig lite mer” innebär att skapa mervärde för kunden
och bolaget. Kunderna är grunden för företagets existens.

•

Bolagets teamarbetsmodell och regelbundna nulägesdiagnoser skapar ständiga
förbättringar av verksamheten och gör dem till ett ekonomiskt, miljömässigt och
socialt hållbart företag.

•

Arbetsmiljö, yttre miljö, energi och kvalitet har högsta prioritet i vår verksamhet.

•

Bolagets värdeord; Kompetens, Pålitlighet, Flexibilitet och Nytänkande beskriver
deras förhållande till varandra och omvärlden.

SMA Mineral har en helhetssyn på verksamheten som innebär att:
•

Allt som bolaget gör påverkar omvärldens bedömning av företaget. Intressenternas
förväntningar omfattar främst bolagets produkter, miljöprestanda,
arbetsmiljöarbete, service, kunnighet samt uppträdande. Valet av leverantörer och
samarbetspartners sker efter samma bedömningar.

•

Bolaget prioriterar ett ledarskap som engagerar och gör alla delaktiga i
verksamheten. Medarbetarnas kompetens tillvaratas och utvecklas i en lärande
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organisation som värnar om medarbetarnas hälsa, säkerhet och
arbetstillfredsställelse. Bolaget accepterar ingen form av kränkande särbehandling.

9.2

•

Bolaget ser all verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv från råvara till slutprodukt
så att miljöpåverkan kan minimeras på alla stadier. Val av resurser och teknik ska
beakta arbetsmiljö-, miljö- och energiaspekter och möjliggöra uthållig verksamhet.
Lag- och myndighetskrav betraktas som minimiåtaganden.

•

Bolaget har högt ställda krav på energiprestanda och effektiviserar kontinuerligt
användandet av energi inom hela verksamheten. Kalcinering är en koldioxidintensiv
verksamhet och bolaget har ett långsiktigt mål att minska sin klimatpåverkan
genom att utveckla möjligheterna att använda fossilfria bränslen och tillämpa ny
teknik.

•

Lönsamhet är grunden för bolagets långsiktiga utveckling. De visar därför omsorg
om hela företagets framgång på kort och lång sikt. De ska arbeta målstyrt,
systematiskt och förebyggande samt fatta beslut på väl underbyggda fakta.
Övergripande och utvalda mål mäts och följs upp regelbundet, minst årligen.

•

Bolagets beslutsamhet att stärka deras position som ett ledande, kundorienterat
företag, framgår av att koncernens kvalitets- och miljöarbete vilka bedrivs enligt de
internationella normerna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Miljöbalken
Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 och är Sveriges första samlade
miljölagstiftning. Den utgör det främsta juridiska redskapet för att uppnå bland annat
miljökvalitetsmålen.
På Naturvårdsverkets hemsida finns förklarat att: ”Målet med miljöbalken är att främja en
hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en
hälsosam och god miljö. Miljöbalken bildar en övergripande lagstiftning som rör all
miljöpåverkan.”
SMA Mineral följer i och med kommande tillståndsansökan miljöbalkens (MB:s) 9 kapitel
”Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd” och 11 kapitel ”Vattenverksamhet”, där det
fastställs att viss miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet kräver tillstånd.

9.3

Miljökvalitetsmålen
De nationella miljökvalitetsmålen ska ge ledning för att bedöma vad en hållbar utveckling
innebär och därigenom vara vägledande vid tillämpning av bestämmelserna i miljöbalken.
Naturvårdsverket har fastställt Sveriges gemensamma miljökvalitetsmål grundat på att vi till
nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.
Riksdagen antog därför i april 1999, 15 stycken miljökvalitetsmål. Ett 16:e mål antogs i
november 2005.
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De 16 miljökvalitetsmålen ska ange vägen för vår strävan att åstadkomma en miljömässigt
hållbar samhällsutveckling. Miljökvalitetsmålen har blivit riktmärken för allt svenskt
miljöarbete, oavsett var och av vem det bedrivs. De 16 miljökvalitetsmålen är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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 och
ett rikt växt- och djurliv.

För att kunna omsättas i praktiken måste miljökvalitetsmålen preciseras med hjälp av mer
konkreta mål. Detta görs genom att riksdagen fastställer ett antal etappmål som i detalj kan
ange vilka egenskaper en viss naturtyp bör ha, vilka enskilda föroreningar eller andra
problem som behöver åtgärdas och vilka riktlinjer som ska gälla för sådana åtgärder. Vidare
utformas sektorsmål av de myndigheter, organisationer och företag som verkar inom en
viss samhällssektor, till exempel industrin. Länsstyrelserna kan därtill fastställa regionala
mål och kommunerna kan besluta om lokala mål. Regionala mål har fastställts för alla län.
Planerad verksamhet, påverkar främst följande miljömål: Begränsad klimatpåverkan,
Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv. De dominerande miljöaspekterna är:
• transporter
• resursförbrukning
• kemikalieanvändning i form av drivmedel och sprängkemikalier
9.3.1

Regionala och lokala miljömål
De nationella miljökvalitetsmålen har anpassats till regional nivå av länsstyrelsen, utom
målet Levande skogar, som regionaliserats av Skogsstyrelsen. De har ansvar för att regionalt
prioritera, anpassa och konkretisera miljökvalitetsmålen och de samarbetar med länets
olika aktörer för att de ska nå målen. I länsstyrelsens uppdrag ingår att verka för miljömålen
i samhällsplanering, tillväxtarbete och andra kommunala uppgifter. De ska även stödja
näringslivet i länet, och utveckla regionala åtgärdsprogram för att nå miljökvalitetsmålen.
Varje år gör Länsstyrelsen på Gotland en bedömning av hur läget är i länet beträffande de
olika miljömålen. Miljökvalitetsmålen Frisk luft och Bara naturlig försurning bedöms kunna
nås före år 2020, övriga miljökvalitetsmål anses dock som svåra att uppnå till år 2020 med
idag beslutade eller planerade styrmedel.

62 (111)

9.3.2

Region Gotlands miljöpolicy
Region Gotland har upprättat en miljöpolicy som antogs av regionfullmäktige 13 oktober
2015. Miljöpolicyn lyder som följer:
•

•

•
•
•

9.4

Miljöansvar och hållbar utveckling för att förverkliga Gotland som ekokommun ska
konsekvent och medvetet integreras och tydliggöras i samtliga våra verksamheter.
Detta ska framgå av budget, styrkort och årlig redovisning.
Vi ska i våra verksamheter erbjuda invånare och näringsliv på Gotland, infrastruktur
och metoder som leder till att Gotland blir ett ekologiskt hållbart samhälle till år
2025.
Vi ska bidra till att uppnå vårt övergripande mål ett hållbart samhälle på Gotland,
genom egna miljöförbättrande åtgärder och goda exempel på miljöarbete.
Miljökrav enligt lagstiftningen ska klaras med god marginal i alla egna bolag och
förvaltningar samt hos upphandlade entreprenörer.
Varje nämnd tar ansvar för att styra enligt miljöprogrammets intentioner och
tydliggör detta i chefsansvar och resursfördelning.

Miljökvalitetsnormer
På en del områden finns juridiskt bindande styrmedel som regleras i MB 5 kap.
”Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning”. Idag finns fyra förordningar om
miljökvalitetsnormer, en som berör föroreningar i utomhusluft (2010:477), en gällande
olika parametrar i fisk- och musselvatten (2001:554), en för omgivningsbuller (SFS
2004:675) och en för olika parametrar i vattenförekomster (2004:660).

9.4.1

Miljökvalitetsnormer för luft
Förordningen om föroreningar i utomhusluft (2010:477) trädde i kraft den 8 juni 2010.
Normerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som
ställs genom vårt medlemskap i EU. Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela
landet. SMA Minerals planerade verksamhet berörs av normerna för utomhusluft via
användning av sprängmedel innehållande kväveföreningar och damning. Utsläpp till luft
från planerad verksamhet redovisas i beskrivning av miljökonsekvenser avsnitt 10. Tabell 4
redovisar miljökvalitetsnormer för utomhusluft.
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Tabell 4: Miljökvalitetsnormer för utomhusluft till skydd för människors hälsa.

Till skydd för människors hälsa
Ämne

Högsta koncentration

Andel av tid (år =kalenderår)

Kväveoxider (NOX)

90 µg/m3 som timmedelvärde

Får överskridas 175 gånger
per kalenderår (98-percentil)
förutsatt att föroreningsnivån aldrig
överstiger 200 µg/m3 under en
timme mer än 18 gånger per
kalenderår (99,8- percentil).

60 µg/m3 som dygnsmedelvärde

Får högst överskridas 7
gånger per kalenderår (98percentil).

40 µg/m3 som årsmedelvärde

I områden där det är minst 20 kilometer till närmaste storstad eller 5 kilometer till annat bebyggt område,
industriell anläggning eller motorväg gäller, i stället för vad som sägs ovan, att kväveoxider inte får förekomma i
utomhusluft med mer än i genomsnitt 30 µg/m3 under ett kalenderår (årsmedelvärde).

Svaveldioxid (SO2)

200 µg/m3 som timmedelvärde

Får överskridas högst 175 ggr.
per år (98-percentil)
förutsatt att föroreningsnivån aldrig
överstiger 350 µg/m3 under en
timme mer än 24 gånger per år
(99,7-percentil).

100 µg/m3 som dygnsmedelvärde

Får överskridas högst 7 ggr.
per år (98-percentil)
förutsatt att föroreningsnivån aldrig
överstiger 125 µg/m3 mer än 3
gånger per år (99-percentil).

I områden där det är minst 20 kilometer till närmaste storstad eller 5 kilometer till annat bebyggt område,
industriell anläggning eller motorväg gäller, i stället för vad som sägs ovan, att svaveldioxid inte får förekomma i
utomhusluft med mer än:
1. i genomsnitt 20 µg/m3 under perioden den 1 oktober t.o.m. den 31 mars (vintermedelv.) och
2. i genomsnitt 20 µg/m3 under ett kalenderår (årsmedelvärde).

Kolmonoxid (CO)

10 mg/m3 som dygnsmedelvärde

Som högst
åttatimmarsmedelvärde
under ett dygn.

Bly (Pb)

0,5 µg/m3 som årsmedelvärde

Får ej överskridas.
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Bensen (C6H6)

5 µg/m3 som årsmedelvärde

Får ej överskridas.

Partiklar (PM 10)

50 µg/m3 som dygnsmedelvärde

Får överskridas högst 35 ggr.
per år (90-percentil)

40 µg/m3 som årsmedelvärde
Partiklar (PM 2,5)

25 µg/m3 som årsmedelvärde

Får ej överskridas efter 1
januari 2015

För att skydda människors hälsa:
1. får den nationella nivån för den genomsnittliga exponeringen på befolkningen av partiklar (PM2,5) från och
med den 1 januari 2015 inte överskrida 20 mikrogram per kubikmeter luft,
2. ska det eftersträvas att den nationella nivån för den genomsnittliga exponeringen på befolkningen av
partiklar (PM2,5) från och med den 1 januari 2020 procentuellt har minskats i enlighet med bilaga XIV B till
luftkvalitetsdirektivet. Den nationella nivån för den genomsnittliga exponeringen på befolkningen av partiklar
(PM2,5) ska baseras på det sammanlagda medelvärdet för koncentrationen av partiklar (PM2,5) på urbana
bakgrundsplatser under en treårsperiod i enlighet med bilaga XIV A till luftkvalitetsdirektivet.

Ozon (O3)

120 µg/m3 som dygnsmedelvärde

Som högst
åttatimmarsmedelvärde
under ett dygn.

För att skydda växtligheten och i den utsträckning som det är möjligt med hänsyn till hur ozonbildande ämnen
transporteras i luften och bildar ozon, ska det eftersträvas att ozon inte förekommer i utomhusluft
1. till och med den 31 december 2019 med mer än 18 000 mikrogram beräknat enligt exponeringsindex AOT 40
och bestämt som ett genomsnittligt värde under en femårsperiod,
2. från och med den 1 januari 2020 med mer än 6 000 mikrogram beräknat enligt exponeringsindex AOT 40. Om
det på grund av ofullständiga uppgifter inte är möjligt att fastställa årsvärden för en femårsperiod, ska det värde
som avses i första stycket 1bestämmas som ett genomsnittligt värde under en treårsperiod.
Exponeringsindex AOT 40 uttrycks i mikrogram per kubikmeter luft för en viss tidsperiod och avser värde för
summerade överskridanden av en viss halt ozon. Exponeringsindex AOT 40 beräknas på följande sätt. Under
perioden från och med den 1 maj till och med den 31 juli varje år ska det för varje timme mellan klockan 8.00 och
20.00 bestämmas ett timmedelvärde för ozonhalten. Varje timmedelvärde bestäms som skillnaden mellan den
koncentration av ozon som överstiger 80 mikrogram per kubikmeter luft och 80 mikrogram per kubikmeter luft.
Skillnaderna summeras först för varje dag och sedan till en totalsumma för hela perioden.

9.4.2

Nickel (Ni)

20 ng/ m3 som årsmedelvärde

Kadmium (Cd)

5 ng/ m3 som årsmedelvärde

Arsenik (As)

6 ng/ m3 som årsmedelvärde

Bens(a)pyren

1 ng/ m3 som årsmedelvärde

Får ej överskridas efter 1
januari 2013
Får ej överskridas efter 1
januari 2013
Får ej överskridas efter 1
januari 2013
Får ej överskridas efter 1
januari 2013

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller
Förordning (2004:675) om omgivningsbuller trädde i kraft 1 september 2004. Som
omgivningsbuller klassas buller från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet.
SMA Minerals planerade verksamhet räknas som industriell verksamhet (Rådets direktiv
96/61/EG). För vidare information om planerad verksamhets upphov till bulleremissioner,
se avsnitt 10.6.
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9.4.3

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomst
Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön trädde i kraft 1 augusti
2004 som en följd av ramdirektivet för vatten (2000/60/EG).
En grund- eller ytvattenförekomst har olika status beroende på vilket tillstånd den anses ha.
Tillståndet styrs av vattenförekomstens ekologiska status eller kemiska status, beroende på
vilken av dessa som är sämst. För att kunna bedöma ekologisk och kemisk status för en
grund- eller ytvattenförekomst finns bedömningsgrunder upprättade för grundvatten, sjöar
och vattendrag samt kustvatten och vatten i övergångszon. I Havs- och vattenmyndighetens
föreskrift om klassificering och miljökvalitetsnormer (2013:19) anges de
miljökvalitetsnormer som ska gälla för ytvatten. I Sveriges geologiska undersöknings
föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten (2013:2) med
ändringsföreskrift (2016:1) anges de miljökvalitetsnormer som ska gälla för grundvatten.
EU-domstolen har i den så kallade Weserdomen (C-461/13) slagit fast att tillstånd inte får
lämnas till projekt som kan medföra en försämring av statusen eller äventyra
upprätthållandet av miljökvalitetsnormerna för ytvattenförekomsten. En försämring kan
anses ske så snart statusen hos minst en av kvalitetsfaktorerna försämras med en klass
även om statusen hos vattenförekomsten inte förändras som helhet.
Bedömningsgrunder upprättade för sjöar och vattendrag återfinns i Bilaga A till
Naturvårdsverkets handbok 2007:4. Bedömningsgrunderna är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

växtplankton i sjöar,
makrofyter i sjöar,
kiselalger i vattendrag,
bottenfauna i sjöar och vattendrag,
fisk i sjöar och vattendrag,
näringsämnen i sjöar och vattendrag,
siktdjup i sjöar,
syrgas i sjöar,
försurning i sjöar och vattendrag,
särskilda förorenande ämnen i sjöar och vattendrag

Bedömningsgrunder upprättade för kustvatten och vatten i övergångszon återfinns i Bilaga
B till Naturvårdsverkets handbok 2007:4. Bedömningsgrunderna är:
•

•

Biologiska kvalitetsfaktorer
o Makroalger
o Växtplankton
o Bottenfauna
Fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorer
o Siktdjup
o Näringsämnen
o Syrebalans
o Förorenade ämnen
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Bedömningsgrunder upprättande för grundvatten återfinns i Bilaga 3 till SGU:s föreskrift
2013:2 med ändringsföreskrift 2016:1. Bedömningsgrunderna är:
•
•

Kvantitativ status
Kemisk grundvattenstatus

9.4.3.1 Miljökvalitetsnormer för Snoderån-Levide
Vattendraget Snoderån med biflödet Levidebäcken (WA87595500/SE635524-164872) är
den närmaste klassificerade vattenförekomsten. Avrinningsområdet domineras av
Snoderån, som är cirka 32 km och dess biflöde, Levidebäcken som är cirka 15 km lång. Stora
delar av ån är rätad och grävd, men i biflödet Levidebäcken finns områden med relativt
opåverkade lopp. Dessa områden har höga naturvärden i form av bland annat havsöring
och stationär öring. Huvudvattensystemet påverkas i stor utsträckning av den reglering som
förekommer i samband med lagring av vatten för bevattningsändamål sommartid.
Regleringen medför stora variationer i vattenföring, framförallt nedströms dammluckorna
där partiell uttorkning är vanligt sommartid.
Den ekologiska statusen är bedömd till måttlig. Utslagsgivande faktor hydromorfologin som
visar på måttligt status. Bedömningen anses ha medel tillförlitlighet då provplatsen för
biologiska kvalitetsfaktorer inte är representativ för hela vattenförekomsten.
Vattenförekomsten bedöms ej uppnå god kemisk status då kvicksilver och polybromerade
difenyletrar överstiger gällande gränsvärden.
Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska ha uppnått god ekologisk och kemisk status
2027.
9.4.3.2 Miljökvalitetsnormer för Östersjön, västra Gotlands kustvatten
Berört område i Östersjön omfattar kustområdet från Stora Karlsö till Tofta södra på
Gotlands västra sida (WA52967405/SE572000-180001).
Den ekologiska statusen för vattenförekomsten har bedömts som måttlig. Kvalitetsfaktorn
växtplankton, som visar på måttlig status, har varit utslagsgivande vid den sammanvägda
bedömningen. Vattenförekomsten har liksom för Östersjön generellt ett
övergödningsproblem, vilket indikeras av klassificeringarna av såväl växtplankton (klorofyll
a) som näringsämnen. I övrigt visar bottenfaunan på god ekologisk status. Klassning har
utförts med stöd av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2013:19 om
klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. Statusklassificeringen av
bottenfauna är gjorda enligt bedömningsgrunder medan växtplankton baseras på en
expertbedömning.
Vattenförekomsten bedöms ej uppnå god kemisk ytvattenstatus. Expertbedömning genom
extrapolering tyder på att gränsvärdet för kvicksilver polybromerade difenyletrar överskrids
i samtliga vattenförekomster. I övrigt finns det inga indikationer på att några av
vattendirektivets prioriterade ämnen förekommer i halter som kan antas utgöra ett
miljöproblem i vattenförekomsten. Dock har inga mätningar av de prioriterade ämnena
gjorts i vattenförekomsten.
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Miljökvalitetsnormen för Klintehamnsviken är god ekologisk status och målet är att detta
skall uppnås senast 2027. Kvalitetsfaktorn Totalmängd kväve sommar har bedömts vara
måttlig baserat på en expertbedömning utifrån modellberäkningar utförda av SMHI.
Kvalitetsfaktorn Totalmängd kväve vinter har i samma expertbedömning bedömts vara god.
Havs- och Vattenmyndigheten har föreslagit att nya bedömningsgrunder (EQS) inrättas för
nitratkväve (NO3-N) och sulfat (SO4). Bedömningsgrunden för sulfat föreslås emellertid bara
gälla i inlandsvatten. Sulfat är ett makroämne i havsvatten och koncentrationerna i
Östersjöns vatten ligger på storleksordningen g/l. I bedömningsgrunden för nitratkväve
föreslås gränsvärdet 11,44 mg/l. Detta värde beaktar nitratkväves potentiellt toxiska
egenskaper och ska ej sammanblandas med kväves potentiellt gödande egenskaper som
hanteras med andra bedömningsgrunder. I Tabell 5 sammanfattas aktuella gränsvärden för
god ekologisk status för olika kvävefraktioner i kustvatten på norra och västra Gotland.
Tabell 5: Aktuella bedömningsgrunder (gränsvärden för god ekologisk status) för nitratkväve (NO3-N),
totalkväve (Tot-N), och löst oorganiskt kväve (DIN) i kustvatten på norra och västra Gotland (typvatten 11,
HVMFS 2013:19).

Kvävefraktion

Koncentration

NO3-N (mg/l)*

11,44

Tot-N sommar (µg/l)

266

Tot-N vinter (µg/l)

280

DIN (µg/l)

53

*avser toxisk verkan i betydelsen av särskilt förorenande ämne (SFÄ

9.4.3.3 Miljökvalitetsnormer för Mellersta Gotland-Klintehamn
Området vid planerat stenbrott ingår i grundvattenförekomsten Mellersta GotlandKlintehamn (WA91750038/SE637298-164664), och klassas som sedimentär bergförekomst
med en bedömd uttagsmöjlighet av 6 000–20 000 l/h, vilket är mycket högre än det som
anges på SGU:s hydrogeologiska karta för Klinteberget med omnejd (Figur 15). Den
kvantitativa statusen anges vara god, men den kemiska statusen är otillfredsställande.
Synpunkter på MKN för den kvantitativa statusen för grundvattenförekomsten Mellersta
Gotland–Klintehamn tas upp i Bilaga B.2.19. De flesta kemiska ämnen har god status som
till exempel nitrat och ammonium, medan klorid och sulfat samt bekämpningsmedel och
PAH inte uppnår god status. En betydande påverkan sker från förorenade områden samt
diffusa källor som jordbruk och enskilda avlopp. Uttag av vatten för jordbruk, kommunala
vattentäkter och andra uttag innebär också en betydande påverkan. Förbättringsbehov
behövs för att uppnå miljökvalitetsnormen för halten av klorid och sulfat som påverkas av
saltvatteninträngning. För att uppnå miljökvalitetsnormen ska kloridhalten vara ≤100 mg/l,
sulfathalten vara ≤100 mg/l och konduktiviteten vara ≤150 mS/m. De åtgärder som föreslås
är bland annat en fördjupad kartläggning av grundvatten, vattendom för uttag av vatten
och tillsyn av vattenskyddsområden. En översyn av vattenskyddsområdena för Klintehamns
vattentäkter Loggarve och Mölner ingår i vattenmyndighetens åtgärdsprogram för perioden
2016–2021. Vattenmyndigheten bedömer dock att det finns en risk att kemisk status inte
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uppnås till 2021. Både Loggarve och Mölner vattentäkter ingår i länsstyrelsens miljöövervakningsprogram för råvattenkontroll och grundvatten, med början år 2007 och
provtagning sex respektive 10–11 gånger per år.

10

MILJÖPÅVERKAN PLANERAD VERKSAMHET

10.1

Definition av nollalternativet
Nollalternativet definieras som att planerad verksamhet ej får tillåtelse att bedrivas och
nuvarande verksamheter fortsätter enligt gällande beslut.
Nollalternativet innebär även att kalksten kan komma att importeras från andra länder,
vilket medför en ökad belastning avseende transporter och utsläpp från dessa.

10.2

Luft
Planerad verksamhet kommer att ge upphov till luftföroreningar från sprängning, damning
från hantering av krossprodukter samt luftutsläpp från arbetsmaskiner, dieselverk och
transporter.
Vid sprängning släpps koldioxid, vattenånga och kvävgas ut i luften, vid förbränning av
sprängmedlet bildas kväveoxider som kan vara skadliga för människors miljö och hälsa.
Täktverksamhet orsakar alltid i viss mån damning, främst vid krossning, bandtransportering,
lastning samt vid transporter till och från verksamhetsområdet. Dammet består
huvudsakligen av sönderdelade mineralpartiklar i fraktionerna 0,2–0,45 mm som lätt sätts i
rörelse av vind.
Vid extremt torr och blåsig väderlek kan dammet förflyttas från täktområdet till
omkringliggande omgivning och därmed påverka närliggande barrskog. Mycket damm på
trädens barrnålar påverkar fotosyntesen och därmed trädens tillväxt.
Vid jämförelse med nollalternativet kommer föroreningar till luft såsom, kväveföreningar,
damm och utsläpp från transporter att öka.

10.2.1

Försiktighetsmått/åtgärder
I den planerade täkten kommer emulsionssprängmedel i bulk användas vilket minskar
risken för spridning av kväveföroreningar till luften. Undersökningar visar att andelen
kväveoxider uppgår till cirka 1 % av insatt sprängmedel och anses därför inte utgöra någon
risk för miljö- och hälsostörningar. Dagens sprängmedel är utvecklade för att kunna
användas i gruvor vilket ställer höga krav på låg bildning av kväveoxider som i sin tur även
gynnar miljön. Arbetsmaskiner byts mot modern utrustning med effektiva och rena
motorer när maskinernas tekniska livslängd har tjänat ut.
Bolaget anlitar extern expertis för sprängning. Detta för att på effektivast möjliga sätt lossta
berg.
För att största möjliga mån bekämpa damning kommer stenmaterialet att vattenbegjutas
innan krossning samt att vägar och planer inom verksamhetsområdet kommer att
bevattnas vid torr väderlek. Dammet är dock till viss del främjande för omgivningen och
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tillför växtligheten lättåtkomliga mineral och näringsämnen. Stenmjöl används inom
jordbruket som spårämnestillsats vid odling. Vid nederbörd sköljs dock dammet av från
växtligheten och påverkan är försumbar.
Närmsta bebyggelser ligger cirka 300 m söder om och 350 m ost om
verksamsamhetsområdet. Dessa torde ej beröras av damning då områden med skog ligger
mellan bebyggelse och verksamhet. Cirka 450 m norr om verksamhetsområdet ligger
ytterligare bebyggelse, som ej har någon naturlig avskärmning. Om damning uppstår
kommer bevattning att ske.
De mest trafikerade transportlederna inom området hårdgörs och städas regelbundet. I det
fall materialet är torrt och dammar från flak används täckta transporter.
Miljökvalitetsnormer för partiklar och kväveoxider kommer att innehållas vid närmaste
bostäder.

10.3

Mark
Den främsta förändringen avseende markanvändningen som kommer att ske i planerad
verksamhet är att ytterligare avbaning och brytning av kalksten kommer att ske.
I jämförelse med nollalternativet kommer verksamhets- och brytområdet att utökas.

10.3.1

Markbearbetning
Exploatering av berget inleds i huvudsakligen att nya ytor avbanas för att ta bort
jordmaterialet, vilket sker med grävmaskin eller på annat sätt. Avbaningsmassor läggs i
upplag inom verksamhetsområdet, så att materialet är tillgängligt för successiv
efterbehandling.
Efter avbaningen sker losstagning av berg genom sprängning efter att hål borrats bakom
brytfronten i det parti berg som skall tas ner. Borrningen sker med en borrigg med ett
bullerreducerande och dammuppsamlande borraggregat. Efter borrning fylls hålen med
sprängmedel och berg sprängs bort som sedan kan hanteras i efterföljande
produktionssteg.

10.3.2

Kulturvärden
Inom och i närheten av verksamhetsområdet har kulturvärden påträffats vid inventeringar
som utförts inom verksamhetsområdet och dess omgivning. De lämningar som påträffats är
dels lämningar som varit kända sedan tidigare, och dels lämningar som ej dokumenterats
och därmed kan anses vara nya fynd. Lämningarna är dels fasta fornlämningar, men även
övrig kulturhistoriska lämningar. Fornlämningar är spår efter mänsklig verksamhet. De kan
till exempel utgöras av boplatser, gravfält, gruvor, kvarnar, kulturlager i medeltida städer.
Två inventeringar har genomförts på bolagets begäran. Första inventeringen utfördes av
Gotlands museum under våren/sommaren 2018, där ett 30-tal kända och okända objekt
pekades ut, däribland grav- och boplatser. En uppföljning av inventeringen genomfördes
under september 2018 av Arendus, vilket resulterade i en ombedömning av de påträffade
objekten.
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Sammantaget av de utförda inventeringarna finns förutom de redan kända lagskyddade
fornlämningarna två, möjligen tre, områden med lagskyddade fornlämningar. Det rör sig
dels om ett gravfält i södra delen av området som hyser ett flertal gravar. Dels är det i
nordväst, ett nyupptäckt område med troligen fyra gravar. Till båda dessa fornlämningar
hör också den sedan tidigare registrerade hålvägen RAÄ Fröjel 160:1. Fältbedömningen i
inventeringen som genomfördes av Arendus innebär dock att en del av denna bör utgå som
fornlämning, då den ej är möjlig att spåra, såväl i fält som via kartor och laserkartan.
En tredje miljö som skulle kunna bedömas som fornlämning är det fossila åkersystemet i
söder, RAÄ Fröjel 159. Det är tillkommet före 1850 och övergivet senast 1917, då det inte
finns upptaget i laga skifteskartan. I den bedömning som numera görs om fornlämning
kontra övrig kulturhistorisk lämning utgör årtalet 1850 en gräns och att lämningen är helt
klart övergiven och visar på ålderdomligt bruk. I princip skulle det fossila åkersystemet med
andra ord kunna klassas som fornlämning, och därmed åtnjuta ett lagskydd. I den så kallade
lämningstypslistan från Riksantikvarieämbetet, som belyser hur man bör bedöma skilda
lämningar rörande frågan om fornlämning eller inte, sägs dock följande angående just
fossila åkrar; ”För en fossil åker gäller inte generellt att den ska bedömas som fornlämning
enbart för att ett antagande gjorts om att lämningen tillkommit före 1850. För att lagens
rekvisit om äldre tiders bruk ska anses vara uppfyllt bör lämningen uppvisa specifika
formelement, såsom terrasskanter, vallar, stensträngar, konkav profil etcetera. Så kan, till
exempel en plan åkeryta som avgränsas av diken inte anses uppfylla kriteriet äldre tiders
bruk även om den är tillkommen på 1700-talet.”Fornlämning RAÄ Fröjel 159:1 är just ett
sådant fossilt åkersystem av plana ytor omgivna av diken, vilket innebär att lämningen skall
klassas som övrig kulturhistorisk lämning och ej som lagskyddad fornlämning.
De fornlämningar, stensättningar, gravplatser och hålväg, som finns centralt belägna i
brytområdet är vanligt förekommande på Gotland och kännedom om dem är tämligen god,
vad gäller datering, konstruktion och rumslig belägenhet. De mindre gravgrupper som finns
planerat brytområde bedöms inte vara av sådant värde så att de i sig skulle förhindra en
exploatering. Detsamma torde gälla de äldre vägsträckningar som knyter an till
gravgrupperna.
För vidare information om inventeringarna och påträffade lämningar, se Bilaga B.3a och
Bilaga B.3b.
10.3.3

Naturvärden
Brytningen innebär att en del naturvärdesobjekt och artförekomster försvinner till följd av
avbaning och brytning.
En dryg tredjedel, cirka 36 ha, av det planerade brytningsområdet har bedömts ha höga till
påtagliga naturvärden (naturvärdesklass II och III) idag. I brytningsområdet finns inga ytor
med mycket höga naturvärden (klass I). De naturvärden som finns inom brytområdet utgörs
mestadels av före detta betade kalkbarrskogar, halvöppna alvarmarker, kalkfuktängar och
ett mindre agkärr. Resterande delar, cirka 70 ha, av brytområdet har lägre naturvärden.
Dessa utgörs av hyggen, yngre bestånd av brukad tallskog samt två mindre kalkbrott.
Inom den del av fastigheten Klinte Klintebys 1:5 som inte berörs av kalkbrytningen (drygt
115 ha) har cirka 35 hektar bedömts ha mycket höga, höga eller påtagliga naturvärden
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(naturvärdesklass I, II och III). Ytorna med de högsta naturvärdena och cirka hälften av den
samlade arealen med naturvärden på fastigheten Klinte Klintebys 1:5 ligger utanför
brytningsområdet och berörs inte av den planerade kalkbrytningen.
Under driftstiden kommer kontinuerlig efterbehandling av utbrutna ytor att genomföras.
Syftet med efterbehandlingen är att skapa nya miljöer och naturtyper, både för vanliga och
mer krävande särskilt skyddsvärda arter. De nyskapade miljöerna kommer att utgöras av
biologiskt värdefulla naturtyper, främst tidiga successionsstadier av kalkhällmarker, öppna
marker med tunt jordlager och våtmarker. Målsättningen är att dessa naturtyper ska ge
goda livsbetingelser för flera av de mest naturvårdsintressanta och skyddade arterna som
påträffats inom sökt brytområde och övriga delar av Klinte Klintebys 1:5. Många av de
rödlistade och de skyddade arter som noterats inom brytområdet är knutna till öppna,
solvarma, kalkrika miljöer så som alvarmarker, torrängar, kalkfuktängar och kalkrika
våtmarker och vattensamlingar. Med den beskrivna efterbehandlingsplanen (Bilaga B.8)
kommer dessa naturtyper på sikt öka inom fastigheten. De skogsbestånd som har
naturvärden och ligger utanför planerat brytområde kommer att avsättas för
naturvårdssyfte.
Vid nollalternativet, att kalkbrytning med efterföljande efterbehandling uteblir och rådande
markanvändning fortsätter, kommer alvarmarkerna, fuktängarna och våtmarkerna på sikt
att växa igen med tät skog, vilket påverkar de befintliga naturvärdena negativt. De
skogsbestånd inom Klinte Klintebys 1:5 som idag har naturvärden kommer sannolikt att
avverkas då de saknar formellt skydd.
10.3.3.1 Naturtyper enligt Natura 2000
Inom sökt brytområde förekommer Natura 2000-naturtyperna nordiskt alvar (6280a; 6,9
ha), kalkfuktäng (6410a; 3,0 ha), kalkkärr med ag (7210; 0,6 ha) och skogsbete/trädklädd
betesmark (9070; 7,8 ha). Dessa naturtyper förekommer också med större eller ungefär lika
stora arealer inom de delar av fastigheten som inte berörs av den planerade
kalkbrytningen.
De ytor med Natura 2000-naturtyper som återfinns inom planerat brytområde kommer
försvinna till följd av avbaning och stenbrytning. Naturtyperna västlig taiga (9010) och
rikkärr (7230) förekommer inom fastigheten endast utanför brytningsområdet och kommer
därmed inte att påverkas av stenbrytningen.
Vid efterbehandlingen kommer en rad naturtyper att skapas, företrädesvis på tunna
kalkhaltiga jordar och öppna kalkhällar. Initialt kommer dessa inte att kunna definieras som
Natura 2000-naturtyper, men på några års sikt kan de komma att utveckla karaktärer som
gör att det kan bli eller likna Natura 2000-naturtyper, t.ex. kalkkärr med ag (7210) och
nordiskt alvar (6280a).
Nollalternativet innebär att arealen av ovan nämnda Natura 2000-naturtyper inom
fastigheten Klinte Klintebys 1:5 på sikt kommer att minska till följd av igenväxning och
konventionellt skogsbruk. Ytan med nordiskt alvar (6280a) utmed kraftledningsgatan som
löper i nord-sydlig riktning genom fastigheten bedöms dock bibehållas då röjningar
sannolikt kommer genomföras där även framöver.
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10.3.3.2 Särskilt skyddsvärda arter (rödlistade och skyddade arter)
Totalt har 112 rödlistade och/eller skyddade arter påträffats inom eller i anslutning till
fastigheten Klinte Klintebys 1:5 (Bilaga B.4d).
För det stora flertalet av arterna, cirka 95 stycken, bedöms lokal, regional och nationell
påverkan på deras bevarandestatus av den planerade stenbrytningen vara obetydlig. Två
grupper av arter ryms inom denna bedömning. De arter som endast förekommer inom eller
utnyttjar de delar av fastigheten som ligger utanför planerat brytområdet bedöms inte
påverkas negativt av täktverksamheten. Detta gäller till exempel arter som buskskvätta,
trana och sexfläckig bastardsvärmare. Den andra gruppen, för vilken stenbrytningen
bedöms ha obetydlig påverkan, gäller de arter som förekommer mycket rikligt inom hela
fastigheten och dessutom är vanliga på Gotland och/eller Sverige i övrigt. Exempel på
sådana arter är trädpiplärka, gulsparv, ljus solvända, backtimjan och jordtistel.
Förekomsterna inom det planerade brytområdet för dessa arter utgör endast en mycket
liten del av den lokala eller regionala populationen och de bedöms kunna finnas kvar med
bibehållen bevarandestatus inom fastigheten och i de närmaste omgivningarna såväl under
som efter avslutat täktverksamhet.
För ett antal arter kan dock stenbrytningen riskera att försvåra upprätthållandet av deras
bevarandestatus, åtminstone lokalt. Detta gäller arter som har hela eller en stor del av sina
lokala förekomster inom det planerade brytområdet, är nationellt eller regionalt mycket
sällsynta samt arter vars livsmiljö tydligt kommer att minska till följd av stenbrytningen. För
att undvika sådan negativ påverkan kommer SMA Mineral vidta artinriktade
bevarandeåtgärder i samband med den löpande efterbehandlingen. Nedan beskrivs mer
detaljerat dessa arter samt resonemang kring deras ekologi, bevarandestatus och förslag på
lokala åtgärder.
Berguv förekommer med ett revir i centrala delarna av fastigheten Klinte Klintebys 1:5.
Berguven är en rödlistad (VU) och skyddad genom Fågeldirektivet i Sverige. På Gotland
häckar cirka 13 par (Ottosson m.fl. 2012). Arten häckar vanligtvis i klippstup och
bergsbranter, men även i pågående och avslutade bergtäkter. Under häckningstid kan
berguvar vara störningskänsliga, men häckningar förekommer ibland i bullriga och
störningsutsatta miljöer, t.ex. pågående täkter och urbana miljöer. Samtidigt som den
planerade stenbrytningen inom Klinte Klintebys 1:5 riskerar att medföra en störning för
berguvarna så kommer verksamheten också att skapa häckningsmiljöer i form av klippstup.
För att ytterligare gynna arten kommer särskilda bohyllor anläggas i samband med
efterbehandlingsprocessen. Utifrån planerad brytning och efterbehandlingsplan görs därför
bedömningen att berguv på sikt kan gynnas lokalt och regionalt.
Spillkråka har noterats med två revir i och i anslutning till fastigheten Klinte Klintebys 1:5.
Det ena reviret ligger delvis inom det planerade brytområdet. Arten är rödlistad (NT) och
skyddad genom Fågeldirektivet i Sverige. Den gotländska populationen skattas till cirka 300
par (Ottosson m.fl. 2012). Spillkråkan är knuten till skogsmark med äldre träd, gärna tallar.
Genom att arealen skogsmark inom fastigheten kommer att minska till följd av
täktverksamheten finns det en risk för lokal negativ påverkan. För att begränsa den
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negativa påverkan avsätts fastighetens skogsbestånd med naturvärden utanför planerat
brytområde för fri utveckling. På så sätt garanteras lämpliga häckningsmiljöer inom
fastigheten även i framtiden. På regional och nationell nivå bedöms påverkan emellertid
vara obetydlig.
Törnskata häckar med ett par i brytområdets östligaste del. Arten är skyddad genom
Fågeldirektivet men inte rödlistad i Sverige, men bedömdes som NT (missgynnad) i 2005 års
rödlista (Gärdenfors 2005). På Gotland häckar cirka 1 200 par (Ottosson m.fl. 2012).
Törnskatans häckningsmiljö utgörs av buskmarker, hyggen och brynmiljöer. Törnskatan är
en flyttfågel som byter häckningsplats mellan åren. Inom cirka 10 år efter påbörjad
efterbehandling skall för arten lämpliga buskmarker ha skapats, sannolikt i större
omfattning än vad som är fallet inom fastigheten i dag. På sikt bedöms arten gynnas av
efterbehandlingen.
Trädlärka häckar med ett par i anslutning till den pågående täkten vid Lilla Snögrinde i det
planerade brytområdet. Arten är skyddad genom Fågeldirektivet, men är inte rödlistad i
Sverige. På Gotland häckar cirka 300 par (Ottosson m.fl. 2012). Under brytningsfasen kan
trädlärkan lokalt påverkas negativt, men inom några år efter påbörjad efterbehandling
kommer lämpliga häckningsmiljöer att ha skapats i den nya täkten. På längre sikt bedöms
arten gynnas genom efterbehandlingsplanen.
Lundsångare häckar med ett par i nordligaste delen av det planerade brytområdet. Arten är
rödlistad (NT) och skyddad genom Fågeldirektivet i Sverige. Gotland hyser en stor del av det
nationella beståndet av lundsångare och populationen uppskattas till cirka 40 par (Ottosson
m.fl. 2012). Häckningsmiljön utgörs i normalfallet av högstammig lövskog, men även andra
skogsmiljöer kan nyttjas. Lundsångare är en tropikflyttare och det svenska beståndet
fluktuerar från år till år. Lövskogsbeståndet där arten häckade 2018 kommer helt eller
delvis avverkas i samband med stenbrytningen. Eftersom individer av lundsångare, i likhet
med många andra småfåglar, byter häckningsplats mellan åren bedöms det som sannolikt
att arten även i fortsättningen sporadiskt kommer att häcka med enstaka par inom eller
kring fastigheten. För att minimera risken för negativ påverkan avsätts fastighetens
skogsbestånd med naturvärden utanför planerat brytområde för fri utveckling. På regional
och nationell nivå bedöms påverkan som obetydlig.
Mindre vattensalamander förekommer i den lilla lakvattendammen i stenbrottet vid Lilla
Snögrinde. Mindre vattensalamander är fridlyst i hela landet men samtidigt ett av de
vanligaste groddjuren i Sverige. Arten har gynnsam bevarandestatus på Gotland och i
landet i övrigt. Dammen i Lilla Snögride-brottet kommer på sikt att försvinna i samband
med stenbrytningen. I det nya och betydligt större brottet kommer flera, både större och
mindre, dammar att anläggas. Arealen lämpligt habitat för mindre vattensalamander
kommer därmed att öka påtagligt. Bedömningen är därför att den lokala populationen
kommer att öka.
Tre exemplar av gotlandssnok har påträffats inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5. Denna
lokala underart av vanlig snok förekommer endast på Gotland. Gotlandssnoken födosöker
ofta i och i anslutning till vattensamlingar men kan också påträffas i en rad olika miljöer,
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både öppen mark och sluten skog. Övervintring sker ofta i sydvända sluttningar med
stenskravel och lucker jord eller sand. Ett av fynden gjordes i anslutning till
lakvattendammen i täkten vid Lilla Snögrinde , de övriga två utanför brytområdet. Arten är
rödlistad (NT) och fridlyst. Inom ramen för efterbehandlingen kommer sydvända sluttningar
med sand och stenskravel att skapas. Vidare kommer flera större och mindre
vattensamlingar/dammar att anläggas. Sammantaget bedöms arealen lämpligt habitat för
gotlandssnoken att öka och att artens lokala förekomst gynnas.
Svartpälsbi har påträffats vid två tillfällen inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5, 2008 i
Klinteby-täkten och 2018 i täkten vid Lilla Snögrinde. Vid båda tillfällena noterades ett
exemplar vardera. Arten bedöms ha en liten population i anslutning till de befintliga
brotten. Svartpälsbiet är rödlistat (VU) men saknar formellt skydd i Sverige. Kulturskapade
och blomrika miljöer som åkerkanter, täkter och ruderatmarker verkar vara lämpliga
habitat för arten. Fyndet vid Lilla Snögrinde-brottet gjordes i ett stort bestånd med blåeld
och resedaväxter som etablerat sig på jordvallar utmed täktens södra och östra kanter. Inga
fynd finns från mer naturliga biotoper i de övriga delar av fastigheten. I samband med den
utökade stenbrytningen kommer jordvallar att läggas upp på flera platser, både i områden
med pågående verksamhet men också som en del i efterbehandlingsplanen. Avsikten med
dessa jordvallar är att utgöra lämpliga habitat för svartpälsbi och en rad andra sällsynta
insekter och växter. Förekomsten av svartpälsbi bedöms därför har goda utsikter av
utvecklas. Den ökade arealen lämpligt habitat som skapas vid efterbehandlingen kan ge en
positiv effekt även på regional nivå.
Pudrad kärrtrollslända förekommer i den lilla lakvattendammen i stenbrottet vid Lilla
Snögrinde. Arten är upptagen i bilaga 4 i EU:s art- och habitatdirektiv. Den har gynnsam
bevarandestatus på Gotland och i landet i övrigt. Dammen i stenbrottet vid Lilla Snögrinde
kommer på sikt att försvinna i samband med stenbrytningen. I det nya, betydligt större,
brottet kommer flera större och mindre dammar anläggas. Dessa bedöms kunna utgöra
lämpliga habitat för arten och arealen lämpliga habitat kommer därmed att öka påtagligt.
Den lokala populationen bedöms därför gynnas av efterbehandlingen. Arten är tämligen
vanlig i Sverige varför den regionala och nationella effekten bedöms vara obetydlig.
Under inventeringar sommaren 2018 påträffades dårgräsfjäril på 24 platser med totalt
cirka 130 individer inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5. Fem av fynden, sammanlagt cirka
10 individer, gjordes inom det planerade brytområdet. Dårgärsfjärilen är rödlistad (NT) och
upptagen i bilaga 4 i EU:s art- och habitatdirektiv. Arten förekommer på mellersta Gotland,
där den lokalt kan vara allmän, samt i ett mindre område i Östergötland. Larverna lever
huvudsakligen av lundstarr och fjärilen påträffas mestadels i glesa skogsbestånd. Den totala
arealen skog inom fastigheten kommer att minska till följd av avverkningar och avbaningar
inom det planerade brytområdet. Eftersom endast en mycket liten del av förekomsterna
noterades inom det planerade brytområdet bedöms påverkan på arten vara tämligen ringa.
Övriga delar av fastigheten bedöms kunna hysa en livskraftig population både under och
efter avslutad täktverksamhet. För att minimera risken för negativ påverkan avsätts
fastighetens skogsbestånd med naturvärden utanför planerat brytområde för fri utveckling.
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Svartfläckig blåvinge har observerats på totalt åtta platser inom fastigheten Klinte Klintebys
1:5, vara av fem inom det planerade brytområdet. Arten är rödlistad (NT) och upptagen i
bilaga 4 i EU:s art- och habitatdirektiv. Den har sina starkaste populationer i landet på
Öland, Gotland och i östra Skåne. På Gotland är arten spridd och tämligen allmän över stora
delar av ön. Fjärilens larver lever initialt på backtimjan eller mer sällsynt på kungsmynta.
Stora delar av larvutvecklingen sker dock inne i bon av hedrödmyra där den lever som
rovdjur. Arten är således beroende av att både värdväxten och värdmyran förekommer
tillsammans. Svartfläckig blåvinge, och dess båda värdarter, förekommer allmänt i öppna
och varma miljöer så som kalkrika betesmarker och alvarmarker. Efterbehandlingsplanen
har som mål att skapa stora ytor med öppna och varma torrängar och öppna
kalkhällmarker. Inom några år bedöms efterbehandlade ytor vara återetablerade av
backtimjan och hedrödmyra och kan då utgöra lämpliga habitat för svartfläckig blåvinge.
Allt eftersom stenbrytningen tar ny mark i anspråk kommer befintliga habitat att försvinna,
medan lämpliga habitat kontinuerligt kommer att skapas. Detta förfaringssätt bedöms ge
goda förutsättningar för att svartfläckig blåvinge kommer att bibehålla ungefär samma
lokala populationsstorlek. Efter avslutad stenbrytning bedöms arealen lämpligt habitat vara
större än i nuläget, och täktverksamheten bedöms därför kunna vara gynnsam för
svartfläckig blåvinge på lång sikt.
Hårig dolkstekel hittades på en plats inom det planerade brytområdet sommaren 2018.
Arten är rödlistade (NT) och fridlyst. Arten har så gott som hela sin svenska förekomst på
Gotland, där den finns spritt över stora delar av ön. Öppna, torra och blomrika marker
utgör habitat. Efterbehandlingsplanen syftar till att skapa stora arealer med öppna, varma
och blomrika miljöer så som kalkrika torrängar och öppna kalkhällmarker. Efter avslutad
stenbrytning bedöms arealen lämpliga habitat vara större än i nuläget och
täktverksamheten och efterbehandlingen bedöms därför på sikt vara gynnsam för den
lokala populationen av hårig dolkstekel.
Sammetsbockrot, som är en rödlistad (EN) underart till vanlig bockrot, noterades på 38
platser med sammanlagt cirka 470 plantor inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5 sommaren
2018. Av dessa återfanns 16 växtplatser med sammanlagt cirka 150 plantor inom det
planerade brytområdet. Sammetsbockrot saknar formellt skydd. Sammetsbockroten har
färre än 20 kända förekomster i Sverige, huvuddelen på Gotland. Habitatet utgörs av
sandiga gräshedar med tunt jordtäcke i kalktrakter samt alvarmarker. Samtliga växtplatser
på fastigheten utgörs av sandiga skogsbilvägar, kraftledningsgator och utmed en gångstig,
vilket vittnar artens beroende av markstörning. De miljöer som kommer att skapas vid
efterbehandlingen bedöms utgöra särskilt lämpliga habitat och chanserna för att den ska
etablera sig i de efterbehandlade ytorna bedöms som goda. För att påskynda etableringen
kommer avbaningsmassor med fröbank från artens växtplatser att placeras på
iordninggjorda ytor nere i det nya brottet. På kort sikt, de första fem till tio åren efter
brytstart, finns en risk att arten missgynnas, medan den på längre sikt bedöms gynnas
påtagligt genom att arealen habitat blir betydligt större. Sammantaget bedöms att
stenbrytningen kan ha en positiv påverkan på den lokala förekomsten av sammetsbockrot.
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Ekvaxskivling har noterats på två platser inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5, båda inom
det planerade brytområdet. Arten är rödlistad (NT) men saknar formellt skydd.
Ekvaxskivling har en östlig utbredning i Sverige och förekommer mindre allmänt på bland
annat Öland, Gotland och runt Mälardalen. Den bildar mykorrhiza med ek i glesa ek- eller
blandskogsbestånd på kalkhaltig mark. Från Gotland finns cirka 50 kända förekomster
noterade och från hela landet finns drygt 150 fynd rapporterade. Stenbrytningen kommer
att ge en negativ påverkan på arten lokalt, men på regional och nationell nivå bedöms
påverkan vara obetydlig.
Slemringad vaxskivling har endast noterats på en plats inom fastigheten, nämligen strax
söder om Lilla Snögrinde-brottet inom det planerade brytområdet. Arten är rödlistad (VU)
men saknar formellt skydd. Slemringad vaxskivling förekommer på kalkrikmark i barrskog
från Gotland till Norrbotten. Totalt finns knappt 100 rapporterade fynd av arten från
Sverige, av vilka 25 är från Gotland. Kunskapen om sällsynta marksvampars utbredning och
förekomst är generellt bristfällig, och man kan anta att det finns ett stort mörkertal vad det
gäller antal förekomster. Stenbrytningen kommer att ha en negativ påverkan på arten lokalt
men på regional och nationell nivå bedöms påverkan vara obetydlig.
Mjölmusseron har endast noterats på en plats inom fastigheten, mellan de två befintliga
stenbrotten i det planerade brytområdet. Arten är rödlistad (NT) men saknar formellt
skydd. Gles ek- eller blandskog samt tärdbärande betesmark utgör artens habitat.
Mjölmusseronen följer i stort sett ekens utbredning i Sverige. Knappt 200 fynd finns
rapporterade från landet, av vilka cirka 20 är från Gotland. Mörkertalet vad det gäller
antalet förekomster är sannolikt påtagligt. Den planerade stenbrytningen kommer att ha en
negativ påverkan på arten lokalt, men på regional och nationell nivå bedöms påverkan vara
obetydlig.
Stor granspindling har endast noterats på en plats inom fastigheten, mellan de två
befintliga stenbrotten i det planerade brytområdet. Arten är rödlistad (VU) men saknar
formellt skydd. Ängsgranskog och barrblandskog på kalkrik mark utgör artens viktigaste
habitat. Arten är spridd från Skåne till Jämtland. Cirka 50 fynd finns rapporterade från
landet, vara av cirka 10 från Gotland. Mörkertalet vad det gäller antalet förekomster är
sannolikt stort. Den planerade stenbrytningen kommer att ha en lokal negativ påverkan på
arten, möjligen även regionalt. På nationell nivå bedöms påverkan bli obetydlig.
10.3.3.3 Sammanfattande jämförelse mellan planerad kalkbrytning och nollalternativet
Nollalternativet, vilket innebär att den planerade kalkbrytningen och efterbehandlingsplanen inte kommer tillstånd, innebär att fastigheten Klinte Klintebys 1:5 kommer att
brukas på samma sätt som i nuläget, vilket betyder konventionellt skogsbruk, fortsatt
igenväxning och småskalig kalkbrytning i de två befintliga brotten.
Eftersom det inte finns något formella skydd såsom biotopskydd, naturvårdsavtal,
naturreservat eller andra skyddsformer för skogsmarken inom fastigheten förutsätts det att
hela skogsmarksarealen kommer brukas med konventionella skogsbruksmetoder. Detta
medför att de äldre skogsbestånd som i naturvärdesinventeringen identifierats som
naturvärdesobjekt på sikt kommer att avverkas. Arealen hygge, ungskog och brukad skog
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kommer att öka med resultatet att den artrika, mykorrhiza-bildande svampfloran kommer
missgynnas. Detsamma gäller andra skogslevande organismgrupper så som spillkråka och
vedlevande svampar. Nollalternativet innebär också att beteshävd och småskalig
markstörning, utöver den som sker vid skogsavverkning, uteblir.
Den fläckvis artrika kärlväxtfloran av olika orkidéer, backtimjan, jordtistel och ljus solvända
på yngre hyggen inom fastigheten missgynnas när planterade barrskogsbeststånd blir äldre
och alltmer slutna. De täta och brukade barrskogarna kommer att missgynna de rödlistade
insekter som lever i öppna marker såsom bastardsvärmare, svartfläckig blåvinge och
svartpälsbi.
På lång sikt kommer fortsatt skogsbruk och avsaknad av beteshävd också leda till
trivialisering av kärlväxtfloran genom igenväxning och ackumulation av förna och humus
(organiskt material i jordmånen).
Avsaknaden av beteshävd och småskalig markstörning kommer leda till att alvarmarker,
kalkfuktängar och agkärr på sikt växer igen med resultatet att kärlväxtfloran och
insektsfaunan utarmas.
Öppna och halvöppna miljöer med lättare markstörning kommer att finnas kvar i anslutning
till skogsbilvägar, kraftledningsgator och de två små befintliga kalkbrotten. Den
sammanlagda arealen av öppna till halvöppna marker med tunna jordlager kommer dock
att bli mindre än vad den är idag och avsevärt mycket mindre än efter avslutad kalkbrytning
med efterföljande efterbehandlingsplan.
I Tabell 6 presenteras en sammanställning av bedömda trender för olika naturtyper och för
de särskilt skyddsvärda arter för vilka den planerade stenbrytningen bedömts medföra en
betydande påverkansrisk. Trenderna har bedömts på kort (0–20 år) och lång sikt (>20 år)
vid genomfört kalkbrytning och efterbehandlingsplan respektive nollalternativ.
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Tabell 6: Kort- (0–20 år) och långsiktiga (>20 år) trender för naturtyper och ett urval särskilt skyddsvärda arter
vid brytning och efterbehandling respektive nollalternativ. Bedömda trender för naturtyper och arter i de olika
scenarierna anges enligt följande (+) positiv, (-) negativ och (0) oförändrad

Brytning och efterbehandling
Naturtyper enligt Natura 2000

Nollalternativ

0–20 år

>20 år

0–20 år

>20 år

nordiskt alvar (6280a)*

-

-

0

-

kalkfuktäng (6410a)

-

0

0

-

kalkkärr med ag (7210)*

-

+

0

-

rikkärr (7230)

0

+

0

-

västlig taiga (9010)*

0

0

-

-

skogsbete (9070)

-

-

-

-

Skapade naturtyper enligt efterbehandlingsplanen
vattensamlingar/våtmarker

+

+

-

-

svämzoner

+

+

-

-

tillfälliga vätar

+

+

-

-

torrängar

+

+

-

-

kalkgräsmarker

+

+

-

-

öppna kalkhällmarker

+

+

-

-

sydvända slänter

+

+

-

-

sandblottor

+

+

-

-

kalkgrusmarker

+

+

-

-

klippbranter

+

+

0

0

berguv

0

+

0

0

spillkråka

-

0

0

-

törnskata

-

+

0

-

trädlärka

-

+

0

0

lundsångare

-

0

0

0

gotlandssnok

0

+

0

-

mindre vattensalamander

0

+

0

0

pudrad kärrtrollslända

+

+

0

0

svartpälsbi

0

+

0

0

hårig dolkstekel

0

+

0

-

dårgräsfjäril

-

0

+

+

svartfläckig blåvinge

-

+

0

-

sammetsbockrot

-

+

0

0

mykorrhiza-bildande svampar

-

-

0

-

Särskilt skyddsvärda arter

10.3.4

Försiktighetsmått/åtgärder
Beträffande kulturlämningar inom exploateringsområdet har bolaget anpassat
brytområdets utformning med syfte att skydda forntida boplatser i den norra delen av
brytområdet, se täktplanens utformning i Bilaga B.1. Fornlämningarna kan komma att bli
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ett intressant besöksobjekt om röjning och utmärkning genomförs för att lyfta fram
historien i området. De fornlämningar, stensättningar, gravplatser och hålväg, som finns
centralt belägna i brytområdet dokumenteras och om så önskas och är möjligt, flyttas för
att därefter fortsätta brytningen.
Beträffande naturvärden har bolaget anpassat brytområdet så att inga naturvärdesobjekt
med mycket högt naturvärde (klass 1) berörs. Avbaning kommer endast att ske utanför
häckningstid för att minimera påverkan på häckfågelfaunan. Vidare kommer bolaget
genomföra generella och artspecifika naturvårsinsattser inom ramen för
efterbehandlingsplanen med syftet att minimera risken för negativ påverkan på flora och
fauna. Se vidare Bilaga B.8 och avsnitt 11.

10.4

Vatten

10.4.1

Vattenhantering och utsläpp av vatten
Målsättningen med vattenhanteringen är att endast så mycket vatten som behövs för att
hålla ett basflöde släpps ut från verksamheten till den norra bäcken. Övrigt vatten tas
tillvara och används på olika sätt. Den vattenmängd som måste hanteras vid kalkbrytning
inom SMA Minerals fastighet utgörs av nettonederbörden över aktuellt brytområde, men
också från omgivande områden inom fastigheten. Det beror på att avrinningen från
höjdområdet sker mot brytområdet som utgör en lågpunkt. Bara en mindre mängd grundvatten avrinner mot söder (Figur 42). Brytningen planeras att genomföras med början i
västra delen av fastigheten vid Snögrindebrottet söderut och norrut. Brytningen fortsätter
sedan öster om kraftledningen mot Klintebys stenbrott.
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Figur 42: Vattenhantering vid stenbrytning inom två områden i sydväst och norr. Brytning börjar mot söder från
Snögrindebrottet och öster om kraftledningen mot norr mot Klintebysbrottet. Röd siffra vid borrhål anger
grundvattennivån i maj 2017.

Brytningen av kalksten kommer att ske under grundvattenytan förutom i sydväst där
grundvattennivån naturligt är lägre än planerad brottbotten under sommaren. Kalkbrytningen planeras ske inom begränsade mindre områden med successiv efterbehandling
av tidigare utbrutna områden.
I norra delen av fastigheten vid Klintebys stenbrott planeras en bassäng anläggas för sedimentation och lagring av tillrinnande grundvatten och nederbörd inom verksamhetsområdet från vinter och vår med hög nederbörd till sommar med låg nederbörd. En
omfördelning av vatten sker alltså till sommaren då behovet är stort inom jordbruket och
även för dricksvattenförsörjningen. Detta blir ännu mer nödvändigt i ett framtida klimat på
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Gotland där kraftigare nederbörd och större mängder kan förväntas falla under vinter och
vår och klimatet blir torrare under sommaren. Lokaliseringen medför samtidigt en närhet
till omgivande jordbruksmarker och även Loggarve vattentäkt. Syftet är alltså att skapa ett
vattenmagasin som kan användas för till exempel bevattning av jordbruksmarker,
infiltration för vattenförsörjning och för andra ändamål. Eftersom det råder vattenbrist på
Gotland under sommaren då behovet är som störst bedöms det inte finnas något behov av
att släppa ut vatten från bassängen under sommaren. Beroende på volymen hos bassängen
kan behov föreligga för utsläpp till ytvattendraget i norr under vintern eller tidig vår vid
större nederbördsmängder under den perioden.
Vattenhanteringen planeras ske på följande sätt under drift (Figur 42).
1. Allt länshållningsvatten pumpas till en bassäng i Klintebys stenbrott i norr för lagring och
användning till olika ändamål. Bassängen dimensioneras för att lagra vatten under högst
ett år.
2. Efter brytning behandlas krossat material och sorteras sten under begjutning med
cirkulerande vatten från bassängen. Den produkt som lämnar tvättanläggningen och
transporteras bort från verksamhetsområdet innehåller 3–5% fukthalt, vilket bedöms bli
1–1,5 l/s vatten. Det innebär att den naturliga mängden länshållningsvatten på cirka 5 l/s
som behöver pumpas från brytområdet och lagras i bassängen minskar med 1–1,5 l/s,
det vill säga cirka 3,5–4 l/s behöver lagras i bassängen (avsnitt 6.1.1).
3. Om bassängen blir full kan vatten pumpas till skogsmarken i söder och efter att området i
söder har brutits ut till nyetablerad våtmark sydväst om Snögrindebrottet. Marklagren
och växtligheten tillförs därigenom kväve och svavel innan vattnet når lågpunkten i den
sydvästra delen av brottet. Där infiltrerar vattnet till grundvattenmagasinet och ökar
möjligheten för uttag av grundvatten särskilt under sommaren med låga grundvattennivåer.
4. Vid behov kan vatten även pumpas från bassängen i norr till diket som går från täkten
och via täckdike mynnar i bäcken öster om livsmedelsindustrin och vidare mot norr och
väster över jordbruksmarker och som slutligen mynnar i Östersjön norr om Klintehamn
vid Varvsholm (Bilaga B.2.5).
Det vatten som pumpas från stenbrottet har förhöjda halter av kväve i form av nitrat från
sprängmedelsrester samt sulfat från vittring av sulfider i kalkstenen. Vid en årlig produktionstakt på 900 000 ton brutet berg uppgår förbrukningen av sprängmedel till cirka 125
ton/år, som innehåller cirka 35 ton kväve, varav 1,7% utgör spill. Det totala kvävespillet
beräknas alltså bli maximalt cirka 600 kg/år i form av nitratkväve.
Den totala arean inom fastigheten där kalkbrytning planeras ske uppgår till 109 ha. Den
area som bidrar med avrinning till de två områdena som planeras brytas först runt
Snögrindebrottet i söder och Klintebysbrottet i norr bedöms uppgå till totalt cirka 95 ha. Vid
en årsmedelavrinning på cirka 5 l/s och km2 beräknas sålunda länspumpningen i början av
den planerade verksamheten uppgår till cirka 4,5 l/s och efter några år till cirka 5 l/s.
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Kvävehalten kommer naturligtvis att variera beroende på nederbördsförhållanden och
avrinningen från området. Under de 19 år som SMHI har beräknat avrinningen varierar den
från ett lägsta värde på 2,8 l/s och km2 (2016) till ett högsta värde på 6,5 l/s och km2
(2010). Vid antagande att allt spill av kväve från sprängmedel transporteras bort med
länshållningsvattnet och att fukthalten i uttransporterad stenprodukt uppgår till mellan 3 %
och 5 %, erhålls en kvävehalt på ca 3–7 mg/l beroende på länshållningsflödet. Den lägsta
halten uppkommer vid den högsta beräknade avrinningen på 6,5 l/s och km2, och den
högsta halten uppkommer vid den lägsta avrinningen på 2,8 l/s och km2. Om allt kvävespill
från sprängmedel antas transporteras bort med länshållningsvattnet oberoende av hur stor
avrinningen är under ett år, så beräknas den totala mängden kväve i länshållningsvattnet
uppgå till mellan 300 kg/år till drygt 500 kg/år.
Kvävehalten i nederbörden har uppmätts av SMHI under perioden 1999–2008 vid Majstre
på södra Gotland till i medeltal 1,2 mg/l. Kvävenedfallet via nederbörden kan tas upp under
växtperioden, medan det kan transporteras ut från området i mer eller mindre stor mängd
under den icke växtaktiva perioden. Kväveomsättningen i växterna och marklagren under
ett år bestämmer uttransporten av kväve från området. I det aktiva brytområdet kommer
kvävenedfallet att transporteras bort med länshållningsvattnet, men i de efterbehandlade
och ej utbrutna områdena kommer växtligheten att ta upp en del av kvävet. Bidraget från
nederbördskväve kan därför bedömas vara marginellt då successiv efterbehandling
planeras genomföras, och att växtligheten på efterbehandlade ytor tar upp en del kväve.
Dessa beräkningar av kvävehalten i länshållningsvattnet kan jämföras med verkliga förhållanden vid SMA Minerals kalkbrott Stucks vid Fårösund. Kvävehalten i länshållningsvattnet
varierar där mellan 2 och 5 mg/l med ett medelvärde på cirka 3,5 mg/l under åren 2012–
2016 (Figur 43). Det bör dock noteras att länshållningsflödet vid Stucks är cirka 10 l/s som
medeltal under åren, och att produktionen av kalksten under mätperioden har varierat från
cirka 1 miljon ton 2013 till 590 000 ton år 2015 då produktionen upphörde i november.
Sulfathalten i länshållningsvattnet vid Stucks varierar mellan 100 och 600 mg/l med ett
medelvärde på cirka 300 mg/l under åren 2012–2016 (Figur 44). Både kväve och sulfat har
tydliga säsongsvariationer med låga halter i samband med stor pumpning av
länshållningsvatten under höst, vinter och vår med hög nederbörd och avrinning. Vid
sjunkande pumpflöden under sommaren ökar både kväve- och sulfathalten i länshållningsvattnet. Det går dock inte att direkt jämföra kväve- och sulfathalten i länshållningsvattnet
vid planerat stenbrott vid Klintebys med uppmätta halter i länshållningsvattnet vid Stucks,
då dels de kemiska egenskaperna hos kalkstenen kan vara olika, och dels att
länshållningsflödet och produktionen av kalksten är större vid Stucks än vid planerat
stenbrott vid Klintebys. Däremot kan halterna generellt bedömas vara likartade och ha
samma säsongsvariation.
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Figur 43: Länspumpning och kvävehalt i vattnet vid SMA Minerals kalkbrott Stucks vid Fårösund.

Figur 44: Länspumpning och sulfathalt i vattnet vid SMA Minerals kalkbrott Stucks vid Fårösund.

Då en del av länshållningsvattnet, 1–1,5 l/s, transporteras bort från verksamheten med
produkt kommer även en del kväve och sulfat, 20–30 %, att lämna verksamheten med
produkten. Den totala mängden kväve som transporteras bort med produkt är cirka 100–
200 kg/år vid en genomsnittlig avrinning på 5 l/s. Länshållningsvattnet bedöms således
innehålla cirka 400–500 kg kväve per år under normala avrinningsförhållanden.
Den totala belastningen av sulfat i länshållningsvattnet vid Stucks beräknas uppgå till 40 –
80 ton /år. Om ett medelvärde på 60 ton/år antas så bedöms borttransporten med produkt
uppgår till cirka 10–15 ton/år och den resterande belastningen i länshållningsvattnet
beräknas till cirka 40–50 ton sulfat per år.
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Då vattnet i bassängen i första hand avses användas för bevattningsändamål på jordbruksmarker behöver det inte renas eftersom växtligheten har behov av både kväve och svavel.
När det inte finns behov av bevattning eller annan användning av vattnet i bassängen,
kommer det att lagras särskilt under vintermånaderna. Allt vatten som avrinner från
brytområdet kan dock inte lagras i bassängen under den nederbördsrika perioden från
november till mars då en viss minimivattenföring behövs i bäcken norr om Klintebys
stenbrott. Om bassängen blir full kommer vatten att släppas ut till bäcken i norr som
mynnar i Varvsviken.
Stenbrottet vid Klintebys planeras vara utbrutet och efterbehandlat någon gång i mitten av
detta sekel, vilket medför att klimatförändringarna är marginella. Med hänsyn till SMHI:s
framtida klimatprognos för Gotland och Klintebys kan det dock finnas behov vid slutet av
brytperioden att öka volymen på bassängen, då medeltillrinningen under vintermånaderna
december – februari kan öka med upp till 35%.
En bassäng med en volym på cirka 150 000 m3 med till exempel 200 m längd, 100 m bredd
och 7,5 m djup bedöms vara tillräcklig i början av brytperioden, men kan komma att behöva
ökas med maximalt 35 % vid slutet av brytperioden.
10.4.2

Ytvatten
Det enda ytvattendrag i omgivningen till planerat stenbrott vid Klintebys som bedöms
kunna komma att utgöra recipient för länshållningsvatten är bäcken som börjar vid
Klintebysbrottet och rinner mot nordväst och mynnar i Varvsviken norr om Klintehamn.
Under sommaren rinner inget eller väldigt lite vatten i bäcken. Lagring av länshållningsvatten från brytområdet i bassängen innebär att det blir möjligt att skapa en högre lågvattenföring i bäcken under torrperioden.
De vattenanalyser som gjorts av Västra Gotlands Vattenråd (VGV) och SMA Mineral i
bäcken visar på förhöjda halter av kväve från omkringliggande jordbruksmarker (Figur 12
och Bilaga B.2.6). Kvävehalten varierar under året och är lägre under sommaren. Under
höst och vinter uppgår kvävehalten till mellan cirka 3 och 15 mg/l.
Kvävehalten i bäcken kommer inte att förändras genom utsläpp av länshållningsvatten från
den planerade bassängen vid Klintebysbrottet, då halterna bedöms ligga mellan cirka 3 och
7 mg/l (avsnitt 10.4.1). Däremot kommer sulfathalten att öka om länshållningsvatten släpps
ut till bäcken. Sulfathalten i länshållningsvattnet bedöms ha ett medelvärde på cirka 300
mg/l.
I omgivningen till planerat stenbrott vid Klintebys ligger vidsträckta jordbruksmarker på
flera hundra hektar som behöver bevattnas under sommaren, och länshållningsvattnet kan
då utgöra en viktig resurs. Om detta vatten används för att bevattna jordbruksmarker
kommer en del av kvävet och sulfaten att tas upp av växtligheten, och behovet av naturoch konstgödsel minskar. Som exempel kan anges riktvärden för kvävegödsling av slåtteroch betesvall med gräs som uppgår till mellan 180 och 240 kg kväve per ha beroende på
valltyp och växter. Vallens behov av svavel är relativt stort och behovet av svavelgödsling
beräknas uppgå till 15–30 kg svavel/ha.
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Beräkningar har gjorts av upptag av kväve och svavel vid en slåtter- och betesvall av gräs.
Det antas att växtsäsongen pågår från april till oktober och att bevattning behövs under
denna period, samt att vattnet tas från bassängen i norra delen av planerat stenbrott och
eventuell tillrinning under växtperioden. Om bassängen antas vara fylld med 150 000 m3
vatten i början av växtperioden och tom i slutet, så kan ett medeluttag på drygt 8 l/s göras.
Om tillflöde till bassängen sker under växtperioden så ökar naturligtvis möjligheten till uttag
av vatten över 8 l/s. Vid antagande att allt spill av kväve från sprängmedel som beräknas
uppgå till cirka 600 kg/år transporteras bort med länshållningsvattnet och att fukthalten i
uttransporterad stenprodukt uppgår till mellan 3 % och 5 %, erhålls en kvävehalt på cirka 3–
7 mg/l beroende på länshållningsflödet. Den lägsta halten uppkommer vid den högsta
beräknade avrinningen på 6,5 l/s och km2, och den högsta halten uppkommer vid den
lägsta avrinningen på 2,8 l/s och km2 under de 19 år som SMHI har beräknat avrinningen.
Kvävet i länshållningsvattnet bedöms räcka till en areal på cirka 1-3 ha beroende på
länshållningsflöde, fukthalt i stenprodukt och kvävegiva (Figur 45). Vid större jordbruksarealer behövs således tillskott av natur- och konstgödsel.
Vid en antagen årlig transport av sulfat från vittring av krossat stenmaterial på cirka 60 ton
erhålls en sulfathalt på cirka 300–700 mg/l beroende på länshållningsflödet.
Svavelinnehållet i länshållningsvattnet räcker till bevattning av en areal på omkring 300–
1 200 ha (Figur 45). Det innebär att mindre jordbruksmarker kommer att få ett överskott av
svavel vid bevattning med länshållningsvatten. Detta överskott kommer att avrinna till
närmaste ytvattendrag eftersom jordbruksmarkerna ligger på ”tät” märgelsten, märgel och
siltsten (Figur 6).

Figur 45: Beräknad areal som får ett tillräckligt tillskott av kväve (vänster figur) och svavel (höger figur) från
bevattning med länshållningsvatten vid olika länshållningsflöde, fukthalt i produkt och kväve- respektive
svavelgiva.

Behov att släppa ut vatten från bassängen till bäcken som rinner över Klintebys marker kan
föreligga vid större nederbördsmängder under vintern. Utsläpp från bassängen bedöms
därför inte påverka kvävehalten i bäcken i norr, medan sulfathalten kommer att öka. Om
länshållningsvattnet används för bevattning av jordbruksmarker kommer kväve och sulfat
att tas upp av växterna. Vid bevattning av marker med arealer över cirka 500 ha bedöms
allt kväve tas upp av växtligheten och sulfathalten i bäcken inte öka på ett betydande sätt.
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Inget fosfor förekommer i länshållningsvatten från brytområdet eller från tvättning av sten
med vatten som återcirkuleras till bassängen.
10.4.3

Grundvatten

10.4.3.1 Grundvatten i omgivningen
Täktområdet vid Klintebys ligger på ett höjdområde med markyta i den centrala delen på
cirka +55 m och en grundvattennivå några meter under markytan.
Vattengenomsläppligheten är störst i den ytligt uppspruckna kalkstenen ner till 3–5 m, och
därunder är kalkstenen mindre genomsläpplig förutom i de södra och sydvästra delarna där
den även har en hög vattengenomsläppligheten på större djup. Det innebär att stora delar
av högplatån naturligt bidrar till den ytliga grundvattenavrinningen mot bäcken i norr, som
har hög vattenföring under vintern, och en mindre del bildar djupare grundvatten. I den
södra och sydvästra delen sker dock grundvattenbildning till djupare lager i berggrunden
där grundvattenströmning sker både mot nordväst och Lilla Snögrinde samt söderut mot
Stormyr och Lilla Solbjärge.
Brytningen av kalksten planeras ske till varierande djup ner till märgelsten, och en lägsta
brottbotten på +30 m. Det innebär att grundvattennivån runt brottet kommer att avsänkas.
Beräkningar visar dock att avsänkningen bedöms uppgå till maximalt cirka 100 m, och mot
nordväst, sydväst och söder sker troligtvis ingen eller endast en marginell avsänkning av
grundvattennivån närmast täkten. Generellt påverkas alltså inte grundvattennivån i
omgivningen genom en avsänkning på grund av inflöde av grundvatten till brottet. Den
påverkas inte heller av minskad infiltration på grund av länshållning under brytperioden och
avrinning från vattenytor i stenbrottet efter avslutad brytning, eftersom
grundvattenbildningen till den ”täta” märgelstenen under kalkstenen är marginell.
Pumpningen av länshållningsvatten medför dock att det vatten som naturligt infiltrerar och
bildar grundvatten i söder och sydväst minskar. Det innebär att den temporära ”källan” på
fastigheten Lilla Snögrinde 1:50 kan få minskat flöde under den period då brytning sker i
sydväst särskilt under höst och vinter då grundvattenbildningen är störst.
Vid efterbehandlingen av området i sydväst bildas en vattensamling med vattenyta på cirka
+43 m, och en kanal till uppsamlingsbassängen i norr. Under perioder med en hög naturlig
grundvattennivå i sydväst över den planerade vattenytan på cirka +43 m kommer grundvattenbildningen att vara mindre än den naturliga. De höga flödena under vintern i den
temporära ”källan” bedöms således kunna komma att minska. Under lågvattenperioden
april–augusti, då grundvattennivån ligger naturligt under planerad brottbotten och
grundvattenbildningen är liten kan däremot ”källan” få ökat flöde.
Under den planerade brytperioden kommer länshållningsvatten med förhöjda halter av
kväve på cirka 3–8 mg/l och sulfat att pumpas till bassängen i norra delen av brytområdet
(avsnitt 10.4.1). Bassängen bedöms inte läcka till omgivande grundvattenmagasin då den
ligger i relativt tät märgelsten (avsnitt 7.3.3.4). Vattnet i bassängen kan komma att
användas för bevattning av jordbruksmark, infiltration till grundvatten för vattenuttag samt
andra ändamål. Vid bevattning av jordbruksmark bedöms grundvattenkvaliteten inte
komma att påverkas så att miljökvalitetsnormen inte uppfylls (10.4.2).
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Efter avslutad brytning och efterbehandling av täktområdet innehåller avrinningen troligtvis
inte förhöjda kväve- och sulfathalter. Kvävespillet från sprängmedel har sannolikt transporterats bort med länshållningsvattnet till bassängen i norr under brytningen, och efterbehandlingen medför att vittring av sulfider förhindras. Det bedöms därför att kvaliteten på
vattnet är sådan att miljökvalitetsnormen för grundvatten kommer att uppfyllas. Brytning
med slutliga bottennivåer som varierar mellan +30 och +45 m bedöms inte komma att
medföra någon saltvatteninträngning med förhöjda kloridhalter (Bilaga B.2.17).
Någon påverkan på grundvattenförhållandena i omgivningen till följd av den planerade
täktverksamheten kan inte förutses, förutom den temporära ”källan” på fastigheten Lilla
Snögrinde 1:50. Någon påverkan kommer således inte heller att ske på eventuellt förekommande grundvattenberoende ekosystem utanför täktområdet. Vattenflödet från
”källan” på Lilla Snögrinde 1:50 kommer att minska då brytning förekommer i den sydvästra
delen av planerat brott. Hur stor minskningen blir är svårt att bedöma då tillrinningsområdet för ”källan” nedströms Snögrindebrottet inte kommer att påverkas vare sig av en
grundvattensänkning eller av utebliven grundvattenbildning (Figur 32).
10.4.3.2 Vattentäkter
Brunnarna i Loggarve och Mölner vattentäkter ligger över 1,6 km respektive 1 km från
planerad täkt, och gränsen för det yttre skyddsområdet för Loggarve ligger mer än 900 m
från täktområdet. Gränsen för yttre skyddsområde för Mölner ligger cirka 70 m från
sydvästra delen av täktområdet. Under lågvattenperioden på sommaren sker ingen
avsänkning av grundvattennivån i sydväst och ingen eller endast en marginell avsänkning i
söder vid planerad kalktäkt. Under högvattenperioden på vintern bedöms grundvattennivån avsänkas mindre än 100 m från brottkanten runt planerad täkt. Det innebär att ingen
avsänkning av grundvattennivån bedöms ske inom det yttre skyddsområdet för Loggarve
och Mölner vattentäkter.
SMHI har beräknat en årsmedelavrinning vid Klinte på cirka 5 l/s och km2, vilket innebär att
den genomsnittliga tillgången av vatten för grundvattenbildning är cirka 160 000 m3 per
km2. Det maximala uttaget från Loggarve är nästan 100 000 m3 år 2016 (Figur 27). Det
innebär att det krävs ett infiltrationsområde på cirka 0,6 km2 för att tillgodose den uttagna
vattenmängden. Det inre skyddsområdet uppgår till 1,03 km2 vilket är nästa dubbelt så
stort, och det yttre skyddsområdet är 4,87 km2, det vill säga cirka 8 gånger så stort som det
område som behövs för att förse brunnarna i Loggarve med grundvatten (kapitel 7.3.5).
Den naturliga grundvattenbildningen inom inre och yttre skyddsområde tillåter ett långsiktigt hållbart uttag på cirka 150 000 respektive 750 000 m3 per år. Grundvattenmagasinet
utnyttjas maximalt under sommaren då vattenbehovet är som störst genom att grundvattennivån avsänks till botten av brunnarna. Den maximala avsänkningen av grundvattennivån på cirka 45–55 m under sommaren har inte påverkat grundvattennivån vid den
planerade kalktäkten. Kloridhalten i levererat vatten är också låg och uppgår till cirka 10
mg/l. Uttaget ur vattentäkten har alltså inte medfört någon inträngning av grundvatten
med förhöjd salthalt från djupare delar av berggrunden.
För Mölner reservvattentäkt uppgår inre och yttre skyddsområde till 0,70 km2 respektive
2,88 km2 (kapitel 7.3.5). Det innebär att den naturliga grundvattenbildningen medger ett
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långsiktigt hållbart uttag på cirka 100 000 respektive 400 000 m3 per år inom inre och yttre
skyddsområde.
Vid både Loggarve och Mölner vattentäkter kan således uttaget ökas genom att borra nya
brunnar utan att behöva förändra det yttre skyddsområdet. Härvid är det naturligtvis viktigt
att lokalisera brunnarna på ett optimalt sätt för att maximera uttaget vid minimalt borrdjup. Vid Mölner är det även viktigt att lokalisera och åtgärda nuvarande föroreningskälla
innan nya brunnar borras.
Sammanfattningsvis kommer en utökad brytning av kalk inom fastigheten Klinte Klintebys
1:5 inte att påverka möjligheten till nuvarande eller utökat vattenuttag ur brunnar vid
Loggarve och Mölner vattentäkter vare sig under brytning eller efter avslutad verksamhet
beroende på följande;
1. Både yttre och inre skyddsområde för Loggarve och Mölner vattentäkter är tillräckligt
stort för att medge ett långsiktigt hållbart uttag av nuvarande vattenmängd vid Loggarve
och även ett framtida ökat uttag vid både Loggarve och Mölner vattentäkt.
2. Det av SGU med flyggeofysik VLF indikerade lineamentet i NO-SV-lig riktning genom
Loggarve vattentäktsområde mot fastigheten Klinte Klintebys 1:5 har inte verifierats
med VLF mätningar på marken, och inga andra zoner mot vattentäktsområdena har
påvisats.
3. Baserat på resultaten från genomförda hydrogeologiska undersökningar och
beräkningar kan inte någon påverkan ske, vare sig kvantitativt eller kvalitativt, på de
hydrogeologiska förhållandena vid Loggarve och Mölner vattentäkter till följd av den
planerade täktverksamheten inom Klinte Klintebys 1:5.
Ur ett långsiktigt perspektiv, med hänsyn till vattenförsörjningen, kommer det efterbehandlade stenbrottet att kunna användas som ett utjämningsmagasin mellan vinter med hög
nederbörd och sommar med låg nederbörd då vattenbehovet är som störst. Vid en framtida klimatförändring kommer detta att vara mycket viktigt då nederbörden bedöms bli
både mera intensiv och större under vintern och torrperioden bli längre under sommaren.
10.4.3.3 Privata brunnar
Den avsänkning av grundvattennivån som uppkommer vid en kalkbrytning på fastigheten
Klinte Klintebys 1:5 beräknas ske i den ytliga uppspruckna cirka 5 m mäktiga delen av
kalkberggrunden och uppgå till mindre än 100 m från brottkant.
De närmast belägna brunnarna ligger i Lilla Snögrinde och på fastigheterna längs väg 141
cirka söder om Lilla Snögrinde på ett avstånd från planerat stenbrott av mer än 400 m.
Brunnarna i Stora Snögrinde och Svarvare ligger mer än 700 m från stenbrottet, och får sitt
vatten från de stora jordbruksområdena norr om brottet. Brunnen på Hunninge på drygt
500 m avstånd har sitt infiltrationsområde öster och sydöst om brunnen. Brunnarna i Lilla
och Stora Solbjärge ligger i en sänka mer än 1 km söder om planerat stenbrott och får sin
tillrinning från sidorna i väster och öster.
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Brytningen i den planerade täkten sker av den ytligt liggande kalkstenen ner till ett medeldjup på 10–13 m. Under kalkstenen ligger en cirka 100 gånger mindre vattengenomsläpplig
märgelsten och märgel, som även förekommer ytligt under jordlagren norr om brottet
(Figur 7). Vid en planerad brytning av den överst liggande kalkstenen sker således endast en
marginell minskning av grundvattenbildningen, förutom i sydväst där grundvattenbildningen minskar under brytperioden i sydväst. Då brytningen i sydväst är avslutad och
efterbehandling genomförd kommer grundvattenbildning åter att ske i detta område.
Enligt Svenskt Vatten använder varje person i genomsnitt 140 liter vatten/dygn. Det innebär
att ett 4-personers hushåll förbrukar drygt 500 l vatten/dygn. Med den medelavrinning som
SMHI har beräknat för Klintebysområdet på 5 l/s*km2 behövs en grundvattenbildning över
en area på cirka 1200 m2, vilket är en cirkel med 20 m radie vid brunnen. Om förbrukningen
antas vara sju gånger så mycket som dygnsbehovet, 3500 l/dygn, behövs en cirkelarea med
radien 50 m. Brunnarna i Lilla Snögrinde har en kapacitet som vida överstiger behovet. Den
lägsta brunnskapaciteten på 300 l/h medger ett uttag på drygt 7000 l/dygn, det vill säga 14
gånger mera än behovet för ett fyra-personers hushåll.
Den begränsade avsänkningen av grundvattennivån i kalkstenen runt planerat täktområde
och den låga grundvattenbildningen till den underliggande märgelstenen innebär att ingen
brunn i omgivningen bedöms komma att påverkas av brytning av kalksten på fastigheten
Klinte Klintebys 1:5. Den planerade brytningen kommer inte heller att medföra någon
förhöjning av kloridhalten i de privata brunnarna (Bilaga B.2.17).
Kontinuerliga långtidsmätningar av grundvattennivån har gjorts i två borrhål i den centrala
delen av planerat stenbrott och tre borrhål i den sydvästra delen samt i tre privata brunnar
i Lilla Snögrinde (Bilaga B.2.18). Mätningarna visar att de privata brunnarna troligtvis får sitt
vatten från en annan djupare del av berggrunden på Klinteberget än den vattenförande
zonen i den sydvästra delen av det planerade stenbrottet (kapitel 15.1.4 i Bilaga B.2 och
Bilaga B.2.10).
Brunnarna i Lilla Snögrinde bedöms således få sitt vatten från grundvattenmagasin i Klinteberget, och behovet tillgodoses genom lokal grundvattenbildning i brunnens närhet. En
utebliven grundvattenbildning i den sydvästra delen av planerat täktområde bedöms därför
inte komma att påverka möjligheten till uttag av vatten från brunnarna för privat
konsumtion.
10.4.4

Våtmarker
Då hela tillrinningsområdet för Stormyr, förutom en mindre del i nordväst, undantas från
brytning kommer tillrinningen till Stormyr inte att påverkas (Figur 25). Då även en zon på
cirka 25 m väster om kraftledningen och norr om tillrinningsområdet undantas från
brytning kommer således Stormyr även vid en framtida kalkbrytning att vara täckt med
vatten under höst till tidig vår.
Vattengenomsläppligheten väster om tillrinningsområdet uppvisar de lägsta värdena inom
fastigheten. Detta gäller de övre 3–5 metrarna av kalkstenen, medan den underliggande
bergmassan är tätare. Avsänkningen av grundvattennivån vid en planerad brytning sker
därför främst i det övre genomsläppliga lagret. Väster om kraftledningen planeras brott-

90 (111)

botten ligga drygt 10 m under markytan, och avsänkningen av grundvattennivån vid brottkant bedöms bli maximalt någon meter vid brytning under lågvattenperiod och upp till cirka
5 m under högvattenperiod. I nordöst planeras brottbotten ligga mellan cirka 10 m och 15
m under markytan, och avsänkningen av grundvattennivån vid brottkant bedöms bli
maximalt cirka 5 m.
Detta medför en begränsad avsänkning utanför brottet mot tillrinningsområdet för
Stormyr. Inga vattenförande zoner har påträffats inom fastigheten vilket innebär att
tillrinningen till Stormyr inte bedöms komma att påverkas.
10.4.5

Östersjön, västra Gotlands kustvatten
Vid antagande att kväveutsläppet från Klintebysbrottet är 0,6 ton/år och länshållningsflödet
är 5 l/s samt att inget vatten transporteras bort med kalkstensprodukt erhålles en
utspädning på drygt 100 000 gånger efter inblandning i primärrecipienten
Klintehamnsviken. Teoretiskt ger således en nitratkvävehalt i överskottsvattnet på 3,5 mg/l
en koncentrationsförhöjning i Klintehamnsviken på <0,035 µg/l, vilket kan jämföras med
gränsvärdet för god ekologisk status för oorganiskt kväve vintertid på 53 µg/l (avsnitt
9.4.3.2).
Ett utsläpp av överskottsvatten av den omfattning som prognosticerats vid framtida
täktverksamhet på fastigheten Klinte Klintebys 1:5 vid Klintehamn saknar betydelse för de
ekologiska förhållandena i Gotlands kustvatten. Ett framtida utsläpp till Klintehamnsviken
riskerar inte att försämra status i kustvattenförekomsten och äventyrar inte heller att
miljökvalitetsnormerna kan följas.

10.4.6

Försiktighetsmått/åtgärder

10.4.6.1 Vattenskyddsområde för Mölner reservvattentäkt
Länsväg 141 går i kanten av vattenskyddsområdet för Mölner reservvattentäkt (Figur 27).
Vägen går över Klinteberget och ligger på nivån +56 m där transportvägen från Snögrindebrottet mot söder kommer ut på väg 141. Vägen ligger i kanten av vattenskyddsområdet
utefter en sträcka på cirka 1 200 m.
Mölner vattentäkt har sex uttagsbrunnar som ligger på nivån cirka +46 m på västra
sluttningen av Klinteberget. Mellan transportvägen och brunnarna ligger en liten höjdrygg
på +56 m till +58 m, och den närmsta brunnen ligger cirka 1 km sydväst om brytområdet.
Mölner vattentäkt lades ner för cirka 5 år sedan på grund av förorening av colibakterier vid
kraftiga regn, och föroreningskällan har ännu inte hittats. Risken för en förorening av
Mölner vattentäkt orsakad av en trafikolycka är låg. Om en olycka skulle inträffa så att
diesel eller olja läcker ut på marken kommer detta att saneras så snabbt som möjligt, och
material för sanering ska finnas lätt tillgängligt i Snögrindebrottet. Personalen ska också
vara väl förtrogen med handhavandet av saneringsutrustningen.
10.4.6.2 Stormyr
Brytning undantas på ett avstånd av cirka 25 m utanför tillrinningsområdet för Stormyr. Om
ytberget är mycket uppsprucket kan en tätskärm anläggas utanför tillrinningsområdet för
att minimera avsänkningen av grundvattennivån mot Stormyr. Tätskärmen kan utgöras av
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finkornigt material från tvättning av kalkstenen alternativt finkornig silt från avbaningsmassor, som kompakteras i en schaktad och sprängd slits ner genom den övre spruckna
kalkstenen till ”tätt” berg.

10.5

Transporter
En stor del av del i planerad verksamhet är transporter till och från verksamheten. Planerad
verksamhet leder till följande transporter:
•

Uttransporter av material med lastbil samt inkommande tomma bilar.

•

Övriga transporter till och från verksamhetsområdet med bland annat kemikalier
och avfall.

•

Interna transporter inom verksamhetsområdet med arbetsmaskiner.

Tabell 7: Transporter till och från planerad verksamhet vid nollalternativ samt sökt tillstånd. Antalet transporter
vid nollalternativ och sökt tillstånd är uppskattade värden.

Täktverksamhet vid planerad verksamhet

Transporter

Nollalternativ tillika nuvarande
verksamhet (max utlast cirka 24 000
ton/år)

Tomma
transporter
in/kalksten ut

22 transporter/dygn

204 transporter/dygn

(max utlast cirka 900 000 ton/år)

Hamnen i Klintehamn har ett tillstånd som är begränsat avseende volym på inkommande
gods per år. Det finns inom nuvarande tillstånd möjlighet att öka trafiken med cirka 100 000
ton gods per år. En försöksperiod har inletts med utlastning av 100 000 ton kalksten.
Kapaciteten för hamnen har utökats genom att farleden har muddrats, men hamnens
utlastningstillstånd kommer att behöva utvidgas för att kunna täcka framtida behov.
Alternativa hamnar för distribution av kalksten om godshamnen i Klintehamn ej får ett
utökat tillstånd är:
•
•

SMA Minerals egna hamn i Strå, med ett avstånd på cirka 90 km från planerad
verksamhet, eller
Slites allmänna hamn, med ett avstånd på cirka 63 km från planerad verksamhet.

Utskeppning från dessa hamnar anses ej som hållbara alternativ avseende miljöbelastning,
trafiksäkerhet och ekonomi. Försörjningen av bolagets kustbaserade kalkverk i anslutning
till kundernas stålverk runt Östersjön via utlastning i Klintehamn torde därför vara det mest
fördelaktiga alternativet avseende transportarbete ur ekonomisk, energieffektiv och
miljömässig synvinkel.
Vid jämförelse med nollalternativet kommer antalet transporter till och från planerad
verksamhet att öka.
10.5.1

Alternativa transportvägar till hamnen i Klintehamn
Möjliga transportvägar till hamnen i Klintehamn är på befintlig väg 562, eller befintlig
länsväg 141, varav det senare alternativet är det föredragna alternativet. Ytterligare möjliga

92 (111)

transportlösningar är att anlägga en ny vägsträckning antingen norr eller söder om
bebyggelsen runt Klinte kyrka, se karta nedan.

Figur 46: Alternativa vägsträckningar från verksamhetsområdet till hamnen i Klintehamn. Den norra
sträckningen resulterar i cirka 2,1 km nyanlagd väg och den södra cirka 2,6 km. (karta källa: ÅF)

Beroende av detaljutformning berör den norra vägsträckningen cirka 6 fastigheter och den
södra cirka 11 fastigheter, där separata överenskommelser måste träffas med
fastighetsägarna.
Vad det gäller förväntat trafikbuller från de alternativa vägsträckningarna så är båda
förslagen framtagna i syfte att minska antalet bostäder som förväntas bli utsatta för buller
från täktens lastbilstransporter i samma grad som för befintlig vägsträckning. Dock innebär
förslagen att delar av de alternativa vägsträckningarna kommer att gå igenom idag orörd
och mindre bullerutsatta mark- och skogsområden.
Den norra sträckningen går huvudsakligen genom åkermark och bedöms ha liten påverkan
på naturvärden. Direkt väster om livsmedelsindustrin Foodmark passerar vägsträckningen
genom en av Skogsstyrelsen registrerad nyckelbiotop. Inom nyckelbiotopen finns den
rödlistade laven almlav Gyalecta ulmi (VU) noterad. Vägsträckningen kan komma att
påverka nyckelbiotopen negativt. Graden av påverkan beror helt och hållet på
detaljutformningen av sträckningen, se Bilaga B.4e.
Den norra sträckning kommer vid anslutning till länsväg 141 in i ett stadsplanelagt område
för bebyggelse. Detta bedöms försvåra sådan lösning, då ändringar av stadsplan är en
långsam process.

93 (111)

Den södra sträckningen går genom ett tallskogsområde söder om Klinteberget. Tallskogen
utgörs av brukad skog med låga naturvärden. Väster om tallskogen löper vägsträckningen
ner för klintkanten och passerar genom två lövskogsbestånd och ett av länsstyrelsen
registrerat betesmarksobjekt (ID 90224). Både lövskogsbestånden och betesmarken kan
antas ha höga naturvärden. Utmed och i närheten av den södra vägsträckningen finns äldre
fynd av de rödlistade arterna pälsticka Inonotus hispidus (VU) och åkerranunkel Ranunculus
arvensis (VU), se Bilaga B.4e.
Kostnader för byggnation av vägsträckningarna har uppskattats till 8–12 miljoner kronor,
inkluderande kostnader för grundläggande markarbeten och asfaltering. Beräkningen
baseras på tidigare erfarenheter för anläggning av vägar och asfalteringsarbeten i
anslutning till täkter och kalkverk. Tillkommer gör de kostnader som krävs för att nå
överenskommelser som ger rådighet till mark, 4–5 ha vid 15–20 m bredd längs sträckan
inklusive vägren. Tillkommer gör kostnader för markundersökningar, inventering av naturoch kulturvärden och tillståndsprocesser.
Alternativet att anlägga en bandtransportör för transport av sten till hamnen har värderats,
se Figur 47 nedan. Kostnad för sådan utrustning har uppskattats till 110 miljoner kronor
exklusive stackläggare i hamnen, vilket kommer att krävas, och exklusive kostnader för köp
av mark, transportband och serviceväg. För transportbandet krävs cirka 5 m bredd varför
anläggningen kräver cirka 3 ha mark. Överenskommelse måste träffas med ett stort antal
fastighetsägare till okänd kostnad. Ett transportband reducerar miljöbelastningen i form av
utsläpp av avgaser från transportfordon motsvarande cirka 350 ton koldioxid/år.
Ett transportband byggs ofta på pelare för att underlätta passage under bandet, därigenom
påverkas landskapsbilden i de områden den går över fält.
En eventuell lösning med en bandtransportör kommer att avge ett kontinuerligt driftbuller
till omgivningen med spridning som en högt placerad linjebullerkälla, dämpning cirka 3 dB
per avståndsfördubbling. Avgörande bullerkällor är främst de drivnings- och
omlastningsstationer som behövs för transportörens funktion och erfarenhetsmässigt ger
ett transportband för stenmaterial upphov till en utstrålad ljudeffektnivå på LW= 78–80
dBA/m. För bandtransportören gäller samma riktvärden som för övrigt verksamhetsbuller
inom täkten enligt Naturvårdsverkets rapport 6538, ”Vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller”, april 2015. I likhet med de föreslagna alternativa transportvägarna
innebär en bandtransportör i den föreslagna sträckningen ett bullertillskott till områden
som idag inte är påverkade av trafikbuller och annat verksamhetsbuller. Vad det gäller de
bostäder som hamnar nära bandtransportören måste åtgärder vidtagas för att uppfylla
dimensionerande riktvärden med avseende på drifttid (LAeq=50, 45 eller 40 dBA).
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Figur 47: Ungefärlig sträckning (cirka 5,6 km) av en eventuellt bandtransportör från Klintebys stenbrott till
hamnen i Klintehamn. (karta källa: Skyddad natur, Naturvårdsverket och SMA Mineral AB)

Utöver de direkta anläggningskostnaderna för transportlösningar med nya vägsträckningar
eller transportband som redovisats ovan finns löpande kostnader för fördyrade transporter
av kalksten från Mellaneuropa och från Nordamerika jämfört med transporter från Gotland.
Beroende av leverantörer och slutdestinationer är merkostnaden för transporter 30–50
miljoner SEK/år. Detta under den tid som krävs för att handlägga frågor som att lösa in och
stycka av mark, alternativt teckna långsiktiga arrenden, införskaffa övriga nödvändiga
tillstånd och slutligen anlägga väg, eller bygga transportband.
Ovanstående höga anläggnings- och förseningskostnader för alternativa vägsträckningar,
eller byggnation av transportband bedöms inte vara motiverade för de minskade utsläpp av
avgaser och störningar av buller som ökad trafik med lastbil på befintlig länsväg 141
medför. Detta då bullervärden med den ökade trafiken ligger under den gräns för åtgärd
som tillämpas av Trafikverket. I övrigt, se redovisning om transportbuller och
skyddsåtgärder i avsnitt 10.6.2. Se även komplett utredning i Bilaga B.6.
10.5.2

Trafikutredning
En trafikutredning har gjorts i vilken dagens trafikmängder, hastighetsbegränsningar och
utformning av berörda vägar beskrivs. Hastighetsbegränsningen på berörda vägar varierar
mellan 40 och 80 km/h och trafikmängden uppgår till mellan 900–1 740 fordon per dygn.
Andelen tung trafik varierar mellan 8–12 %. På sträckan har det under åren 2000–2017
inträffat 11 trafikolyckor på väg 140/141, inga olyckor finns rapporterade på väg 562 eller
Lamellvägen. Det finns det sju busshållplatser för kollektivtrafik och skolskjuts. Det finns
inga separata gång- och cykelvägar utan oskyddade trafikanter vistas på berörda
vägsträckor. Större delen av väg 141/140 bedöms inte användas av oskyddade trafikanter i
någon större utsträckning, men sommartid förekommer det en del cykeltrafik, i första hand
turister, både på väg 141/140 och 562.
Stor del av sträckan mellan täkten och hamnen har en karaktär av landsväg medan vissa
avsnitt är bymiljö. Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är relativt låg då det varken
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finns separerad gång- och cykelbana eller andra lämpliga ytor för dem att vistas på. I
bymiljön ligger också fastighetsanslutningarna till väg 141 tätt.
Korsningarna utmed den berörda sträckan har studerats med avseende på sikt. Det noteras
av anslutningspunkterna från täkten både mot väg 141 i söder och mot väg 562 i norr inte
uppfyller Trafikverkets siktkrav. Korsningarna som finns utmed de berörda vägarna bedöms
inte ha några problem att kapacitetsmässigt hantera den tillkommande trafiken, ej heller
sträckan mellan korsningarna bedöms ha några problem att hantera tillkommande trafik
från täktverksamheten.
Bedömd trafikalstring från verksamheten är cirka 200 fordon/dygn. Det ger en trafikmängd
på berörda snitt på mellan 1 080–1 920 fordon per dygn och en andel tung trafik på 13–21
%.
Transporterna till och från täkten kan gå via väg 141 alternativt via väg 562. I
trafikutredningen har tre alternativa transportvägar studerats; alternativ 1 via väg 141,
alternativ 2 via väg 562 och alternativ 3 där transporterna fördelas på de två vägarna.
Alternativ 1 föredras då konsekvenserna för de boende bedöms minst i det alternativet.
Väg 141 har även den standard och utformning som har bäst förutsättningar att hantera
den tunga trafiken.
Trafiksäkerheten på sträckan påverkas till viss del av den ökade tunga trafiken. Den ökade
andelen tung trafik bidrar till en ökad upplevd otrygghet genom att de oskyddade
trafikanterna vistas på en smal sektion vilket gör att de tunga fordonen kommer nära
personen. I övrigt bedöms effekterna av de ökade transporterna från täktverksamheten
vara hanterbara när det gäller kapacitet och vägens standard. För mer information om
trafikutredningen se Bilaga B.5.
10.5.3

Försiktighetsmått/åtgärder
SMA Mineral och de entreprenörer som är anslutna till verksamheten använder sig av
miljöklass 1 diesel för att minimera luftföroreningar från arbetsmaskiner och
transportfordon. Leverantörerna av bränslen använder låginblandningsmetodik (HVO, RME,
med flera) så långt som regelverket tillåter, vilket ger en minskad miljöpåverkan. Vid val av
entreprenörer väljer SMA Mineral de som aktivt jobbar för att minska miljöbelastningen.
Lokalisering av täkten med ett avstånd på cirka 4 km från godshamnen i Klintehamn är
fördelaktigt genom att körsträckan för distribution av kalksten blir begränsad i det fall
tillstånd för ökad trafik meddelas till hamnen.
Vid maxuttag kan ett behov av transporter uppgå till 102 uttransporter per dag med idag
tillåten maximal fordonsvikt, 64 ton. Beroende på godkänd totallast på lastbilen kan
transporterna komma att minska, med tillåten fordonsvikt av 74 ton beräknas antalet
transporter minska till 82 uttransporter.
Beträffande skyddsåtgärder för att öka trafiksäkerheten föreslås endast åtgärder som SMA
Mineral råder över. Utfarten i söder som ansluter till väg 141 behöver antingen åtgärdas för
att uppfylla Trafikverkets siktkrav eller att Trafikverket medger avsteg från siktkraven. Den
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anslutande vägen från täkten bör också få en ny utformning som gör att lastbilarna inte
inkräktar på motriktat körfält när de svänger ut på väg 141.

10.6

Buller
Den planerade kalkbrytningen inom täkten på fastighet Klinte Klintebys 1:5 ger upphov till
industribuller, dels från själva brytningen och dels från lastning och transporter av material
till och från täktområdet. Inom ramen för tillståndsansökan har den framtida
verksamhetens förväntade bullerpåverkan till närmaste bostäder kring täktområdet
beräknats, se Bilaga B.6. I beräkningarna har hänsyn tagits till det buller som alstras av de
maskiner och fordon som kommer att ingå i uttag, produktion och utlastning av kalksten,
det vill säga bergborr, krossar, grävmaskiner, skutknackare, hjullastare och lastbilar.

10.6.1

Buller från brytning, kross, transporter samt övrig verksamhet i täktområdet
Beräkningarna har utförts med den gällande nordiska beräkningsmodellen för beräkning av
externt industribuller (DAL 32, 1982).
Beräknade högsta totala ekvivalenta ljudnivåer i dBA från täktverksamheten samt
beräknade bullerbidrag från enskilda bullerkällor redovisas i 10 punkter vid närmast
belägna och omkringliggande bostäder. Verksamhetens bullerkällor, som ingått i
beräkningarna, har grupperats och omfattat följande maskiner, fordon och aktiviteter:
a) Borrning med bergborr
b) Utlastning och transporter med dumpers, lastning med grävmaskin och
lastbilstransporter på täktväg fram till väg 141.
c) Krossplats med mobil för- och efterkross, lastmaskiner och sorteringsverk.
d) Skutknackning med grävmaskin med slaghammare.
Samtliga listade aktiviteter kommer att vara i drift dagtid (kl. 06-18) medan man kvällstid
(kl. 18-22) planerar drift av endast krossar och utlastning med lastbilar.
Beräkningarna har innefattat åtta olika beräkningsfall utifrån olika antagna brytningsskeden
av ansökt brytningsområde. Man har genomgående förutsatt, sett ur bullersynpunkt, ett
värsta fall med alla bullerkällor i drift samtidigt och att bergborren antas stå placerad högt
uppe på avbanat ytberg inom respektive brytningsetapp (totalt åtta olika brytskeden).
Beräknade ljudnivåer har bedömts utgående från riktvärden i Naturvårdsverkets rapport
6538, ”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller”, april 2015.
Resultat av utförd bullerutredning visar att beräknade ekvivalenta ljudnivåer tangerar eller
överskrider riktvärdet dagtid (LAeq=50 dB) vid de närmaste fyra bostäderna vid Lilla
Snögrinde. Detta kommer främst vara i samband med de inledande brytningsskedena innan
krossarna har flyttats in i skydd av utbrutna pallväggar i brottet. Förutsättningarna vid de
noterade överskridandena är beroende på borrpositioner samt oskärmad krossplats, och
att både borr och krossar är i drift samtidigt nära bostäderna vid Lilla Snögrinde.
I övriga sex bostäder förväntas man underskrida riktvärdet vid samtliga beräkningsfall och
antagna brytskeden för både dag- och kvällstid.
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10.6.2

Trafikbuller från transporter utanför täktområdet
Buller från transporterna till och från täktområdet och dess förväntade påverkan på
trafikbullernivåerna från övrig trafik på väg 141 har hanterats separata från de transporter
som sker inom täktområdet samt på täktvägen mellan brytområdet och väg 141. De interna
transporterna inkluderas i det industribuller som hanterats i föregående avsnitt.
Beräkningar för långväga transporter har utförts enligt den nordiska beräkningsmodellen
för vägtrafikbuller (Naturvårdsverket rapport 4653) och resultatet har bedömts utgående
från gällande trafikbullerkrav (Infrastrukturpropositionen 1996/97:53) samt
Naturvårdsverkets uppdaterade vägledning (juni 2017) gällande riktvärden för buller från
väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder. I den senare anges bland annat ekvivalenta
ljudnivåer som i normalfallet skall avgöra när skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått
behöver övervägas kopplat till bostädernas byggnadsår, se Tabell 8.
Tabell 8: Nivåer för att i normalfallet avgöra när skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått behöver
övervägas. Tabellen avser frifältsvärden. (källa: Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga
bostäder, Naturvårdsverket juni 2017).

Efter 2015 – ”nya
byggnader”

1997–2015

Före 1997 ”äldre
befintlig miljö”

Se planbeskrivning eller
bygglov

55 dBA Leq, 24 h

65 dBA Leq, 24 h

Se planbeskrivning eller
bygglov

55 dBA Leq, 24 h
70 dBA Lmax

-

Planerat antal lastbilstransporter har i beräkningarna av vägtrafikbullret ansatts till det
antal som dimensioneras av ett maximalt årsuttag om 900 000 ton i täkten, det vill säga 204
passager till och från täktområdet som huvudsakligen planeras ske utmed väg 141 till och
från hamnen i Klintehamn. Denna vägsträcka är definierad som huvudalternativet i
utredningen. En alternativ väg för transporterna har också studerats som innebär
användande av den nordliga infarten/utfarten till täkten via väg 562, se Figur 48 nedan.
Totalt har fyra situationer av vägtrafik studerats enligt nedanstående beskrivning:
Vägtrafikfall 1.

Befintlig trafik baserat på Trafikverkets senaste trafikmätning
från 2014 inklusive dagens 22 täkttransporter på väg 141,
södra in-/utfarten.

Vägtrafikfall 2.

Befintlig trafik baserat på Trafikverkets senaste trafikmätning
från 2014 inklusive 204 planerade täkttransporter på väg 141,
södra in-/utfarten.

Vägtrafikfall 3.

Befintlig trafik baserat på Trafikverkets senaste trafikmätning
från 2014 inklusive 204 planerade täkttransporter på väg 562,
norra in-/utfarten, för vidare transport in på väg 141 mot
Klintehamn.

Vägtrafikfall 4.

Befintlig trafik baserat på Trafikverkets senaste trafikmätning
från 2014 inklusive 204 planerade täkttransporter som fördelas
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vid korsningen i Klintebys så att 102 passager sker österut
utmed väg 562 och 102 passager sker söderut på väg 141.

Figur 48: Transportvägar till och från täktområdet, där transporter via väg 141 är huvudalternativet.

Beräkningar av dygnsekvivalenta och maximala ljudnivåer har genomförts vid totalt 76
bostadsfastigheter nära vägarna. Av resultatet kan följande slutsatser dras för respektive
vägtrafikfall:
Vägtrafikfall 1:

22 bostadsfastigheter erhåller beräknade dygnsekvivalenta
ljudnivåer överstigande 55 dBA.

Vägtrafikfall 2:

25 bostadsfastigheter erhåller beräknade dygnsekvivalenta
ljudnivåer överstigande 55 dBA.

Vägtrafikfall 3:

31 bostadsfastigheter erhåller beräknade dygnsekvivalenta
ljudnivåer överstigande 55 dBA.

Vägtrafikfall 4:

30 bostadsfastigheter erhåller beräknade dygnsekvivalenta
ljudnivåer överstigande 55 dBA.

I nedanstående diagram redovisas resultatet som en jämförelse av antalet bostäder som
beräknas få dygnsekvivalenta ljudnivåer under eller över 55 dBA för respektive vägtrafikfall.
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Diagram 1: Antalet bostäder som beräknas få dygnsekvivalenta ljudnivåer under eller över 55 dBA för respektive
vägtrafikfall.

Resultatet visar att för huvudalternativet, vägtrafikfall 2, så beräknas följande ökningar av
ekvivalent ljudnivå jämfört med befintlig trafikering, vägtrafikfall 1:
Ökning 0–1 dBA: 16 beräkningspunkter totalt, ingen beräkningspunkt hamnar över LAeq 55
dBA.
Ökning 1–2 dBA: 25 beräkningspunkter totalt, 2 beräkningspunkter hamnar över LAeq 55
dBA som tidigare ej haft nivåer över 55 dBA.
Ökning 2–3 dBA: 31 beräkningspunkter totalt, 1 beräkningspunkt hamnar över LAeq 55 dBA
som tidigare ej haft nivåer över 55 dBA.
Ökning 3–4 dBA: Ingen beräkningspunkt får en ökning över 3 dBA.
Enligt Naturvårdsverkets vägledning ”Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid
befintliga bostäder”, avsnitt 4.2, ska bedömning om skyddsåtgärder bedömas utifrån hur
höga ljudnivåer bostäderna utsätts för men även skal beaktas byggnadsår av befintliga
bostäder berörda av trafikbuller från transporter på allmän väg.
Enligt undersökning som genomförts på uppdrag av SMA Mineral är befintliga bostäder
uteslutande byggda före 1997, varför riktvärdet om 65 dBA tillämpas avseende
skyddsåtgärder enligt Tabell 8. Inga fastigheter beräknas få ljudnivåer som överstiger 65
dBA vid något av de beräknade trafikfallen.
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10.7

Försiktighetsmått/åtgärder
För att uppfylla riktvärdet dagtid även för de fall där överskridanden noterades
rekommenderas bullerdämpande åtgärder. Följande åtgärder föreslås enligt
bullerutredningen:
−
−

bullerdämpad bergborr
vall vid inledande krossplats

På den bullerdämpade topphammarborren har man bland annat kapslat in borrstativet
med ett lättare kompositmaterial för att dämpa borrstålets ljudnivåbidrag. Mätningar har
visat att med en bullerdämpad bergborr i drift mäter cirka 10 dB lägre ljudnivå på 10 meters
avstånd jämfört med en odämpad.
Då för- och efterkrossen inledningsvis kommer att ställas på den öppna krossplatsen
rekommenderas att en minst 6 m hög bullervall läggs upp nära krossarna med minst 20 m
mellan kross och vallkrön. Vallen kommer att utformas för att täcka båda krossarna och
vara riktad för att skärma av bullret mot de närmaste bostäderna nordväst om krossplatsen
vid Lilla Snögrinde.
Beräknat med att bullervall anläggs vid initial placering av krossarna förväntas riktvärdet
kvällstid (LAeq =45 dB) uppfyllas även i närmaste bostäder.
Åtgärder beträffande trafikbuller kan till exempel vara hastighetssänkningar som kan ge en
betydande effekt. För huvudalternativet (planerad verksamhet, vägtrafikfall 2) får man en
totalt lägre nivå än befintlig nivå (nuläge, vägtrafikfall 1) med föreslagna
hastighetssänkningar; 80 till 60, 60 till 50 och 60 till 40 km/h.
På speciellt utsatta fastigheter där hastigheten inte kan sänkas, till exempel vid Bönders
backe innan korsningen väg 141 och 562, kan bullerdämpande åtgärder sättas in bland
annat genom att montera bullerskyddande plank, och om ytterligare bullerdämpning krävs
kan fönster med tilläggsisolering mot buller monteras in. För mer information i detalj
rörande buller och åtgärder se komplett bullerutredning i Bilaga B.6.

10.8

Vibrationer och luftstötar
Vid sprängning i täkter alstras markvibrationer och luftstötvågor som riskerar orsaka
påverkan på närbelägen bebyggelse och människor som vistas i täktens absoluta närhet.
Sprängning i kalkbrottet kommer alstra vibrationer. Antalet sprängningar i planerad
verksamhet kommer utökas till cirka en sprängning per vecka, till skillnad mot nuvarande
verksamhet där sprängning sker ett tiotal gånger per år.
Om lösa föremål såsom stenar ligger på pallkanten där sprängning sker kan det resultera i
så kallad stenkastning som kan orsaka skada på människor och material inom planerat
verksamhetsområde.
Vibrationer alstras även av tunga fordon. Vibrationerna ökar med fordonens hastighet och
förstärks av ojämnheter i vägen såsom farthinder, vägbulor, gropar och tjälskott.
Lastbilstransporter till och från kalkbrottet kommer att öka, lastbilarna kommer passera
nära vissa fastigheter, som därmed kan exponeras för vibrationer.
101 (111)

Vid jämförelse med nollalternativet kommer vibrationer och luftstötar att öka till antalet.
10.8.1

Försiktighetsmått/åtgärder
Inför sprängning avstädas pallkanten från lösa föremål för att undvika stenkastning. Ett SMS
skickas ut till närboende och en signal ljuder innan sprängning.
En byggnadsinventering avseende risk för skada från markvibrationer och/eller
luftstötsvågor har genomförts för att identifiera riskobjekt och beräkna deras riktvärden
med avseende på dessa parametrar. Alla byggnader inom 500 meter från planerad
verksamhets yttersta gränser har ingått i inventeringen. Även Klinte Kyrka har tagits med i
inventeringen, då den identifierats som extra känsligt objekt, och byggnader som ligger
speciellt nära transportvägen till och från planerad verksamhet.
Vibrationsmätningarna har hittills inte föranlett någon misstanke om att planerade
transporter kan komma att skada byggnaderna. Sprickbesiktning/syneförrättning bör
därmed bara vara aktuellt för de byggnader som baserat på inventeringen skulle kunna
ligga i riskzonen för påverkan från sprängning.
Vid syneförrättning av utvalda byggnader bör man mer noggrant kontrollera hur
byggnaderna är konstruerade. Gör man i det skedet en annan bedömning av byggnadens
konstruktion än vad som gjorts i denna riskanalys bör riktvärdet anpassas därefter.
Vibrations- och luftstötsmätningar kommer att ske vid utvalda hus som beroende på
avstånd och grundläggning kan riskera att bli påverkade av planerad verksamhet. För mer
information se Bilaga B.7.

10.9

Råvaror
Planerad verksamhet innebär brytning och förädling av råvara i form av kalksten.
Planerad produktion innebär ett ökat uttag, från 95 000 ton/år till 900 000 ton/år, jämfört
med produktion enligt nollalternativet.

10.9.1

Försiktighetsmått/åtgärder
Bolaget strävar efter att så långt som möjligt utnyttja brutet råmaterial till värdefulla
produkter och användning av materialet vid efterbehandling av täktområdet.
Vått tvättsteg för produkterna används när så krävs för att nå tillräckligt god
produktkvalitet. Möjlighet till tvätt kräver att utrustning kan installeras på slutlig nivå på
täktbotten samt möjligheten att länsvatten kan användas som tvättvatten.
Siktning torrt och genom våt tvätt minskar mängden föroreningar som till exempel silikater,
svavel och aluminiumföreningar som begränsar användningen inom bland annat cellulosaoch stålindustrin. Därmed kan siktgränsen förskjutas nedåt (det vill säga utbyte av bruten
sten ökar) för den sten som kan brännas i energieffektiv schaktugn.
Med minskad halt lermineral i fina fraktioner som är mindre än cirka 20 mm ökar deras
användbarhet i övriga produkter, samt att hanteringen underlättas vintertid av sådana
material genom att de inte fryser till isklumpar på samma sätt som när fina lerpartiklar finns
kvar som binder vatten.
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10.10 Kemikalier
Vid brytning av kalksten borras ett antal hål i berget i vilka sprängmedel appliceras,
mängden sprängmedel beräknas bli runt 0,15 kg sprängmedel/ton brutet berg. Vid en årlig
produktionstakt av 900 000 ton brutet berg uppgår förbrukning av sprängmedel till cirka
135 ton/år. Erfarenhetsmässigt utgör spill av kväve cirka 0,47 % av tillsatt mängd
sprängmedel, vilket skulle resultera i cirka 630 kg/år.
Planerad verksamhet kommer att förbruka kemikalier i form av diesel och hydraulolja.
Patronerade sprängämnen kommer att förvaras i sprängmedelförråd i täkten, mängden
sprängämne kommer att uppgå till max 6 ton. Sprängmedel kommer ej att förvaras i täkten
utan det kommer med bulkbil då det är dags för sprängning. Då bulkbilarna tar in mindre
sprängmedel än 10 ton per gång omfattas verksamheten ej av Sevesolagstiftningen.
Fordon och mobila kross- och siktverk drivs med dieselolja, total förbrukning av dieselolja i
verksamheten bedöms uppgå till cirka 1 500 m3/år. En del av denna förbrukning står
underentreprenörernas verksamhet för såsom borrning och krossning.
För vattenrening av process och länshållningsvatten kan flockningskemikalier komma till
användning. Möjliga flockningskemikalier är polyaluminiumklorid, aluminiumsulfat eller
järnklorid. I övrigt används endast mindre mängder rengöringsmedel i verkstäder och
personalutrymmen
Vid jämförelse med nollalternativet kommer kemikalieförbrukningen både vad det avser
bränslen och diverse oljor som sprängmedel att öka med planerad verksamhet.
10.10.1 Försiktighetsmått/åtgärder
Kemikalier ska förvaras i IBC-tankar eller motsvarande och inlåsta i container.
Petroleumprodukter hanteras enligt anvisningarna i Naturvårdsverkets föreskrifter om
skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (2003:24).
Förvaring av petroleumprodukter kommer att ske i besiktigade och godkända tankar med
överfyllnadsskydd och invallning. Cisternuppställning och tankning av arbetsmaskiner eller
säkerhetsgodkänd mindre tank kommer i möjligaste mån att ske på en iordningsställd
hårdgjord yta som utgörs av ett väl packat lager stenmjöl i fraktionen 0–2 mm. Ytan
bedöms med detta utförande ha mycket låg permeabilitet, men även ha möjlighet till
uppsamling eller bortgrävning av eventuellt spill eller läckage.
Vid tankning i täkten kommer skyddsplåtar användas för att förhindra att eventuellt spill
och läckage inte förorenar mark och vatten.
Akuta utsläpp och hanteringsspill som ger upphov till förorenade massor ska kunna
omhändertas och bortföras. Absorbenter finns lättillgängligt i täkten och alltid vid de
platser där oljor och bränslen hanteras.

10.11 Avfall
Planerad verksamhet ger upphov till avfall i form av hushållsavfall, branschspecifikt avfall
och farligt avfall. Farligt avfall i form av spillolja och liknande uppkommer vid service av
maskinerna. Service kan ske i täkten, men kommer att i huvudsak ske på en verkstad.
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Allt avfall transporteras av godkänd transportör och omhändertas av godkänd mottagare,
transportör av farligt avfall har särskilt tillstånd.
10.11.1 Försiktighetsmått/åtgärder
Allt avfall källsorteras och lämnas till återanvändning eller återvinning när så är möjligt.
Farligt avfall förvaras i tät container med absorptionsmedel lättillgängligt.

10.12 Landskapsbild
Kalkbrytning påverkar landskapsbilden genom att skog avverkas, eventuellt jordtäcke tas
bort och kalkstenen bryts. På håll kommer upplag att synas och det öppna brottet, istället
som för idag då öppen åkermark, och ett mindre dagbrott och skogsmark med tallar och
uppvuxen vegetation utgör landskapsbilden.
Vid jämförelse med nollalternativet kommer landskapet att förändras då brytområdena i de
två befintliga täkterna ej kommer upp i samma yta som planerad verksamhet. Det är dock
troligt att skogsmarken omkring de befintliga täkterna kommer att avverkas och därmed
kommer skogsmarken bli en öppen yta som så småningom sakta kommer att stegvis
återväxa.
10.12.1 Försiktighetsmått/åtgärder
Efterbehandlingsåtgärder av färdigt utbrutna delområden planeras att genomföras
löpande, se avsnitt 11, för att kunna återskapa en ny landskapsbild medan produktion
fortfarande pågår. Träd intill väg 141 kommer att sparas för att skapa ett insynsskydd för
passerande på väg 141.
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EFTERBEHANDLING
Efterbehandlingsplanens syfte är att skapa produktiv skogsmark och biologiskt värdefulla
naturtyper efter att kalksten brutits ut. Målet är att det, på de efterbehandlade ytorna i
kalkbrottets botten, ska etablera sig en artrik flora och fauna redan några år efter att
åtgärderna genomförts. De skapade miljöerna ska därefter hysa höga biologiska värden
under avsevärd tid. Efterbehandlingen kommer genomföras parallellt med stenbrytningen
och pågå kontinuerligt under driftstiden. Efterbehandlingsåtgärderna består av två typer,
dels generellt tillskapande av naturtyper som utgörs av tidiga successionsstadier på
kalkhällmarker och kalkrik mineraljord, dels riktade och artspecifika åtgärder för de djuroch växtpopulationer som bedöms löpa störst risk att påverkas av den planerade
kalkbrytningen.
Med ett tids- och rumsanpassat system för brytning, avbaning av de delar som skall brytas,
transport av jordmaterial och förna (fröbanker och perenner, m m) till de delar som skall
återställas efter brytning, samt iordningställande av ytor för naturlig kolonisation inklusive
våtmarker, bedöms värdefulla ekologiska successionsstadier kunna utvecklas och
vidmakthållas under en mycket lång period. Med hjälp av en biologiskt anpassad brytplan,
bedöms en god bevarandestatus kunna bibehållas för de flesta av de i området
förekommande rödlistade arter och arter skyddade enligt miljöbalken.
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Brytningen planeras att genomföras under minst 40 år, vilket är en i
naturvårdssammanhang lång tid. En strävan med efterbehandlingsplanen är att så långt
möjligt efterlikna naturliga successioner samt att nyttja i området naturligt förekommande
substrat, växtsamhällen och arter.
Planering av åtgärder kommer att utföras i samråd mellan produktionspersonal, geologer
och biologisk expertis. Efterbehandlingsarbetet utförs löpande under drifttiden genom att
material som avbaningsmassor i form av sand, jord, finmaterial av sten, material från tvätt
av sten, block m.m. allt eftersom läggs ut i områden där täktbotten nått slutlig nivå, mellan
+30 och +45 m över havet. Bedömt är att minst 5–10 ha sammanhängande utbruten areal
krävs för att inleda arbeten med efterbehandling. För mer information se Bilaga B.8.
Den bassäng som använts för lagring av länshållningsvatten under brytperioden kommer att
finnas kvar efter att verksamheten avslutats, och den utgör en vattenresurs för till exempel
bevattningsändamål och förstärkning av grundvattenförekomsten vid Loggarve vattentäkt.
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KONTROLLPROGRAM

12.1

Naturvärden
Huvudsyftet med kontrollprogrammet med avseende på att återbringa naturvärden till
kalkbrottet är att kunna följa utvecklingen (successionen) av biologisk mångfald efter
föreslagna återställningsåtgärder inom kalkbrottet, samt eventuell negativ påverkan på
arter och naturmiljöer i området kring det planerade kalkbrottet.
Kontrollprogrammet planeras att omfatta inventering och utvärderingsmetoder för
vegetationsutveckling med särskilt fokus på skyddsvärda arter (typiska arter, rödlistade
arter och skyddade arter).
Utanför sökt brytområde följs arter och vegetation i cirkelprovytor av samma typ som de
som etablerats i Stucks (Fritz, Ö och Knutsson, T. 2013 a & b, Lemel, J., Hultengren, S.,
2014). Inom kalkbrottet upprättas i ett senare skede, till exempel efter att brytningen
pågått i cirka 10 år och återställningsarbetet påbörjats, ett kontrollprogram där
successionen av växtlighet och arter följs genom inventeringar av cirkelytor.
I provytorna följs flora och vegetation, i form av kärlväxter. I ett första förslag rör det sig om
totalt 20–30 provytor fördelade med hälften i kalkbrottet och hälften utanför.
För att fastställa basnivån för flora och vegetation i omgivande markområden etableras en
andel av dessa provytor, 10 stycken, under 2019. Provytorna etableras huvudsakligen på
blöta eller periodvis blöta marker, eftersom det bedöms som viktigast att övervaka
naturvärden där det finns risk för hydrologisk påverkan. Ytorna sprids geografiskt och inom
representativa vegetationstyper. Varje provyta omfattar 100 m2. Inom ytorna registreras
och frekvensbedöms samtliga arter av kärlväxter. Genom ett kvalitativt förfarande, med
registrering av samtliga arter, erhålls bättre möjligheter att utvärdera resultatet, samtidigt
som vissa jämförelser kan göras med uppföljningen inom Natura 2000.
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När brytningen nått fram till en punkt då det blir aktuellt med återställningsarbeten i
kalkbrottet, efter cirka 3–5 år, etableras efter hand cirkelprovytor inom olika skapade
habitat i kalkbrottet. Det kan röra sig om torrbackar, rena kalkstensytor, områden med
humus och förna från avbaningsmassor, våtmarker och dammar.
Viktiga parametrar att utvärdera är artantal, förekomst och frekvens av typiska arter för
olika habitat i jämförelse med Natura 2000, förekomst av rödlistade arter samt olika typer
av indikatorarter/index. Baserat på dessa arter kan naturvärdesindex beräknas för varje
provyta som sedan kan användas som ett utvärderingskriterium.
I samband med de olika inventeringarna 2014–2017 noterades och koordinatsattes ett stort
antal lokaler och förekomster av olika rödlistade och skyddade arter. I kontrollprogrammet
föreslås inventering/bedömning av populationer av rödlistade arter genom återkommande
återbesök på växtplatser för sådana arter.

12.2

Yt- och grundvatten
Baserat på de undersökningar av hydrogeologiska förhållandena som gjorts inom
fastigheten Klinte Klintebys 1:5, inventeringar av privata brunnar i omgivningen samt
flödesmätningar och vattenprovtagning i omgivande ytvattendrag föreslås följande
kontrollprogram för grundvatten och ytvatten (Figur 49). Alla aktiviteter i kontrollprogrammet pågår redan, utom en privat brunn som tillkommer.

•

Inom SMA Minerals fastighet:
1. Kontinuerlig mätning av grundvattennivå i fem borrhål; B2 och Bh16005 i norra och
centrala delen av planerat brytområde, samt Bh16010, Bh16011 och Bh16016 i sydvästra
delen med låga grundvattennivåer och högsta vattengenomsläppligheten (Bilaga B.2.18).
2. Vattenprovtagning i fem borrhål (BH16001, BH16010, BH16011, BH16013 och B2 var
tredje månad (fyra gånger/år).

•

I privata brunnar och källa:
1. Kontinuerlig mätning av vattennivå samt vattenprovtagning en gång per år i fyra brunnar i
Lilla Snögrinde på fastigheterna Klinte Lilla Snögrinde 1:26, 1:45 och 1:50. Tillkommer
Klinte Lilla Snögrinde 1:46.
2. Mätning av vattennivå och vattenprovtagning en gång per år i en brunn på Hunninge
Gård.
3. Flödesmätning och vattenprovtagning i temporär ”källa” på fastigheten Klinte Lilla
Snögrinde 1:50 var tredje månad (fyra gånger/år).

•

Kommunal vattentäkt i Loggarve: SMA Mineral följer upp kommunens egna mätningar av
pumpade flöden, vattennivåer och vattenprovtagning i produktionsbrunnarna.
För ytvatten genomförs mätning av flöde och vattenprovtagning var tredje månad (fyra
gånger/år) i tre bäckar och totalt fyra punkter.

•

Norr om planerat stenbrott:
1. Bäck från Hunninge Gård i kulvert vid gärdeskant och i bäcken innan väg 562.
2. Kulvert vid nuvarande kalkupplag. Kulverten ingår i ett dikningsföretag från 1944 och
mynnar i samma bäck som bäcken från Hunninge Gård, vilken slutligen mynnar i Östersjön
vid Varvsholm (Bilaga B.2.2 och B.2.3).

106 (111)

•

Söder om planerat stenbrott: Bäck norr om väg vid Solbjärge som kommer från våtmarker i
norr (Bilaga B.2.4).

Figur 49: Kontrollprogram för brunnar, grund- och ytvatten. B=Brunn, G=Grundvatten, Y=Ytvatten.
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SAMLAD BEDÖMNING
Planerad verksamhet med utökad kalkbrytning inom fastighet Klinte Klintebys 1:5 ger
upphov till flertalet miljökonsekvenser under drifttiden. Den samlade bedömningen för
planerad verksamhet är dock att det blir små negativa konsekvenser efter fullgjord
efterbehandling enligt plan.

13.1

Metodik för konsekvensbedömning
I denna miljökonsekvensbeskriving identifieras och beskrivs den omgivningspåverkan som
kan följa av planerad verksamhet och vilka effekter och konsekvenser som påverkan kan
medföra.
I dagligt tal görs inte alltid en åtskillnad i betydelsen mellan begreppen påverkan, effekt och
konsekvens. Effekt och konsekvens används till exempel ofta som synonymer. I
miljökonsekvensbeskrivningar använder man däremot begreppen med skilda betydelser,
detta för att göra beskrivningarna så entydiga som möjligt.
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Påverkan
Påverkan är den fysiska förändring som projektet/verksamheten orsakar, till exempel en
grundvattennivåsänkning, ökade bullernivåer eller vibrationer från sprängning och
transporter.
Effekt
Effekten är den förändring av miljökvaliteter som uppstår till följd av projektets påverkan, till
exempel att en dricksvattenbrunn får lägre vattennivå/sinar eller om en byggnad riskerar att
få sprickor av vibrationer. Effekter kan ofta, men inte alltid, beskrivas i kvantitativa termer.
Konsekvens
Konsekvens är effektens, eller flera effekters, betydelse för olika intressen, såsom människors
hälsa och välbefinnande, landskapets kulturhistoriska värden eller den biologiska mångfalden.

Slutligen görs konsekvensbeskrivningar av både direkta och indirekta, samt positiva och
negativa konsekvenser. Vid konsekvensbedömning ska både den berörda platsens
förutsättningar och värden och de förväntade effekternas omfattning beaktas.
Matrisen nedan ger en förenklad beskrivning av metodiken bakom
miljökonsekvensbeskrivningens konsekvensbedömningar, se Tabell 9. Om ett område med
stort värde störs i stor omfattning innebär det stora negativa konsekvenser, medan en liten
störning på ett område med stort värde innebär måttligt negativa konsekvenser. Positiva
konsekvenser kan uppstå om inverkan på ett område är positivt.
En bedömning har gjorts av vilken påverkan projektet antas medföra för respektive aspekt
och hur stor omfattningen av denna påverkan blir, det vill säga effekten. Skalan som
använts är stora negativa effekter, måttliga negativa effekter, små negativa effekter, ingen
effekt/inverkan, små positiva effekter, måttliga positiva effekter, stora positiva effekter.
Storleken på konsekvensen har bedömts genom en sammanvägning av värdet eller
känsligheten och omfattningen av ingreppet. Skalan som används för konsekvenser är stora
positiva konsekvenser, måttliga positiva konsekvenser, små positiva konsekvenser, ingen
konsekvens, små negativa konsekvenser, måttliga negativa konsekvenser, stora negativa
konsekvenser.
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Tabell 9: Illustration av hur konsekvensbedömningen görs utifrån en sammanvägning av berört värde och
ingreppets omfattning. Illustrationen ska inte tolkas som en exakt mall för bedömning utan som en princip för
hur konsekvensbedömningen är gjord.

Intresset/värdets
känslighet

Låga

Måttliga

Höga

Ingreppets/störningens
omfattning (storlek på
effekter)
Stora positiva
konsekvenser

Stora positiva

Måttliga
positiva
konsekvenser

Måttliga positiva

Små positiva

Små positiva
konsekvenser

Ingen störning

Ingen konsekvens

Små negativa

Små negativa
konsekvenser

Måttligt negativa

Stora negativa

Måttliga
negativa
konsekvenser
Stora negativa
konsekvenser

Den samlade bedömningen för planerad verksamhet är att det kan blir stora negativa
konsekvenser på omgivningen, men om planerade försiktighetsmått och skyddsåtgärder
vidtas anses konsekvenserna bli måttligt negativa.
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SAMRÅD
Samråd har utförts löpande under hela planeringsprocessen för att informera om den
planerade verksamheten och inhämta synpunkter till utredningsarbetet om lokalisering och
utformning av anläggningen. Under samrådstiden har intressenter som berörda
fastighetsägare, länsstyrelsen, andra myndigheter, organisationer och allmänheten haft
möjlighet att lämna synpunkter på planerad verksamhet.
Information till allmänheten om planerad miljöprövning samt inbjudan till muntligt samråd
publicerades i Gotlands allehanda och Gotlands tidning 2017-10-06, samt att ett
samrådsunderlag skickades till fastighetsägare inom en radie av 1 km runt planerad
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verksamhet. Samrådsunderlag har även skickats till vattenvårdsföreningar, ornitologiska
och botaniska föreningar inom Gotlands län
Ett mer omfattande samrådsunderlag skickades till länsstyrelsen Gotlands län och Region
Gotland cirka 6 veckor före samrådsmötet. Det utökade samrådsunderlaget har även gått
ut till Skogsstyrelsen, Försvarsmakten, Naturvårdsverket, Transportstyrelsen, MSB,
Trafikverket, Havs-och vattenmyndigheten, Naturskyddsföreningen, SMHI och SGU med
inbjudan till att delta i samrådet.
Muntligt samrådsmöte med myndigheterna genomfördes 2017-10-24 i Klinte
församlingshem, där representanter från länsstyrelsen Gotlands län och miljöförvaltningen
Region Gotland deltog. Samrådsmöte med allmänheten och övriga föreningar hölls under
kvällen 2017-10-24, uppemot ett 90-tal deltagare kom till mötet. Under samrådsmötena
inkom frågor och yttranden, som besvarades av SMA Minerals företrädare.
Tillfälle att yttra sig och ställa frågor i ärendet erbjöds till och med 2017-11-03 med
förlängning till 2017-11-10 efter förfrågan. Efter att yttrandetiden gått ut sammanställdes
en samrådsredogörelse som inlämnades till Länsstyrelsen i Gotlands län för att en
bedömning om planerad verksamhet kunde antas innebära betydande miljöpåverkan.
De yttranden som inkommit har mestadels handlat om oro för grundvattenpåverkan och
sinande brunnar, buller från produktionen och transporter, vibrationer från sprängning
samt ökad osäkerhet i trafiken på grund av de utökade transporter SMA Mineral har åtagit
sig att med ledning av inkomna synpunkter förtydliga berörda ämnesområden i kommande
miljökonsekvensbeskrivning och ansökan. För komplett samrådsredogörelse se Bilaga B.9.
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1.0

BAKGRUND

SMA Mineral AB (SMA) bryter, krossar och sorterar kalksten inom befintligt tillstånd för brotten Klintebys i norr
och Snögrinde i söder på fastigheten Klinte Klintebys 1:5 som ligger ca 3,5 km öster om Klintehamn ( Figur 1).
Företaget planerar en utvidgning av Klintebysbrottet mot söder inom fastigheten. SMA har givit Charlie A
Geokonsult AB i uppdrag att utreda de hydrogeologiska förhållandena på fastigheten. Arbetet har bedrivits i
samarbete med Anders Carlstedt Grundvattenråd EF som deltagit i fältarbeten med mätning av grundvattennivå
och vattengenomsläpplighet i borrhål. Terra Fogdestam EF har utfört geofysiska mätningar med VLF instrument
för att lokalisera eventuellt förekommande brantstående sprick- eller krosszoner i kalkberggrunden inom och i
anslutning till fastigheten. Den hydrogeologiska utredningen är en del av den miljökonsekvensbeskrivning som
bifogas ansökan om tillstånd till kalkbrytning inom fastigheten Kline Klintebys 1:5.

Klintebys stenbrott

Snögrinde stenbrott

Figur 1

Befintliga stenbrott vid fastigheten Klinte Klintebys 1:5 ca 3,5 km öster om Klintehamn
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2.0

UTFÖRT ARBETE

Förutom inhämtning av information från Lantmäteriet, SGU, SMHI och Länsstyrelsen i Gotlands län har
kompletterande fältarbeten utförts inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5 och i dess omgivningar för att
undersöka (Figur 2);





Figur 2

grundvattenförhållanden såsom grundvattennivåer och hydrauliska egenskaper i berggrunden,
strukturgeologiska förhållanden såsom förekomst av vattenförande sprick- och krosszoner,
privata brunnar samt kontinuerlig mätning av grundvattennivån och vattenprovtagning,
ytvattendrag och källor samt flödesmätning och vattenprovtagning.

Undersökningsborrhål och brunnar på fastigheten Klinte Klintebys 1:5 samt privata brunnar som inventerats
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För att få en uppfattning av grundvattennivåns variation inom fastigheten gjordes mätningar i alla borrhål vid tre
tillfällen under 2017, 12 maj, 7-8 augusti samt 6 och 9 november. I maj var nivåerna sjunkande, i augusti var de
låga och i november var de höga. Dataloggrar som kontinuerligt mäter grundvattennivån har installerats i valda
borrhål och privata brunnar vid Lilla Snögrinde för att undersöka grundvattennivåns variation med tiden. Vattengenomsläpplighetens variation inom området undersöktes genom s.k. slugtest i alla tillgängliga borrhål. Konduktivitetsloggning i borrhål och privata brunnar har gjorts för att undersöka förekomsten av salthaltigt grundvatten.
Undersökning av de strukturgeologiska förhållandena gjordes med VLF- metoden den 18 – 20 juni 2017. I
Bilaga B.2.1 beskrivs de olika fältundersökningarna mera i detalj.
Fältundersökningarna har genomförts av Charlie A Geokonsult AB, Anders Carlstedt Grundvattenråd EF, Terra
Fogdestam EF och Geometrik i Stockholm AB. Vattenprovtagning och flödesmätning i ytvattendrag samt
kompletterande mätningar av grundvattennivån görs löpande av SMA:s egen personal.

3.0

TOPOGRAFISKA FÖRHÅLLANDEN

Den planerade utvidgningen av Klintebysbrottet och Snögrindebrottet mot sydöst mot Stormyr inom del av
fastigheten Klinte Klintebys 1:5 ligger på en flack platå med marknivåer som varierar mellan ca 50 och 55 m
över havet (Bilaga B.2.2). Området består av skogsmark och avverkade ytor (Figur 3). Stormyr i sydöstra delen
av fastigheten ligger på ca 49 – 50 m över havet. I norr och nordväst finns odlad mark med nivåer på ca 40 till
50 m över havet, som sluttar mot nordväst till ca 30 m över havet vid väg 562 från Klinte mot nordost förbi
Loggarve. Den flacka platån sluttar brant ner mot den odlade marken i nordväst ( Figur 4 och Figur 5).

Klintebys stenbrott

Planerat stenbrott

Snögrinde stenbrott

Planerat stenbrott

Figur 3

Stormyr

Befintliga stenbrott och planerat stenbrott ligger på en flack högplatå med marknivåer på 50 – 55 m över havet.
Stormyr ligger på nivån ca 49 – 50 m över havet (Lantmäteriet Ortofoto)
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Figur 4

Foto mot nordväst vid platåbranten mot odlad mark (vänster) och foto mot sydöst från branten längs
kraftledningen (höger)

Klintebys stenbrott

Planerat stenbrott

Snögrinde stenbrott

Stormyr

Planerat stenbrott

Figur 5

Befintliga och planerat stenbrott ligger på en flack högplatå med marknivåer på ca 50 – 55 m över havet. Stormyr
ligger på nivån ca 49 – 50 m över havet (Lantmäteriverket Terrängskuggning)
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4.0

GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

4.1

Jordlager och berggrund

Den flacka platån vid fastigheten består av berg i dagen och jordtäcke som är <1 m mäktigt, och den odlade
marken består av svallsand och morän (Figur 6). Den ytliga berggrunden på höjdplatån vid fastigheten utgörs av
stromatoporoidekalksten och revkalksten med inslag av grovkristallin kalksten. Jordbruksmarken i nordväst
ligger på märgelsten och märgel (Figur 7). Märgelstenen lutar mot sydsydost och ligger under revkalkstenen
uppe på platån. Generellt stupar Gotlands berggrund 0,2 – 0,4° åt sydsydost, men lokalt kan mycket varierande
stupningsriktningar och lagring förekomma beroende på avsättningsmiljö för bergarterna (SGU, 2011).
Det planerade stenbrottet är beläget i den norra sidan av en höjdrygg tvärs över mellersta Gotland bestående
av olika kalkstenstyper, tillhörande den s.k. Klintebergsformationen, som sträcker sig från Fröjel i SSV till Torsburgen i NNO. Ytberggrunden består i huvudsak av lagrad och revartad, oregelbundet lagrad stromatoporoidékalksten vilket skapar en knölig, undulerande och sprickrik hällyta (SGU, 2011). Inslag finns även av tunnlagrad
kalkarenit, som ger en flack och sprickfattig hällyta. Kalkstenen underlagras av märgel och växellagring med
märgel, märgelsten och kalksten. Mäktigheten av kalksten varierar inom fastigheten och kärnborrning visar att
övergången mellan kalk- och märgelsten och märgel ofta ligger på ca +41 till +43 m ö.h., men ställvis kan vara
djupare.

Sand

Moränlera

Grotta

Kärrtorv
Sedimentärt berg
Figur 6

Befintliga stenbrott och planerat stenbrott ligger i kalt berg med jorddjup <1 m. Stormyr ligger på svallsand i SV
och torv i NÖ (SGU Jordartskarta, 2005)
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Klintebys stenbrott
Märgelsten
& Märgel

Snögrinde stenbrott
Planerat stenbrott

Revkalksten

Silt- &
Märgelsten

Figur 7

Befintliga och planerat stenbrott ligger i stromatoporoidekalksten och revkalksten med inslag av grovkristallin
kalksten. NV om brottet ligger jordbruksmark på märgelsten och märgel. Vid Klintebys stenbrott finns ett
lineament indikerat från VLF mätningar (Grön linje). I N – S riktning finns ett flertal lineament indikerade från
höjddata (Svart linje).

Stenbrott i drift,

Nedlagt stenbrott. (SGU Berggrundskarta K221, 2011)

Revkalksten och stromatoporoidekalksten karaktäriseras av stor sprickighet och därmed möjlighet till lagring
och transport av grundvatten. Detta syns tydligt i väggen i både Klintebys och Snögrinde stenbrott där
kalkstenen är mest uppsprucken i de ytliga metrarna
(Figur 8 och Figur 9) I brottväggen i Klintebysbrottet syns
även vertikala sprickor, både
slutna och öppna, som går
ända ner till brottbotten som
ligger på nivån 42 m över havet.
Det förekommer även mindre
områden med revbildningar
som är mer uppspruckna vilket
kan ses vid Snögrinde brottet.
Vidgning av ytliga sprickor
genom karstvittring förekommer
på Gotland på nivåer över
Littorinavallen på ca + 25 m ö.h.

Figur 8

Foto på brytfronten i Klintebys stenbrott som visar väl uppsprucken kalksten i ytan och med både horisontella och
vertikala öppna sprickor ända ner till brottbotten på +42 m (Fotot är taget i västra delen av brottet)
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Karstvittringen bedöms kunna
påverka förekommande
sprickors storlek till någon
meters djup (SGU, 2011). Inga
större områden med ytlig karst
har dock upptäckts vid fältarbeten.
I en fördjupning i södra delen av
Snögrinde stenbrott har vatten
samlats och ovanför denna
syns en uppsprucken revkropp
(Figur 9 och Figur 10). Botten på
brottet ligger på ca +46 m och
vattenytan låg på ca +44 m i
maj 2017.
Figur 9

Foto på Snögrinde stenbrott med botten på ca +46 m och en vattensamling i maj 2017 med vattenyta på ca +44 m

Omkring 50 m SV om vattensamlingen ligger borrhål 16011, där grundvattennivån den 12 maj 2017 uppmättes
till +33,8 m, vilket är 17,1 m under överkant rör ( Figur 10). Grundvattennivån sjunker alltså ca 10 m på ett
avstånd från stenbrottet på ca 50 m. Även i borrhålen 16010 och 16016 har en påtagligt låg grundvattennivå
uppmätts (Figur 2). Detta indikerar att det kan finnas ett stråk med hög vattengenomsläpplighet i
kalkberggrunden i SSÖ – NNV riktning.

Bh16011

Figur 10

Foto mot ÖSÖ på Snögrinde stenbrott med botten på ca +46 m och en vattensamling med vattenyta på ca +44 m
i maj 2017 (Vänster), och foto på borrhål 16011 ca 50 m SV om dagbrottssjön vid väg mot S (höger)
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4.2

Sprickzoner

Vid kartläggning av berggrunden görs normalt flyggeofysiska mätningar för att bl.a. lokalisera olika strukturer
som t.ex. sprickzoner. Komplettering med markburna geofysiska mätningar kan sedan göras för att kontrollera
om de översiktliga tolkningarna är korrekta. I närheten av undersökningsområdet har SGU (2011) angivit
indikerade lineament i nord-sydlig respektive nordöst-sydvästlig riktning med hjälp av höjddata och flygmätning
med VLF instrument (Figur 11). De markbaserade VLF-mätningarna har därför gjorts mer eller mindre vinkelrätt
mot de indikerade lineamentriktningarna. Syftet är att undersöka huruvida det förekommer lineament med större
elektrisk ledningsförmåga till följd av uppsprickning och därmed större vatteninnehåll än angränsande berggrund. Indikationer på att så skulle kunna vara fallet på den västra och södra sidan av undersökningsområdet
erhölls redan vid de inledande undersökningarna i maj 2017 bl.a. genom de förhållandevis låga grundvattennivåer som då uppmättes där.
VLF-mätningarna ger emellertid inte någon indikation på att det förekommer N – S vattenförande lineament
inom planerat stenbrott. I fastighetens östra delar har inte några VLF-anomalier uppmätts. Generellt sett är de
uppmätta avvikelserna (anomalierna) svaga, och endast uppmätta anomalier större än eller lika med 4 har
markerats. Vid en jämförelse med vattenprospektering visar sådana anomalier inte på några större vattentillgångar. Mätningar i 3 profiler i NO utanför fastigheten mot Loggarve vattentäktsområde kan inte heller
verifiera förekomsten av den av SGU med flyggeofysik (VLF) indikerade zonen.

Figur 11

Sju VLF-profiler med uppmätta anomalier, och indikerade lineament från tolkning av höjddata samt flyggeofysik
(VLF) enligt berggrundskartan över Gotland (SGU K221, 2011). Se Figur 7

2018-10-30
Uppdragsnummer 0970173

13

SMA MINERAL - HYDROGEOLOGI KLINTEBYS STENBROTT

VLF-mätningar har under normala fall ett mätområde som sträcker sig ca 25 – 50 m ner i berggrunden (muntligt
Mats Törnelöv, SGU). I profil 2 erhölls en mindre anomali vid mätningen trots att ett borrhål (Bh16010) i profilen
hade en låg grundvattennivå. I övriga profiler där mätningar har gjorts ligger grundvattennivån maximalt ca 5 m
under markytan. Det innebär att de subvertikala sprickor som har indikerats av SGU med flyggeofysik (VLF) och
tolkats från höjddata hade hittats med det markburna VLF-instrumentet om de funnits.
Resultaten från hydraultesterna visar dock att det finns områden med förhöjd vattengenomsläpplighet i den
södra och sydvästra delen av fastigheten, vilket även indikeras av VLF-mätningarna i profil 1 och 2. Vid borrhål
Bh16010 förekommer stromatoporoidékalksten i ytan vilket skapar en sprickrik övre del av kalkstenen där
infiltrationen till grundvattnet är god. Även området söder därom har troligtvis en förhöjd sprickighet i den ytliga
kalkstenen vilket indikeras av flera anomalier i profil 1.

5.0

NEDERBÖRD

SMHI har 6 nederbördsstationer i närheten av Klintebys stenbrott, varav två, Klinte och Buttle, är nedlagda. Avståndet till stationerna varierar mellan 2 och 16 km (Tabell 1Tabell 1). Den nederbördsstation som är mest representativ för nederbörden vid Klintebys stenbrott är Klinte D. Den togs dock ur drift 2013-12-31, och data finns
endast t.o.m. 5 december 2013. Den station som är i drift och ligger närmast är Sanda ca 6 km NV om Klintebysbrottet. Sanda ligger lika långt från Östersjön som Klintebys stenbrott, ca 5 km, men ligger på en lägre
marknivå (15 m ö.h.) än Klintebys brottet (50-55 m ö.h.). Det förklarar att nederbörden är något högre vid Klinte
än vid Sanda och även högre än vid övriga nederbördsstationer. Nederbörden under åren 2010 – 2013 var 25 –
70 mm högre vid Klinte än vid Sanda förutom 2011 då den var 15 mm lägre. Under vissa månader på
sommaren (maj – augusti) kan nederbörden vara 15 – 40 mm högre vid Sanda än vid Klinte, men då avdunstar
det mesta (Figur 12).
Tabell 1 Nederbördsstationer i närheten av Klintebys stenbrott. 2013 anges nederbörden tom. 5
december respektive 31 december. 2017 anges nederbörden tom. 31 oktober. Fet stil anger det
år med störst årsnederbörd för respektive station
Nivå
2013 -5 dec
2017
Driftperiod
Avstånd
2014
2015
2016
(m ö.h.)
-31 dec
-31 okt
2004-10-01Klinte D
2 km V
50
471,2
2013-12-05
1979-08-01441,3
Sanda
6 km NV
15
522,3
483,7
506,1
529,2
Aktiv
486,5
2016-11-01Mästarby
10 km N
36,4
482,6
Aktiv
1991-04-01425,8
Vänge
16 km NO
45
537,9
567,9
568,9
551,7
Aktiv
475,5
1953-05-01Buttle
15 k m ONO
45
1983-08-31
1945-01-01400,7
Hemse
15 km SSO
25
677,2
541,6
575,7
521,2
Aktiv
447,5
En regressionsanalys av dygnsnederbörd mindre än 30 mm vid Klinte och Sanda, vilket inträffade under 3 353
dygn mellan åren 2010 och 2013, visar på i genomsnitt en något högre dygnsnederbörd vid Klinte än vid Sanda
(Figur 13). Endast 10 dygn under perioden hade högre dygnsnederbörd än 30 mm, med värden mellan 31 och
67 mm. Vid dessa tillfällen som inträffade i juli och augusti var dygnsnederbörden i medeltal 12 mm högre vid
Sanda än vid Klinte. Vid ett fåtal tillfällen under sommaren med större nederbördsmängder regnar det alltså
mera vid Sanda än vid Klinte, Då avdunstningen är hög under sommaren med växtlighet sker ingen större
grundvattenbildning trots hög nederbörd.
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Figur 12

Månadsnederbörd 2010 – 2013 vid Klinte D (staplar) och Sanda (linjer)

Mellan 2014 och 2016 var årsnederbörden ca
500 mm, medan den var ca 700 mm 2017. Det
beror på de höga nederbördsmängderna som
föll under hösten, vilket gav upphov till en hög
avrinning i vattendragen. (Figur 14). Även
våren 2018 föll stora nederbördsmängder,
medan perioden april tom. juli har fått liten
nederbörd (12,9 3,5 9,8 resp..6,5 mm) under
ett fåtal dagar, förutom den 29 juli då det föll 63
mm vid Sanda. Detta var dock en lokal skur då
privata nederbördsmätningar vid Lilla
Snögrinde 1:45 visade ca 35 mm nederbörd.
Även under augusti har nederbörden varit liten
(12,3 mm) förutom en dag med 22,6 mm.
Figur 13 Regressionsanalys mellan dygnsnederbörd (3 353 data) i
Klinte och Sanda för dygnsnederbörd <30 mm

6.0

GRUNDVATTENBILDNING

Nederbörden minskad med avdunstningen utgör den s.k. nettonederbörden eller grundvattenbildningen. Grundvattnet inom ett område rinner ut i källor, bäckar och sjöar och bildar avrinningen från området. På årsbasis är
grundvattenbildningen lika stor som avrinningen från ett område om ingen förändring sker av grundvattenmagasinet och om inga sjöar finns där nederbörden bildar ytvatten direkt. En viss förändring av grundvattenmagasinet sker dock mellan olika år, men den kan antas vara liten. Avrinningen har beräknats av SMHI för området
2351 där fastigheten Klinte Klintebys 1:5 ingår. Avrinningen och därmed grundvattenbildningen har minskat från
ca 205 mm/år 2010 till ca 95 mm/år 2014 (Figur 15). Därefter har den varit lika låg fram till 2017 då den ökade till
ca 165 mm (Figur 15).
Grundvattenbildningen sker under hösten, vintern och våren från oktober/november till april/maj (Figur 16).
Under 2016 var grundvattenbildningen lägre än normalt under våren men högre än normalt under hösten. 2017
var den normal under våren och hög under hösten beroende på att nederbörden i september och oktober var
mer än dubbelt så stor som under de tidigare 7 åren. Under våren 2018 regnade det mer än normalt vilket
medförde den högsta grundvattenbildningen på 4 år. Troligtvis den högsta sedan 2010 – 2012. Under 2018
fram tom. augusti har grundvattenbildningen varit ca 110 mm.
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Figur 14 Avrinning vid Klintebys beräknad med SMHI:s modell S-HYPE2016 och nederbörd vid Sanda

Figur 15

Årsavrinning vid Klintebys beräknad med SMHI:s modell S-HYPE2016

Figur 16

Avrinning per månad vid Klintebys beräknad med SMHI:s modell S-HYPE2016
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7.0

AVRINNINGSOMRÅDEN

SMHI har beräknat avrinningen inom delområden i Sverige med modellen S-Hype (SMHI Vattenwebb).
Flödesstatistik ges för 20-års perioden 1981 – 2010. Fastigheten Klinte Klintebys 1:5 ligger inom de två
delavrinningsområdena 2351 och 2100 (Figur 17). En ytvattendelare går genom fastigheten i det centrala
höjdområdet i riktning SV – NO. I den norra delen av fastigheten är avrinningen 132 mm/år vilket motsvarar 4,2
l/s och km2, medan avrinningen i den södra delen är något högre 178 mm/år och 5,6 l/s och km2.
Vattentäkterna Loggarve och Mölner ligger inom avrinningsområdena 2446 respektive 2262, där avrinningen är
162 mm/år och 5,1 l/s och km2 respektive 146 mm/år och 4,6 l/s och km2.

Figur 17

Avrinning inom delområden vid planerat stenbrott beräknad av SMHI med S-Hype modell version s-hype2012
4,0,0, och den kommunala vattentäkten Loggarve (överst) och reservvattentäkten Mölner (nederst).
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8.0

FRAMTIDA KLIMATFÖRÄNDRING

För Klintebys stenbrott planeras en brytperiod på ca 30 år, med successiv efterbehandling inom delområden
vartefter dessa är utbrutna. Vid planering av en verksamhet som sträcker sig över en längre tidsperiod kan
framtida klimatförändringar komma att ha en påverkan på delar av verksamheten. Exempelvis förväntas
lufttemperaturen stiga, risken för skyfall öka och flödena i vattendrag förändras med ändrade nederbördsförhållanden och snötillgång (SMHI, 2018a). SMHI har ett nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning och
genomför regionala klimatanalyser för länen (SMHI, 2018b). Nedan följer ett utdrag från rapporten som
beskriver framtidens klimat i Gotlands län (SMHI, 2015).
”Hur klimatet i Gotlands län utvecklas beror på hur användningen av fossila bränslen blir i framtiden, dvs. hur
mycket mängden växthusgaser ökar i atmosfären. Rapporten beskriver dagens och framtidens klimat i Gotlands
län baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika utvecklingsvägar, begränsade utsläpp (RCP4.5)
respektive höga utsläpp (RCP8.5). Ett viktigt resultat, som kan utläsas i klimatscenarierna, är att valet av RCPscenario har mycket liten betydelse för de närmsta årtiondena. Mot mitten på seklet börjar valet av RCPscenario växa i betydelse för klimatets utveckling. Geografiskt detaljerade klimatdata har framtagits och använts
för hydrologisk modellering. … Uppvärmningen för Gotlands län beräknas till 3 grader enligt RCP4.5 och nästan
5 grader enligt RCP8.5 till slutet av seklet. Störst uppvärmning väntas ske under sommaren. Vegetationsperioden ökar med 2 - 4 månader och antalet varma dagar blir fler. …För länet ses en ökning av den lokala
vintertillrinningen med uppemot 50 % vid slutet av seklet. Även under hösten ökar tillrinningen men för vår och
sommar minskar tillrinningen. Vårflödestopparna försvinner och säsongen med lägre flöden blir längre”.
SMHI:s framtida klimatprognos för Gotland redovisar resultat för perioderna 2021 – 2050 och 2069 – 2098,
alltså vid mitten och slutet av seklet. Stenbrottet vid Klintebys planeras vara utbrutet och efterbehandlat någon
gång i mitten av detta sekel, vilket medför att klimatförändringarna är marginella. De prognoser som SMHI gjort
kan alltså inte ligga till grund för hur verksamheten vid Klintebys stenbrott kommer att bedrivas fram till mitten av
detta sekel mer än på ett kvalitativt sätt. Till exempel bör hänsyn tas till en möjlig ökad årsnederbörd med ökad
tillrinning under höst och vinter, medan tillrinningen minskar under vår och sommar. Säsongen med lägre flöden
blir således längre, vilket medför ett större behov av lagring av vatten under höst – vinter till vår – sommar. Volymen i den planerade bassängen i norra delen av stenbrottet kan således behöva ökas något för att kompensera
för eventuella framtida klimatförändringar, så att länshållningsvatten under vinterhalvåret kan lagras för att
utnyttjas under sommarhalvåret då vattenbehovet är störst. Enligt SMHI:s prognoser kan den lokala årsmedeltillrinningen öka med 10 – 15% vid Klintehamn och Klintebys både vid mitten och vid slutet av seklet jämfört
med medelvärdet för referensperioden 1963 – 1992 (Figur 18). Under vintermånaderna december – februari kan
medeltillrinningen öka med upp till 35%, och under perioden juni – augusti kan den minska med 15 – 25%.
RCP4.5

Figur 18

RCP8.5

Förändrad lokal årsmedeltillrinning för Gotlands län enligt SMHI:s prognos för framtida klimatförändring (SMHI,
2015)
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9.0

YTVATTENDRAG

Inga ytvattendrag finns i höjdområdet vid planerat stenbrott, och grundvattenavrinning sker till bäckar nedanför
höjdområdet som rinner genom jordbruksmark norr och söder om täktområdet (Figur 17 och Bilaga B.2.2).
Bäcken som avvattnar norra delen av fastigheten går förbi Hunninge gård mot nordväst över jordbruksmarken,
där den är kulverterad och ansluter till en bäck från livsmedelsindustrin. Bäcken fortsätter en bit längs vägen
mot Loggarve, där den viker av mot väster och slutligen rinner ut i Östersjön vid Varvsholm, Klintehamn. Längs
den delen av bäcken har vattenprovtagning utförts av Västra Gotlands Vattenråd under åren 2011 – 2014 (VGV,
2011 – 2015). Läget på provtagningspunkter har förändrats under åren, och resultatet från tre punkter redovisas
i Figur 19 (Grå fyllda cirklar i Bilaga B.2.3). Provtagningspunkten innan utloppet i Östersjön (punkt 5) har endast
provtagits 2011, och har nitratkvävehalter på ca 0,5 – 7 mg/l och fosfatfosforhalter på ca 0,3 – 0,8 mg/l.

Figur 19

Nitratkväve och fosfatfosfor i bäcken som rinner från Hunninge gård och ut i Östersjön. Punkt 5 ligger ca 300 m
från utloppet i Östersjön och punkt 6 och 7 ligger på jordbruksmark väster om vägen från Klinte mot Loggarve.

Provtagningspunkterna 6 och 7 ligger på jordbruksmark, där punkt 6 ligger i den bäck som kommer från
Hunninge gård, och punkt 7 är ett tillflöde från jordbruksmarker norr om bäcken. Punkt 6 uppvisar ungefär
samma halter av nitratkväve som utflödet i Östersjön, medan halten fosfatfosfor är något lägre. Tillflödet till
bäcken (punkt 7) har generellt högre halter av både nitratkväve och fosfatfosfor. Halten av näringsämnena
kväve och fosfor i bäcken från Hunninge gård varierar under året och beror på jordart, växtperiod, gröda,
gödsling, nederbörd och utlakning. Höga halter påverkas av hög nederbörd, obevuxen mark samt sandjordar
med stor urlakning. Merparten av analysvärdena för nitratkväve ligger i
intervallet 2 – 4 mg/l, vilket anses vara normala värden (VGV, 2012). Halten
av fosfatfosfor är något höga under växtsäsongen men extremt höga under
icke växtsäsong. Normalvärden anses ligga i intervallet 40 – 60 mikrogr/l.
Den södra delen av fastigheten, där Stormyr ligger, avrinner mot Levidebäcken som går genom Lilla Solbjärge (Figur 17 och Bilaga B.2.2). Idag
finns ingen direkt förbindelse mellan Stormyr och bäcken som börjar norr
om Lilla Solbjärge, men tidigare har en utdikning gjorts av Stormyr förbi
Lillmyr med anslutning till bäcken (Figur 20 och Bilaga B.2.4).
SMA har påbörjat vattenprovtagning under hösten 2017 i tre punkter i tillrinnande bäckar mot norr och en punkt i bäck mot söder vid Lilla Solbjärge
innan jordbruksmarker (Bilagorna B.2.3, B.2.4, B.2.5). Halten nitratkväve är
låg i alla punkter utom uppströms vägen vid Hunninge, som är påverkad av
omgivande jordbruksmark (Bilaga B.2.6). Halten fosfatfosfor ligger under
mätgränsen <5 µg/l, utom vid vägen mot Hunninge där den är ca 50 µg/l.
Figur 20
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Vattenförekomsten Snoderån-Levide - WA87595500 / SE635524-164872 ingår i Vatteninformationssystem
Sverige (VISS). Levidebäcken som börjar norr om Lilla Solbjärge utgör biflöde till Snoderån, som rinner ut i
Östersjön (Figur 21). I Levidebäcken finns områden med relativt opåverkade lopp, och dessa områden har höga
naturvärden i form av bl.a. havsöring och stationär öring. Miljökvalitetsnormen god ekologisk status skall uppnås
till 2027. Vattenförekomsten har fått tidsfrist till 2027 då den inte omfattas av något områdesskydd eller är
utpekad som nationellt värdefull. Skälet till tidsfristen är orimliga kostnader pga. otillräcklig lagstiftning och
administrativ kapacitet att genomföra åtgärder. Vattenförekomsten har
sämre än god ekologisk status beroende på fysisk påverkan i form av
att hydrologin är störd pga. kanalisering, rätning och återkommande
rensningar framförallt i Snoderån. God ekologisk status med avseende
på näringsämnen, eller biologiska kvalitetsfaktorer som indikerar
näringsämnespåverkan, kan inte heller uppnås till 2021 på grund av
att vissa åtgärder har bedömts medföra orimliga samhällsekonomiska
kostnader. Halter av fosfor (ca 30 µg/l) och kväve (ca 2 mg/l) ligger
strax över gränsen för god status. De största påverkanskällorna är
jordbruk, enskilda avlopp, reglering för bevattningsändamål och
fysiska förändringar i vattendragen.
Figur 21

Vattenförekomsten Snoderån-Levide WA87595500 / SE635524-164872(VISS, 2017)

Bäcken som rinner förbi Hunninge gård i norr och mynnar ut i Östersjön vid Varvsholm vid Klintehamn ingår inte
i VISS och således finns inga krav på uppfyllande av miljökvalitetsnormer.

10.0 GRUNDVATTEN
Tillgången på grundvatten i berggrunden är tämligen god med uttagsmöjligheter på 600 – 2000 l/h inom den
höjdrygg tvärs över mellersta Gotland som sträcker sig från Fröjel i SSV till Torsburgen i NNO och som består
av olika kalkstenstyper, tillhörande den s.k. Klintebergsformationen (ljusgrön färg i Hydrogeologiska kartan Figur
22). Ytberggrunden består i huvudsak av stromatoporoidekalksten och revkalksten med inslag av grovkristallin
kalksten (SGU, 2011). En utvärdering av information från 241 privata brunnar från SGU:s brunnsarkiv i Klintebergsformationen ger en mediankapacitet på 1200 l/h, mediandjup på 34 m, och en regional hydraulisk konduktivitet på 0,5*10-6 m/s. Enligt uppgifter från SGU (2018) kan konduktiviteten dock vara en faktor 3 gånger högre.
Kalkstenen underlagras av märgel och växellagring med märgel, märgelsten och kalksten. Väster om höjdryggen finns ett smalt område med märgelsten och märgel i riktning SV – NO längs vägen mellan Fröjel och
genom Klinte (ljusbrun färg i Figur 22). Detta område har mindre goda uttagsmöjligheter på <600 l/h, och en
regional konduktivitet på 0,1*10-6 m/s baserat på information från 61 brunnar. Väster om detta ligger ett smalt
stråk av siltsten och märgelsten med uttagsmöjligheter på 600 – 2000 l/h, och en regional konduktivitet på
1,8*10-6 m/s (18 brunnar). Längre västerut mot Klintehamn förekommer märgelsten och märgel med tämligen
goda uttagsmöjligheter och en regional konduktivitet på 1,4*10 -6 m/s (195 brunnar). Ovan angivna värden på
uttagsmöjligheter och regional hydraulisk konduktivitet gäller de angivna bergarterna för hela Gotland och
behöver således inte överensstämma med förhållandena i området runt Klintehamn, då spridningen av kapaciteten är stor för brunnar inom de olika bergarterna. Troligtvis finns dock en mindre genomsläpplig märgelsten
som underlagrar den mer genomsläppliga kalkstenen på höjdryggen vid planerat stenbrott. Trots att märgelstenen generellt har lägre genomsläpplighet än kalkstenen, kan det finnas genomsläppliga subhorisontella lager
som ger tämligen goda uttagsmöjligheter.
I området väster om vägen från Fröjel mot Klinte och Loggarve är det inte ovanligt med höga halter av klorid i
grundvattnet. Ytterligare information om orsaker till och förekomst av grundvatten med höga kloridhalter i
området omkring Klintehamn och planerat stenbrott finns beskrivet i rapport av Axelsson (2018).
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2000 – 6000 l/h

Hög kloridhalt

600 – 2000 l/h

<600 l/h
Hög kloridhalt

Figur 22

Hydrogeologisk karta över Gotlands län, utsnitt Klintehamn. Rastrerat område anger grundvatten som kan ha
höga kloridhalter (SGU, 1982). Streckade linjer utgör indikerad mindre tydlig morfologisk sprickzon.

Området vid planerat stenbrott ingår i grundvattenförekomsten Mellersta Gotland - Klintehamn - WA91750038 /
SE637298-164664, och klassas som sedimentär bergförekomst med en bedömd uttagsmöjlighet av 6 000 –
20 000 l/h (Figur 23), vilket är mycket högre än det som anges på SGU:s hydrogeologiska karta för Klinteberget
med omnejd (Figur 22). Den kvantitativa statusen anges vara god, men den kemiska statusen är otillfredsställande. De flesta kemiska ämnen har god status som t.ex. nitrat och ammonium, medan klorid och sulfat
samt bekämpningsmedel och PAH inte uppnår god status. En betydande påverkan sker från förorenade
områden samt diffusa källor som jordbruk och enskilda avlopp. Uttag av vatten för
jordbruk, kommunala vattentäkter och andra uttag innebär också en betydande
påverkan. Förbättringsbehov behövs för att uppnå miljökvalitetsnormen för halten av
klorid och sulfat som påverkas av saltvatteninträngning. För att uppnå miljökvalitetsnormen ska kloridhalten vara ≤100 mg/l, sulfathalten vara ≤100 mg/l och konduktiviteten vara ≤150 mS/m. De åtgärder som föreslås är bl.a. en fördjupad kartläggning av
grundvatten, vattendom för uttag av vatten och tillsyn av vattenskyddsområden. En
översyn av vattenskyddsområdena för Klintehamns vattentäkter Loggarve och Mölner
ingår i vattenmyndighetens åtgärdsprogram för perioden 2016 – 2021 (Figur 17).
Vattenmyndigheten bedömer dock att det finns en risk att kemisk status inte uppnås
till 2021. Både Loggarve och Mölner vattentäkter ingår i länsstyrelsens miljöövervakningsprogram för råvattenkontroll och grundvatten, med början år 2007 och
provtagning 6 respektive 10 – 11 gånger per år.
Figur 23

2018-10-30
Uppdragsnummer 0970173

21

Grundvattenförekomst Mellersta Gotland - Klintehamn
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11.0 KOMMUNALA VATTENTÄKTER
Vid Klintehamn finns två kommunala vattentäkter, Loggarve och Mölner, där Mölner är den äldre vattentäkten
som numera ej används utan utgör reservvattentäkt ( Figur 24 och Bilaga B.2.7). Mölner vattentäkt lokaliserades
genom att grundvatten rann fram ur kalkberget ca 500 m SO om samhället vid Mölner. Kommunen lät borra 4
brunnar öster om Mölner till 30 – 40 m djup som provpumpades med 55 – 90 l/min vid full avsänkning (VIAK,
1945). Den djupaste brunnen som pumpades med 90 l/min fick saltvatten, och pumpningen minskades till 55
l/min vilket medförde en avsänkning på 30 m och ett bra vatten. Nya brunnar borrades allteftersom behovet av
vatten ökade. Mölner vattentäkt stängdes för ca 5 år sedan pga. höga halter colibakterier vid kraftiga regntillfällen då ytligt grundvatten infiltrerade vid brunnarna (muntligt Peter Olsson, Hemse vattenverk, 2017).
För att säkra vattenförsörjningen till Klintehamns samhälle och livsmedelsindustrin anlades en grundvattendamm i Loggarve sommaren 1964, som var extremt nederbördsfattig och grundvattenmagasinet i Mölner var i
det närmaste uttömt (VIAK, 1964). Provpumpning gjordes i en brunn under juli och augusti med 350 l/min, vilket
är drygt 6 gånger mer än vid Mölner. Undersökningar gjordes även 1966 att med seismiska mätningar utforska
grundvattenförhållandena norr om Bönders backe. Indikationer fanns på sprickzoner, men provborrningar
visade att kalkberggrunden var ytterst svagt grundvattenförande (VIAK, 1987). Som komplement till dammen
utfördes istället ett antal borrhål i omgivande terräng, och i vattendom i augusti 1973 fick kommunen rätt att
utvinna 700 m3 vatten per dygn i genomsnitt från borrhålen.
Idag sker vattenförsörjningen till Klintehamn genom pumpning av vatten i ledning från Visby och Tofta vattenverk via Västergarn till Klintehamn och Mölner vattenreservoar. Därifrån pumpas vatten söderut till Levide.
I Mölner finns idag 6 brunnar där den närmaste ligger ca 1 km från fastighetsgränsen. Brunn P6 används endast
för mätning av grundvattennivå. Brunnarna ligger på marknivåer mellan +46 och +49 m och vatten pumpades
från djup ner till -2 m (Tabell 2). Primär och sekundär skyddszon uppgår till 0,70 km2 respektive 2,88 km2.
I Loggarve finns idag 6 brunnar i två grupper
om vardera 3 brunnar. De ligger ca 1,5
respektive drygt 2 km från fastighetsgränsen.
Brunn P4 används endast för mätning av
grundvattennivån. Brunnarna ligger på marknivåer mellan +48 och +52 m, och pumpar
vatten från djup ner till -12 m. Nästan allt
vatten (99%) går idag till livsmedelsindustrin
Foodmark ca 900 m NV om fastigheten
(Figur 24). Primär och sekundär skyddszon
uppgår till 1,03 km2 respektive 4,87 km2.

Loggarve

Foodmark

Planerad
kalkbtäkt

Mölner

Figur 24

Kommunala vattentäkter Loggarve och Mölner (reservvattentäkt) med primär och sekundär skyddszon och
brunnar. Stapeldiagrammet visar årlig leverans av vatten från Loggarve till Foodmark, Klintehamn och Klintebys
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Tabell 2 Information om brunnar vid Loggarve och Mölner kommunala vattentäkter
Loggarve vattentäkt
Brunn
P3

Mölner vattentäkt

Marknivå (m ö.h.)

Djup (m)

Djup (m ö.h.)

51,72

61,85

-10,12

P4 pejlhål

48

Brunn

Marknivå (m ö.h.)

Djup (m)

Djup (m ö.h.)

P1

46,98

42,5

4,48

P4

47,1

44,5

2,6

P5

51,96

49,7

2,26

P5

46,57

46

0,57

P9

48,64

60,55

-11,91

P6 pejlhål

45,96

48

-2,04

P10

48,64

59,2

-10,56

P7

48,86

44,3

4,56

P14

48,57

60

-11,43

P8

48,72

44,05

4,67

Uttaget vid Loggarve vattentäkt är störst i brunn P5 och uppgick till 36 515 m3 år 2016, då det totala uttaget från
alla 5 brunnar var 99 800 m3 (Figur 25). Den totalt uttagna vattenmängden varierar under de senaste tre åren
mellan ca 30 000 till 100 000 m3. Årsmedelflödet varierar mellan 1 l/s 2015 till drygt 3 l/s 2016. Uttaget varierar
under året och vattennivån i brunnarna kan avsänkas nästan till brunnsbotten under sommaren (Bilaga B.2.8).
Vid en avrinning från brunnsområdet på ca 5 l/s som beräknats av SMHI (Figur 17), krävs en infiltrationsarea på
i medeltal 0,2 till 0,6 km2. Den primära skyddszonen uppgår till 1,03 km2, vilket är nästa dubbelt så stor som
behövs vid medelflödet. Den sekundära skyddszonen är 4,87 km2, dvs. ca 8 gånger så stor.

Figur 25

Uttagen vattenmängd från de 6 brunnarna vid Loggarve 2014 – 2016 och nödvändig infiltrationsarea.

Halten av klorid och sulfat vid Loggarve vattentäkt är låg och uppgår till ca 10 mg/l respektive ca 25 mg/l,
förutom under senare år då kloridhalten har ökat något till ca 17 mg/l (Figur 26). Vid Mölner vattentäkt är
halterna något lägre. Halten nitrat varierar i Loggarve mellan 1 – 4 mg/l, och kalciumhalten är ca 110 mg/l.

Figur 26

Halter av klorid, sulfat, nitrat och kalcium i råvatten vid Loggarve och Mölner vattentäkter
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12.0 PRIVATA BRUNNAR OCH KÄLLOR
12.1

Privata brunnar

I SGU:s brunnsarkiv finns uppgifter om 10 brunnar i Lilla Snögrinde 0,6 – 1 km sydväst om planerat brott, 1
brunn i Hunninge drygt 0,5 km nordöst om brottet, 4 brunnar i norr som ligger mer än 0,5 km från brott samt 2
brunnar (A och B) som inventerats av Stenproduktion Gotland AB, och 3 brunnar i söder som ligger mer än 0,6
km från brottet, samt en jordbrunn från 1900 på 0,4 km avstånd ( Figur 27 och Bilaga B.2.9).

Klinteby stenbrott

Planerat stenbrott
Snögrinde stenbrott

Planerat stenbrott

Figur 27

Uppgifter om borrade brunnar i närheten av planerat stenbrott (SGU:s Kartvisare/Brunnar, 2017-05-16)

Uppgifter om brunnarna har hämtats från Brunnsarkivet på SGU och baseras på brunnsprotokoll som enligt lag
(1975:424) ska lämnas till SGU av brunnsborraren. Det innebär att kvaliteten på informationen varierar och ofta
finns mindre information vid äldre borrade brunnar. Information om geologi saknas ofta och kan vara tveksam.
De flesta brunnarna vid t.ex.Lilla Snögrinde är borrade efter 1975, men fyra brunnar är borrade före och saknar
information om kapacitet och nivå på vatteninflöden. Djupet till vattenytan finns i de flesta fall men gäller den
tidpunkt då brunnen borrades vilket varierar mellan 1930 och 2014. Informationen ger dock en generell bild av
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grundvattennivån och geologin vid brunnarna, och viktig kunskap om kapacitet samt djup till och mängd på
vatteninflöde då detta anges.
Brunnarna i Lilla Snögrinde är borrade i revkalksten som mot djupet övergår i märgelsten. Revkalkstenen är
täckt av ett tunt jordlager med en mäktighet som understiger 2 m (Figur 6, Figur 7 och Bilaga B.2.9). Marknivån
vid brunnarna i Lilla Snögrinde ligger på 45 – 50 m över havet. Grundvattennivån ligger mellan 5 och 30 m
under markytan på nivåer mellan +21 och +40 m (Bilaga B.2.9 och Bilaga B.2.10). Brunnarna är borrade ner till
9 – 22 m under havsnivån, utom två som borrats till havsnivån respektive 17 m över havsnivån. Den geologiska
informationen tillsammans med information om djupet till vatteninflöden i fyra brunnar på Klinteberget visar att
de största vattenmängderna finns i övergången mellan kalksten och märgelsten på djup under +20 m. För
övriga brunnar finns ingen information om djupet till inflöden av vatten, men uppgifter om grundvattennivån och
borrdjup indikerar att brunnarna får vatten från större djup under nivån +20 m. Det ska jämföras med lägsta
brytnivå på +30 m vid planerat stenbrott, dvs. brottbotten ligger mer än 10 m över det djup där brunnarna i Lilla
Snögrinde får sitt vatten. Angivna vattenmängder i brunnsprotokollen varierar mellan 300 och 3000 l/tim (0,1-0,8
l/s), vilket överensstämmer med SGU:s hydrogeologiska karta som anger ”Tämligen goda uttagsmöjligheter”
med mediankapacitet på 600 – 2000 l/tim (kapitel 10.0 och Figur 22). På västra sidan av Klinteberget anges
”Mindre goda uttagsmöjligheter” med mediankapacitet <600 l/tim, vilket även gäller för brunnen på fastigheten
Prästgården 1:4. I brunnsprotokollet för brunn nr. 6 invid väg 141 anges ”något salt i botten vid blåsning med
1500 l/tim” och avsänkning av vattennivån till botten av brunnen. Vatteninflöde till borrhålet anges vid 2 – 3 m
ovanför botten på nivån -10 m i märgelsten. Enligt ägaren till brunnen som ligger närmast Snögrinde stentäkt
(nr. 2) förekommer salthaltigt vatten. Brunnen är 65 m djup och har en bottennivå på -22 m och en vattenmängd
på 1200 l/tim.
Alla brunnar i västra kanten på Klinteberget ligger mer än 1 km från planerat stenbrott. Brunn nr 50 som ligger
uppe på Klinteberget tillhör Mölner reservvattentäkt och ligger ca 750 m från planerat stenbrott. De flesta
brunnarna får vatten från revkalksten eller en växellagrad kalk- och märgelsten. De tre brunnar som har högst
kapacitet är brunn 43 en 180 m djup energibrunn (6 000 l/tim), brunn 50 Mölner reservvattentäkt med ett djup på
47 m (5 000 l/tim), och brunn 20 med ett djup på 38 m (3 000 l/tim). De två som ger mest vatten ligger i
kalksten, medan brunn 20 ligger i växellagrad kalk- märgelsten. Goda uttagsmöjligheter av grundvatten finns
således i kalkstenen och i gränsen mellan kalksten och märgelsten. Större grundvattenflöden kan även
förekomma djupare ner i berggrunden i subhorisontella lager i märgelstenen.
Norr om Klinteberget är brunnarna grunda med djup på 5 m till 18,5 m, och får vatten från märgelsten (nr 51)
sandkalksten (nr 52) och kalk- märgelsten (nr 53). Vattenmängden anges till 900 l/tim i brunn nr 51 och 120 l/tim
i brunn nr 53, som ökade till 1200 l/tim efter tryckning och rensning. En Energibrunn (nr 22) borrades på samma
fastighet som brunn nr 51, till ett djup på 230 m och den gav en vattenmängd på 3000 l/tim i märgelsten. Salthalten i vattnet ökade från 500 mg klorid per liter 80 m under markytan till 800 mg/l 230 m under markytan.
Brunnarna i Stora Snögrinde norr om planerat stenbrott har vattennivåer på ca +25 m, vilket är ca 5 m under
marknivån och vattenmängder mellan 600 och 1200 l/tim. Den brunn som ger mest vatten är en 80 m djup
energibrunn (nr 12) borrad till nivån -48 m. Vatten påträffades vid 77 m djup i märgelsten, och efter en timmes
renblåsning av brunnen uppmättes kloridhalten till 3 800 mg/l, vilket är jämförbart med Östersjövatten.
Brunnen i Hunninge är 25 m djup och borrades 1944. Marknivån vid brunnen ligger på +51 m. Den tycks ligga
nära ett av SGU med flyggeofysik (VLF) tolkat lineament. Detta har dock inte kunnat verifieras genom de nu
utförda VLF mätningarna. Det finns några mindre anomalier som dock inte tyder på någon större vattenförekomst i sprickor (Figur 11, VLF-profil 6). Inga uppgifter finns angivna angående vattentillgången i brunnen.
Av de fyra brunnar som ligger i Lilla och Stora Solbjärge söder om planerat stenbrott finns en 5,5 m djup
brunn grävd i jordlager från år 1900 med en vattennivå på +46 m. De tre borrade brunnarna är mellan 25 och 40
m djupa med bottennivå på +6 m till +21 m och vattennivåer på +38 m till +47 m.
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12.2

Källor

Definitionen på en källa är ”ett distinkt utflöde av grundvatten ur jord eller berg”, där ”källan flödar under en stor
del av året” (Källakademin, 2006). På fastigheten Lilla Snögrinde 1:50 finns en temporär källa på ca +42 m ö.h.
som ligger ca 250 m NV om Snögrinde stenbrott och som var torr under april/maj – augusti 2018 ( Figur 28).
Vattnet från källan rinner i ett öppet dike till en mindre damm och därifrån i ett täckdike till en damm på fastigheten Lilla Snögrinde 1:26. Innan dammen finns en täckdikesbrunn med anslutande täckdiken från källan och
omgivande åkermark i nordöst. Den 15 april 2018 besöktes källan och det rann vatten från källan till dammarna
(Bilaga B.2.11:1-11:3). En film togs i januari av fastighetsägaren som visar hur mycket vatten som kom från
källan (Bilaga B.2.11:4). I slutet av februari föll snö och vid besök den 8 mars var tillrinningen god (Bilaga
B.2.11:5). Vid besök den 28 augusti var dammen vid Lilla Snögrinde 1:26 och källan torr, men det fanns vatten i
täckdikningsbrunnen. Det är därför sannolikt att dammen får större delen av sitt vatten från avrinningen från
utdikade jordbruksmarker i nordöst och höjdområden i väster på fastigheten Lilla Snögrinde 1:26 men även en
del från källan vid Lilla Snögrinde 1:50 under vinter och vår.
Ett vattenprov togs i källan den 22 februari 2018 och vattenflödet bestämdes till 6,4 l/s. Vid ett återbesök den 25
april var källan uttorkad och det har inte runnit något vatten från den fram till september p.g.a. liten nederbörd
och grundvattenbildning. Vattenanalysen visar på ett normalt grundvatten från kalkberggrund med förhöjda
halter av alkalinitet och kalcium, och låga halter av klorid, sulfat och kväve (Bilaga B.2.11:6).
Omkring 250 m nordväst om dammen vid Lilla Snögrinde 1:26 finns det en stensatt brunn ca 3 m i diameter och
ett par meter djup, med en grundvattenyta drygt en meter under markytan. Den får sannolikt sitt vatten från
jordbruksmarkerna i öster och höjdområdet i sydväst, samt vid högvattenperioden under vintern kan även
tillrinning ske i diket från den temporära ”källan” på Lilla Snögrinde 1:50.

Figur 28

Temporär källa vid Lilla Snögrinde 1:50 med diken till mindre dammar och ”Brye” vid Lilla Snögrinde 1:26 samt
fastigheter med brunnar som har installerad logger för kontinuerlig mätning av vattennivån, och borrhål BH16011
invid Snögrinde stenbrott med installerad logger för kontinuerlig mätning av grundvattennivån.
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13.0 GRUNDVATTEN VID PLANERAT STENBROTT
13.1

Grundvattennivåer inom fastigheten

Samtidig mätning av grundvattennivån i befintliga borrhål och brunnar vid planerat stenbrott har gjorts vid fyra
tidpunkter (Bilaga B.2.12);





2015-10-03 av Stenproduktion Gotland AB
2017-05-12 av SMA Mineral AB
2017-08-07 av SMA Mineral AB
2017-11-06 av SMA Mineral AB

Vid det första tillfället 2015-10-03 mättes grundvattennivån i tre borrade brunnar hösten 2015 efter att grundvattennivån återhämtats efter borrning. Vid de tre tillfällena våren, sommaren och hösten 2017 mättes grundvattennivån i brunnarna samt i 17 kärnborrhål som borrats under hösten 2016.
För att kunna relatera mätningarna till grundvattennivåns säsongvariation har grundvattennivån i 5 rör Isums_1
och Hemse_2 till Hemse_5 från SGU:s Grundvattennät plottats ( Figur 29).

Figur 29

Fem Grundvattenrör i SGU:s grundvattennät som ligger närmast Klintebys stenbrott (röd cirkel)

2018-10-30
Uppdragsnummer 0970173

27

SMA MINERAL - HYDROGEOLOGI KLINTEBYS STENBROTT

I SGU:s observationsrör mäts grundvattennivån regelbundet för att kunna följa förändringar i grundvattennivån
under året och under längre perioder. Rören etablerades 1967 i Isums och 1972 i Hemse _2 samt 1986 i övriga
rör i Hermse. Grundvattenrören Isums_1 och Hemse_2 ligger enligt SGU i ett slutet magasin i berg överlagrat
av moränlera, och är 22 respektive 20 m djupa. För rören Hemse_3, 4 och 5 finns ingen information om
akvifertyp, jordart eller djup. Grundvattennivån i rören har likartade säsongssvängningar där låga grundvattennivåer inträffar i augusti – november, och höga grundvattennivåer inträffar i december – juni ( Figur 30). Det beror
på vilka meteorologiska förhållanden som råder gällande nederbörd och avdunstning.
Mätningen av grundvattennivån som gjordes i oktober 2015 av Stenproduktion Gotland AB kan således hänföras till en period då grundvattennivån är som lägst, medan mätningen som gjordes av SMA i maj 2017 kan
relateras till en period med höga grundvattennivåer. Mätningen i augusti 2017 kan relateras till en period med
låga grundvattennivåer, medan mätningen i november gjordes vid höga grundvattennivåer efter stora nederbördsmängder i september och oktober som var mer än dubbelt så stora som under de tidigare sju åren.
Jämförelsen av mätningarna av grundvattennivån vid Klintebys med grundvattennivåerna i SGU:s rör visar även
på att SGU:s mätningar endast kan användas för att relatera de lokala mätningarna till om de gjordes vid en lågeller en högvattenperiod. Detta visas tydligt av de långtidsserier av grundvattennivån som mätts i 2 borrhål vid
Klintebys, brunn B2 och borrhål Bh16005 ( Figur 30), som uppvisar samma mönster som SGU:s grundvattenrör,
men där variationen i grundvattennivå är mycket större än vid SGU:s mätstationer. Grundvattennivån vid Klintebys uppvisar större variationer och snabbare respons på nederbörd än grundvattennivån vid SGU:s stationer.

Figur 30

Grundvattennivåer i cm under röröverkant i 5 grundvattenrör i närheten av planerat stenbrott (SGU:s
Kartvisare/Grundvattennivåer, tidsserier, 2017-11-10). Brun vertikal linje visar när grundvattennivåmätningar i
brunnar vid planerat brott gjorts av Stenproduktion Gotland AB 2015-10-03, och röda linjer visar när mätningar
gjorts av SMA 2017-05-12, 2017-08-07 och 2017-11-06. Blå kurvor visar manuella mätningar av grundvattennivån
i 2 borrhål och gul och orange kurva visar kontinuerliga mätningar av grundvattennivån brunn B2 och borrhål
Bh16005 vid Klintebys stenbrott. Ljusblå staplar visa dygnsnederbörden vid Sanda
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Mätningar har gjorts i Brunn 1, Brunn 2 och Brunn 3 av både ÅF och SMA. Grundvattennivån i Brunn 2 är 0,59
m högre i maj 2017 än i oktober 2015, och i Brunn 3 är den 2,54 m högre (Tabell 3). Grundvattennivån i en
punkt kan alltså variera flera meter inom planerat brytområde beroende på årstiden. Nivån är högst under höst,
vinter och vår och lägst under sommaren. Mätningen 2015-10-03 i Brunn 1 visar inte den naturliga grundvattennivån då den inte har hunnit återhämtats till naturlig nivå efter borrning, pga. att brunnen ligger i tät märgelsten.
Grundvattennivån i Brunn 1 ligger alltså naturligt högre än vad som uppmättes hösten 2015, och ligger endast
några meter under nivån i Brunn 3.
Tabell 3 Mätning av grundvattennivån i Brunn 1, Brunn 2 och Brunn 3, 2015-10-03 av ÅF (rapport 201605-27) (Kursiv stil, * Mätning vid återhämtning efter borrning) och 2017-05-12, 2017-08-14 av SMA
Brunn 1

Brunn 2

Brunn 3

42,54

53,74

43,97

21

31

23

21,54

22,74

20,97

Överkant rör (m ö.h.)
Brunnsdjup (m)
Bottennivå (m ö.h.)

2015-10-03

2017-08-14

2015-10-03

2017-05-12

2015-10-03

2017-05-12

Grundvattennivå (m under r.ö.k.)

16,82*

3,9

4,12*

3,53

4,1*

1,59

Grundvattennivå (m ö.h.)

25,72

38,64

49,62

50,21

39,87

42,41

Mätning av grundvattennivån i 17 kärnborrhål och 3 brunnar 12 maj, 7
augusti och 6 november 2017 visar att den är högst i den centrala och
nordöstra delen av fastigheten. Under våren ligger grundvattennivån
några meter under markytan på nivån ca +52,5 m (Figur 31 och Figur
32, borrhål 16001 och 16005). Här är även topografin högst och ligger
som mest på ca +55 m. Mot norr ligger grundvattennivån något lägre
på +51,5 m (Borrhål 16006) vid kanten av klinten ner mot jordbruksmarken. Invid Klintebys stenbrott i norr ligger grundvattennivån 1,5 m
under markytan på nivån +42,4 m (Brunn 3). Längs den nordöstra
fastighetsgränsen ligger grundvattennivån på drygt +50 m och 1 – 3
meter under markytan (Brunn 2, borrhål 16007, 16008, 16014 och
16015). I den centrala, norra och nordöstra delen av fastigheten följer
således grundvattennivån i stort de topografiska förhållandena och
ligger upp till några meter under markytan på nivån +50 m till +52,5 m.
Under sommaren sjunker grundvattennivån med upp till 2 m.
På myren vid borrhål 16006 förekommer mindre vattensamlingar under
våren, men den är torr under sommaren. Under vintern är hela myren
vattentäckt. Vid Stormyr ligger grundvattennivån ca 0,5 m under markytan på +48,5 m under vår och sommar, medan den ligger över
vattenytan under november (röret flödar över). I den södra delen av
fastigheten sjunker grundvattennivån till 38 – 42 m över havet, och
ligger 10 – 12 m under markytan under maj till augusti, medan den
stiger 5 – 10 m under höstregnen (Borrhål 16002, 16003 och 16017).
I den västra delen av fastigheten ligger Snögrinde stenbrott med
bottennivå på ca +46 m, och i dess sydvästra del ligger en vattensamling med vattenyta på ca +44 m.
Figur 31 Grundvattennivå i borrhål vid Klintebys stenbrott
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Borrhålet 16011 som ligger ca 50 m sydväst om vattensamlingen har en grundvattennivå på ca +34 m (17,1 m
under överkant rör), dvs. 10 m under vattenytan i vattensamlingen (Figur 32). I de två borrhål som ligger söder
om detta, 16016 och 16010, ligger grundvattennivån ca 24 m respektive ca 20 m under markytan på +30,7 m
respektive +33,5 m. Området i den sydvästra delen av fastigheten har alltså grundvattennivåer som ligger ca 15
– 25 m under markytan, på nivåer under +34 m under vår och sommar. Under oktober och november 2017 steg
dock grundvattennivån med 12 – 16 m beroende på den höga nederbörden i september och oktober ( Figur 31).
Kalkberggrunden är relativt tät under den ytliga uppspruckna delen ner till 3 – 5 m djup, förutom i den sydvästra
delen av området (kapitel 13.2). Det medför att avrinningen sker som ytligt grundvatten och grundvattnets
flödesriktning följer den ytliga topografin. Grundvattenströmningen sker från det topografiska höjdområdet på
+55 m i den centrala delen av fastigheten mot norr och nordöst samt mot väster och söder ( Figur 33). Totalt
avrinner ca 350 000 m3 under ett normalår från hela fastigheten. Omkring hälften av avrinningen sker söderut
mot Solbjärge, där större delen (ca 33 %) avrinner till Stormyr och vidare i bäcken förbi Lilla Solbjärge. Omkring
25% avrinner mot nordöst till bäcken som mynnar vid Klintehamn, och ca 25% avrinner västerut till området
söder om Snögrinde stenbrott där det infiltrerar till djupare grundvattenförekomster.

Figur 32

Uppmätta grundvattennivåer i 17 kärnborrhål och 3 brunnar 2017-05-12 och 2017-08-08 Vid varje borrhål står
uppifrån och ner; Borrhål, Grundvattennivå i maj (m under röröverkant), Grundvattennivå i maj (m över havet) och
differens (m) mellan högvatten (maj) och lågvatten (augusti).
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Figur 33

Avrinningsområden för olika delar av fastigheten baserat på topografi, grundvattennivå och vattengenomsläpplighet

13.2

Vattengenomsläpplighet i borrhål och brunnar

Hydraultester i form av s.k. Slugtest för att bestämma vattengenomsläppligheten i kalkberggrunden har gjorts i
16 kärnborrhål och en brunn vid två fältbesök (Bilaga B.2.13 och B.2.14). Åtta borrhål testades 13 maj vid
sjunkande grundvattennivåer och nio testades 7 – 8 augusti 2017 vid en lågvattensituation ( Figur 34). Under
hösten 2017 föll stora nederbördsmängder och höga grundvattennivåer uppkom, särskilt i SV där
grundvattennivån steg med ca 10 m (Bh160010, 160011, 16016). Slugtester gjordes i de tre borrhålen i SV den
21 november för att även testa den övre delen av kalkberggrunden.
Återhämtningen av vattennivån mättes efter borrning i tre brunnar i norr (B1, B2 och B3) alla borrade till nivån
ca +22 m hösten 2015 då grundvattennivån var låg (ÅF, 2016, Tabell 3). Vattengenomsläppligheten beräknades
till ca 5*10-9 m/s i B1 och B3 som ligger helt i märgel och till ca 2*10-8 m/s i B2 som ligger i märgel och överst ca
10 m kalksten. Slugtest kunde inte utföras i B3 då avsänkningen var för långsam för att kunna mätas inom rimlig
tid. Det visar att märgeln under Klintebys stentäkt i norr är ”tät”. Slugtest i B2 gav en genomsläpplighet på ca
1*10-7 m/s, dvs. 5 gånger högre än vid mätning av återhämtningen direkt efter borrning (Figur 34). Då borrhålet
är 31 m djupt och ⅔ ligger i ”tät” märgel är det svårt att utvärdera återhämtningstestet av ÅF, medan slugtestet
visar genomsläppligheten i den övre delen av kalkstenen.
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Figur 34

Beräknad vattengenomsläpplighet (Konduktivitet) i 16 kärnborrhål och 3 brunnar samt grundvattennivå i maj 2017

Enligt borrarens uppgifter i kärnborrningsprotokoll finns tydliga indikationer på förekomst av vattenförande
sprickor och lager i form av spolvattenförlust och kärnförlust samt anteckning om sprickor i de flesta borrhål (10
av 16 i Bilaga B.2.15). I de flesta fall gäller uppgifterna den ytliga delen av kalkstenen. Endast i fyra borrhål
anger borraren att hålet är tätt (Bh16013-16016). I kärnkarteringen uppges dock att den övre delen i Bh16013
och Bh16014 ner till 1,4 m utgörs av en skjuvzon med kalkstensbitar, och i Bh16015 anges kärnförlust på 14,5 –
16 m djup. Endast i Bh16016 finns ingen uppgift från borraren som tyder på vattenförande sprickor, men kärnkarteringen anger lerband som kan vara vattenförande. (Bilaga B.2.16). Generellt är alltså kalkstenen uppsprucken i de övre 3 – 5 m inom området. Från borrhålen i söder (Bh16002, 16003 16017) finns uppgifter från
borrare och kärnkartering som visar på sprickig vattenförande kalksten och märgel under 5 – 10 m djup. Borrhålen i sydväst uppvisar sprucken kalksten under ca 10 m djup (Bh16010) och under ca 21,5 m (Bh16011), och
även ytligt uppsprucken kalksten. Vid borrningen sattes foderrör på första 1,5 m i alla borrhål utom två
(Bh19009, 16017) där foderrören är 3 m långa. Den innebär att kalkberggrunden hydraultestades under 1,5 m
resp. 3 m under markytan.
Vid tolkning av vilken del av borrhålet som hydraultesterna representerar har följande information använts;
grundvattennivån vid testtillfället, höjning av vattennivån vid ihällandet av testvolymen vatten jämfört med den
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maximala höjningen om borrhålet vore helt tätt, samt information från kärnborrningsprotokoll och kärnkartering
(Bilaga B.2.16). Den del av borrhålet som hydraultesterna representerar redovisas i Figur 34 som helt fylld cirkel
(hela borrhålet), övre halva cirkeln fylld (övre ca 5 m av borrhålet) och nedre halva cirkeln fylld (under ca 5 m av
borrhålet). Nedan redovisas vattengenomsläppligheten i olika delar av undersökningsområdet.


I den sydvästra och södra delen av fastigheten där grundvattennivån är lägst är vattengenomsläppligheten
störst. I sydväst varierar den mellan 2,2*10-6 m/s (Bh16016) och 11*10-6 m/s (Bh 16011), och i den södra
delen uppgår den till ca 5*10-6 m/s. (Figur 34 och Bilaga B.2.14:3) Grundvattennivån är lägst i sydväst och
uppgår i maj 2017 till +31 m till +34 m (17 – 24 m under markytan), medan den i söder ligger på +38 m till
+43 m (10 – 12 m under markytan).



I den centrala delen där markytan ligger högst är även grundvattennivån högst och uppgår till +50 m till +53
m (0,5 – 3,5 m under markytan). Vattengenomsläppligheten är ca 5*10 -7 m/s (Bh16001, 16004, 16005).
Bh16006 ligger vid en mindre våtmark där ytliga hällar saknar sprickor och har en lägre genomsläpplighet.



I nordöst där grundvattennivån ligger lika långt under markytan som i den centrala delen men på ca 2 m
lägre nivå varierar vattengenomsläppligheten mer än inom övriga områden och uppgår till mellan 4,2*10 -7
m/s (Bh16015) och 8,8*10-6 m/s (Bh16012).



I norra delen vid Klintebys stenbrott är vattengenomsläppligheten lägst och uppgår till ca 5*10-9 m/s (Brunn
1 och 3), vilket beror på att brunnarna är borrade ner i märgel. Grundvattennivån i märgeln ligger på +39 m
till +42 m.

De kompletterande hydraultesterna i det mest genomsläppliga området i sydväst som gjordes vid de högsta
grundvattennivåerna den 21 november, visar ungefär samma vattengenomsläpplighet som vid mätningarna den
7 augusti vid en lågvattennivå (Tabell 4). Vattennivån i borrhålen vid högvatten ligger 9 – 13 m under markytan
och denna del av kalkberggrunden har inte kunnat testas. Information från borrning och kärnkartering visar dock
att kalkstenen är krossad och söndrar lätt längs hela borrhålet Bh16010 som är 20 m djupt (Bilaga B.2.15 och
B.2.16). I Bh16011 anger borraren spolvattenförlust på 2,5 – 13,5 m och från 21,5 m till botten på 25,5 m. Detta
överensstämmer väl med testerna vid låg- och högvatten. Grundvattennivån vid lågvattentestet (17 m u.rök.) var
några meter över det undre genomsläppliga skiktet, medan den vid högvatten (8,8 m u.rök.) låg i det övre
genomsläppliga skiktet. I Bh16016 anges ingen uppgift som indikerar vattenförande sprickor eller lager i
kärnborrningsprotokoll, men i kärnloggning anges lerband som kan vara vattenförande. Det innebär troligtvis att
kalkberggrunden mellan ca +30 m och +40 m har ungefär samma genomsläpplig som den under ca +30 m.
Tabell 4 Vattengenomsläpplighet (K m/s) och grundvattennivå (Gvy) i m över havet (m ö.h.) och m
under röröverkant (m u.rök.) i borrhål i sydväst
2017-08-07
Borrhål

2017-11-21

K-värde (m/s)

Gvy (m u.rök.)

Gvy (m ö.h.)

K-värde (m/s)

Gvy (m u.rök.)

Gvy (m ö.h.)

Bh16010

4,8*10-6

19,1

+34,6

3,0*10-6

10,1

+43,7

Bh16011

11*10-6

17,0

+33,9

9,4*10-6

8,8

+42,1

Bh16016

2,2*10-6

24,4

+30,7

2,2*10-6

13,0

+42,2

Både de manuella och de automatiska mätningarna av grundvattennivån i den centrala delen av planerat
stenbrott visar på en variation på några meter. Ingen större avsänkning sker trots att nederbörden från mitten av
mars till augusti är liten (Figur 35). Det tyder på att kalkberggrunden är relativt tät under den ytliga uppspruckna
delen ner till 3 -5 m djup, vilket stöds av genomförda hydraultester. Däremot sker en avsänkning på 15 – 20 m
till nivåer på +31 till +34 m ö.h. i de borrhål som ligger söder om Snögrinde stenbrott i den sydvästra delen av
planerat brott. I två av borrhålen (Bh16010, Bh16016) sänks grundvattennivån till någon meter över bottennivån
för respektive borrhål, där loggern som mäter grundvattennivån sitter. Grundvattennivån ligger alltså nära botten
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av borrhålen där kärnloggning anger ”märgel som söndrar lätt genom lera” mellan +36,85 och +33,14 m i
Bh16010, och ”kalksten med ökning av lerband” mellan +34,14 och +30,14 m i Bh16016, vilket tyder på genomsläppliga djupare kalkstenslager. I borrhål Bh16011 som sitter ca 50 m sydväst om Snögrinde stenbrott, och
som är mest genomsläppligt av de tre borrhålen, avsänks grundvattennivån till ca +33 m ö.h., vilket är ca 8 m
över borrhålets bottennivå på +25,5 m och 6,7 m över loggern. Omkring 4 m under grundvattennivån på nivån
+29 m anger borraren ”tappat spolvatten” vid borrningen och kärnkarteringen anger ”omrört kalksten/ märgel”

Figur 35

Automatiskt och manuellt loggade grundvattennivåer i två borrhål centralt i planerat brytområde (Brunn B2 och
Bh16005) och tre borrhål i den sydvästra delen (Bh16010, 16011, 16016). De prickade horisontella linjerna är
bottennivån för respektive borrhål. Blå staplar är dygnsnederbörd vid Sanda. Observera att nederbörden den 29
juli på 63 mm inte gäller för Klintebys där den upmättes till ca 35 mm vid Lilla Snögrinde 1:45 (kapitel 5.0)

mellan +30,89 och +27,54 m, vilket visar på ett vattenförande lager. Även VLF mätningarna visar att det finns
vattengenomsläppliga partier i berggrunden i den sydvästra och södra delen av planerat brott (kapitel 4.2).
Efter den långa torrperioden från mitten av mars 2018 ligger grundvattennivån i Bh16010 och Bh16016 från den
22 maj konstant på +34,4 m respektive +30,7 m (strax över botten av borrhålen) och i Bh16011 på nivån +33,6
m vilket är ca 8 m över bottennivån. Det är således högst troligt att det finns en mycket genomsläpplig zon i
kalksten/märgel under ca +31 m med grundvattennivåer på ca +30 till +34 m. Den stora nederbördsmängden
som faller den 29 juli medför att borrhålen i sydväst reagerar med stigande grundvattennivåer.
Det är dock en begränsad stigning efter ett dygn med 0,6 – 3,6 m som avtar direkt efter regnet, vilket tyder på
att det behövs långvarig nederbörd för att fylla upp magasinet. Stigningen är störst i Bh16011 och Bh16016 och
uppgår till 2,0 respektive 3,6 m. I de centrala borrhålen sker endast en marginell höjning av grundvattennivån.
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Det djupare belägna grundvattnet i sydväst rinner sannolikt ner mot de låglänta jordbruksmarkerna i nordväst,
och kan vid högvatten bidra till flödet i den temporära källan som ligger på ca +42 m vid Lilla Snögrinde 1:50.
Den 25 april var källan uttorkad och grundvattennivån i Bh16011 låg på +40 m, dvs. under marknivån på källan.

14.0 VATTENHANTERING
Målsättningen med vattenhanteringen är att
endast så mycket vatten som behövs för att
hålla ett basflöde släpps ut från verksamheten
till den norra bäcken. Övrigt vatten tas tillvara
och används på olika sätt. Den vattenmängd
som måste hanteras vid kalkbrytning inom
SMA:s fastighet utgörs av nettonederbörden
dvs. avrinningen från aktuellt brytområde, men
också från omgivande områden inom fastigheten. Det beror på att avrinningen från
höjdområdet sker mot brytområdet som utgör
en lågpunkt. Bara en mindre mängd grundvatten avrinner mot söder (Figur 36). Brytningen planeras att genomföras med början i
västra delen av fastigheten vid Snögrindebrottet söderut och norrut. För att få en bättre
blandning av kalksten med olika kvalitet
öppnas även en täkt öster om kraftledningen
med brytning mot Klintebys stenbrott.
Vid Snögrindebrottet ligger grundvattennivån
vid en lågvattensituation på ca +34 m och i
sydväst ligger den på +31 m till +33 m, medan
den ligger ca 10 m högre vid en högvattensituation. Det innebär att brytning tidvis
kommer att ske över grundvattennivån och
tidvis under. (Tabell 4).
Figur 36

Vattenhantering vid stenbrytning inom två områden i sydväst och norr. Brytning börjar mot söder från Snögrindebrottet
och öster om kraftledningen mot norr mot Klintebysbrottet. Röd siffra vid borrhål anger grundvattennivån i maj 2017

Vid Klintebys stenbrott i norr ligger grundvattennivån på några meters djup under markytan. Det innebär att
kalkbrytningen i området öster om kraftledningen kommer att ske under grundvattenytan.
Även inom andra områden kommer brytningen att ske under grundvattenytan. Kalkbrytningen planeras ske
inom begränsade mindre områden med successiv efterbehandling av tidigare utbrutna områden.
I norra delen av fastigheten vid Klintebys stenbrott planeras en bassäng anläggas för sedimentation och lagring
av tillrinnande vatten och nederbörd inom verksamhetsområdet från vinter och vår med hög nederbörd till
sommar med låg nederbörd. En omfördelning av vatten sker alltså till sommaren då behovet är stort inom
jordbruket och även för dricksvattenförsörjningen. Detta blir ännu mer nödvändigt i ett framtida klimat på
Gotland där kraftigare nederbörd och större mängder kan förväntas falla under vinter och vår och klimatet blir
torrare under sommaren. Lokaliseringen medför samtidigt en närhet till omgivande jordbruksmarker och även
Loggarve vattentäkt. Syftet är alltså att skapa ett vattenmagasin som kan användas för t.ex. bevattning av jordbruksmarker, infiltration för vattenförsörjning och för andra ändamål. Eftersom det råder vattenbrist på Gotland
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under sommaren då behovet är som störst bedöms det inte finnas något behov av att släppa ut vatten från
bassängen under sommaren. Beroende på volymen hos bassängen kan behov föreligga för utsläpp till ytvattendrag under vintern eller tidig vår vid större nederbördsmängder under den perioden.
Vattenhanteringen planeras ske på följande sätt under drift (Figur 36).
1. Allt länshållningsvatten pumpas till en bassäng i Klintebys stenbrott i norr för lagring och användning till
olika ändamål. Bassängen dimensioneras för att lagra vatten under högst ett år.
2. Efter brytning behandlas krossat material och sorteras sten under begjutning med cirkulerande vatten
från bassängen. Den produkt som lämnar tvättanläggningen och transporteras bort från verksamhetsområdet innehåller 3 – 5% fukthalt, vilket bedöms bli 1 – 1,5 l/s vatten. Det innebär att den naturliga
mängden länshållningsvatten på ca 5 l/s som behöver pumpas från brytområdet och lagras i bassängen
minskar med 1 – 1,5 l/s, dvs. ca 3,5 – 4 l/s behöver lagras i bassängen (Teknisk beskrivning till MKB).
3. Om bassängen blir full kan vatten pumpas till skogsmarken i söder och efter att området i söder har
brutits ut till nyetablerad våtmark sydväst om Snögrindebrottet. Marklagren och växtligheten tillförs
därigenom kväve innan vattnet når lågpunkten i den sydvästra delen av brottet. Där infiltrerar vattnet till
grundvattenmagasinet och ökar möjligheten för uttag av grundvatten särskilt under sommaren med låga
grundvattennivåer.
4. Vid behov kan vatten även pumpas från bassängen i norr till diket som går från täkten och via täckdike
mynnar i bäcken öster om livsmedelsindustrin och vidare mot norr och väster över jordbruksmarker och
som slutligen mynnar i Östersjön norr om Klintehamn vid Varvsholm (Bilaga B.2.5).
Det vatten som pumpas från stenbrottet har förhöjda halter av kväve i form av nitrat från sprängmedelsrester
samt sulfat från vittring av sulfider i kalkstenen. Vid en årlig produktionstakt på 900 000 ton brutet berg uppgår
förbrukningen av sprängmedel till ca 125 ton/år, som innehåller ca 35 ton kväve, varav 1,7% utgör spill. Det
totala kvävespillet beräknas alltså bli ca 600 kg/år i form av nitratkväve.
Den totala arean inom fastigheten där kalkbrytning planeras ske uppgår till 109 ha. Den area som bidrar med
avrinning till de två områdena som planeras brytas först runt Snögrindebrottet i söder och Klintebysbrottet i norr
bedöms uppgå till totalt ca 95 ha. Vid en årsmedelavrinning på ca 5 l/s och km2 beräknas sålunda länspumpningen i början av den planerade verksamheten uppgår till ca 4,5 l/s och efter några år till ca 5 l/s.
Kvävehalten kommer naturligtvis att variera beroende på nederbördsförhållanden och avrinningen från området.
Under de 19 år som SMHI har beräknat avrinningen varierar den från ett lägsta värde på 2,8 l/s och km2 (2016)
till ett högsta värde på 6,5 l/s och km2 (2010). Vid antagande att allt spill av kväve från sprängmedel transporteras bort med länshållningsvattnet och att fukthalten i uttransporterad stenprodukt uppgår till mellan 3% och
5%, erhålls en kvävehalt på ca 3 – 7 mg/l beroende på länshållningsflödet. Den lägsta halten uppkommer vid
den högsta beräknade avrinningen på 6,5 l/s och km2, och den högsta halten uppkommer vid den lägsta
avrinningen på 2,8 l/s och km2. Om allt kvävespill från sprängmedel antas transporteras bort med länshållningsvattnet oberoende av hur stor avrinningen är under ett år, så beräknas den totala mängden kväve i länshållningsvattnet uppgå till mellan 300 kg/år till drygt 500 kg/år.
Kvävehalten i nederbörden har uppmätts av SMHI under perioden 1999 – 2008 vid Majstre på södra Gotland till
i medeltal 1,2 mg/l. Kvävenedfallet via nederbörden kan tas upp under växtperioden, medan det kan transporteras ut från området i mer eller mindre stor mängd under den icke växtaktiva perioden. Kväveomsättningen i
växterna och marklagren under ett år bestämmer uttransporten av kväve från området. I det aktiva brytområdet
kommer kvävenedfallet att transporteras bort med länshållningsvattnet, men i de efterbehandlade och ej
utbrutna områdena kommer växtligheten att ta upp en del av kvävet. Bidraget från nederbördskväve kan därför
bedömas vara marginellt då successiv efterbehandling planeras genomföras, och att växtligheten på efterbehandlade ytor tar upp en del kväve.

2018-10-30
Uppdragsnummer 0970173

36

SMA MINERAL - HYDROGEOLOGI KLINTEBYS STENBROTT

Dessa beräkningar av kvävehalten i länshållningsvattnet kan jämföras med verkliga förhållanden vid SMA:s
kalkbrott Stucks vid Fårösund. Kvävehalten i länshållningsvattnet varierar där mellan 2 och 5 mg/l med ett
medelvärde på ca 3,5 mg/l under åren 2012 – 2016 (Figur 37). Det bör dock noteras att länshållningsflödet är ca
10 l/s som medeltal under åren, och att produktionen av kalksten under mätperioden har varierat från ca 1
miljon ton 2013 till 590 000 ton år 2015 då produktionen upphörde i november. Sulfathalten i länshållningsvattnet vid Stucks varierar mellan 100 och 600 mg/l med ett medelvärde på ca 300 mg/l under åren 2012 – 2016
(Figur 38). Både kväve och sulfat har tydliga säsongvariationer med låga halter i samband med stor pumpning
av länshållningsvatten under höst, vinter och vår med hög nederbörd och avrinning.

Figur 37

Länspumpning och kvävehalt i vattnet vid SMA:s kalkbrott Stucks vid Fårösund

Figur 38

Länspumpning och sulfathalt i vattnet vid SMA:s kalkbrott Stucks vid Fårösund.

Vid sjunkande pumpflöden under sommaren ökar både kväve- och sulfathalten i länshållningsvattnet. Det går
dock inte att direkt jämföra kväve- och sulfathalten i länshållningsvattnet vid planerat stenbrott vid Klintebys med
uppmätta halter i länshållningsvattnet vid Stucks, då dels de kemiska egenskaperna hos kalkstenen kan vara
olika, och dels att länshållningsflödet och produktionen av kalksten är större vid Stucks än vid planerat stenbrott
vid Klintebys. Däremot kan halterna generellt bedömas vara likartade och ha samma säsongsvariation.
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Länshållningsvattnet pumpas till bassängen i norra delen av planerat stenbrott och en del av detta vatten
används vid tvättning av krossat material och sten, och 1 – 1,5 l/s vatten transporteras bort från verksamheten
med produkt (punkt 2 ovan). Det innebär att även en del kväve och sulfat, 20% - 30%, lämnar verksamheten
med produkten. Den totala mängden kväve som transporteras bort med produkt beräknas bli ca 100 – 200 kg/år
vid en genomsnittlig avrinning på 5 l/s. Länshållningsvattnet bedöms således innehålla ca 400 – 500 kg kväve
per år under normala avrinningsförhållanden.
Den totala belastningen av sulfat i länshållningsvattnet vid Stucks beräknas uppgå till 40 – 80 ton /år under åren
2013 - 2015 baserat på värden på pumpat flöde och vattenanalyser från kontrollprogrammet. Om ett
medelvärde på 60 ton/år antas så bedöms borttransporten med produkt uppgår till ca 10 – 15 ton/år och den
resterande belastningen i länshållningsvattnet beräknas till ca 40 – 50 ton sulfat per år.
Då vattnet i bassängen i första hand avses användas för bevattningsändamål på jordbruksmarker behöver det
inte renas eftersom växtligheten har behov av både kväve och svavel (se kapitel 15.2).
När det inte finns behov av bevattning eller annan användning av vattnet i bassängen, kommer det att lagras
särskilt under vintermånaderna.
Medelavrinningen från området har beräknats av SMHI till ca 5 l/s och km2 (Figur 17). Större delen av avrinningen sker under perioden november till april (Figur 39). Om växtsäsongen antas pågå från april till oktober, då
bevattning kan behövas, måste länshållningsvattnet lagras under ca 5 månader (november – mars).
De topografiska förhållandena tillsammans med uppmätta grundvattennivåer och resultat från hydrauliska
undersökningar visar att den infiltrerade nederbörden som inte avdunstar avrinner i den ytliga mer spruckna
kalkstenen till lågpunkter i de utbrutna områdena. Den första vattensamlingen uppkommer troligtvis i sydväst
där möjligheten är störst att bryta kalksten på större djup utan att nå den naturliga grundvattennivån. Även i norr
vid Klintebysbrottet uppstår troligtvis en vattensamling under brytningen. Ytligt grundvatten inom fastigheten
avrinner till dessa lågpunkter som uppstår vid brytningen. Endast en mindre del i sydöst på ca 15 ha av planerat
brytområde har en avrinning ut från fastigheten mot sydöst och Solbjärge ( Figur 36). Den totala arean inom
fastigheten där kalkbrytning planeras ske uppgår till 109 ha. Den area som bidrar med avrinning till de två
områdena som brutits ut i början runt Snögrindebrottet i söder och Klintebysbrottet i norr bedöms därför uppgå
till totalt ca 95 ha.

Figur 39

Månadsavrinning i medelvärde under åren 1999 – 2015 beräknad av SMHI (Vattenwebb) för avrinningsområdena
2351 och 2100 där stenbrottet är beläget
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Vid fortsatt kalkbrytning mot söder och öster kommer nya områden att öppnas för brytning medan andra
kommer att efterbehandlas. Vattenhanteringen kommer dock att förbli densamma med länspumpning till
bassängen i norr. Vid brytning i ytterkanten av brytområdet kommer även en viss avsänkning av grundvattennivån att ske vilket innebär tillrinning från ett mindre område utanför brytområdet (kapitel 15.4). Avsänkningen är
dock relativt liten och brytområdets gräns kommer att ligga 25 m innanför fastighetsgränsen och
tillrinningsområdet för Stormyr.
Tillrinningsarean kommer att öka från den initiala på ca 95 ha, men troligtvis vara endast marginellt större än
109 ha vid fullt utbrutet stenbrott. Då brytning planeras ske till olika djup inom brytningsområdet kommer lokala
lågpunkter att skapas och bilda våtmarker och öppna vattenytor. En del av nederbörden över brytningsområdet
kommer då initialt att samlas i de nya efterbehandlade öppna vattenytorna och behöver inte pumpas till
bassängen.
Eventuellt överskottsvatten från bassängen i norr kan i början av brytningen ledas till det skogbeklädda området
öster om Snögrindebrottet. Där kan det lämpligtvis sprinklas över marken för att efterlikna ett regn och förhindra
markerosion. Det utbrutna området söder om Snögrindebrottet kommer efter en tid att vara efterbehandlat med
bl.a. våtmarker runt en öppen vattenyta, och då kan överskottsvatten från bassängen ledas till våtmarkerna.
Under hösten och vintern 2017 har vattenflödet i bäcken från Klintebys stenbrott uppmätts till 28,3 l/s den 16
oktober och 35,8 l/s den 11 december. Vid fältarbetet den 22 februari 2018 var dock flödet så lågt att ingen
mätning kunde göras. Detta överensstämmer med att nederbörden var låg under nästan hela februari förutom
sista veckan (Figur 40). De ljusröda staplarna i figuren visar modellberäkningar av SMHI av vattenflödet i bäcken
där den rinner ut i Östersjön vid Varvsholm, Klintehamn. Vattenföringen i en bäck är mera utjämnad i den nedre
delen av ett avrinningsområde än i den övre delen, där avrinningen ökar direkt efter ett regn och avtar snabbt
när det slutar regna. Det beror på att tillrinningen till bäcken är snabbare i den övre delen av avrinningsområdet
där tillrinningsområdet är mindre än i den nedre delen där hela avrinningsområdet bidrar till flödet i bäcken.
Flödestopparna är således högre och lågvattenföringen lägre vid Klintebys jämfört med bäckens utlopp vid
Varvsholm. Modellberäkningarna visar således inte de korrekta dygnsflödena men visar flödesförändringarna i
stort och medelavrinningen under längre perioder som månader och år.
Den beräknade medelavrinningen under perioden 1999 – 2017 är 4,3 l/s*km2 (Figur 41). Under den period då
bevattning inte antas behövas (november – mars) är medelavrinningen 8,1 l/s*km2.

Figur 40

Mätt nederbörd vid SMHI klimatstation 78270 Sanda (blå staplar) och beräknad avrinning med SMHI:s modell SHYPE (ljusröda staplar) samt mätt flöde i bäck från Klintebys stenbrott (mörkröda staplar)
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Figur 41

Beräknad årsmedelavrinning och avrinning under perioden november – mars med SMHI:s modell S-HYPE

Fastighetens totala area uppgår till 224 ha, och 115 ha undantas från brytning för att bevara tillrinningen till
agmyren Stormyr (Figur 45). Den totala arean på ansökt brytområde uppgår alltså till 109 ha.
Vid brytning av den första etappen behövs en bassäng med en volym på ca 95 000 m3 för att kunna lagra länshållningsvatten från en area på 95 ha under ett år med månadsmedelavrinning. Bassängen behöver kunna
lagra större vattenvolymer vid fortsatt brytning särskilt i söder, och innehålla den avrinning som faller över
stenbrottet och påverkansområdet under ett år vid fullt utbrutet brott på 109 ha.
Ett mer realistiskt mått på erforderlig magasinsvolym erhålls genom att använda det år som har mest avrinning,
och beräkna volymen dels på hela året och dels på avrinningen under november – december det året samt
avrinningen under januari – mars efterföljande år. De två åren med mest avrinning under perioden är 2010 och
2017, där 2017 har den lägsta årsavrinningen (5,3 jämfört med 6,5 l/s*km2) men den högsta avrinningen under
november – mars på 13,3 jämfört med 12,7 l/s*km2. Den höga avrinningen har inträffat 2 gånger på 19 år, dvs,
sannolikheten att det ska inträffa är ca 10%. Den magasinsvolym som krävs för att lagra hela avrinningen under
2017 uppgår till ca 150 000 m3 och ca 180 000 m3 behövs för att lagra den avrinning som skedde under
perioden november 2017 – mars 2018.
En mer detaljerad analys av den av SMHI beräknade
avrinningen under åren 1999 – 2017 visar på sannolikheten att bassängen ska bli full vid en viss magasinsvolym och att det föreligger behov att släppa ut vatten till
bäcken norr om Klintebys stenbrott. Beräkningarna
baseras på avrinningen under perioden november –
december ett år och januari – mars efterföljande år.
Sannolikheten är ca 50% vid en magasinsvolym på ca
100 000 m3 för att bassängen blir full och vatten behöver
ledas till bäcken (Figur 42). Vid en magasinsvolym på ca
140 000 m3 är sannolikheten ca 20% för att bassängen
ska bli full, och vid ca 180 000 m3 är den ca 10%.
Figur 42

Sannolikhet för att bassängen ska bli full vid olika volymer

Stenbrottet vid Klintebys planeras vara utbrutet och efterbehandlat någon gång i mitten av detta sekel, vilket
medför att klimatförändringarna är marginella. Med hänsyn till SMHI:s framtida klimatprognos för Gotland och
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Klintebys kan det dock finnas behov vid slutet av brytperioden att öka volymen på bassängen, då medeltillrinningen under vintermånaderna december – februari kan öka med upp till 35% (kapitel 8.0).
Allt vatten som avrinner från brytområdet kan dock inte lagras i bassängen under den nederbördsrika perioden
från november till mars då en viss minimivattenföring behövs i bäcken norr om Klintebys stenbrott. En bassäng
med en volym på ca 150 000 m3 med t.ex. 200 m längd, 100 m bredd och 7,5 m djup bedöms därför vara tillräcklig i början av brytperioden, men kan komma att behöva ökas med maximalt 35% vid slutet av brytperioden.
Efter avslutad drift och efterbehandling rinner yt- och grundvatten naturligt till lågpunkter i stenbrottet. De
skapade vattensamlingarna i stenbrottet kommer att långsamt fyllas tills vattenytan står i jämvikt med omgivande grundvattennivå. Vilken tid detta tar och vilken slutlig vattennivå som uppkommer i de skapade vattensamlingarna är svårt att bedöma utan att göra beräkningar baserat på areor och volymer i lågpunkter i
stenbrottet, de topografiska förhållandena inom stenbrottet och de hydrogeologiska och meteorologiska förhållandena. Vad som dock kan förutses är att lågpunkter som uppkommer i norr och nordöst långsiktigt kan komma
att fungera som utströmningsområden för omkringliggande grundvattenförekomster, då naturlig grundvattennivå
bara ligger några meter under markytan. Det är även troligt att brottbotten i sydväst kommer att fyllas med
vatten genom tillrinning från omgivningen och fungera som infiltrationsområde till kalkstensakviferen, då den
naturliga grundvattennivån i detta område ligger ca 15 – 25 m under markytan under sommarmånaderna. Kalkstenen har även en högre vattengenomsläpplighet där än inom andra områden i täkten. Vid efterbehandlingen
kommer eventuella finmaterialhögar att täckas för att minska vittring och läckage av sulfat och kväve. Det
kommer då att vara ett miljömässigt bra alternativ med en fri vattenyta och våtmarker i den sydvästra delen av
fastigheten dit större delen av den infiltrerande nederbörden kommer att rinna, och våtmarkerna under vegetationsperioden bidrar med rening av kväve.

15.0 PÅVERKAN AV VERKSAMHETEN
15.1

Grundvatten

15.1.1

Avsänkning av grundvattennivån

15.1.1.1

Teori

Olika formler finns för avsänkning runt en brunn som ligger i ett grundvattenmagasin (akvifer) med samma
vattengenomsläpplighet i hela akviferen (homogen) och i alla riktningar (isotrop), och som kan vara öppen eller
sluten t.ex. friktionsmaterial under lera. Med hjälp av förenklade antaganden har formler även utvecklats för att
kunna användas vid bedömning av inläckage och influensområde runt ett dagbrott. En genomgång av olika
metoder för att bedöma deras användbarhet vid beräkning av inläckage och influensområde runt några
befintliga gruvor i norra Sverige har gjorts av Blomberg (2015). Vid beräkning av influensradien runt dagbrott
användes två empiriska formler (Figur 43);
𝑅 = 3000 ∗ 𝑠 ∗ √𝐾

(Siechardt ref. i Chertousov, 1962)

(1)

𝑅 = 575 ∗ 𝑠 ∗ √𝐻 ∗ 𝐾

(Kusakin ref. i Chertousov, 1949)

(2)

,där 𝑅 = Influensradien
𝑠 = Avsänkningen
𝐾 = Hydraulisk konduktivitet (genomsläpplighet)
𝐻 = Grundvattennivån vid ostört tillstånd
Då det kan vara svårt att bestämma värdet på avsänkningen av den naturliga grundvattennivån (𝑠) i ekvation 1
förenklas denna ofta genom att anta att grundvattennivån är avsänkt till gruvans botten (𝐷).
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𝑅 = 3000 ∗ 𝐷 ∗ √𝐾

(SGI/SBEF, 2009)

(3)

,där 𝐷 = Gruvans djup under naturlig grundvattennivå vid ostört tillstånd
𝑅 = Influensavstånd
Under antagandet av stationära förhållanden kan influensavståndet beräknas genom härledning från Darcy’s
lag och kontinuitetsekvationen enligt formeln:
𝑅=

∗ 𝐷 −ℎ

(Axelsson, 1994)

(4)

,där ℎ𝑔 = Grundvattennivå vid kanten av gruvan
P = Grundvattenbildning (m/s)
Om gruvan antas vara fullständigt dränerad, dvs. grundvattennivån är avsänkt till botten av gruvan (hg=0)
erhålles:
𝑅=𝐷∗

𝐾
𝑃

s
D

H

Figur 43 Avsänkning runt en rektangulär gruva (Axelsson m.fl., 1994)

15.1.1.2

Bestämning av parametrar

Det planerade stenbrottet ligger i ett område med tunt jordtäcke (Figur 6). Vid de 17 kärnborrhålen inom
området varierar jordmäktigheten mellan 0 m och 1,4 m. Grundvattennivån ligger i kalkberggrunden vid
högvatten utom i två borrhål i nordöst och vid Stormyr (Bh16012, 16013, 16014), där den ligger 0,2 – 0,5 m upp
i jordlagret.
Vid beräkning av avsänkningen av grundvattennivån har den hydrauliska konduktiviteten (vattengenomsläppligheten) en stor betydelse tillsammans med avsänkningen av grundvattennivån vid brottkanten och grundvattenbildningen. Vattengenomsläppligheten i kalkstenen beror på förekomsten av sprickor, vattenförande lager och
sprickzoner. Inga större vattenförande zoner har hittats inom och i anslutning till planerat stenbrott, och kalkstenens vattenförande förmåga är relativt låg förutom i de övre 3 – 5 m, och på större djup i sydväst.
Kalkstenens kvalitet varierar inom området vilket innebär att brytdjup och täktbotten kommer att variera. Täktbottens slutliga nivå planeras variera mellan +30 och +45 m (Teknisk Beskrivning). Det största brytdjupet i den
preliminära planeringen som baseras på ett fåtal borrhål ligger i sydväst på ca +30 m till +37 m, vilket är ungefär
samma som grundvattennivån vid en lågvattensituation. Vid en högvattensituation ligger däremot grundvatten2018-10-30
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nivån ca 5 – 10 m över brottbotten (Tabell 5). Det innebär att det inte förekommer någon avsänkning av grundvattennivån vid lågvatten, men däremot vid högvatten. Vid antagandet att grundvattennivån avsänks till brottbotten i kanten av planerat stenbrott erhålls en maximal avsänkning (D och H Figur 43) vid lågvatten på;



upp till ca 5 m i nordöst
mellan ca 5 och 15 m mot Stormyr i väster och norr

Vid högvatten kan avsänkningen vara upp till ca 10 m i nordöst och mellan ca 5 och 15 m mot Stormyr.
Erfarenheter från andra stenbrott på Gotland är dock att grundvattennivån inte är avsänkt till brottbotten, utan
den kan ligga bara några meter under markytan vid brottkanten. Antagande av en avsänkning till botten av
brottet ger alltså ett för stort influensområde. Ett mer realistiskt värde på avsänkningen erhålls vid antagandet
att grundvattennivån endast avsänks i den övre uppspruckna delen av kalkstenen, dvs. maximalt ner till ca 5 m
under markytan, då avsänkningen därunder är marginell ( Figur 43).

Tabell 5 Beräknad vattengenomsläpplighet i den övre delen av kalkberggrunden och maximal
avsänkning av grundvattennivån (m) längs kanten av planerat stenbrott under en lågvattenoch en högvattenperiod
Söder
Sydväst
Nordöst
Väster Stormyr
Norr Stormyr
K-värde (m/s)

5*10-6

5*10-6

5*10-6

1*10-6

1*10-6

Lågvatten

0

0

1–6

4 – 10

5 – 14

Högvatten

5

5 – 12

2–8

10 – 13

6 – 15

Vattengenomsläppligheten i kalkberggrunden mot Stormyr är relativt låg och uppgår till mellan 5*10 -7 till 1*10-6
m/s i borrhålen Bh16001, 16004, 16005 och 16008. I söder är den ca 5*10-6 m/s i borrhålen Bh16002, 16003
och 16017, och antas vara lika stor i den övre delen av kalkstenen i sydväst. De högre värdena som beräknats
för borrhålen Bh16010, 16011 och 16016 gäller den djupare delen av kalkstenen. I nordöst är medianvärdet av
vattengenomsläppligheten i de tre borrhålen (Bh16007, 16012, 16014) ca 5*10-6 m/s. I borrhålen i nordöst ligger
grundvattennivån bara ca 0,5 – 1,5 m under markytan, och de övre ca 1,5 – 3,5 m av berggrunden består av
”sandaktig” och ”krossad” kalksten enligt kärnkarteringen, förutom borrhål Bh16007. I Bh16007 tappades spolvattnet vid borrningen på ca 3 m i ett lager till 10,5 m djup bestående av lera på sprickor som ”söndrar lätt”. Den
beräknade vattengenomsläppligheten i borrhålet är 4,5*10-6 m/s. Det mest genomsläppliga borrhålet i nordöst är
Bh16012, med en vattengenomsläpplighet på ca 9*10-6 m/s. De övre 3,7 m består av en ”sandaktig” kalksten,
vilket ger det relativt höga värdet på vattengenomsläppligheten. Hydraultesterna ger därför troligtvis bara vattengenomsläppligheten i den övre genomsläppliga ca 5 m av kalkstenen, förutom i borrhål Bh16007 där även en
djupare del ner till ca 10 m av kalkstenen testades.
Borrhålen i söder har låga grundvattennivåer som ligger ca 10 m under markytan på sommaren och ca 2 – 5 m
under markytan på vintern. Hela borrhålen har indikationer på förekomst av vattenförande strukturer genom
notering av tappat spolvatten, kärnförlust och ”porös” kalksten som ”söndrar lätt”. Hydraultesterna representerar
därför en genomsläpplighet i hela borrhålet.
De tre borrhålen i sydväst har lägst grundvattennivåer på 17 – 24 m under markytan på sommaren och 9 – 13 m
under markytan på vintern. De har också den högsta genomsläppligheten i hela området. Ett av borrhålen
(Bh16016) har inga noteringar om förekomst av vattenförande strukturer och det testades vid både låg- och
högvatten med grundvattennivå på 24 m respektive 13 m under markytan. I båda fallen steg vattenytan i
borrhålet till ca 80% av den maximalt möjliga vid ihällandet av testvolymen vatten, vilket indikerar ett relativt tätt
borrhål. Utvärderingen av testerna gav samma vattengenomsläpplighet på 2*10-6 m/s. I Bh16010 finns
noteringar om tappat spolvatten, kärnförlust och ”porös” kalksten som ”söndrar lätt” längs hela borrhålet.
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Hydraultesterna representerar således en genomsläpplighet i hela borrhålet på 5*10-6 m/s. Den högsta genomsläppligheten av de tre borrhålen uppmättes i Bh16011 direkt söder om Snögrindebrottet. Vid borrning
noterades spolvattenförlust mellan 2,5 m och 13,5 m, samt i en 3,5 m mäktig omrörd zon med kalk-/märgelsten
21,5 m under markytan. Vid hydraultesten under en lågvattensituation med grundvattennivån på 17,5 m under
markytan steg vattennivån i borrhälet med 60% av den maximala, och vattengenomsläppligheten i den undre
omrörda zonen beräknades till 11*10-6 m/s. Vid test under en högvattensituation med grundvattennivå på ca 9 m
under markytan, höjdes vattennivån i borrhålet med 45% av den maximala, och vattengenomsläppligheten i
båda zonerna beräknades till 9*10-6 m/s.
Sammanfattningsvis är vattengenomsläppligheten i kalkberggrunden ungefär densamma i sydväst och söder
som i nordöst och uppgår till ca 5*10-6 m/s. Skillnaden är att den representerar den ytliga kalkstenen i nordöst
men även djupare delar av kalkstenen i söder och sydväst. Ett undantag utgörs av borrhål Bh16011 i sydväst
som har dubbelt så hög vattengenomsläpplighet på ca 10*10-6 m/s, som representerar två zoner i den djupare
kalkstenen, med stor förmåga att leda vatten. Den högre vattengenomsläppligheten i den djupare delen av
kalkstenen i söder överensstämmer också väl med genomförda markgeofysiska mätningar ( Figur 11).

15.1.1.3

Resultat

Vid en lågvattensituation under sommaren sker ingen avsänkning mot söder och sydväst då brytning planeras
ske vid eller ovanför den naturliga grundvattennivån. Däremot sker brytning under grundvattenytan som ligger
lägre än 5 m under markytan vid högvattenperioden vilket medför en avsänkning. I nordväst bedöms ingen eller
endast en marginell avsänkning av grundvattennivån ske då brytning görs på högplatån ner till ett djup på ca
+35 m, vilket är ca 3 m under grundvattennivån vid jordbruksmarken i nordväst ( Figur 32). Jordbruksmarken
ligger på märgelsten och märgel, som är ”tät” och har en vattengenomsläpplighet på ca 5*10 -9 m/s, vilket är en
1000-del av genomsläppligheten i kalkstenen (Figur 34). I nordöst och mot Stormyr sker brytning under
grundvattennivån både under en låg- och högvattensituation under sommaren respektive höst, vinter och vår.
Beräkningar har gjorts av influensområdets utsträckning från brottkanten runt ett fullt utbrutet stenbrott för två
fall, dels vid en fullständig avsänkning till brottbotten vid brottkanten, och dels vid en avsänkning endast i den
övre delen av kalkstenen ner till 5 m vid brottkanten (Tabell 6).
Tabell 6 Beräknat influensavstånd i omgivande kalkberggrund, dels vid en maximal avsänkning av
grundvattennivån längs kanten av planerat stenbrott till brottbotten och dels vid en avsänkning
endast i det övre 5 m mäktiga uppspruckna kalkberget
Period, avsänkning
Söder
Sydväst
Nordöst
Väster Stormyr Norr Stormyr
Lågvatten, brottbotten
Lågvatten, övre 5 m
Högvatten, brottbotten
Högvatten, övre 5 m

0 – 25

0

20 – 50

10 – 25

10 – 55

0

0

ca 5

0

0–5

30 – 55

25 – 60

30 – 55

25 – 35

10 – 60

0

0

ca 10

ca 5

0 – 10

Beräkningar visar att influensavståndet för avsänkning av grundvattennivån i omgivningen till planerat stenbrott
uppgår till maximalt ca 50 m vid antagandet av total avsänkning till brottbotten vid brottkant. Hydraultester och
uppgifter från borrare och kärnkartering samt kontinuerlig mätning av grundvattennivån i borrhål visar dock att
endast den övre delen av bergmassan, 3 – 5 m, är uppsprucken. Vid antagande av att grundvattennivån endast
avsänks till 5 m under markytan vid brottkant beräknas influensavståndet till maximalt ca 5 och10 m i nordöst
och norr om Stormyr under lågvatten- respektive högvattenperiod.
Mot nordväst, sydväst och söder sker troligtvis ingen eller endast en marginell avsänkning av grundvattennivån
närmast täkten. Generellt påverkas alltså inte grundvattennivån i omgivningen genom en avsänkning p.g.a.
inflöde av grundvatten till brottet. Den påverkas inte heller av minskad infiltration på grund av länshållning under
brytperioden och avrinning från vattenytor i stenbrottet efter avslutad brytning, eftersom grundvattenbildningen
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till den ”täta” märgelstenen under kalkstenen är marginell. Genom att infiltrera vatten i sydväst där genomsläppligheten är högst, kan grundvattentillgången till och med komma att öka efter att området är utbrutet.

15.1.2

Grundvatten i omgivningen

Täkten vid Klintebys planeras ha ett brytområde på 109 ha, med början av brytningen från Klintebys stenbrott i
norra delen av området och Snögrinde stenbrott i den sydvästra ( Figur 36). Ett höjdområde finns i den centrala
delen på ca +55 m. Mätningar av vattengenomsläppligheten i området visar på en generellt ytligt uppsprucken
kalksten ner till 3 – 5 m, och en relativt tät kalksten därunder förutom i de södra och sydvästra delarna där
kalkstenen även har en hög vattengenomsläppligheten på större djup. Det innebär att stora delar av högplatån
naturligt bidrar till den ytliga grundvattenavrinningen mot bäcken i norr som har hög vattenföring under vintern.
Grundvattenbildningen i den södra och sydvästra delen av området sker till djupare lager i berggrunden där
grundvattenströmning sker både mot nordväst och Lilla Snögrinde samt söderut mot Lilla Solbjärge.
Då brytning planeras ske under naturlig grundvattenyta under hela året, förutom i den sydvästra delen, kommer
ingen grundvattenbildning att ske inom brytområdet förutom i sydväst.
Vid brytning kommer länshållningsvatten att pumpas från Snögrinde stenbrott och Klintebys stenbrott för lagring
i en bassäng i norr. Det medför att en mindre del av det vatten som naturligt infiltrerar och bildar grundvatten i
söder och sydväst undantas. Det innebär att den temporära ”källan” på fastigheten Lilla Snögrinde 1:50 kan få
tidvis minskat flöde under den period då brytning sker i sydväst. Vid fortsatt brytning söder om Snögrindebrottet
och efterbehandling av området med våtmark och öppen vattenyta kommer avrinningen från efterbehandlade
områden i söder och sydväst att infiltrera till grundvattenmagasinet i kalkstenen under lågvattenperioden april –
augusti, då grundvattennivån där ligger naturligt under planerad brottbotten. Under perioder med en hög naturlig
grundvattennivå i sydväst över den planerade vattenytan på ca +43 m kommer grundvattenbildningen att vara
mindre än den naturliga. De höga flödena under vintern i den temporära ”källan” bedöms komma att minska.
Det beror på att vatten kommer att rinna i en kanal från den öppna vattenytan mot norr och uppsamlingsbassängen då vattennivån överstiger ca +43 m. Denna nivå kan naturligtvis höjas genom dämning. Vid de
kraftiga regnen under hösten och vintern 2017 – 2018 låg grundvattennivån i sydväst mellan +43 och +50 m
från slutet av november till mitten av februari (Figur 35).
Efter avslutad brytning och efterbehandling av täktområdet bedöms avrinnande vatten inte ha förhöjda kväveoch sulfathalter, då kvävespillet från sprängmedel bedöms ha transporterats bort med länshållningsvattnet till
bassängen i norr under brytningen, och efterbehandlingen förhindrat vittring av sulfider.
Bassängen vid Klintebys stenbrott i norr planeras ha en volym på ca 150 000 m 3, en ungefärlig area på 100*200
m2 och ett djup på ca 7,5 m. Marknivån i brottet ligger på ca +42 m och en borrning i brottet 2015 visar på ”dålig
sten”, dvs. märglig kalksten, vilket även syns i den nedre delen av den norra brottväggen. Två brunnar borrades
under hösten 2015 av Ahlqvists Brunnsborrning AB i anslutning till Klintebys stenbrott. Brunn B1 ligger ca 100 m
sydväst om brottet invid jordbruksmarken, och brunn B3 ligger ca 140 m öster om brottet i skogsmarken.
Brunnarna är 21 m (B1) och 23 m (B3) djupa, med samma bottennivå på +21 m. Grundvattennivån mättes i
brunn B1 och B3 vid lågvatten 2017 till +38,6 m (augusti) respektive +42,4 m (maj) (Tabell 3). Då nederbörden
var låg under sommaren kan en viss avsänkning av grundvattennivån ha skett mellan maj och augusti. Grundvattennivån under den torra perioden vår – höst ligger alltså högst några meter under marknivån i brottet.
Hydraultester som gjorts i brunnarna visar att de har minst vattengenomsläpplighet av alla borrhål i området,
och den uppgår till 0,5*10-8 m/s (Figur 34). Det överensstämmer med SGU:s geologiska och hydrogeologiska
karta som visar att brunnarna ligger i mindre genomsläpplig märgelsten och märgel, medan borrhålen ligger i ett
övre mer genomsläppligt lager med kalksten (Figur 7 och Figur 22). Ett nytt borrhål gjordes i Klintebys stenbrott i
början av maj 2018 för dricksvattenändamål. Det borrades till ca 40 m djup, och vattennivån låg ca 1 m under
brottbotten. I mitten av september hade vattennivån stigit något och låg på 0,4 m under brottbotten. Bassängen
kommer alltså att ligga i relativt tät märgelsten och ha en vattennivå som ligger under eller i anslutning till om2018-10-30
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givande grundvattennivå. Det innebär att inget läckage av vatten kommer att ske från bassängen till omgivande
grundvatten.
Nordväst och norr om planerat stenbrott vid Klintebys ligger jordbruksmarker som behöver bevattnas under
sommaren, och länshållningsvattnet kan då utgöra en viktig resurs. Länshållningsvattnet består av ytligt grundvatten med förhöjda kvävehalter som bedöms komma att uppgå till mellan ca 3 och 8 mg/l och sulfathalter på
flera hundra mg/l (se kapitel 14.0). En del av kvävet och svavlet kommer att tas upp av växtligheten under växtperioden (se kapitel 15.2). Överskottet som utgörs främst av svavel kommer att följa med avrinningen från
jordbruksmarken till närmaste ytvattendrag, eftersom jordbruksmarken ligger på ”tät” märgelsten, märgel och
siltsten (Figur 7).
Någon påverkan på grundvattenförhållandena i omgivningen till följd av den planerade täktverksamheten kan
inte förutses, förutom den temporära ”källan” på fastigheten Lilla Snögrinde 1:50. Någon påverkan kommer
således inte heller att ske på eventuellt förekommande grundvattenberoende ekosystem utanför täktområdet.
Vattenflödet från ”källan” på Lilla Snögrinde 1:50 bedöms minska då brytning förekommer i den sydvästra delen
av planerat brott beroende på minskad grundvattenbildning. Hur stor minskningen blir är svårt att bedöma då
tillrinningsområdet för ”källan” nedströms Snögrindebrottet inte kommer att påverkas vare sig av en grundvattensänkning eller av utebliven grundvattenbildning (Figur 28).

15.1.3

Kommunala vattentäkter

Brunnarna i Loggarve och Mölner vattentäkter ligger över 1,6 km respektive 1 km från planerad täkt, och
gränsen för det yttre skyddsområdet för Loggarve ligger mer än 900 m från täktområdet (Bilaga B.2.7). Gränsen
för yttre skyddsområde för Mölner ligger ca 70 m från sydvästra delen av täktområdet. Under lågvattenperioden
på sommaren sker ingen avsänkning av grundvattennivån i sydväst och ingen eller endast en marginell
avsänkning i söder vid planerat stenbrott (Tabell 6). Under högvattenperioden på vintern bedöms grundvattennivån avsänkas mindre än 100 m från brottkanten runt planerad täkt. Det innebär att ingen avsänkning av
grundvattennivån bedöms ske inom det yttre skyddsområdet för Loggarve och Mölner vattentäkter.
SMHI har beräknat en årsmedelavrinning vid Klintebys på ca 5 l/s och km2 (Figur 17), vilket innebär att den
genomsnittliga tillgången av vatten för grundvattenbildning är ca 160 000 m3 per km2. Det maximala uttaget från
Loggarve är nästan 100 000 m3 år 2016 (Figur 24). Det innebär att det krävs ett infiltrationsområde på ca 0,6
km2 för att tillgodose den uttagna vattenmängden. Det inre skyddsområdet uppgår till 1,03 km2 vilket är nästa
dubbelt så stort, och det yttre skyddsområdet är 4,87 km2, dvs. ca 8 gånger så stort som det område som
behövs för att förse brunnarna i Loggarve med grundvatten (kapitel 11.0). Den naturliga grundvattenbildningen
inom inre och yttre skyddsområde tillåter ett långsiktigt hållbart uttag på ca 150 000 respektive 750 000 m 3 per
år. Grundvattenmagasinet utnyttjas maximalt under sommaren då vattenbehovet är som störst genom att grundvattennivån avsänks till botten av brunnarna (Bilaga B.2.8:3 och B.2.8:4). Den maximala avsänkningen av
grundvattennivån på ca 45 – 55 m under sommaren har inte påverkat grundvattennivån vid det planerade
stenbrottet. Kloridhalten i levererat vatten är också låg och uppgår till ca 10 mg/l, dvs. uttaget ur vattentäkten
har inte medfört någon inträngning av grundvatten med förhöjd salthalt från djupare delar av berggrunden.
För Mölner reservvattentäkt uppgår inre och yttre skyddsområde till 0,70 km2 respektive 2,88 km2 (kapitel 11.0).
Det innebär att den naturliga grundvattenbildningen medger ett långsiktigt hållbart uttag på ca 100 000
respektive 400 000 m3 per år inom inre och yttre skyddsområde.
Vid både Loggarve och Mölner vattentäkter kan således uttaget ökas genom att borra nya brunnar utan att
behöva förändra det yttre skyddsområdet. Härvid är det naturligtvis viktigt att lokalisera brunnarna på ett
optimalt sätt för att maximera uttaget vid minimalt borrdjup. Vid Mölner är det även viktigt att lokalisera och
åtgärda nuvarande föroreningskälla innan nya brunnar borras.
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Sammanfattningsvis kommer en utökad brytning av kalk inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5 inte att påverka
möjligheten till nuvarande eller utökat vattenuttag ur brunnar vid Loggarve och Mölner vattentäkter vare sig
under brytning eller efter avslutad verksamhet beroende på följande;
1. Både yttre och inre skyddsområde för Loggarve och Mölner vattentäkter är tillräckligt stort för att medge
ett långsiktigt hållbart uttag av nuvarande vattenmängd vid Loggarve och även ett framtida ökat uttag
vid både Loggarve och Mölner vattentäkt.
2. Det av SGU med flyggeofysik VLF indikerade lineamentet i NO-SV-lig riktning genom Loggarve
vattentäktsområde mot fastigheten Klinte Klintebys 1:5 har inte verifierats med VLF mätningar på
marken, och inga andra zoner mot vattentäktsområdena har påvisats.
3. Baserat på resultaten från genomförda hydrogeologiska undersökningar och beräkningar kan inte
någon påverkan ske, vare sig kvantitativt eller kvalitativt, på de hydrogeologiska förhållandena vid
Loggarve och Mölner vattentäkter till följd av den planerade täktverksamheten inom Klinte Klintebys 1:5.
Ur ett långsiktigt perspektiv, med hänsyn till vattenförsörjningen, kommer det efterbehandlade stenbrottet att
kunna användas som ett utjämningsmagasin mellan vinter med hög nederbörd och sommar då vattenbehovet
är som störst och nederbörden som minst. Vid en framtida klimatförändring kommer detta att vara mycket viktigt
då nederbörden bedöms bli både mera intensiv och större under vintern och torrperioden bli längre under
sommaren (kapitel 8.0).

15.1.4

Privata brunnar

Den avsänkning av grundvattennivån som uppkommer vid en kalkbrytning på fastigheten Klinte Klintebys 1:5
beräknas ske i den ytliga uppspruckna ca 5 m mäktiga delen av kalkberggrunden och uppgå till mindre än 100
m från brottkant (kapitel 15.1.1).
De närmast belägna brunnarna ligger i Lilla Snögrinde och på fastigheterna längs väg 141 söder om Lilla
Snögrinde på ett avstånd från planerat stenbrott av mer än 400 m. Brunnarna på fastigheterna längs väg 562
mellan Klinte och Klintebys ligger på ett avstånd av mer än 700 m, och det är drygt 500 m till brunnen vid
Hunninge gård. Brunnarna vid Lilla Solbjärge ligger mer än 1 km söder om planerat stenbrott.
Brunnarna i Stora Snögrinde och Svarvare får sitt vatten från de stora jordbruksområdena norr om planerat
täktområde. Marknivån ligger drygt 10 m högre vid stenbrottet än vid brunnarna i norr, och grundvattennivån
ligger ca 15 m högre. Brunnen på Hunninge har sitt infiltrationsområde öster och sydöst om brunnen, och
brunnarna i Lilla och Stora Solbjärge ligger i en sänka och får sin tillrinning från sidorna i väster och öster.
Brytningen i den planerade täkten sker av den ytligt liggande kalkstenen ner till ett medeldjup på 10 – 13 m
(SMA, 2017). Under kalkstenen ligger en ca 100 gånger mindre vattengenomsläpplig märgelsten och märgel,
som även förekommer ytligt under jordlagren norr om brottet (Figur 7). Grundvattenbildningen till den ”täta”
märgelstenen är liten, och ca 50% av nettonederbörden avrinner naturligt idag som ytligt grundvatten i den övre
uppspruckna delen av kalkberggrunden till Stormyr och Solbjärge (Figur 33). Omkring 25% avrinner till ytvattendraget norr om täkten och återstående ca 25% bildar djupare grundvatten i sydväst. Vid en planerad brytning av
den överst liggande kalkstenen sker således endast en marginell minskning av grundvattenbildningen då den
underliggande märgelstenen är ”tät”, förutom i sydväst där grundvattenbildningen minskar under brytperioden i
sydväst. Då brytningen i sydväst är avslutad och efterbehandling genomförd kommer grundvattenbildning åter
att ske i detta område.
Enligt Svenskt Vatten (2017) använder varje person i genomsnitt 140 liter vatten per dygn. Det innebär att ett 4personers hushåll förbrukar drygt 500 l/dygn. Med den medelavrinning som SMHI har beräknat för Klintebysområdet på 5 l/s*km2 behövs en grundvattenbildning över en area på ca 1200 m2, vilket är en cirkel med 20 m
radie vid brunnen. Om förbrukningen antas vara sju gånger så mycket som dygnsbehovet, 3500 l/dygn, behövs
en cirkelarea med radien 50 m. Brunnarna i Lilla Snögrinde har en kapacitet som vida överstiger behovet. Den
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lägsta brunnskapaciteten på 300 l/tim medger ett uttag på drygt 7000 l/dygn, dvs. 14 gånger mera än behovet
för ett 4-personers hushåll.
Den begränsade avsänkningen av grundvattennivån i kalkstenen runt planerat täktområde och den låga
grundvattenbildningen till den underliggande märgelstenen innebär att ingen brunn i omgivningen bedöms
komma att påverkas av brytning av kalksten på fastigheten Klinte Klintebys 1:5. Den planerade brytningen
kommer inte heller att medföra någon förhöjning av kloridhalten i de privata brunnarna (Bilaga B.2.17).
Kontinuerliga långtidsmätningar av grundvattennivån har gjorts i två borrhål (B2 och 16005) i den centrala delen
av planerat stenbrott och tre borrhål (16010, 16011, 16016) i den sydvästra delen samt i tre privata brunnar i
Lilla Snögrinde 1:26, 1:45 och 1:50 (Bilaga B.2.18). Mätningarna visar en avsänkning på 15 – 19 m i den
sydvästra delen från mitten av mars till slutet av augusti beroende på liten nederbörd och ingen grundvattenbildning. I den centrala delen sjunker grundvattennivån endast några meter. Vattennivån i de privata brunnarna
uppvisar samma tendens som borrhålen i den sydvästra delen, men avsänkningen är mindre. Den uppgår till ca
6 – 7 m i de närmaste brunnarna (Lilla Snögrinde 1:26 och 1:50), medan den är ca 18 m I den brunn som ligger
uppe på Klinteberget vid väg 141 (Lilla Snögrinde 1:45). I brunnen på Lilla Snögrinde 1:26 sker ingen pumpning
mellan mitten av juni och slutet av augusti. Det innebär att under dessa tre månader visar vattenytan i brunnen
den naturliga grundvattennivån i området där markytan ligger på ca +45 m. Avsänkningen av grundvattennivån
från mitten av maj till lägsta nivån i slutet av juli är ca 3,5 m. Detta kan jämföras med brunnen på uppe på Klinteberget där vattennivån sjunker med ca 7,5 m under samma period och totalt ca 18 m från högsta nivån i mitten
av mars. Vattennivån i brunnarna uppvisar dock samma mönster, medan grundvattennivån i den sydvästra
delen av planerat stenbrott ligger på samma nivå, +35 till +31 m, mellan mitten av maj till mitten av oktober,
förutom vid några tillfällen i slutet av juli och slutet av augusti med större nederbördsmängder. Det innebär att
de privata brunnarna troligtvis får sitt vatten från en annan djupare del av berggrunden på Klinteberget än den
vattenförande delen på nivån +29 m i den sydvästra delen av det planerade stenbrottet (Bilaga B.2.10).
Brunnarna i Lilla Snögrinde bedöms således få sitt vatten från grundvattenmagasin i Klinteberget, och behovet
tillgodoses genom lokal grundvattenbildning i brunnens närhet. En utebliven grundvattenbildning i den sydvästra
delen av planerat täktområde bedöms därför inte komma att påverka möjligheten till uttag av vatten från
brunnarna för privat konsumtion.

15.2

Ytvatten

De ytvattendrag som finns i omgivningen till planerat stenbrott vid Klintebys utgörs av tre mindre bäckar, en med
tillflöden söder om Stormyr som avrinner genom Lilla Solbjärge mot söder, en från Hunninge gård i norr, och en
norr om Klintebys stentäkt som avrinner via täckdike till bäck från Livsmedelsindustrin och som mynnar i
Varvsvik, Klintehamn (kapitel 9.0). Bäcken som kommer från Hunninge gård och bäcken mot söder kommer inte
att påverkas av verksamheten vid planerat stenbrott vare sig vad gäller vattenflöde eller vattenkemi, då inget
vatten kommer att släppas ut till dessa bäckar.
Under sommaren rinner inget eller väldigt lite vatten i bäcken norr om Klintebys stenbrott och i bäcken som
rinner förbi Hunninge gård och även i bäcken förbi Lilla Solbjärge. Lagring av länshållningsvatten från brytområdet i bassängen under den nederbördsrika perioden under vinter till torrperioden under sommar innebär att
det blir möjligt att skapa en högre lågvattenföring i bäcken norr om stenbrottet under torrperioden. Omfördelningen av vatten i bassängen blir mer nödvändig vid framtida klimatförändringar, där SMHI redovisar scenarier
för Gotland och Klintehamn med ökade nederbördsmängder under vinter och längre torrperioder under sommar.
De vattenanalyser som gjorts av Västra Gotlands Vattenråd (VGV) och SMA i bäcken som börjar norr om
Klintebys stentäkt och i bäcken från Hunninge gård visar på förhöjda halter av kväve från omkringliggande
jordbruksmarker (Figur 19 och Bilaga B.2.6). Kvävehalten varierar under året och är lägre under sommaren. I
bäcken från Hunninge gård varierar kvävehalten mellan 3 och 16 mg/l uppströms väg 562, där lägsta halten
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uppmättes i slutet av mars. De vattenanalyser som VGV har gjort i bäcken som går över Klintebys marker i norr
visar på kvävehalter mellan ca 3 och 15 mg/l under höst och vinter, medan halten är lägre under sommaren.
Kvävehalten i bäcken kommer inte att förändras genom utsläpp av länshållningsvatten från den planerade
bassängen vid Klintebrottet, då halterna bedöms ligga mellan ca 3 och 7 mg/l (se kapitel 14.0). Däremot
kommer sulfathalten att öka om länshållningsvatten släpps ut till bäcken.
I omgivningen till planerat stenbrott vid Klintebys ligger vidsträckta jordbruksmarker på flera hundra hektar som
behöver bevattnas under sommaren, och länshållningsvattnet kan då utgöra en viktig resurs. Om detta vatten
används för att bevattna jordbruksmarker kommer en del av kvävet och sulfaten att tas upp av växtligheten, och
behovet av natur- och konstgödsel minskar. Som exempel kan anges riktvärden för kvävegödsling av slåtteroch betesvall med gräs som uppgår till mellan 180 och 240 kg kväve per ha beroende på valltyp och växter
(Yara, 2018). Vallens behov av svavel är relativt stort och svavelgödsling är oftast en mycket lönsam åtgärd. I
försök har konstaterats en merskörd på i genomsnitt 590 mg ts/ha. En vall behöver gödslas med 15 – 30 kg
svavel/ha.
Beräkningar har gjorts av upptag av kväve och svavel vid en slåtter- och betesvall av gräs. Det antas att växtsäsongen pågår från april till oktober och att bevattning behövs under denna period, samt att vattnet tas från
bassängen i norra delen av planerat stenbrott och eventuell tillrinning under växtperioden. Om bassängen antas
vara fylld med 150 000 m3 vatten i början av växtperioden och tom i slutet, så kan ett medeluttag på drygt 8 l/s
göras. Om tillflöde till bassängen sker under växtperioden så ökar naturligtvis möjligheten till uttag av vatten
över 8 l/s. Vid antagande att allt spill av kväve från sprängmedel som beräknas uppgå till ca 600 kg/år
transporteras bort med länshållningsvattnet och att fukthalten i uttransporterad stenprodukt uppgår till mellan
3% och 5%, erhålls en kvävehalt på ca 3 – 7 mg/l beroende på länshållningsflödet. Den lägsta halten
uppkommer vid den högsta beräknade avrinningen på 6,5 l/s och km2, och den högsta halten uppkommer vid
den lägsta avrinningen på 2,8 l/s och km2 under de 19 år som SMHI har beräknat avrinningen. Kvävet i
länshållningsvattnet bedöms räcka till en areal på cirka 1 - 3 ha beroende på länshållningsflöde, fukthalt i
stenprodukt och kvävegiva (Figur 44). Vid större jordbruksarealer behövs således tillskott av natur- och
konstgödsel.
Vid en antagen årlig transport av sulfat från vittring av krossat stenmaterial på ca 60 ton erhålls en sulfathalt på
ca 300 – 700 mg/l beroende på länshållningsflödet. Svavelinnehållet i länshållningsvattnet räcker till bevattning
av en areal på omkring 300 – 1 200 ha (Figur 44). Det innebär att mindre jordbruksmarker kommer att få ett
överskott av svavel vid bevattning med länshållningsvatten. Detta överskott kommer att avrinna till närmaste
ytvattendrag eftersom jordbruksmarkerna ligger på ”tät” märgelsten, märgel och siltsten ( Figur 7)

Figur 44

Beräknad areal som får ett tillräckligt tillskott av kväve (vänster figur) och svavel (höger figur) från bevattning med
länshållningsvatten vid olika länshållningsflöde, fukthalt i produkt och kväve- respektive svavelgiva
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Behov att släppa ut vatten från bassängen till bäcken som rinner över Klintebys marker kommer att föreligga vid
större nederbördsmängder under vintern. Utsläpp från bassängen bedöms därför inte påverka kvävehalten i
bäcken i norr, medan sulfathalten kommer att öka. Om länshållningsvattnet används för bevattning av jordbruksmarker kommer kväve och sulfat att tas upp av växterna. Vid bevattning av marker med arealer över ca
500 ha bedöms allt kväve tas upp av växtligheten och sulfathalten i bäcken inte öka på ett betydande sätt.
Inget fosfor förekommer i länshållningsvatten från brytområdet eller från tvättning av sten med vatten som
återcirkuleras till bassängen.

15.3
15.3.1

Grund- och ytvattenberoende ekosystem
Stormyr

Våtmarken Stormyr i sydöstra delen av fastigheten Klinte Klintebys 1:5 består till stor del av en skyddsvärd
agmyr och en mindre del av sand som idag används som crossbana. Tillrinningsområdet för hela Stormyr är
133 ha, medan det är 109 ha för den del som utgörs av agmyr, varav 64 ha ligger inom fastigheten. För att
bevara Stormyr vid en brytning av kalksten inom fastigheten, kommer tillrinningsområdet för Stormyr som ligger
inom fastigheten och en del av fastigheten att undantas från brytning (Figur 45). Totalt uppgår området som
undantas från brytning till ca 103 ha.
Stormyr är torr under större delen av våren och sommaren, och grundvattennivån ligger ca 1 m under markytan
(Figur 46). Under höst och vinter är den täckt av vatten, och grundvattennivån ligger ca 1 m över markytan.

2

Figur 45

1

Tillrinningsområde för Stormyr och den del av Stormyr som består av agmyr samt planerat brytområde.
Rastrerat område undantas från brytning. Foto torrperiod (1) och våtperiod (2) se Figur 46
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1

2

Figur 46

Foto 1: 2017-05-12 från den öppna sandiga delen av Stormyr mot agmyren i nordöst under torrperiod
Foto 2: 2017-10-16 från stigen in mot Stormyr under våtperiod med hela myren överdämd med vatten

Då hela tillrinningsområdet för Stormyr, förutom en mindre del i nordväst, undantas från brytning kommer
tillrinningen till Stormyr inte att påverkas. Då även en zon på ca 25 m väster om kraftledningen och norr om
tillrinningsområdet undantas från brytning kommer således Stormyr även vid en framtida kalkbrytning att vara
täckt med vatten under höst till tidig vår.
Vattengenomsläppligheten väster om tillrinningsområdet uppvisar de lägsta värdena inom fastigheten och
uppgår till ca 0,5*10-6 m/s. Detta gäller de övre 3 – 5 metrarna av kalkstenen, medan den underliggande
bergmassan är tätare (kapitel 13.2). Avsänkningen av grundvattennivån vid en planerad brytning sker därför
främst i det övre genomsläppliga lagret. Väster om kraftledningen planeras brottbotten ligga drygt 10 m under
markytan. Grundvattennivån ligger ca 1,5 m under markytan vid högvatten och mellan 4,5 och 8 m under
markytan vid lågvatten. Avsänkningen av grundvattennivån vid brottkant bedöms därför bli maximalt någon
meter vid brytning under lågvattenperiod och upp till ca 5 m under högvattenperiod. I nordöst planeras
brottbotten ligga mellan ca 10 m och 15 m under markytan. Grundvattennivån ligger ca 1,5 m under markytan
vid högvatten och mellan 2,5 och 4,5 m under markytan vid lågvatten. Avsänkningen av grundvattennivån vid
brottkant bedöms därför bli maximalt ca 5 m vid brytning under lågvattenperiod och upp till drygt 5 m under
högvattenperiod.
Detta medför en begränsad avsänkning utanför brottet mot avrinningsområdet för Stormyr (kapitel 15.1.1.3).
Inga vattenförande zoner har påträffats inom fastigheten vilket innebär att tillrinningen till Stormyr inte bedöms
komma att påverkas.

15.4
15.4.1

Uppfyllande av miljökvalitetsnormer
Yt- och grundvatten

Då inget utsläpp kommer att ske mot söder och Lilla Solbjärge kommer inte miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten Snoderån-Levide att påverkas (kapitel 9.0). Bäcken som rinner förbi Hunninge gård i norr och mynnar
ut i Östersjön vid Varvsholm vid Klintehamn ingår inte i VISS.
Grundvattenförekomsten vid planerat stenbrott ingår i VISS område Mellersta Gotland - Klintehamn WA91750038 / SE637298-164664. Den har en god kvantitativ status, och den bedömda uttagsmöjligheten
anges uppgå till 6 000 – 20 000 l/h, vilket inte har stöd i SGU:s hydrogeologiska karta över Gotland (Bilaga
B.2.19). Den kvalitativa statusen är otillfredsställande beroende på att klorid och sulfat samt miljögiftet PAH inte
uppnår god kemiska status. Ingen beskrivning av trender har gjorts. Åtgärder ska vidtas för att uppnå god
kemisk status gällande klorid och sulfat samt miljögifter, men vattenmyndigheten anger att det finns risk att
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kemisk status inte uppnås till 2021. Betydande påverkanskällor anges vara förorenade områden, jordbruk och
enskilda avlopp samt vattenuttag från jordbruk, kommunal eller allmän vattentäkt och andra relevanta uttag.
Miljökvalitetsnormen för god kemisk grundvattenstatus anger ett riktvärde på 100 mg/l för klorid, 100 mg/l för
sulfat och 150 mS/m för konduktivitet. För att vända trend anges 50 mg/l för klorid, 50 mg/l för sulfat och 75
mS/m för konduktivitet.
De privata brunnarna och den temporära källan i Lilla Snögrinde har kloridhalter mindre än 15 mg/l förutom två
brunnar med förhöjda kloridhalter på 30 och 60 mg/l (Figur 47 och Bilaga B.2.20). Sulfathalten ligger under 30
mg/l förutom den temporära källan som har 40 mg/l. Halten av klorid och sulfat vid Loggarve vattentäkt är låg
och uppgår till ca 10 mg/l respektive ca 25 mg/l, förutom under senare år då kloridhalten har ökat något till ca 17
mg/l (Figur 26). Vid Mölner vattentäkt är halterna något lägre. I två borrhål (Brunn B2, Bh16001) centralt belägna
i brytområdet är klorid- och sulfathalten ca 5 mg/l respektive 15 – 20 mg/l ( Figur 47). Loggning av konduktiviteten i fem borrhål (Bh16001, 16002, 16010, 16011, 16016) och sex privata brunnar (Lilla Snögrinde 1:26, 1:46,
1:50 och Prästgården 1:5, 1:9, 1:10) visar på värden <80 mS/m längs hela borrhålen och brunnarna, vilket
innebär att kloridhalten är låg (Bilaga B.2.17).

Figur 47

Konduktivitet, klorid- och sulfathalt i privata brunnar, grundvatten i täktområde och ytvatten i omgivningen jämfört
med miljökvalitetsnormen; klorid ≤100 mg/l, sulfat ≤100 mg/l och konduktivitet ≤150 mS/m

Klorid- och sulfathalten samt konduktiviteten ligger alltså naturligt under miljökvalitetsnormen för en ”God
kemisk grundvattenstatus” inom brytområdet och i privata brunnar och vattentäkter i omgivningen. Vattenuttag
ur privata brunnar och Loggarve vattentäkt medför således förnärvarande ingen saltvatteninträngning.
Under den planerade brytperioden kommer länshållningsvatten med förhöjda halter av kväve på ca 3 – 7 mg/l
och sulfat att pumpas till bassängen i norra delen av brytområdet (kapitel 15.2). Inga förhöjda kloridhalter
bedöms uppkomma. Bassängen bedöms inte läcka till omgivande grundvattenmagasin då den ligger i relativt tät
märgelsten (kapitel 15.1.2). Vattnet i bassängen planeras komma att användas för bevattning av jordbruksmark,
vilket innebär att kväve och sulfat upptas av växterna och inget läckage förväntas ske till grundvattenförekomsten (se kapitel 14.0).
Ingenting nämns om kväve i miljökvalitetsnormen förutom att statusen är god. De privata brunnarna och den
temporära källan i Lilla Snögrinde har kvävehalter på ca 2 mg/l. I Loggarve varierar nitrathalten mellan 1 – 4
mg/l, och i Mölner är den ca 2 mg/l. I två borrhål centralt i brytområdet är kvävehalten mindre än 1 mg/l. Kvävehalten i länshållningsvattnet är lika med eller marginellt högre än vad som förekommer naturligt i omgivande
brunnar och vattentäkter. Därför kommer eventuellt utsläpp av länshållningsvatten till grundvattnet inte att
förändra dess halt av kväve.
Efter successiv efterbehandling i sydväst kommer avrinnande vatten att infiltrera till grundvattnet på större djup.
Det bedöms dock att kvaliteten på vattnet är sådan att miljökvalitetsnormen för grundvatten kommer att
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uppfyllas (kapitel 15.1.2). Brytning med slutliga bottennivåer som varierar mellan +30 och +45 m bedöms inte
komma att medföra någon saltvatteninträngning med förhöjda kloridhalter som följd (Bilaga B.2.17).

15.4.2

Östersjön, västra Gotlands kustvatten

En utredning har gjorts av IVL svenska miljöinstitutet angående miljökonsekvenser av tillförsel av länshållningsvatten till Östersjön från täktverksamhet på fastigheten Klinte Klintebys 1:5 (Bilaga B.2.21).
Miljökvalitetsnormen för Klintehamnsviken är god ekologisk status och målet är att detta skall uppnås senast
2027. Den ekologiska statusen är i dagsläget måttlig (viss.lansstyrelsen.se). Kvalitetsfaktorn växtplankton har
varit utslagsgivande vid den sammanvägda bedömningen. Vattenförekomsten anses ha övergödningsproblem,
vilket är ett generellt miljöproblem i Östersjön. Kvalitetsfaktorn Totalmängd kväve sommar har bedömts vara
måttlig baserat på en expertbedömning utifrån modellberäkningar utförda av SMHI. Kvalitetsfaktorn Totalmängd
kväve vinter har i samma expertbedömning bedömts vara god.
Havs- och Vattenmyndigheten har föreslagit att nya bedömningsgrunder (EQS) inrättas för nitratkväve (NO 3-N)
och sulfat (SO4). Bedömningsgrunden för sulfat föreslås emellertid bara gälla i inlandsvatten. Sulfat är ett
makroämne i havsvatten och koncentrationerna i Östersjöns vatten ligger på storleksordningen g/l. I bedömningsgrunden för nitratkväve föreslås gränsvärdet 11,44 mg/l. Detta värde beaktar nitratkväves potentiellt
toxiska egenskaper och skall ej sammanblandas med kväves potentiellt gödande egenskaper som hanteras
med andra bedömningsgrunder.
Vid antagande att kväveutsläppet från Klintebysbrottet är 0,6 ton/år och länshållningsflödet är 5 l/s samt att inget
vatten transporteras bort med kalkstensprodukt erhålles en utspädning på drygt 100 000 gånger efter
inblandning i primärrecipienten Klintehamnsviken. Teoretiskt ger således en nitratkvävehalt i överskottsvattnet
på 3,5 mg/l en koncentrationsförhöjning i Klintehamnsviken på <0,035 µg/l, vilket kan jämföras med gränsvärdet
för god ekologisk status för oorganiskt kväve vintertid på 53 µg/l.
Ett utsläpp av överskottsvatten av den omfattning som prognosticerats vid framtida täktverksamhet på fastigheten Klinte Klintebys 1:5 vid Klintehamn saknar betydelse för de ekologiska förhållandena i Gotlands kustvatten. Ett framtida utsläpp till Klintehamnsviken riskerar inte att försämra status i kustvattenförekomsten och
äventyrar inte heller att miljökvalitetsnormerna kan följas.

16.0 SKYDDSÅTGÄRDER
16.1

Vattenskyddsområde för Mölner reservvattentäkt

Länsväg 141 går i kanten av vattenskyddsområdet för Mölner reservvattentäkt (Figur 24 och Bilaga B.2.7).
Vägen går över Klinteberget och ligger på nivån +56 m där transportvägen från Snögrindebrottet mot söder
kommer ut på väg 141. De första 200 m mot norr sänker sig vägen ner till ca +50 m och ligger på den nivån
ända fram till avtagsvägen upp till Klintebergets utsiktspunkt. Vägen ligger i kanten av vattenskyddsområdet
utefter hela denna sträcka på ca 1200 m.
Mölner vattentäkt har sex uttagsbrunnar som ligger på nivån ca +46 m på västra sluttningen av Klinteberget.
Mellan transportvägen och brunnarna ligger en liten höjdrygg på +56 m till +58 m, och den närmsta brunnen
ligger ca 1 km sydväst om brytområdet. Mölner vattentäkt lades ner för ca 5 år sedan på grund av dålig
vattenkvalitet pga. förorening av colibakterier vid kraftiga regn. Föroreningskällan har ännu inte hittats (muntligt
Peter Olsson Hemse vattenverk, 2017). Risken för en förorening av Mölner vattentäkt orsakad av en trafikolycka
är låg. Om en olycka skulle inträffa så att diesel eller olja läcker ut på marken kommer detta att saneras så
snabbt som möjligt, och material för sanering ska finnas lätt tillgängligt i Snögrindebrottet. Personalen ska också
vara väl förtrogen med handhavandet av saneringsutrustningen.
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16.2

Stormyr

Brytning undantas på ett avstånd av ca 25 m utanför tillrinningsområdet för Stormyr. Om ytberget är mycket
uppsprucket kan en tätskärm anläggas utanför tillrinningsområdet för att minimera avsänkningen av grundvattennivån mot Stormyr. Tätskärmen kan utgöras av finkornigt material från tvättning av kalkstenen alternativt
finkornig silt från avbaningsmassor, som kompakteras i en schaktad och sprängd slits ner genom den övre
spruckna kalkstenen till ”tätt” berg.

17.0 KONTROLLPROGRAM GRUND- OCH YTVATTEN
Baserat på de undersökningar av hydrogeologiska förhållandena som gjorts inom fastigheten Klinte Klintebys
1:5, inventeringar av privata brunnar i omgivningen samt flödesmätningar och vattenprovtagning i omgivande
ytvattendrag föreslås följande kontrollprogram för grundvatten och ytvatten (Figur 48). Alla aktiviteter i kontrollprogrammet pågår redan, utom en privat brunn som tillkommer.


Inom SMA:s fastighet;
1. Kontinuerlig mätning av grundvattennivå i 5 borrhål; B2 och Bh16005 i norra och centrala delen av
planerat brytområde, samt Bh16010, Bh16011 och Bh16016 i sydvästra delen med låga
grundvattennivåer och högsta vattengenomsläppligheten (Bilaga B.2.18).
2. Vattenprovtagning i 5 borrhål (BH16001, BH16010, BH16011, BH16013 och B2 var 3-dje månad (4
ggr/år)



I privata brunnar och källa;
1. Kontinuerlig mätning av vattennivå samt vattenprovtagning en gång per år i 4 brunnar i Lilla
Snögrinde på fastigheterna Klinte Lilla Snögrinde 1:26, 1:45 och 1:50. Tillkommer Klinte Lilla
Snögrinde 1:46
2. Mätning av vattennivå och vattenprovtagning en gång per år i en brunn på Hunninge Gård
3. Flödesmätning och vattenprovtagning i temporär ”källa” på fastigheten Klinte Lilla Snögrinde 1:50 var
3-dje månad (4 ggr/år)



Kommunal vattentäkt i Loggarve; SMA följer upp kommunens egna mätningar av pumpade flöden,
vattennivåer och vattenprovtagning i produktionsbrunnarna.

För ytvatten genomförs mätning av flöde och vattenprovtagning var 3-dje månad (4 ggr/år) i tre bäckar och totalt
fyra punkter;




Norr om planerat stenbrott:
1. Bäck från Hunninge Gård i kulvert vid gärdeskant och i bäcken innan väg 562
2. Kulvert vid nuvarande kalkupplag. Kulverten ingår i ett dikningsföretag från 1944 och mynnar i
samma bäck som bäcken från Hunninge Gård, vilken slutligen mynnar i Östersjön vid Varvsholm
(Bilaga B.2.2 och B.2.3).
Söder om planerat stenbrott: Bäck norr om väg vid Solbjärge som kommer från våtmarker i norr (Bilaga
B.2.4).
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Figur 48

Kontrollprogram för brunnar, grund- och ytvatten. B=Brunn, G=Grundvatten, Y=Ytvatten
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Bilaga B.2.1:1

Aktiviteter vid tillsyn av mätutrustning vid Klintebys stenbrott
Röd text tillagd av Carl-Lennart Axelsson, Charlie A Geokonsult AB
Resultat pejlning
(m från ök rör)

Resultat pejlning
efter provtagning
(m från ök rör)

Installationsdjup
(m från ök rör)
Samma som
tidigare 19,72
Samma som
tidigare 29,48
24,32

Datum
Tid
Plats /ID
2018-10-22 10:55 Lilla Snögrinde 1:50-2

Aktivitet
Bytt till rostfri stålwire i logger (Kjell Cedergren, SMA)

2018-10-18 13:30 Lilla Snögrinde 1:45

Bytt till rostfri stålwire i logger (Kjell Cedergren, SMA)

2018-10-09 09:18 BH16016

Pejlat, tömning av logger, kontrollmätt installationsdjup.

24,28

2018-10-09 10:16 BH16011
2018-10-09 10:29 BH16010
2018-10-09 10:43 Lilla Snögrinde 1:50-2

Pejlat, tömning av logger, kontrollmätt installationsdjup.
Pejlat, tömning av logger, kontrollmätt installationsdjup.
Pejlat, tömning av logger, kontrollmätt installationsdjup.

16,42
18,96
11,46

24,12
19,99
19,72 (1:50_2) I.o.m. att divern sitter fast så går ersättningsdivern under namnet Lilla
Snögrinde 1:50_2 i Gaudi för att inte skapa problem i systemet.

2018-10-09 11:08 Lilla Snögrinde 1:45
2018-10-09 11:42 BH16005
2018-08-22 13:00 Lilla snögrinde 1:45

Pejlat, tömning av logger, kontrollmätt installationsdjup.
Tömning av barometerlogger.
Pejlat, tömning av logger som blivit avinstallerad. Återinstallation av Diver
med stålwire
Pejlat, tömning av logger. Loggern avinstalleras och återinstalleras i Lilla
Snögrinde 1:50-2
Divern har fastnat i brunnen men snöret är helt. Divern kan ej tömmas,
pumpen måste avinstalleras
Logger från Lilla Snögrinde 1:45-2 installeras i Lilla Snögrinde 1:50
Pejlat, tömning av logger. Loggern var över vattenytan under mätperioden.
Återinstallation djupare med wire
Pejlat, tömning av logger
Pejlat, tömning av logger
Baro diver, nedladdning av data
Ny "extra" logger installerad i borrhålet brevid
Pejlat, nedladdning av data
Pejlat, nedladdning av data, diver bytt
Pejlat, nedladdning av data, diver bytt
Lina till diver av, pejlat
Pejlat, nedladdning av data
Pejlat, provtagning
Lyckades ej komma fram, för blött i myren
Pejlat, provtagning
Provtaget
Inventerad, konduktivitet
Inventerad, konduktivitet
Inventerad
Inventerad
Inventerad
Pejlat, tömning av logger
Pejlat, tömning av logger
Pejlat, tömning av logger

18,03

29,48 Saknas data mellan 2018-08-22 12:00 och 2018-08-24 kl 00:00

17,12

29,48 Avstånd till loggern kontrollmätt 2018-10-09 (CLA)

2018-08-22 13:30 Lilla snögrinde 1:45-2
2018-08-22 15:30 Lilla snögrinde 1:50
2018-08-22 16:00 Lilla snögrinde 1:50-2
2018-08-22 14:50 BH16010
2018-08-22 14:15 BH16011
2018-08-22 13:50 BH16016
2018-05-30
BH16005
2018-05-30
Lilla snögrinde 1:45-2
2018-05-29
BH16010
2018-05-29
BH16011
2018-05-29
BH16016
2018-05-29
Lilla snögrinde 1:45
2018-05-29
Lilla snögrinde 1:50
2018-03-09
BH16001
2018-03-09
BH16013
2018-03-09
B2
2018-03-09
Hunninge gård 1:16
2018-03-09
Prästgården 1:5
2018-03-09
Prästgården 1:10
2018-03-09
Prästgården 1:4
2018-03-09
Prästgården 1:6
2018-03-09
Lilla snögrinde 1:5 & 1:17
2018-03-08
BH16010
2018-03-08
BH16011
2018-03-08
BH16016

Kommentarer
Kl.10.55 satte jag ner loggern med ny rostfri vajer o klammer vid
Torpvred
Loggern uppdragen ca. kl. 13.30 och bytt till rostfri wire och wirelås.
Lade den nya wiern brevid bredvid den gamla
Divern sitter förmodligen över eller i nivå med grundvattennivån. Det är
också svårt att få ner både diver och pejl. Ner till ca 13 m är hålet rakt,
efter det känns det som att hålet böjer av och böjen blir skarpare vid ca
22,5 m. Dock hörde tydligt "plums" vid nedsänkning av logger. Kan vara
berg i vägen som lossnat? Röret bör kollas med kamera.

17,10

19,72 Avstånd till loggern kontrollmätt 2018-10-09 (CLA)
19,99 Avstånd till loggern kontrollmätt 2018-10-09. Förlängning av wiren med
ca 0,5 m (CLA)
24,12 Avstånd till loggern kontrollmätt 2018-10-09 (CLA)
24,32 Avstånd till loggern kontrollmätt 2018-10-09 (CLA)

20,27
16,68
24,48

17,5971 Mail från <Fredrik.Pettersson@geometrik.se> 2018-09-11 09:10
19,32
17,10
24,43
17,63
10,98
3,00

3,81

3,24

5,23

12,57
10,20
14,71

Geometrik i Stockholm AB
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2018-03-08
2018-03-08
2018-03-08
2018-03-08
2018-03-08
2018-03-08
2018-03-08
2018-03-08
2017-12-11
2017-11-21
2017-11-21
2017-11-21
2017-11-21
2017-11-21
2017-11-21
2017-11-21
2017-11-21

Lilla snögrinde 1:45
Lilla snögrinde 1:50
Lilla snögrinde 1:26
Lilla snögrinde 1:46
Prästgården 1:9
Prästgården 1:3
Lilla snögrinde 1:40
Lilla snögrinde 1:44
Hunninge kulvert
BH16001
BH16002
BH16010
BH16011
BH16016
BH16016
BH16011
Lilla snögrinde 1:45

Provtaget, Installation av Diver s/n AF235
Installation Diver s/n AF277, inventerad, konduktivitet
Inventerad, konduktivitet
Inventerad, konduktivitet
Inventerad, konduktivitet
Inventerad
Brunnen ej funnen, ej inventerad, snötäckt mark
Inventerad
Flödesmätning med saltmetoden
pejlat, konduktivitet
pejlat, konduktivitet
pejlat, konduktivitet, tryckloggning, infiltrationstest
konduktivitet
konduktivitet
pejlat, tryckloggning, infiltrationstest
pejlat, tryckloggning, infiltrationstest
Provtaget

13,25
6,94

17,2731 Mail från <Fredrik.Pettersson@geometrik.se> 2018-09-11 09:10
29,7228 Mail från <Fredrik.Pettersson@geometrik.se> 2018-09-11 09:10

2,05
1,60
10,08

9,99

19,4634 Mail från <Fredrik.Pettersson@geometrik.se> 2018-09-11 09:10

12,95
9,53

12,95
8,77

24,3722 Mail från <Fredrik.Pettersson@geometrik.se> 2018-09-11 09:10
24,038 Mail från <Fredrik.Pettersson@geometrik.se> 2018-09-11 09:10
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Aktiviteter vid tillsyn av mätutrustning vid Klintebys stenbrott
Röd text tillagd av Carl-Lennart Axelsson, Charlie A Geokonsult AB

Datum
Tid
2018-03-09
2017-11-21
2018-03-09
2017-11-21
2018-05-30
2018-10-09 11:42
2017-11-21
2018-03-08
2018-05-29
2018-08-22 14:50
2018-10-09
2017-11-21
2017-11-21
2018-03-08
2018-05-29
2018-08-22
2018-10-09
2018-03-09
2017-11-21
2017-11-21
2018-03-08
2018-05-29
2018-08-22
2018-10-09

Plats /ID
B2
BH16001
BH16001
BH16002
BH16005
BH16005
BH16010
BH16010
BH16010
BH16010

10:29 BH16010
BH16011
BH16011
BH16011
BH16011
14:15 BH16011
10:16 BH16011
BH16013
BH16016
BH16016
BH16016
BH16016
13:50 BH16016
09:18 BH16016

2018-03-09
2017-12-11
2018-03-08
2018-03-08
2018-03-08
2017-11-21
2018-03-08
2018-05-29
2018-08-22 13:00

Hunninge gård 1:16
Hunninge kulvert
Lilla snögrinde 1:26
Lilla snögrinde 1:40
Lilla snögrinde 1:44
Lilla snögrinde 1:45
Lilla snögrinde 1:45
Lilla snögrinde 1:45
Lilla snögrinde 1:45

2018-10-09 11:08 Lilla Snögrinde 1:45
2018-10-18 13:30 Lilla Snögrinde 1:45
2018-05-30
Lilla snögrinde 1:45-2
2018-08-22 13:30 Lilla snögrinde 1:45-2
2018-03-08

Lilla snögrinde 1:46

Aktivitet
Pejlat, provtagning
pejlat, konduktivitet
Pejlat, provtagning
pejlat, konduktivitet
Baro diver, nedladdning av data
Tömning av barometerlogger.
pejlat, konduktivitet, tryckloggning, infiltrationstest
Pejlat, tömning av logger
Pejlat, nedladdning av data
Pejlat, tömning av logger. Loggern var över vattenytan under mätperioden.
Återinstallation djupare med wire
Pejlat, tömning av logger, kontrollmätt installationsdjup.
konduktivitet
pejlat, tryckloggning, infiltrationstest
Pejlat, tömning av logger
Pejlat, nedladdning av data, diver bytt
Pejlat, tömning av logger
Pejlat, tömning av logger, kontrollmätt installationsdjup.
Lyckades ej komma fram, för blött i myren
konduktivitet
pejlat, tryckloggning, infiltrationstest
Pejlat, tömning av logger
Pejlat, nedladdning av data, diver bytt
Pejlat, tömning av logger
Pejlat, tömning av logger, kontrollmätt installationsdjup.

Provtaget
Flödesmätning med saltmetoden
Inventerad, konduktivitet
Brunnen ej funnen, ej inventerad, snötäckt mark
Inventerad
Provtaget
Provtaget, Installation av Diver s/n AF235
Lina till diver av, pejlat
Pejlat, tömning av logger som blivit avinstallerad. Återinstallation av Diver
med stålwire
Pejlat, tömning av logger, kontrollmätt installationsdjup.
Bytt till rostfri stålwire i logger (Kjell Cedergren, SMA)
Ny "extra" logger installerad i borrhålet brevid
Pejlat, tömning av logger. Loggern avinstalleras och återinstalleras i Lilla
Snögrinde 1:50-2
Inventerad, konduktivitet

Resultat pejlning
Resultat pejlning efter provtagning Installationsdjup
(m från ök rör)
(m från ök rör)
(m från ök rör)
3,24
5,23
2,05
3,00
3,81
1,60

10,08
12,57
19,32
20,27

9,99

9,53
10,20
17,10
16,68
16,42

8,77

12,95
14,71
24,43
24,48
24,28

12,95

18,03

17,10

Geometrik i Stockholm AB

19,4634 Mail från <Fredrik.Pettersson@geometrik.se> 2018-09-11 09:10

19,99 Avstånd till loggern kontrollmätt 2018-10-09. Förlängning av wiren med
ca 0,5 m (CLA)
19,99

18,96

13,25
17,63
17,12

Kommentarer

24,038 Mail från <Fredrik.Pettersson@geometrik.se> 2018-09-11 09:10

24,12 Avstånd till loggern kontrollmätt 2018-10-09 (CLA)
24,12

24,3722 Mail från <Fredrik.Pettersson@geometrik.se> 2018-09-11 09:10

24,32 Avstånd till loggern kontrollmätt 2018-10-09 (CLA)
24,32 Divern sitter förmodligen över eller i nivå med grundvattennivån. Det är
också svårt att få ner både diver och pejl. Ner till ca 13 m är hålet rakt,
efter det känns det som att hålet böjer av och böjen blir skarpare vid ca
22,5 m. Dock hörde tydligt "plums" vid nedsänkning av logger. Kan vara
berg i vägen som lossnat? Röret bör kollas med kamera.

17,2731 Mail från <Fredrik.Pettersson@geometrik.se> 2018-09-11 09:10
29,48 Avstånd till loggern kontrollmätt 2018-10-09 (CLA)
29,48
Samma som
tidigare 29,48
17,5971

Saknas data mellan 2018-08-22 12:00 och 2018-08-24 kl 00:00
Loggern uppdragen ca. kl. 13.30 och bytt till rostfri wire och wirelås.
Lade den nya wiern brevid bredvid den gamla
Mail från <Fredrik.Pettersson@geometrik.se> 2018-09-11 09:10

Bilaga B.2.1:2

2018-08-22 16:00 Lilla snögrinde 1:50-2
2018-10-09 10:43 Lilla Snögrinde 1:50-2

Inventerad
Installation Diver s/n AF277, inventerad, konduktivitet
Pejlat, nedladdning av data
Divern har fastnat i brunnen men snöret är helt. Divern kan ej tömmas,
pumpen måste avinstalleras
Logger från Lilla Snögrinde 1:45-2 installeras i Lilla Snögrinde 1:50
Pejlat, tömning av logger, kontrollmätt installationsdjup.

2018-10-22 10:55 Lilla Snögrinde 1:50-2

Bytt till rostfri stålwire i logger (Kjell Cedergren, SMA)

2018-03-09
2018-03-08
2018-03-09
2018-03-09
2018-03-09
2018-03-08

Inventerad, konduktivitet
Inventerad
Inventerad
Inventerad, konduktivitet
Inventerad
Inventerad, konduktivitet

2018-03-09
2018-03-08
2018-05-29
2018-08-22 15:30

Lilla snögrinde 1:5 & 1:17
Lilla snögrinde 1:50
Lilla snögrinde 1:50
Lilla snögrinde 1:50

Prästgården 1:10
Prästgården 1:3
Prästgården 1:4
Prästgården 1:5
Prästgården 1:6
Prästgården 1:9

6,94
10,98

29,7228 Mail från <Fredrik.Pettersson@geometrik.se> 2018-09-11 09:10

-

11,46

19,72 Avstånd till loggern kontrollmätt 2018-10-09 (CLA)
19,72 (1:50_2) I.o.m. att divern sitter fast så går ersättningsdivern under namnet Lilla
Snögrinde 1:50_2 i Gaudi för att inte skapa problem i systemet.
Samma som
tidigare 19,72

Geometrik i Stockholm AB

Kl.10.55 satte jag ner loggern med ny rostfri vajer o klammer vid
Torpvred
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Aktivitetsdagbok fältarbete Klintebys stenbrott
Torsdag 8 mars
 Fältstationer: BH 16016, BH 16011.
 Privata brunnar: Lilla Snögrinde 1:45, Lilla Snögrinde 1:50, Lilla Snögrinde 1:26, Klinte Prästgården 1:3,
Lilla Snögrinde 1:40, Lilla Snögrinde 1:44, Klinte Prästgården 1:9.
 Avvikelser: BH 16011, BH 16016 och Lilla Snögrinde 1:50 = provtagning ej möjlig, Klinte Prästgården 1:3 =
Konduktivitetsloggning ej möjlig, Lilla Snögrinde 1:40 = brunn ej funnen, ej konduktivitetsloggning,
Lilla Snögrinde 1:44 = ej tillgång till borrhålet, ej konduktivitetsloggning
Fredag 9 mars
 Fältstationer: BH 16001, BH 16013, BH B2.
 Privata brunnar: Klinte Prästgården 1:10, Klinte Prästgården 1:6, Klinte Prästgården 1:5, Klinte Prästgården 1:4,
Lilla Snögrinde 1:5 + 1:17, Hunninge gård 1:16
 Avvikelser: BH 16013 = Lyckades ej nå fram till borrhål, Klinte Prästgården 1:6 = borrhålet ej tillgängligt,
Klinte Prästgården 1:4 = Borrhål ej tillgängligt i dagsläget, Lilla Snögrinde 1:5 + 1:17 = borrhål ej åtkomligt.

Översikt borrhål Klintebys stenbrott
Borrhål
BH 16001
BH 16010
BH 16011
BH 16013
BH 16016
ÅF Brunn 2

Datum
2018-03-09
2018-03-08
2018-03-08
2018-03-09
2018-03-08
2018-03-09

Tid
08:44
14:37
14:02
09:28
13:13
09:45

Peiljat
Diver
djup (m) nedladdad
3,00 m
12,57 m
Ja
10,20 m
Ja
14,71 m
Ja
3,24 m
-

Vattenprover
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja

Kommentar
För djupt för vår pump
För djupt för vår pump
Vi lyckades inte ta oss fram till borrhålet, ta med vadarstövlar
För djupt för vår pump
Danelko logger, ej våran

Geometrik i Stockholm AB
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Brunnsinventering Klinte

Fastighet
Klinte Prästgården 1:3
Klinte Prästgården 1:4
Klinte Prästgården 1:5
Klinte Prästgården 1:6
Klinte Prästgården 1:9
Klinte Prästgården 1:10
Lilla snögrinde 1:5 + 1:17
Lilla snögrinde 1:26
Lilla snögrinde 1:26 gårdsplan
Lilla snögrinde 1:26 Källan
Lilla snögrinde 1:40
Lilla snögrinde 1:44
Lilla snögrinde 1:45
Lilla snögrinde 1:46
Lilla snögrinde 1:50
Lilla snögrinde 1:50 källa
Hunninge gård 1:16

Datum
2018-03-08
2018-03-09
2018-03-09
2018-03-09
2018-03-08
2018-03-09
2018-03-09
2018-03-08

Tid
15:30
11:30
10:53
10:23
16:21
10:03
12:00
10:17

2018-03-08
2018-03-08
2018-03-06
2018-03-08
2018-03-08
2018-03-08

09:45
16:05
08:15
17:11
11:12

2018-03-09 12:30

Sweref99
Sweref99
Använda koordinater SGU Brunnsarkiv
E
N
Koordinater
694823
6363968 E 694823, N 6363968
694928
6363582 E 694335, N 6363994
694928
6363462
694998
6363410
694836
6363909 E 694836, N 6363909
695017
6363356
694718
6364578
695153
6363908 E 695086, N 6363942
695154
6363825
Finns ingen källa
694936
6363911 E 694936, N 6363911
694907
6363973 E 694907, N 6363973
694875
6364063 E 694875, N 6364030
695080
6363905 E 695078, N 6363899
695189
6363832 E 695196, N 6363818
695441
6363807
696575
6364662
<100 m, <250 m
SGU Brunnsarkiv
Anders C GPS+"Hitta"
Osökert läge
Transformerade Geometrik

Måste transformeras
Geometrik
Koordinater
Ej tillgång borrhålet
E 334163, N6362248
E 334187, N6362176
Ej tillgång borrhålet

Diverinstallation
Ej möjlig
Svåråtkomlig, ej utförd
Svår
Ej möjlig
Möjlig
E 334237, N6362065 Möjlig
E 334046, N 6363308 Ej möjlig
E 334421, N 6362603 Möjlig

Brunnen ej funnen
Ej tillgång borrhålet
E 334157, N 6362782
E 334348, N 6362606
E 334450, N 6362524

Geometrik i Stockholm AB

Ej möjlig
Utförd, AF235
Möjlig, enkel
Utförd, AF277

Kondukdivitetsloggning
Ej möjlig
Svåråtkomlig, ej utförd
Utförd
Ej möjlig
Utförd
Utförd
Ej möjlig
Utförd
Ej möjlig
Utförd
Utförd, kl 18:30

Pejlad
Max
vatten- pejlbart
nivå (m) djup (m)
12,28
13,6
10,45
9,06

26,8
38,5
26
36,91

13,25
12,12
6,94

59
43,3
23

Kompletteringar från SGU B

Bilaga B.2.1:4

SGU
Topokarta
Beräknad
Rördia- VattenBrunnsarkiv Marknivå Brunnsbotten meter
prov
djup (m)
(m ö.h.)
(m ö.h.)
(mm)
taget
36
51
15
41
25
-16
ca 100
45
50
5
100
100
100
100
55
45
-10
50

57
33
59
45
65

49
49
49
45
43

-8
16
-10
0
-22

- kl 13:05
Nej
Nej
140
Ja
120
Ja
100
Nej

25
51
26
mpletteringar från SGU Brunnsarkiv och LMV Topokarta

Ja

Geometrik i Stockholm AB
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Kommentar
Vi har kikat ned under brunnslocket. Mycket gammal tätning och isolering. Ej tillgång till själva brorrhålet. Ägarna uppger att de har mycket god vattenkvalitet. Ej saltsmak.
Brunnen täckt av betong, endast litet inspektionshål. Ägaren vill vara med i kontrollprogram och kan tänka sig att bygga om brunnen för bättre åtkommst. Enda fastboende famlijen där.
Brunnen vattenfylld upp till överkant rör.
Brunnen gick att öppna, men borrhålet var ordentligt igentejpat och gick inte att komma åt.
Lättillgänglig brunn. Ägare okänd
Svårt att komma ned i borrhålet, förmodligen nådde vi ej botten.
Kommer ej åt brunnshålet
Tungt brunnslock
Fotodokumentation och film finns.
Brunn ej funnen, vattenutkastare finnes men endast sommarvatten
Brunnen funnen, men pump och tank måste demonteras för att komma åt hålet, Endast sommarvatten
Diver installerad: s/n AF235
Ägaren har stora problem med finmaterial i vattnet, speciellt i samband med sprängning i brottet. Se mer info i det separata Excel arket.
Tungt brunnslock, svårt att komma ned i brunnen pga tvinnade slangar. Vi kom ej ned med provtagningspumpen och det var svårt även med Diver.
Endast vattenprov, taget ur vattenutkastare

Geometrik i Stockholm AB
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Brunnar att uppmärksamma från inventering mars 2018
Det var två brunnar som vi bedömde som extra intressanta då vi genomförde inventeringen.
1. Lilla Snögrinde 1:46
Ägare: Fredrik Wengberg, tel: 073-976 48 75
Djup 46 meter enligt ägaren. Vi nådde ned till 43,3 meter, men det bör vara på pumpen som
skall hänga på 44 meters djup.
Diameter: 120 mm
Vattennivå 12,12 meter
Diverinstallation: Möjlig, enkel.
Koordinater: E334348, N 6362606
Övriga kommentarer:
Ägaren har problem med att vattnet innehåller mycket finmaterial. Silar till tvättmaskin och
kranar måste tömmas varje vecka. I samband med sprängningar i brottet (vid 2 tillfällen), så har
vattnet blivit mycket grumligt. Detta har skett ca 2 dagar efter sprängningen. Vi har fått se bilder
på det grumliga vattnet efter sprängning.
Brunnen är relativt ny borrad och placerad helt intill det gamla borrhålet.
Borrhålet är mycket lättillgängligt och lämpar sig väl för installation och provtagning.
Konduktivitetsmätning samt vattenprovtagning genomfördes.
2. Klinte Prästgården 1:4
Ägare: Marcus Kerslow och Julia Åkesson
Diverinstallation: Ej möjlig i dagsläget, men ägaren är villig att åtgärda detta.
Koordinater: E 334163, N 6362248
Övriga kommentarer:
Ingen hemma, men vi fick hjälp att lokalisera brunnen via ett telefonsamtal till ägaren.
Detta är de enda fastboende i Klinte Prästgården och om det finns möjlighet så vill de gärna vara
med i kontrollprogrammet.
I dagsläget är brunnen endast tillgänglig via ett litet (ca 1 dm) inspektionshål. Ägaren är dock
villig att bygga om och göra brunnen tillgänglig om det krävs för att få vara med i
kontrollprogrammet. Ägarna är oroliga för vattensituationen i samband med verksamheten i
brottet.

Geometrik i Stockholm AB
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Charlie A Geokonsult AB

Vattenprovtagning Västra Gotlands Vattenråd

Bilaga B.2.3

Vattenprovtagning VGV 2011 – 2014 och SMA 2017. Fyllda cirklar visas i grafer

8
7A
9
7B

Y1

Y2
30 l/s

7
6
5

5

5

5A

6
5B

2011
2012
2013
Y3

2014
2017 SMA

Charlie A Geokonsult AB

Bilaga B.2.4:1
Våtmarker norr om Sölbjärge
Enligt Länsstyrelsens sammanställning av dikningsföretag vid Klintehamn gjordes dikning i bäcken som
rinner genom jordbruksmark vid Lilla Solbjärge (Bilaga 11?). Vattenprov tas i bäcken innan passage av
vägen. Enligt Lantmäteriets karta kommer bäcken från Lillmyr, men ingen förbindelse visas med Stormyr
(Figur 1). Enligt bybor har dock en kanal grävts mellan Lillmyr och Stormyr, möjligtvis i samband med
dikningsföretaget av bäcken genom jordbruksmarken vid Lilla Solbjärge. Lantmäteriets ortofoto visar på
en möjlig tolkning av en grävd kanal (Figur 2).
Levidebäcken som börjar norr om Lilla Solbjärge utgör biflöde till Snoderån, som rinner ut i Östersjön.

Dikningsföretag

Figur 1

Topografisk karta som visar våtmarker norr om Lilla Solbjärge. Blå pil visa dikningsföretag i bäcken där vattenprov tas (röd
cirkel)

Charlie A Geokonsult AB
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Figur 2

Ortofoto som visar en möjlig tolkad kanal mellan Stormyr och Lillmyr. Vattenprov tas i bäcken innan passage av väg (röd
cirkel). Blå pilar visar fotoriktningar i Figur 3 - Figur 5

Vid fältarbete av SMA (Tobias Skarphagen) 2017-11-09 kontrollerades ev. förbildelse mellan Stormyr och Lillmyr
samt med bäcken som rinner genom Lilla Solbjärge. Stormyr var full av vatten men det fanns ingen grävd kanal
utan endast ett diffust utläckage i söder genom det övre marklagret bestående av torv och gräs (Figur 3 och Figur
4). Vid Lillmyr däremot finns en väl markerad bäckfåra som rinner från södra delen av Lillmyr genom jordbruksmarken ner förbi Lilla Solbjärge (Figur 5).

Charlie A Geokonsult AB
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Figur 3

Vänster: Vy över Stormyr från skogsbilvägen i SV mot ev. utlopp i SÖ. Höger: Diffust utlopp från Stormyr i S mot N över myren
(Foto 2017-11-09 Tobias Skarphagen)

Charlie A Geokonsult AB
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Figur 4

Diffust utläckage från Stormyr mot söder genom skogsridå (Foto 2017-11-09 Tobias Skarphagen)

Charlie A Geokonsult AB
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Figur 5

Vänster: Vy över utlopp från Lillmyr i söder mot myren i norr. Höger: Bäck från Lillmyr mot söder och jordbruksmarken
(Foto 2017-11-09 Tobias Skarphagen)

Charlie A Geokonsult AB
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Figur 6

Vattenprovtagning i bäck söder om Lillmyr innan passage av väg (Foto 2017-10-16 Carl-Lennart Axelsson)

Charlie A Geokonsult AB
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Klintebys dikningsföretag år 1944
I information från Riksarkivet (Akt nr: 09-VTF-FLF429) beskrivs ett dikningsföretag vid Klintebys som
ansöktes av godsägare Otto Grimlund för torrläggning av ett område samt även för att bättre möjliggöra
avledandet av vatten till nedanförliggande magasin, som projekterats för en blivande bevattningsanläggning.

Bilaga B.2.5:2
Dikningsföretaget fick förlängd genomförandetid till 31 december 1952, och avsynades och förordades till
godkännande 19 november 1953.

Bilaga B.2.5:3
Länsstyrelsen Gotlands län har lagt in dikningsföretag vid Klintehamn, där även den bäck som rinner genom
jordbruksmarker vid Solbjärge söder om planerat kalkbrott finns med.

Bilaga B.2.5:4
En tolkning av öppna och kulverterade ytvattendrag norr om planerat kalkbrott redovisas på Lantmäteriets
ortofoto. Blå rektangel är damm. Röda cirklar visar vattenprovtagning och svart cirkel visar flödesmätning.

Bilaga B.2.5:5

Vattenprovtagning i kulvert vid kalkhögar (Foto 2017-10-16 Carl-Lennart Axelsson)

Flödesmätning i kulvert. Övre vänster: Ihällande av saltlösning. Övre höger: Mätning av konduktivitet
(Foto 2017-10-16 Carl-Lennart Axelsson)

2011-01-01
2011-03-03
2011-05-03
2011-07-03
2011-09-02
2011-11-02
2012-01-02
2012-03-02
2012-05-02
2012-07-02
2012-09-01
2012-11-01
2013-01-01
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2013-11-01
2014-01-01
2014-03-03
2014-05-02
2014-07-02
2014-09-01
2014-11-01
2015-01-01
2015-03-03
2015-05-03
2015-07-02
2015-09-01
2015-11-01
2016-01-01
2016-03-02
2016-05-02
2016-07-01
2016-08-31
2016-10-31
2016-12-31
2017-03-02
2017-05-02
2017-07-02
2017-08-31
2017-10-31
2017-12-31
2018-03-02

NO3-N (mg/l)

Halter av näringsämnen i ytvatten

22

20

Punkt 5
Punkt 6
Punkt 7
Kulvert täkt
Kulvert Hunninge

Charlie A Geokonsult AB

Hunninge bäck uppströms väg 562
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Vattenanalyser Västra Gotlands Vattenråd och SMA
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PO4-P (mg/l)

Halter av näringsämnen i ytvatten

1,2

Punkt 5
Punkt 6
Punkt 7
Kulvert täkt
Kulvert Hunninge

Charlie A Geokonsult AB

Hunninge bäck uppströms väg 562
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1,4

Vattenanalyser Västra Gotlands Vattenråd och SMA
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Charlie A Geokonsult AB

Mölner och Loggarve vattentäkter – Vattennivå, klorid, sulfat och nitrat

Charlie A Geokonsult AB

Bilaga B.2.8:1

Mölner och Loggarve vattentäkter – Vattennivå, klorid, sulfat och nitrat

Charlie A Geokonsult AB

Bilaga B.2.8:2

Mölner och Loggarve vattentäkter – Vattennivå, klorid, sulfat och nitrat

Charlie A Geokonsult AB

Bilaga B.2.8:3

Mölner och Loggarve vattentäkter – Vattennivå, klorid, sulfat och nitrat

Charlie A Geokonsult AB

Bilaga B.2.8:4
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SGU:s kartvisare Brunnar
Brunn
A
B
C

ID SGU

1
2
3
4
5
6

68290023
992034397
68200016
914526095
68290022
68200074

7
8
9

Ort/Fastighet
Svarvare 1:3 ?
Hunninge 1:34 ?
Prästgården 1:5

Borrdatum

Hushåll

Diameter Foderrör Totaldjup Brunnsbotten Jorddjup Vattenmängd Grundvattennivå Marknivå Grv.nivå Avstånd
(mm)
(m)
(m)
(m ö.h.)
(m)
(l/tim)
(m under m.y.)
(m ö.h.) (m ö.h.)
(m) Anmärkning
5,9
28
22
Gvy. mätt av ÅF 2015-10-03 Tab.2. Projekt-ID 50217
5,1
28
23
Gvy. mätt av ÅF 2015-10-03 Tab.2. Projekt-ID 50218
45
5
50
Brunnsinfo. & Vattenanalys saknas. Brunnen har
varit torr 2 ggr sedan 1980 vid inflyttning

Hushåll, Fritidshus
Hushåll, Fritidshus

1952
1992-07-15
1977-05-xx
2014-03-25

165

Hushåll, Fritidshus

1979-10-30

114

4,5
5
6
1
6

Hushåll, Fritidshus

1988-05-09
1930
1988-05-10

115

3

11

988030227 Lilla Snögrinde 1:44
68290021 Lilla Snögrinde 1:40
68200228 Prästgården 1:3
68290020
Prästgården 1:9
68290024 Hunninge Gård 1:16

12

68200122

Stora Snögrinde 1:13

Energibrunn

1983-10-21

13
14
15
16
17
18
19
40
41
42
43
44
45
20

915621906
915621875
905239539
68290015
986251056
68290058
68290057
905240040
905240032
68200207
68200206
908026560
68200073
68200196

Klintehamn
Klintehamn
Foodmark Sweden
L. Solberga
Klintehamn
St Solberga
St Solberga
Klintehamn 1:218 ?
Klintehamn 1:218 ?
Prästgården 1:1
Prästgården 1:1
Klinte Kyrkskolan 1:3
Prästgården 1:4
Prästgården 1:13

Annan användning
Annan användning
Industri(-vatten)

2015-11-10
2015-11-10
2004-12-30
1900
1987-04-13
1938
1944
2005-01-15
2005-01-07
1987-06-20
1987-06-20
2007-11-09
1979-08-08
1993-06-21

47
48
49
50
22

68290019
68290017
68290018
68290013
910543012

Mölner, Svarvare 1:3
Mölner, Mulde 1:49
Mölner 1:19 ?
Mölner, Prästgården 1:1
KLINTE VALLE 1:84
Energibrunn

10

51 68200075
52 68290028
53 997065990
BRUNNSLÄGEN
1 - 10
11
12 - 15
16 - 19
22, 40 - 41, 51 - 53
42 - 50

Lilla Snögrinde 1:50
Lilla Snögrinde 1:50
Lilla Snögrinde 1:26
Lilla Snögrinde 1:46
Lilla Snögrinde
Lilla Snögrinde 1:45

Användning

KLINTE VALLE 1:84
VALLA
KLINTE VALLE 1:18

Hushåll, Fritidshus
Hushåll

Hushåll, Fritidshus

Energibrunn
Energibrunn
Energibrunn
Energibrunn
Energibrunn
Hushåll, Fritidshus
Hushåll, Fritidshus

Hushåll, Fritidshus
Större lantbruk

57
65
55
45
60
59

-12
-22
-10
0
-13
-10

2
1,5
1,5
1
1
1,5

33
57
36

16
-8
15

0,2
0,5
2

21

30

25

26

0

9

80

-48

6

2400

115
115

6
6
3
6
1
0,5
12
15
18
19,5
6
7
3

8
10
12
42,5
21
6
12
-160
-160
-94
-159
-156
-16
-8

0,3
0,3
1,5
4
1,3
1
0,5
10
10
17
19
1,5
5
1

0
0
600

115

23
21
15
5,5
27
42
36
183
183
115
180
180
41
38
25
40,4
40
47
230

11
-14,4
-5
0
-210

2,7
0
0
3

18,5
5
16

1,5
8
-3

4
1
4

165

115

3

1944

140
140
114
140

150
150

2,7

1953
2010-01-04

140

6

1980-03-21

114

6

1955

115

5

1200
720
300

5
19
23
15

1200

29

45
43
45
45
47
49

10
9

49
49
51

1200
3000

51

33

670

48

460

6,5

32

26

550

300
3000

12
13

13
17

640
640
820
440
650
740
860
1 280
1 280
1 250
1 250
1 140
1 120
1 060

18
23
2

36
26
35
47
20

36
26
17
24
18

990
1 110
1 020
750
1 610

5,5
3
4

20
13
13

14,5
10
9

1 610
1 820
1 830

1,8
0,5
7
10

1000
60

1200

Lilla Snögrinde
Hunninge
Stora Snögrinde
Lilla Solbjärge
Norr om Klinteberget
Västra sidan av Klinteberget

Charlie A Geokonsult AB

630
580
700

51

3
3

900

39
42

18

1800
6000

5000
3000

20

290
330
460
460
500
680

2,63

31
31
27
48
48
48
48
23
23
21
21
24
25
30

600

40
24
22
30

46
47,5
41
38

18
18

Nivådatum 1953-07-21
Salthaltigt vatten enl. brunnsägare, samråd 171024
Nivådatum 1977-05-23
Vatten på 26 m. Nivådatum 2014-03-25
Vatten vid 56 och 57 m. Något salt i botten vid
blåsning 1500 l/tim. Nivådatum 1979-10-31
Vatten på 19 m 300 l/tim. På 30 m 1200 l/tim
Nivådatum 1953-07-21

Mätt av Terra Fogdestam 2017-6-20. Gvy ca 1 m u
my. mätt av fastighetsägaren mitten av maj 2017
Vatten på 77 m. 3800 mg klorid /l, vid blåsning 1
timme 1200 l/tim
Inget vatten
Inget vatten

Jorddjup enligt geologiska kartan 1 - 5 m
Jorddjup enligt geologiska kartan 1 - 5 m

Hålet cementerat 38 till 28 m. Hålet fortfarande
något bräckt efter tryckning. Saltvatten på 37 m

30 m SV Högvattenreservoir
30 mg/l Cl 20 m under my. 500 mg/l Cl 80 m under
my. 800 mg/l Cl 230 m under my.
Vatten vid 17 m. Vid 0,5 timmars blåsning 1200 l/tim
120 l/tim före tryckning. Rensning av brunn
Saltvatten

Bilaga B.2.9:2

SGU:s kartvisare Brunnar
Brunn ID SGU
1 68290023
2 992034397
3 68200016
4 914526095
5 68290022
6 68200074
7 988030227
8 68290021
9 68200228
10 68290020
11 68290024
12 68200122
13 915621906
14 915621875
15 905239539
16 68290015
17 986251056
18 68290058
19 68290057
40 905240040
41 905240032
42 68200207
43 68200206
44 908026560
45 68200073
20 68200196
(46)
47 68290019
48 68290017
49 68290018
50 68290013
22 910543012
51 68200075
52 68290028
53 997065990
BRUNNSLÄGEN
1 - 10
11
12 - 15
16 - 19
22, 40 - 41, 51 - 53
42 - 50

Ort/Fastighet
Lilla Snögrinde 1:50
Lilla Snögrinde 1:50
Lilla Snögrinde 1:26
Lilla Snögrinde 1:46
Lilla Snögrinde
Lilla Snögrinde 1:45
Lilla Snögrinde 1:44
Lilla Snögrinde 1:40
Prästgården 1:3
Prästgården 1:9
Hunninge Gård 1:16
Stora Snögrinde 1:13
Klintehamn
Klintehamn
Foodmark Sweden
L. Solberga
Klintehamn
St Solberga
St Solberga
Klintehamn 1:218 ?
Klintehamn 1:218 ?
Prästgården 1:1
Prästgården 1:1
Klinte Kyrkskolan 1:3
Prästgården 1:4
Prästgården 1:13

BrunnsVattenGrv.nivå Vatten/Salt
djup (m) mängd (l/h) (m u.my.) på (m u.my.)
57
5
65
1200
19
55
720
23
45
300
15
26
60
59
1200
29
56 och 57
33
1200
19 och 30
57
10
36
3000
9
12 och 34
21
18
25
2,63
80
2400
6,5
77
23
0
21
0
15
600
5,5
1,8
27
600
0,5
42
7
36
10
183
183
115
1800
3
180
6000
3
180
41
300
12
38
3000
13
37

Mölner, Svarvare 1:3
Mölner, Mulde 1:49
Mölner 1:19 ?
Mölner, Prästgården 1:1
KLINTE VALLE 1:84
KLINTE VALLE 1:84
VALLA
KLINTE VALLE 1:18
Lilla Snögrinde
Hunninge
Stora Snögrinde
Lilla Solbjärge
Norr om Klinteberget
Västra sidan av Klinteberget

25
40,4
40
47
230
18,5
5
16

1000
60
5000
3000
900
1200

18
23
2
5.5
3
4

Lagerföljd Berg nr1
0 - 2 meter: SANDMYLLA
0 - 1,5 meter: MOR_N
0 - 1,5 meter: MYLLA-LERA

Mäktighet (m)
2
1,5
1,5

Lagerföljd Berg nr2
2 - 57 meter: KST-M_RGELST
1,5 - 28 meter: KALKSTEN
1,5 - 55 meter: KALKBERG MM

Mäktighet (m) Lagerföljd Berg nr3
55
26,5 28 - 65 meter: KALKSTEN
53,5

0 - 1 meter: SAND-MYLLA
0 - 1,5 meter: GR_VD BRUNN
0 - 0,2 meter: MATJORD
0 - 0,5 meter: GRUS-SAND
0 - 2 meter: JORD
0 - 0,5 meter: SAND

1
1,5
0,2
0,5
2
0,5

1 - 60 meter: KALKSTEN
1,5 - 8,5 meter: KALKBERG
0,2 - 30 meter: KALKBERG
0,5 - 57 meter: KALKSTEN
2 - 27 meter: KALKBERG
0,5 - 21 meter: KALKSTEN

59
7
29,8
56,5
25
20,5

0 - 0,5 meter: MATJORD

0,5

0,5 - 3 meter: SAND

2,5

0 - 17 meter: LERA
0 - 19 meter: LERA

17
19

17 - 115 meter: KALKBERG
19 - 180 meter: KALKBERG

98
161

0 - 5 meter: GR_VD BRUNN
0 - 1 meter: GRUS

5
1

5 - 32 meter: KALKBERG
1 - 38 meter: KALK-M_RGEL

27
37

25 ?
2,5
11
15
3
0,5
1
4

- 25 meter:
2,5 - 2,7 meter: MOR_NLERA
11 - 40 meter: M_RGEL
15 - 33 meter: LERIG KST
3,0 - 46,0 meter: KALKSTEN VIT
0,5 - 4 meter: BRUNLERA
1 - 5 meter: SANDKALKSTEN
4 - 16 meter: KALK, M_RGEL
GEOLOGI - VATTENFLÖDE
Kalksten / Lerig kalksten
Kalksten och märgelsten
Märgelsten / Lersten

0?
0,2
29
18
43
3,5
4
12

0 - meter: JO
0 - 2,5 meter: GROVT GRUS
0 - 11 meter: KALKSTEN
0 - 15 meter: KALKSTEN
80 och 230 0 - 3,0 meter: Morän
17
0 - 0,5 meter: MATJORD
0 - 1 meter:
0 - 4 meter: MOR_N
Saltvatten

Charlie A Geokonsult AB

Mäktighet (m) Lagerföljd Berg nr4

Mäktighet (m)

37

8,5 - 59 meter: M_RGELSTEN
30 - 33 meter: M_RGELSTEN

50,5
3

27 - 36 meter: M_RGELSTEN

9

3 - 6 meter: LERA

3

32 - 41 meter: M_RGELSTEN

6 - 80 meter: M_RGELSTEN

74

35 - 47 meter: LERIG KST

12

9

2,7 - 40,4 meter: BERG

37,7

33 - 35 meter: LERSTEN
46,0 - 230,0 KALKSTEN GRÅ
4 - 18,5 meter: M_RGELSTEN

2
184
14,5

Bilaga B.2.10

Charlie A Geokonsult AB

Bilaga B.2.11:1
Källa på Fastigheten Lilla Snögrinde 1:50 som avrinner i öppet dike och täckdike till
fastigheten Lilla Snögrinde 1:26 (Foton tagna 2018-04-15 Carl-Lennart Axelsson)

SMA:s fastighet Klintebys 1:4

Källa A
B
Liten damm C
Lilla Snögrinde 1:50

Öppet dike mellan källa A och liten damm C

B

Källa A

Charlie A Geokonsult AB

Liten damm C

Bilaga B.2.11:2
Källa A

Liten damm C

Täckdike mellan liten damm C och damm på fastigheten Lilla Snögrinde 1:26

Lilla Snögrinde 1:50

Liten damm C

Charlie A Geokonsult AB

Bilaga B.2.11:3

Betongring

Lilla Snögrinde 1:26

Damm

Lilla Snögrinde 1:50

Damm med betongring på Lilla Snögrinde 1:26

Betongring

Charlie A Geokonsult AB

Email från Markus Torpvret, Lilla Snögrinde 1:50, med film av källan i januari 2018 Bilaga B.2.11:4
Från: Markus Torpvret [mailto:markus@torpvret.se]
Skickat: den 13 februari 2018 19:24
Till: Kristina Emilsson <kristina.emilsson@ewen.se>
Kopia: Elin <elin_torpvret@hotmail.com>; gotland@lansstyrelsen.se; fredrik.gustafsson@lansstyrelsen.se;
regiongotland@gotland.se
Ämne: Ang SMA Minerals täktansökan Klinte Klintebys 1:4
Hej!
Bland de synpunkter som vi skickade in gällande vår gård Klinte Lilla Snögrinde 1:50 efter samrådsmötet,
daterad 2017-11-05, skriver vi under punkt 9 och 10 om ett vattendrag som försörjer vår brye med vatten
och att den planerade täktens påverkan på detta måste utredas.
Vi bifogar här en kort film som vi filmade i januari och som visar hur mycket vatten det rör sig om .
Koordinaterna till vattendraget är https://maps.google.com/?q=57.37495,18.25079
Vattendraget ligger endast ett 100-tal meter västerut från den planerade täkten. Hur kommer vattnet att
påverkas av en djupare och större täkt?
Vänliga hälsningar
Elin & Markus Torpvret
Nedan visas urklipp av två bilder från filmen

Början av filmen: källan och början på bäck.

Slutet av filmen: bäckens utflöde mot jordbruksmark

Film av Geometrik på damm vid Lilla Snögrinde 1:26 den 8 mars 2018

Bilaga B.2.11:5

Geometrik gjorde fältbesök vid Klinte och brunnsinventering i Lilla Snögrinde 8 – 9 mars 2018. Den 8 mars
inventerades brunn vid Lilla Snögrinde 1:26 samt en kort film och foton togs vid damm.
Nedan visas urklipp av två bilder från filmen och ett foto

Början av filmen: damm med betongring.

Slutet av filmen: låg topografi väster om dammen

Foto från dammen mot källan vid Lilla Snögrinde 1:50 i skogskanten ca 250 m från Snögrinde stenbrott

Vattenanalys i källa vid Lilla Snögrinde 1:50

Ämne
Turbiditet
Färg (410 nm)
pH
Temperatur vid pH-mätning
Alkalinitet
Konduktivitet
Klorid
Sulfat
Fluorid
COD-Mn
Ammonium
Ammonium-nitrogen (NH4-N)
Fosfat (PO4)
Fosfatfosfor (PO4-P)
Nitrat (NO3)
Nitrat-kväve (NO3-N)
Nitrit (NO2)
Nitrit-nitrogen (NO2-N)
NO3/50+NO2/0,5
Kväve N
Totalhårdhet (°dH)
Natrium Na (end surgjort)
Kalium K (end surgjort)
Kalcium Ca (end surgjort)
Järn Fe (end surgjort)
Magnesium Mg (end surgjort)
Mangan Mn (end surgjort)
Koppar Cu (end surgjort)
Oljeindex

Provnummer
Provtagningsdag
Provpunkt
Ankomstdag
Provets märkning
Djup
Ämnes-ID
Enhet
3120000115222
FNU
3120000113212
mg Pt/l
3120000115167
35460000406685
°C
3120000108782 mg HCO3/l
3120000113565
mS/m
35460000384275
mg/l
3120000112087
mg/l
3120000112056
mg/l
3120000060536
mg O2/l
3120000148528
mg/l
3120000110445
mg/l
3120000148526
mg/l
3120000113203
mg/l
3120000148522
mg/l
3120000110477
mg/l
3120000148520
mg/l
3120000112021
mg/l
3120000148524
mg/l
3120000148947
mg/l
3120000132243
°dH
65570000670424
mg/l
65570000670932
mg/l
65570000670967
mg/l
3120000129912
mg/l
65570000670534
mg/l
3120000130064
mg/l
3120000129896
mg/l
3120000125602
mg/l

Bilaga B.2.11:6

177-2018-02240090
2018-02-22
2018-02-24
Källa Lilla snögrinde 1:50

0,55
12
8
23
300
59
14
40
< 0,20
4,6
< 0,010
< 0,010
< 0,020
< 0,0050
7,1
1,6
< 0,0070
< 0,0020
<1,0
1,8
17
5,8
1,2
100
0,01
12
0,0019
0,00033
< 0,10

Bilaga B.2.12

YEAR SWEREF99-E

SWEREF99-N

RL RÖR
(m ö.h.)

2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

?
6364390,2601
6363418,0617
6362539,1898
6362764,9738
6363169,3444
6363847,9376
6364076,1560
6363766,5121
6363775,8557
6362928,6320
6363094,6269
6363498,8978
6364126,0968
6363394,8199
6363562,0771
6363279,7568
6363226,6775
6362808,5873
6364059,928
6364535,587
6364483,480

42,00

RL Markhöjd Rörlängd DEPTH
(m ö.h.)
(m)
(m)

Bottennivå
(m ö.h.)

Borrhål

Bh16001
Bh16002
Bh16003
Bh16004
Bh16005
Bh16006
Bh16007
Bh16008
Bh16009
Bh16010
Bh16011
Bh16012
Bh16013
Bh16014
Bh16015
Bh16016
Bh16017
B2
B3
B1

?
695995,1451
695976,8861
696429,7018
696337,4868
696169,2288
695889,2637
695798,9230
696685,3618
696344,9746
695536,7044
695667,8382
695562,6521
696245,9772
696562,4522
697052,2560
697275,1299
695409,9762
695959,4082
696046,8184
696092,834
695873,986

55,79
50,22
50,61
53,22
54,68
52,23
51,58
52,17
52,26
53,74
50,89
48,33
49,03
51,39
53,17
55,14
52,67
53,74
43,970
42,541

51,54
55,62
50,13
50,45
53,08
54,50
52,11
51,46
51,94
52,08

48,11
48,85
51,21
53,02

0,22
0,18
0,18
0,15

53,39
43,67
42,31

0,35
0,3
0,23

Mail Magnus Johansson 2017-08-15 15:38

Brottbotten äldre kalkbrott
Dagbrottssjö

0,17
0,09
0,16
0,14
0,18
0,12
0,12
0,23
0,18

12,00
40,00
52,00
50,60
17,60
23,60
20,60
20,60
20,60
23,60
20,70
20,60
25,40
25,00
25,50
25,00
25,30
25,00
25,70
31
23
21

30,00
3,79
-0,38
33,01
29,62
34,08
31,63
30,98
28,57
31,56
33,14
25,49
23,33
23,53
26,39
27,87
30,14
26,97
22,74
20,97
21,54

Gvy (m u.rök)
Gvy (m u.rök) Gvy (m u.rök)
ÅF hösten 2015 170512 AC+CL 170807 AC+CL
2017-05-12
2017-08-07
3,20
4,65
11,06
12,14
12,20
12,20
6,08
8,04
2,26
4,05
0,74
1,89
1,26
2,00
1,45
2,28

4,12
4,1
16,82

20,25
17,10
0,61
0,52
0,87
1,78
24,45
10,16
3,53
1,59

19,12
17,01
1,27
1,13
1,53
3,59
24,40
10,19
4,56
2,13

ÅF tabell 3, 2016-05-27, Projekt-ID 50217

46
44

Mätning alla borrhål

Charlie A Geokonsult

Bilaga B.2.12

Gvy (m u.rök)
170814 MJ
2017-08-14

2,1
2,39

Gvy (m u.rök)
170817 TS
2017-08-17

Gvy (m u.rök)
171016 TS+CLA
2017-10-06

1,45

12,15
8,01

1,25

1,62
5,07
4,88

1,32
1,21
1,6
3,7
8,64

1,1
3,9
Logger B2

Gvy (m u.rök)
171121 Golder
2017-11-21

Diff Gvy (m u.rök)
170512-170807

Anmärkning

Gvy (m ö.h)
ÅF hösten 2015

Bortschaktat
Bh15002

Bortschaktat
4,79

2,05
2,10
2,35
12,25

Gvy (m u.rök)
171106/09 TS
2017-11-06

1,33
3,91

1,43
2,04
2,36
1,80
0,62
0,74
1,08
7,82
9,89
8,74
0,16
0,00
0,61
0,68
12,73
5,19

2,05
1,60

10,08
8,77

12,95

1,04
3,65
Logger Bh16005+B2

Slugtest/Konduktivitet

Charlie A Geokonsult

-1,45
-1,08
0,00
-1,96
-1,79
-1,15
-0,74
-0,83
1,13
0,09
-0,66
-0,61
-0,66
-1,81
0,05
-0,03
-1,03
-0,54

Igensatt 170512
Lerigt klucklod

Flödar över 171109

Avsänks långsamt
Låg i brottet

49,62
39,87
25,72
ÅF tabell 3

Gvy (m ö.h)
170512
2017-05-12
52,59
39,16
38,41
47,14
52,42
51,49
50,32
50,72
33,49
33,79
47,72
48,51
50,52
51,39
30,69
42,51
50,21
42,38

Mätning alla borrhå

Bilaga B.2.12

Gvy (m ö.h)
170807
2017-08-07
51,14
38,08
38,41
45,18
50,63
50,34
49,58
49,89
34,62
33,88
47,06
47,90
49,86
49,58
30,74
42,48
49,18
41,84

Gvy (m ö.h)
170814-17
2017-08-14/17

Gvy (m ö.h)
171016
2017-10-06

Gvy (m ö.h)
171106/09
2017-11-06

Gvy (m ö.h)
171121 Golder
2017-11-21

K-värde
(m/s)

51,00

54,34

54,36
48,18
48,25
51,42

53,74
48,62

0,64*10-6
4,2*10-6
4,2*10-6
0,52*10-6
0,5*10-6

38,46
45,21
50,18
49,48
49,78
40,01

51,97

50,64
48,67
46,01

47,01
47,82
49,79
49,47
46,50

42,64
38,64

Mätning alla borrhål

51,61
50,84
51,09
44,44
43,85
42,15
48,17
49,03
50,78
52,49
42,41
47,48
42,93
38,89

43,66
42,12

42,19

0,018*10-6
4,5*10-6
0,015*10-6
4,8*10-6
11*10-6
8,8*10-6
3,8*10-6
3,6*10-6
0,42*10-6

Borrinformation
Zon (m) Zon (m ö.h.)

1,30
0-1,8
4
1-1,5

54,49
50,22-48,42
46,61
52,22-51,72

3

48,58

2,50

2,2*10-6
5,8*10-6
8,6-11,6
0,17*10-6
0,006*10-6
0,004*10-6

Logger Bh16005+B2

48,39

Charlie A Geokonsult

14,25-17,5
0-2,6
0-1
20

35,97-32,72
50,6-48,0
53,22-52,22
34,68

0-1,25
0-2,6
21,50

52,26-51,01
53,74-51,14
29,39

1-1,4
1,1-1,4
14,6-16,0

48,03-47,63
50,29-49,99
38,57-37,17

44,07-41,07

Borrprotokoll "Tappat
spolvatten"

Regnat natten till 17/8
Svag stigning av gvy.

Borrinfo./Kärnkartering
Zon (m)
Zon (m ö.h.)

Kärnförlust/Kalkstensbitar
Väldigt
Sprickigt
Spricka, lera?

1 ( 3)
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Bilaga B.2.13

SMA Mineral AB. PM avseende genomförda
slugtester av borrhål på fastigheten Klinte Klintebys
1:5, Gotlands kommun

Utförda arbeten
På uppdrag av SMA Mineral AB har s.k. slugtester utförs i sexton stycken
kärnborrhål och ett hammarborrhål inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5
för att bedöma berggrundens hydrauliska konduktivitet. Ett slugtest i ett
borrhål innebär i korthet att vattennivån i borrhålet mäts varefter vatten
hälls i borrhålet så att vattennivån stiger. Registrering av den förhöjda
vattennivån görs och avsänkningsförloppet till ursprungsnivån (före vattenpåfyllnad) mäts i förbestämda tidsintervall. De undersökta borrhålens lägen
framgår av nedanstående figur 1. Fältarbetena genomfördes 2017-05-12--13
samt 2017-08-07--08 i samarbete mellan Charlie A Geokonsult AB och
Grundvattenråd EF. Den 21 november 2017 gjordes tre nya slugtester i
borrhålen 16010, 16011 och 16016 av Geometrik AB. Testerna i maj och
augusti 2017 gjordes vid låga grundvattenivåer medan testerna i november
utfördes då grundvattennivåerna var höga efter riklig nederbörd.
Vid arbetet i maj och augusti 2017 gjordes totalt 17 tester, varav fyra tester
med manuella mätningar av grundvattennivån med s.k. klucklod och klocka
och tretton stycken med hjälp av s.k. logger (tryckgivare med tidsregistrering). Utvärderingen av erhållna mätresultat har gjorts enligt Bouwer &
Rice, 1976 (A slug test for determining hydraulic conductivity of unconfined
aquifers with completely or partially penetrating wells, Water Resources
Research, v.12, p.423 - 428) och programvaran Aquifer Win32 (Environmental
Simulations Inc., Rumbaugh, D.R. och Rumbaugh, J.O., 1999- 2003).
Resultat och diskussion
Resultaten av de genomförda slugtesterna redovisas dels i tabell 1, dels i
bilagorna 13:1 - 13:21.
Vid mätningarna konstaterades att tillfört vatten inledningsvis sjönk undan
snabbt i flertalet av de undersökta borrhålen. Den snabba initiala undansjunkningen av vattennivån kräver tätare avläsning av nivån i början av
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Bilaga B.2.13

testet, vilket medför svårigheter vid de manuella mätningarna. Även med
loggermätning kan den tidiga undansjunkningen delvis ha missats eftersom
tidsintervallet mellan mätningarna var 20 sek.

Fig 1. Klinte Klintebys 1:5. Redovisning av utförda hydraultester i undersökningsborrhål
I borrhålen 16001, 16005, 16006, 16007, 16008, 16012, 16013, 16014 och
16015 bedöms de beräknade konduktivitetsvärdena representera de ytliga
delarna av kalkstenen och i 16002, 16003, 16010, 16011, 16016 de undre
delarna av kalkstenslagerföljden. Borrhålen 16004 och 16017 intar något av
en mellanställnng i det att de konduktiva partierna synes börja mellan 6
resp. 10 m under markytan.
Beträffande borrhål B2 görs tolkningen att den redovisade hydrauliska
konduktiviteten representerar de övre delarna av kalkstenslagerföljden
under 6 m djup, då foderrör har satts mellan 0 och 6 m.
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Tabell 1. Resultat av utförda slugtester inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5. Borrhålen
16010, 16011och 16016 har slugtestats vid två tillfällen, förutom i maj och augusti
2017 vid låga grundvattennivåer även i november 2017 då grundvattennivåerna var
höga. * Grundvattennivå vid slugtest i augusti.
Borrhål
K = kärnborrning
H=
hammarborrning
U = underbilaga
16001, K, U 1
16002, ", U 2
16003, ", U 3
16004, ", U 4
16005, ", U 5
16006, ", U 6
16007, ", U 7
16008, ", U 8
16010, ", U 9, U 21
16011, ", U 11, U 20
16012, ", U 12
16013, ", U 13
16014, ", U 14
16015, ", U 15
16016, ", U 16, U 19
16017, ", U 17
B2, H, U 18

Grundvattennivå
m u rök före
test

Borrhålsdjup
m u my

Hydraulisk
konduktivitet, m/s

3,20
12,14*
12,20*
6,08
2,25
0,73
1,26
1,45
19,12*/10,08
17,01*/8,77
0,65
0,51
1,53*
3,59*
24,40*/12,95
10,19*
3,53

52,00
50,60
17,60
23,60
20,60
20,60
20,60
23,60
20,60
25,40
25,00
25,50
25,00
25,30
25,00
25,70
31

1.1*10-6
4,2*10-6
4,2*10-6
5,8*10-7
5,5*10-7
1,7*10-8
4,5*10-6
1,5*10-6
4,8*10-6
1,1*10-5
8,8*10-6
3,8*10-6
3,6*10-6
4,2*10-7
2,2*10-6
5,8*10-6
1,5*10-7

maj/aug -17 nov -17

3,1*10-6
1,1*10-5

6,3*10-6

L=logger
K=klucklod
Y=ytlig konduktivitet
D=djup konduktivitet
? = oklar konduktivitet
L, Y
L, D
L, D
L, Y
L, Y
M, Y
M, Y
L, Y
L, D
L. D
M, Y
M, Y
L, Y
L, Y
L, D
L, D
L, ?

SMA Mineral, Klintebys 1:4. Slugtest av Bh 16001
1

10

LEGEND
Hydraulic Conductivity

1.07003e-006 m/sec

0

Displacement (m)

10

-1

10

-2

10

0.00

1340.20

2680.40

4020.60

Time (sec)

5360.80

6701.00

Underbilaga 12:1

-3

10

SMA Mineral, Klintebys 1:4. Slugtest av Bh 16002
1

10

LEGEND

Displacement (m)

Hydraulic Conductivity

4.18358e-006 m/sec

0

10

-1

10

0.0

40.2

80.4

120.6

Time (sec)

160.8

201.0

Underbilaga 12:2

-2

10

SMA Mineral, Klintebys 1:4. Slugtest av Bh 16003
1

10

LEGEND

Displacement (m)

Hydraulic Conductivity

4.16558e-006 m/sec

0

10

0.0

4.2

8.4

12.6

Time (sec)

16.8

21.0

Underbilaga 12:3

-1

10

SMA Mineral, Klinte. Slugtest av 16004
1

10

LEGEND
Hydraulic Conductivity

5.81624e-007 m/sec

0

Displacement (m)

10

-1

10

-2

10

0.00

696.20

1392.40

2088.60

Time (sec)

2784.80

3481.00

Underbilaga 12:4

-3

10

SMA Mineral, Klintebys 1:4. Slugtest av Bh 16005
1

10

LEGEND
Hydraulic Conductivity

5.53369e-007 m/sec

0

Displacement (m)

10

-1

10

-2

10

0.00

804.20

1608.40

2412.60

Time (sec)

3216.80

4021.00

Underbilaga 12:5

-3

10

SMA Mineral, Klinte. Slugtest av 16006
0

10

LEGEND

Displacement (m)

Hydraulic Conductivity

1.74494e-006 m/sec

-1

10

-2

10

0.00

480.20

960.40

1440.60

Time (sec)

1920.80

2401.00

Underbilaga 12:6

-3

10

SMA Mineral, Klinteby. Slugtest av Bh 16007
0

10

LEGEND

Displacement (m)

Hydraulic Conductivity

4.49702e-006 m/sec

-1

10

-2

10

0.0

96.2

192.4

288.6

Time (sec)

384.8

481.0

Underbilaga 12:7

-3

10

SMA Mineral, Klintebys 1:4. Slugtest av Bh 16008
0

10

LEGEND

Displacement (m)

Hydraulic Conductivity

1.45926e-006 m/sec

-1

10

-2

10

0.00

704.20

1408.40

2112.60

Time (sec)

2816.80

3521.00

Underbilaga 12:8

-3

10

SMA Mineral, Klintebys 1:4. Slugtest av Bh 16010

(maj 2017)

1

10

LEGEND
Hydraulic Conductivity

4.75341e-006 m/sec

0

Displacement (m)

10

-1

10

-2

10

0.0

160.2

320.4

480.6

Time (sec)

640.8

801.0

Underbilaga 12:09

-3

10

SMA Mineral, Klintebys 1:4. Slugtest av Bh 16011

(maj-2017)

1

10

LEGEND
Hydraulic Conductivity

1.09167e-005 m/sec

0

Displacement (m)

10

-1

10

-2

10

0.0

92.2

184.4

276.6

Time (sec)

368.8

461.0

Underbilaga 12:10

-3

10

SMA Mineral, Klintebys 1:4. Slugtest av Bh 16012
0

10

LEGEND

Displacement (m)

Hydraulic Conductivity

8.80101e-006 m/sec

-1

10

-2

10

0.0

108.2

216.4

324.6

Time (sec)

432.8

541.0

Underbilaga 12:11

-3

10

SMA Mineral, Klintebys 1:4. Slugtest av Bh 16013
0

10

LEGEND

Displacement (m)

Hydraulic Conductivity

3.7997e-006 m/sec

-1

10

-2

10

0.0

48.2

96.4

144.6

Time (sec)

192.8

241.0

Underbilaga 12:12

-3

10

SMA Mineral, Klintebys 1:4. Slugtest av Bh 16014
1

10

LEGEND
Hydraulic Conductivity

3.56522e-006 m/sec

0

Displacement (m)

10

-1

10

-2

10

0.0

72.2

144.4

216.6

Time (sec)

288.8

361.0

Underbilaga 12:13

-3

10

SMA Mineral, Klintebys 1:4. Slugtest av Bh 16015
0

10

LEGEND

Displacement (m)

Hydraulic Conductivity

4.22938e-007 m/sec

-1

10

-2

10

0.00

264.20

528.40

792.60

Time (sec)

1056.80

1321.00

Underbilaga 12:14

-3

10

SMA Mineral, Klintebys 1:4. Slugtest av Bh 16016

(maj 2017)

1

10

LEGEND
Hydraulic Conductivity

2.21761e-006 m/sec

0

Displacement (m)

10

-1

10

-2

10

0.00

272.20

544.40

816.60

Time (sec)

1088.80

1361.00

Underbilaga 12:15

-3

10

SMA Mineral, Klintebys 1:4. Slugtest av Bh 16017
1

10

LEGEND
Hydraulic Conductivity

5.75141e-006 m/sec

0

Displacement (m)

10

-1

10

-2

10

0.0

124.2

248.4

372.6

Time (sec)

496.8

621.0

Underbilaga 12:16

-3

10

SMA Mineral, Klinteby 1:4. Slugtest av B2
0

Displacement (m)

10

-1

10

-2

10

LEGEND
1.52798e-007 m/sec

10

0.00

1168.20

2336.40

3504.60

Time (sec)

4672.80

5841.00

Underbilaga 12:17

Hydraulic Conductivity

-3

SMA Mineral, Klintebys 1:4. Slugtest av Bh 16016 (nov 2017)
1

10

LEGEND
Hydraulic Conductivity

6.26792e-006 m/sec

0

Displacement (m)

10

-1

10

-2

10

0.0

136.2

272.4

408.6

Time (sec)

544.8

681.0

Underbilaga 12:18

-3

10

SMA Mineral, Klintebys 1:4. Slugtest av Bh 16010 (nov 2017)
1

10

LEGEND

Displacement (m)

Hydraulic Conductivity

3.1129e-006 m/sec

0

10

0.00

205.20

410.40

615.60

Time (sec)

820.80

1026.00

Underbilaga 12:20

-1

10

SMA Mineral, Klintebys 1:4. Slugtest av Bh 16011 (nov 2017)
1

10

LEGEND
Hydraulic Conductivity

1.0704e-005 m/sec

0

Displacement (m)

10

-1

10

-2

10

0.0

156.2

312.4

468.6

Time (sec)

624.8

781.0

Underbilaga 12::19

-3

10

Bilaga B.2.14:1

Charlie A Geokonsult AB

Bilaga B.2.14:2

Charlie A Geokonsult AB

Bilaga B.2.14:3

Charlie A Geokonsult AB

Bilaga B.2.14:3

Charlie A Geokonsult AB

Bilaga B.2.14:4

Charlie A Geokonsult AB

Bilaga B.2.14:4

Charlie A Geokonsult AB

Bilaga B.2.15:1
Kärnborrningsprotokoll_Klinte
Datum: 17.6.2016 Område: Klinte Borrhål: 16001 Jordborrning (m):
Flytt:
#RÖR
Rörlängd (m) Total längd (m)
3,0
1
Krör
3,0
3,0
2
1
6,0
3
2
3,0
9,0
4
3
3,0
12,0
5
4
3,0
15,0
6
5
3,0
18,0
7
6
3,0
21,0
8
7
3,0
24,0
9
8
3,0
27,0
10
9
3,0
30,0
11
10
3,0
33,0
12
11
3,0
36,0
13
12
3,0
39,0
14
13
3,0
42,0
15
14
3,0
45,0
16
15
3,0
48,0
17
16
3,0
51,0
18
17
3,0
54,0
Anmärkningar: Ludvika Borrteknik AB_Micke&Ronnie

AV-Mått
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
2,0

0 Casing (m):

Borrdjup
2,6
5,6
8,6
11,6
14,6
17,6
20,6
23,6
26,6
29,6
32,6
35,6
38,6
41,6
44,6
47,6
50,6
52,0

1,5 Casinkrona: 1 Vatten:

-

Anmärkning
Spolvatten försvann vid 1,3m

Börjar få högt mottryck i hål, pga lera?

End of hole, 8 Lådor

Kärnborrningsprotokoll_Klinte
Datum: 17.6.2016 Område: Klinte Borrhål: 16002 Jordborrning (m):
Flytt:
2h
#RÖR
Rörlängd (m) Total längd (m)
3,0
1
Krör
3,0
2
3,0
3
1
3,0
6,0
4
2
3,0
9,0
5
3
3,0
12,0
6
4
3,0
15,0
7
5
3,0
18,0
8
6
3,0
21,0
9
7
3,0
24,0
10
8
3,0
27,0
11
9
3,0
30,0
12
10
3,0
33,0
13
11
3,0
36,0
14
12
3,0
39,0
15
13
3,0
42,0
16
14
3,0
45,0
17
15
3,0
48,0
18
16
3,0
51,0
Anmärkningar: Ludvika Borrteknik AB_Micke&Ronnie

0,7 Casing (m):

AV-Mått

Borrdjup

1,2
1,05
0,95
0,85
0,75
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
2,0

1,8
4,95
8,05
11,15
14,25
17,5
20,6
23,6
26,6
29,6
32,6
35,6
38,6
41,6
44,6
47,6
50,6

1,5 Casinkrona: 1 Vatten:

Anmärkning
Inget spolvatten. Väldigt sprickigt

Kärnförlust: 0,15m

End of hole, 8 Lådor

-

Bilaga B.2.15:2
Kärnborrningsprotokoll_Klinte
Datum: 18.6.2016 Område: Klinte Borrhål: 16003 Jordborrning (m):
Flytt:
1h

1
2
3
4
5
6

#RÖR
Krör
1
2
3
4
5

Rörlängd (m)
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

Total längd (m)
3,0
6,0
9,0
12,0
15,0
18,0

AV-Mått
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

0,9 Casing (m):

Borrdjup
2,6
5,6
8,6
11,6
14,6
17,6
EOH

1,5 Casinkrona: 1 Vatten:

-

Anmärkning
Lite sprickigt i början
Tappat spolvatten vid ca. 4m

3 Lådor

Anmärkningar: Ludvika Borrteknik AB_Micke&Ronnie

Kärnborrningsprotokoll_Klinte
Datum: 19.6.2016 Område: Klinte Borrhål: 16004 Jordborrning (m):
Flytt:
1h

1
2
3
4
5
6
7
8

#RÖR
Krör
1
2
3
4
5
6
7

Rörlängd (m)
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

Total längd (m)
3,0
6,0
9,0
12,0
15,0
18,0
21,0
24,0

Anmärkningar: Ludvika Borrteknik AB_Micke&Ronnie

AV-Mått
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

0 Casing (m):

Borrdjup
2,6
5,6
8,6
11,6
14,6
17,6
20,6
23,6
EOH

1,5 Casinkrona: 1 Vatten:

-

Anmärkning
Väldigt sprickigt första metern
Tappat spolvatten ca 1-1,5m
Spolvatten åter till och från, från ca 8m

4 Lådor

Bilaga B.2.15:3
Kärnborrningsprotokoll_Klinte
Datum: 19.6.2016 Område: Klinte Borrhål: 16005 Jordborrning (m):
Flytt:
1h

1
2
3
4
5
6
7
8

#RÖR
Krör
1
2
3
4
5
6

Rörlängd (m)
3,0

Total längd (m)
3,0

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

6,0
9,0
12,0
15,0
18,0
21,0

AV-Mått
2,3
0,75
0,65
0,55
0,4
0,4
0,4
0,4

0,5 Casing (m):

Borrdjup
0,7
2,25
5,35
8,45
11,6
14,6
17,6
20,6
EOH

1,5 Casinkrona: 1 Vatten:

-

Anmärkning

Spricka, lera vid 20m?
4 Lådor

Anmärkningar: Ludvika Borrteknik AB_Micke&Ronnie

Kärnborrningsprotokoll_Klinte
Datum: 20.6.2016 Område: Klinte Borrhål: 16006 Jordborrning (m):
Flytt:
1h

1
2
3
4
5
6
7

#RÖR
Krör
1
2
3
4
5
6

Rörlängd (m)
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

Total längd (m)
3,0
6,0
9,0
12,0
15,0
18,0
21,0

Anmärkningar: Ludvika Borrteknik AB_Micke&Ronnie

AV-Mått
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

0 Casing (m):

Borrdjup
2,6
5,6
8,6
11,6
14,6
17,6
20,6
EOH

1,5 Casinkrona: 1 Vatten:

Anmärkning

4 Lådor

-

Bilaga B.2.15:4
Kärnborrningsprotokoll_Klinte
Datum: 20.6.2016 Område: Klinte Borrhål: 16007 Jordborrning (m):
Flytt:
1h

1
2
3
4
5
6
7

#RÖR
Krör
1
2
3
4
5
6

Rörlängd (m)
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

Total längd (m)
3,0
6,0
9,0
12,0
15,0
18,0
21,0

AV-Mått
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

0 Casing (m):

Borrdjup
2,6
5,6
8,6
11,6
14,6
17,6
20,6
EOH

1,5 Casinkrona: 1 Vatten:

-

Anmärkning
Tappat spolvatten, ca 3m

4 Lådor

Anmärkningar: Ludvika Borrteknik AB_Micke&Ronnie

Kärnborrningsprotokoll_Klinte
Datum: 20.6.2016 Område: Klinte Borrhål: 16008 Jordborrning (m):
Flytt:
1h

1
2
3
4
5
6
7
8

#RÖR
Krör
1
2
3
4
5
6
7

Rörlängd (m)
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

Total längd (m)
3,0
6,0
9,0
12,0
15,0
18,0
21,0
24,0

Anmärkningar: Ludvika Borrteknik AB_Micke&Ronnie

AV-Mått
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

0,5 Casing (m):

Borrdjup
2,6
5,6
8,6
11,6
14,6
17,6
20,6
23,6
EOH

1,5 Casinkrona: 1 Vatten:

Anmärkning

4 Lådor

-

Bilaga B.2.15:5
Kärnborrningsprotokoll_Klinte
Datum: 20.6.2016 Område: Klinte Borrhål: 16009 Jordborrning (m):
Flytt:
1h

1
2
3
4
5
6
7
8

#RÖR
Krör
1
2
3
4
5
6

Rörlängd (m)
3,0

Total längd (m)
3,0

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

6,0
9,0
12,0
15,0
18,0
21,0

AV-Mått
1,75
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

1,0 Casing (m):

Borrdjup
1,25
2,6
5,6
8,6
11,6
14,6
17,6
20,6
EOH

3,0 Casinkrona: 1 Vatten:

-

Anmärkning
Väldigt sprickigt. Kf: 1,15m

3 Lådor

Anmärkningar: Ludvika Borrteknik AB_Micke&Ronnie

Kärnborrningsprotokoll_Klinte
Datum: 21.6.2016 Område: Klinte Borrhål: 16010 Jordborrning (m):
Flytt:
1h

1
2
3
4
5
6
7

#RÖR
Krör
1
2
3
4
5
6

Rörlängd (m)
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

Total längd (m)
3,0
6,0
9,0
12,0
15,0
18,0
21,0

Anmärkningar: Ludvika Borrteknik AB_Micke&Ronnie

AV-Mått
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

0,1 Casing (m):

Borrdjup
2,6
5,6
8,6
11,6
14,6
17,6
20,6
EOH

1,5 Casinkrona: 1 Vatten:

Anmärkning
Kf: 1,0m

4 Lådor

-

Bilaga B.2.15:6
Kärnborrningsprotokoll_Klinte
Datum: 19.9.2016 Område: Klinte Borrhål: 16011 Jordborrning (m):
Flytt:
2h

1
2
3
4
5
6
7
8
9

#RÖR
Krör
1
2
3
4
5
6
7
8

Rörlängd (m)
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

Total längd (m)
3,0
6,0
9,0
12,0
15,0
18,0
21,0
24,0
27,0

AV-Mått
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
1,6

0,4 Casing (m):

Borrdjup
2,6
5,6
8,6
11,6
14,6
17,6
20,6
23,6
25,4
EOH

1,5 Casinkrona: 1 Vatten:

2

Anmärkning
Tappat spolvatten: 2,5m

Spolvatten tillbaka: 13,5m

Tappat spolvatten: 21,5m
Inga märkbara stora sprickor hittils.
4 Lådor

Anmärkningar: Ludvika Borrteknik AB_Micke&Ronnie

Kärnborrningsprotokoll_Klinte
Datum: 19.9.2016 Område: Klinte Borrhål: 16012 Jordborrning (m):
Flytt:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

#RÖR
Krör
1
2
3
4
5
6
7
8

Rörlängd (m)
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

Total längd (m)
3,0
6,0
9,0
12,0
15,0
18,0
21,0
24,0
27,0

Anmärkningar: Ludvika Borrteknik AB_Micke&Ronnie

AV-Mått
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
2,0

0,9 Casing (m):

Borrdjup
2,6
5,6
8,6
11,6
14,6
17,6
20,6
23,6
25,0
EOH

1,5 Casinkrona: 1 Vatten:

Anmärkning

4 Lådor

-

Bilaga B.2.15:7
Kärnborrningsprotokoll_Klinte
Datum: 20.9.2016 Område: Klinte Borrhål: 16013 Jordborrning (m):
Flytt:
2h

1
2
3
4
5
6
7
8
9

#RÖR
Krör
1
2
3
4
5
6
7
8

Rörlängd (m)
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

Total längd (m)
3,0
6,0
9,0
12,0
15,0
18,0
21,0
24,0
27,0

AV-Mått
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
1,5

1,0 Casing (m):

Borrdjup
2,6
5,6
8,6
11,6
14,6
17,6
20,6
23,6
25,5
EOH

1,5 Casinkrona: 1 Vatten:

-

Anmärkning

Hål tätt
4 Lådor

Anmärkningar: Ludvika Borrteknik AB_Micke&Ronnie

Kärnborrningsprotokoll_Klinte
Datum: 21.9.2016 Område: Klinte Borrhål: 16014 Jordborrning (m):
Flytt:
2h

1
2
3
4
5
6
7
8
9

#RÖR
Krör
1
2
3
4
5
6
7
8

Rörlängd (m)
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

Total längd (m)
3,0
6,0
9,0
12,0
15,0
18,0
21,0
24,0
27,0

Anmärkningar: Ludvika Borrteknik AB_Micke&Ronnie

AV-Mått
0,4
0,45
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
2,0

1,1 Casing (m):

Borrdjup
2,6
5,55
8,6
11,6
14,6
17,6
20,6
23,6
25,0
EOH

1,5 Casinkrona: 1 Vatten:

Anmärkning

Hål tätt
4 Lådor

-

Bilaga B.2.15:8
Kärnborrningsprotokoll_Klinte
Datum: 21.9.2016 Område: Klinte Borrhål: 16015 Jordborrning (m):
Flytt:
1h

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

#RÖR
Krör
1
2

Rörlängd (m)
3,0
3,0
3,0

Total längd (m)
3,0
6,0
9,0

3
4
5

3,0
3,0
3,0

12,0
15,0
18,0

6
7
8

3,0
3,0
3,0

21,0
24,0
27,0

AV-Mått
0,4
0,4
1,5
0,4
0,4
0,4
2,0
0,4
0,4
0,4
1,7

0,9 Casing (m):

Borrdjup
2,6
5,6
7,5
8,6
11,6
14,6
16,0
17,6
20,6
23,6
25,3
EOH

1,5 Casinkrona: 1 Vatten:

-

Anmärkning

Kf: 0,5m

Hål tätt
4 Lådor

Anmärkningar: Ludvika Borrteknik AB_Micke&Ronnie

Kärnborrningsprotokoll_Klinte
Datum: 21.9.2016 Område: Klinte Borrhål: 16016 Jordborrning (m):
Flytt:
1h

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

#RÖR
Krör
1
2
3
4
5
6
7
8

Rörlängd (m)
3,0

Total längd (m)
3,0

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

6,0
9,0
12,0
15,0
18,0
21,0
24,0
27,0

Anmärkningar: Ludvika Borrteknik AB_Micke&Ronnie

AV-Mått
1,7
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
2,0

1,1 Casing (m):

Borrdjup
1,3
2,6
5,6
8,6
11,6
14,6
17,6
20,6
23,6
25,0
EOH

1,5 Casinkrona: 1 Vatten:

Anmärkning

Hål tätt
4 Lådor

-

Bilaga B.2.15:9
Kärnborrningsprotokoll_Klinte
Datum: 21.9.2016 Område: Klinte Borrhål: 16017 Jordborrning (m):
Flytt:
1h

1
2
3
4
5
6
7
8
9

#RÖR
Krör
1
2
3
4
5
6
7
8

Rörlängd (m)
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

Total längd (m)
3,0
6,0
9,0
12,0
15,0
18,0
21,0
24,0
27,0

Anmärkningar: Ludvika Borrteknik AB_Micke&Ronnie

AV-Mått
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
1,3

1,4 Casing (m):

Borrdjup
2,6
5,6
8,6
11,6
14,6
17,6
20,6
23,6
25,7
EOH

3,0 Casinkrona: 1 Vatten:

Anmärkning

Tappat spolvatten: ca 9,5m

4 Lådor

1h

Bilaga B.2.16:1

Till
0,91
2,04
6,66

Inter- Vattennivå-höjning vid hydraultest (m u rök.)
Kärnborrningsprotokoll
vall 2017-05-13
2017-08-07
2017-11-21
Djup (m) Anmärkning
0,91
C
1,13
1,30
Spolvatten försvann
4,62 3,2-2,06=1,14
4,65

Borrhål
Bh16001
Bh16001
Bh16001

Från
0,00
0,91
2,04

Bh16001
Bh16001
Bh16001
Bh16001
Bh16001
Bh16001
Bh16001
Bh16001
Bh16001
Bh16001
Bh16001
Bh16001
Bh16002
Bh16002
Bh16002
Bh16002
Bh16002
Bh16002
Bh16002
Bh16002
Bh16002
Bh16002
Bh16002
Bh16002
Bh16002
Bh16002
Bh16003
Bh16003
Bh16003
Bh16003
Bh16003
Bh16003
Bh16003
Bh16004
Bh16004
Bh16004

6,66
10,10
10,80
14,45
16,74
23,87
25,20
26,54
26,94
35,63
36,06
38,73
0,00
1,30
2,68
4,61
6,25
6,98
9,30
11,68
11,75
21,29
22,16
22,46
27,50
43,30
0,00
0,90
2,60
3,91
5,36
6,87
14,60
0,00
0,96
1,36

Bh16004

1,96

3,87

1,91

KALKSTEN

Bh16004

3,87

7,11

3,24 6,17-2,89=3,28

KALKSTEN

Bh16004 7,11 10,52
Bh16004 10,52 12,86
Bh16004 12,86 18,79

3,41 10 l --> 3,42 m
2,34
0,52*10-6
5,93

10,10 3,44 25 l --> 8,55 m Första delen av
kurvan
0,64*10-6
10,80 0,70
14,45 3,65
0 - 2,04 m
16,74 2,29
23,87 7,13
25,20 1,33
26,54 1,34
26,94 0,40
35,63 8,69
36,06 0,43
38,73 2,67
52,00 13,27
1,30 1,30
2,68 1,38
4,61 1,93
6,25 1,64
6,98 0,73
9,30 2,32
11,06
11,68 2,38
11,75 0,07
21,29 9,54
12,14-1,61=10,53
22,16 0,87
2*10 l --> 6,84 m
4,2*10-6
22,46 0,30
27,50 5,04
43,30 15,80
50,60 7,30
0,90 0,90
2,60 1,70
25 l --> 8,55 m
3,91 1,31
4,2*10-6
5,36 1,45
6,87 1,51
12,20
14,60 7,73
12,2-1,11=11,09
17,60 3,00
0,96 0,96
1,36 0,40
1,96 0,60

Bh16004 18,79 23,60

4,81

Bh16005 0,00 0,50
Bh16005 0,50 2,49
Bh16005 2,49 7,08
Bh16005 7,08 11,15
Bh16005 11,15 11,84
Bh16005 11,84 17,20
Bh16005 17,20 20,60
Bh16006 0,00 2,75
Bh16006 2,75 3,36
Bh16006 3,36 6,12
Bh16006 6,12 8,52

0,50
1,99 2,27-2,06=0,21
4,59
Fullt rör
4,07
0,5*10-6
0,69
5,36
3,40
2,75 0,73-0,73=0
0,61
Fullt rör
2,76
0,018*10-6
2,40

38,6-41,6 Högt mottryck, lera?
S
0-1,8

Inget spolv. Väldigt sprickigt

14,25-17,5 Kärnförlust 0,15 m

S

C

8,04

0-2,6

Lite sprickigt

ca 4

Tappat spolvatten

Väldigt sprickigt
ca 1-1,5 Tappat spolvatten

Från ca 8 Spolvatten åter, till och från

C
4,05

20
1,89

C

Spricka, lera?

Litologi
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN/MÄRGEL
KALKSTEN/MÄRGEL
KALKSTEN/MÄRGEL
KALKSTEN/MÄRGEL
KALKSTEN/MÄRGEL
MÄRGEL/LERA
OVERBURDEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN/MÄRGEL
KALKSTEN
KALKSTEN/MÄRGEL
KALKSTEN/MÄRGEL
MÄRGEL/LERA
OVERBURDEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN/MÄRGEL
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN

Beskrivning
gruvkornig krossat kalksten med olika fossiler, kan se mineral kristaller - kalsit/aragonit med lupp
gruvkornig, sprickor har grön och gul lera, ljusblå och -gul färg byter med klaster - beror på fossil
2,55-2,73 m märgel lager, ljusblå med vita fossiliska klaster, finns rosa&ljus gröna sprickor - lera, lite pyrit, fläckor på svarta delar, coquina,
laxröda fossiler
coquina, kalsit/aragonit kristaller, rosa fossiler, gruvkornig, lite lera på sprickor
medel-gruvkornig kalksten med flera lilla mm hål, ser aragonit i hål
kalksten, coquina, mm-cm pyrit prickor, röd mineral kluster ??, medelkornig
coquina, röd mineral, pyrit som egna kristaller, lera på några sprickor, medelkornig
coquina, medelkornig, 21.41-21.44 m mörk märgellager, några laxröda fossiler, några hål - lätt porös, "euhedral" kalsit, pyrit fläckor
medelkornig, mörka sprickor, märgel kommer mer och mer, sten går lätt trasig -mjukt, "euhedral" kalsit
finkornig märgel, delan söndrar genom lera, några kalsitiska fossil delar
medelkornig kalksteniskt lager mellan märgel, flera lera randor
söndrar lätt, mjut, har några hål med kalsit kristaller - lätt porös
mer kalkstenliknande märgel del, mjuk grå med lite hårdare blå delar, svart prickig genom hela delen, medelkornig
finkornig märgel, går mörkare och mjukare hela tiden, pyrit kristaller, söndrar lätt genom lera, kalsit korn och några kalsitiska fossiler
går inte att blöttas, jätte mjukt, finkornig och massiv, tät, några mörkare kristaller ???, tvätningsborste gör markeringar till "sten"…
gruvkornig, har många håler med kristaller inne, fossiler av rugosa koraller
medelkornig, lerarandor, sten söndrar lätt genom lera, lite krossat, sprickor är mörkare, mikritisk
medel-gruvkornig, peloids, fossils, någon nästan svarta mineral, pyrit på några delar, blå&gröna sprickor - lera
medelkornig märgelliknande del med lerarandor, mörka sprickor, mörk mineral
medel-gruvkornig, mörkt inne, lilla lerarandor, lilla pyrit prickor
finkornig märgel, många lerarandor, några kalksten prickor med större korn storlek
coquina, medelkornig lager mellan märgel, pyrit korn här och där, några svarta och röda mineraler
märgel & kalksten blandat med varandra - svårt att hitta gränsen, kalksten bestor mest av koraller, i mitten av märgel
finkornig märgel
porös, medelkornig kalksten lager, mörka sprickor
märgel med kalkstendelar med koralfossiler, söndrar genom lera randor, sprickor är leriga och mörka
några lilla fläckor av kalksten med koralliskt oolitik textur, 37.33-37.41 m lera lager, anra mindre (1 cm) lagar finns också
finkornig lera, går inte att blöttas, er inte ut som sten egentligen, mer och mer fossiler kommer upp
medel-gruvkornig, lätt krossat, lerigt, söndrar genom lera, prickor av några mörka mineraler
samma beskrvining som förre men mer av dom mörka mineraler och lera
färg byter till grå, textur börjar att se lite ut klastik, söndrar genom lera, mörka mineraler finns fortfarande
märgel som söndrar lätt genom lera, några fossiliska kalsit prickor, mörk mineral
lerig märgel, söndrar lätt men inte så lätt som sprickig kalksten, lätt porös på några delar, några kalsitkorn
jätte porös, mjukt, finns några kalsitkorn och fossiler, trasar lätt
några pyrit kristaller - inte mycket, jätte krossat, medelkornig, bestor av fossiler
medelkornig, porös, inne i håler aragonite, finns inte mycket lera eller fossiler, del mellan prickig delar
medelkornig, pyrit prickor här och där, laxröd mineral, mörka mineraler på sprickor, kalsit kristaller, ser ut som första delen men inte så krossat
coquina, leriga sprickor, medelkornig, laxröda och mörka mineraler, kalsit kristaller, aragonit prickor, någon mörkröd material på sprickor oxidation?
medelkornig lerig coquina med oolitik korall, mörka och laxröda mineraler, lätt porös, lera mer på sprickor, mörkröda mineraler - oxidation?

medelkornig, stora pyrit "kluster", lätt porös, aragonit på några sprickor, leriga sprickor, söndrar lätt genom lera, delvis coquina
medelkornig, delvis coquina, lilla pyrit prickor, laxröd material, delvis krossat
kalksten med mycket av lera, två stora märgel lager på 15.13-15.36 m och 16.1-16.33 m, sprickor har lera, mycket av pyrit, lätt porös,
söndrar lätt genom lera och sprickor, medelkornig
märgel
med leriga sprickor, några hårdare kalksteniska delar med fossiler, finns mycket av pyrit, sten går mörkare och lerigare det djupare
KALKSTEN/MÄRGEL
man går
OVERBURDEN
gruvkornig, delvis krossat, ganska porös, några sprickor är leriga
KALKSTEN
medelkornig, bestor mest av fossiler, lätt porös, några sprickor har lera, mörka prickor
KALKSTEN
KALKSTEN
medelkornig, lerig, pyrit kristaller, bestor av fossiler, några laxröda fossiler
mörkare kalksten del med lera, 11.63-11.7 m mörk lera lager, mjukt, söndrar lätt
LERIG KALKSTEN
gruv-medelkornig coquina kalksten, några sprickor har lera, delvis porös, mycket av pyrit
KALKSTEN
KALKSTEN/MÄRGEL väldigt lerig, söndrar lätt, några hårdare kalksten liknande delar, några kalsitiska fossiler
coquina, medelkornig, lilla pyrit fläckor här och där, någon röd mineral, krossat och ganska porös, söndrar genom leriga delar
KALKSTEN
KALKSTEN
coquina, lilla pyrit korn, någon rosa material - fossil, renare och finare än förre delen, medel kornig, inget lera
KALKSTEN
lerig, medelkornig, mörka sprickor, mycket av lilla pyrit kristaller, söndrar lätt genom lera
söndrar lätt genom leriga sprickor, några delar ser ganska porös ut
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN

Charlie A Geokonsult AB

Bilaga B.2.16:2

Bh16006
Bh16006
Bh16006
Bh16006
Bh16007
Bh16007
Bh16007
Bh16007
Bh16007
Bh16007
Bh16008
Bh16008

8,52
8,88
13,39
14,86
0,00
2,00
2,84
10,43
13,47
15,23
0,00
0,50

8,88
13,39
14,86
20,60
2,00
2,84
10,43
13,47
15,23
20,60
0,50
1,41

Bh16008

1,41

5,60

Bh16008
Bh16008
Bh16008
Bh16008

5,60 6,90
6,90 7,40
7,40 9,88
9,88 11,67

Bh16008
Bh16008
Bh16008
Bh16008
Bh16008
Bh16009
Bh16009
Bh16009
Bh16009

11,67
12,33
16,12
20,30
21,26
0,00
1,00
1,25
1,50

12,33
16,12
20,30
21,26
23,60
1,00
1,25
1,50
3,54

0,36
4,51
1,47
5,74
2,00
0,84
7,59
3,04
1,76
5,37
0,50
0,91

1,27-1,27=0

2,00

NÖ

Fullt rör
4,5*10-6

4,19 1,46-0,94=0,52

ca 3

C

2,28

1,30 10 l --> 3,42 m Första delen av
kurvan
0,52*10-6
0,50
2,48
0 - 1,41 m
1,79
Andra delen
under 1,41 m
0,66
3,79
4,18
0,96
2,34
1,00
0,25
0,25
2,04 Igensatt 3,15

0-1,25

Bh16009 3,54 5,74
Bh16009 5,74 7,81
Bh16009 7,81 13,10
Bh16009 13,10 16,42
Bh16009 16,42 16,88
Bh16009 16,88 20,70
Bh16010 0,00 0,10
Bh16010 0,10 0,87
Bh16010 0,87 1,68
Bh16010 1,68 2,60
Bh16010 2,60 2,78
Bh16010 2,78 3,75

2,20
2,07
5,29
3,32
0,46
3,82
0,10
0,77
0,81
0,92
0,18
0,97

SV

Bh16010

7,21

10,08-6,18=3,90

Bh16010
Bh16010
Bh16010
Bh16011
Bh16011
Bh16011
Bh16011
Bh16011
Bh16011
Bh16011
Bh16012
Bh16012
Bh16012
Bh16012
Bh16012
Bh16012
Bh16012
Bh16013
Bh16013

3,75 10,96
10,96
13,83
16,89
0,00
0,30
7,40
13,30
15,40
20,00
23,35
0,00
0,90
2,20
3,70
8,80
14,50
17,60
0,00
1,00

13,83
16,89
20,60
0,30
7,40
13,30
15,40
20,00
23,35
25,40
0,90
2,20
3,70
8,80
14,50
17,60
25,00
1,00
1,40

Tappat spolvatten

0-2,6

2,87
25 l --> 8,55 m 20 l --> 6,84 m
4,8*10-6
3,0*10-6
3,06
20,25
3,71
19,12-7,73=11,39
0,30
SV
7,10 25 l --> ca 2 m
5,90 höjning. Helt
8,75-3,19=5,56
2,10 avsänkt 2 min
17,10
4,60
17,43-4,11=13,32
3,35
20 l --> 6,84 m 20 l --> 6,84 m
11*10-6
9,4*10-6
2,05
0,90 0,65-0,65=0
NÖ
1,30
1,27
Fullt rör
1,50
8,8*10-6
5,10
5,70
3,10
7,40
0,52
1,00
NÖ
0,40
1,13-1,13=0

Kärnförlust 1,15 m

Kärnförlust 1,0 m

KALKSTEN
KALKSTEN/MÄRGEL
KALKSTEN
KALKSTEN/MÄRGEL
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN/MÄRGEL
OVERBURDEN
KALKSTEN

oren kalksten lager mellan märgel, bestor mest av fossil-coquina, medelkornig
en kalkstenlager 12.6-12.75 m - oren, några svarta mineraler, lerig, finkornig
klastik coquina lager mellan märgel, innehåler mycket av pyrit som man kan se utan lop lätt, söndrar lätt genom leralager
lerig, lätt porös, innehåller några lager av fossil med kalsit, annars svårt att säga vilka mineraler finns
medelkornig, delvis krossat, leriga sprickor, euhedral kalsit, söndrar lätt, mjukt
medelkornig, coquina, lera på sprickor, delvis krossat, kalsit kristaller under lera på sprickor, söndrar lätt
medelkornig, coquina, pyrit kristaller, lera på sprickor, söndrar lätt genom lera, laxröda fossiler - ser kubik ut, svarta mineralprickor
lerig medelkornig coquina, pyrit korn finns, kalsit kristaller på sprickor
lerig kalksten med märgel, mörk inne, söndrar lätt genom lera, mörka mineraler och pyrit men inte i stort mäktighet
märgel med några prickor av hårdare kalksten och fossiler, jätte leriga sprickor, ganska mycket av pyrit

KALKSTEN

bestor mest av fossiler, medel-gruvkornig, även 5 cm kalsitiska fossiler (4,05-4,1 m), lilla pyrit korn men inte stora/många, lite lera på några
sprickor

KALKSTEN
LERIG KALKSTEN
KALKSTEN
LERIG KALKSTEN

medelkornig, laxröda fossiler, lite av pyrit, svarta prickor, ganska leriga sprickor som söndrar lätt
väldigt lerigt och tät kalksten med några kalsitiska fossiler, svarta prickor med pyrit
9,55-9,65 m mer lerig och tät del, annars lera på sprickor, delvis porös, laxröda fossiler, bestor av fossiler, några prickor av pyrit
mjukt av lera, söndrar lätt, porös med hål full av krystaller, lite pyrit kluster, några rosa fossiler, svarta prickor, några hål går genom kärnan

LERIG KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN/MÄRGEL
KALKSTEN/MÄRGEL
OVERBURDEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN

lerig och tät, kalksten som söndrar lätt, svarta prickor, några fossiler men inte många
gruvkornig - ser nästan ut kristalline, delvis porös, delvis lerigt, lite pyrit
väldigt lerigt, söndrar lätt genom lera randor, pyrit kristaller mer och mer, några kalsitiska fossiler
hårdare kalkstendel mellan märgel, väldigt pyritrik och lerig, söndrar lätt
mjukt och mörkt, mycket av lera, söndrar lätt genom leran, några mer kalsitiska fossildelar

KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
OVERBURDEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KF
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN

2,50

Tappat spolvatten

13,50

Spolvatten tillbaka

21,50
25,40

Tappat spolvatten
Inga märkbara stora sprickor

KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
OVERBURDEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN/MÄRGEL
KALKSTEN
OVERBURDEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN/MÄRGEL
KALKSTEN
OVERBURDEN
SHEAR

krossat, medelkornig, svarta prickor på sprickor, röda mineral korn på sprickor, lite lerig på några sprickor men inte mycker, några fossiler

medelkornig, jätte krossat, lätt porös, fossilrik
samma beskrivning som förre men har några mer leriga sprickor
i sluten av delen är 11 cm lera lager, annars samma beskrivning som förre, några mörkare prickor, är INTE krossat, röda mineral på
sprickan i slutet av delen
medelkornig, lera på sprickor, ganska mycket pyritkristaller och gånger, fossilrik, mjukt, söndrar lätt
5,95-6,05 märgel lager, lätt porös, i håler man kan se alsit och pyrit med lop, mörka/svarta prickor
mårgel/kalksten blandning/märgelrik kalksten, lera på sprickor, medelkornig, på några sprickor kalsit kristaller, några fossiler av kalsit
mjukt, lera på sprickor, trasar lätt, några fossiler av kalsit
oren medelkornig kalksten lager mellan märgel, pyrit- och lerarik
som märgel förre
medelkornig, bestor av fossiler, lerigt och söndrar ganska lätt, olika färgat "bandor" - blå, grön…, mörka prickor, ganska krossat
medelkornig, nästan samma beskrivning som förre men är inte "bandad" och inte lerig, några mörkare och rosa prickor, lätt porös
samma beskrivning som förre delen, mycket av lera
medelkornig, randig av lera, ganska krossat - söndrar lätt, svarta prickor, ganska många kalsitiska fossiler, här börjar lagar av samma sten
men olika färg
3.75-5.74 - ljugrå, 5.74-6.23 ljusbrun, 6.23-7 ljusgrå, 7-8.1 ljusbrun, 8.1-10.96 ljusgrå, jätte lerig kalksten/märgel, söndrar lätt, svart prickor,
fossiler och några hårdare delar med kalsit
lätt porös, medelkornig, bestor av fossiler, söndrar lätt genom lera som finns som lilla lagar och på sprickor, lilla pyritiska delar
ser ut som märgel men har ljusare och hårdare delar också, pyrit kristaller, lätt porös, söndrar lätt genom lera, några fossiler
märgel som söndrar lätt genom lera, några kristaller av pyrit, några kalsitiska fossiler
fragment
tunna lerband <1cm
medelkornig, fragment
lerband <10cm, interlayers med kornaktigare material
omrört
tunna lerband <2cm, omrört
sandaktig
lite inslag av tunna lerband, sandaktig
inslag av tunna lerband (bredd 1-4cm), finare kornstorlek än tidigare
inslag av tunna lerband (bredd 4-10 cm), finkornig
inslag av fossilskal, finkornig
mera blandad- "omrörd", grävspår?, marmorerad, lerinslag
kalkstensbitar
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Bh16013
Bh16013
Bh16013
Bh16013
Bh16013
Bh16013
Bh16013
Bh16013
Bh16014
Bh16014
Bh16014
Bh16014
Bh16014
Bh16014
Bh16014
Bh16014
Bh16014
Bh16014
Bh16014
Bh16015
Bh16015
Bh16015
Bh16015
Bh16015
Bh16015
Bh16015
Bh16015
Bh16015
Bh16015
Bh16016
Bh16016
Bh16016
Bh16016
Bh16016
Bh16016
Bh16016
Bh16016
Bh16017
Bh16017
Bh16017
Bh16017
Bh16017
Bh16017
Bh16017
Bh16017
Bh16017
Bh16017
Bh16017

1,40
3,10
5,10
8,50
12,00
13,40
16,00
21,40
0,00
1,10
1,40
2,80
8,20
11,10
13,00
16,00
16,35
23,50
24,30
0,00
0,90
3,20
6,40
10,00
14,80
15,50
16,00
19,00
22,50
0,00
1,10
3,10
5,80
10,00
14,10
17,65
21,00
0,00
1,40
2,80
4,20
6,80
7,20
9,85
12,75
16,60
19,30
21,60

3,10
5,10
8,50
12,00
13,40
16,00
21,40
25,50
1,10
1,40
2,80
8,20
11,10
13,00
16,00
16,35
23,50
24,30
25,00
0,90
3,20
6,40
10,00
14,80
15,50
16,00
19,00
22,50
25,30
1,10
3,10
5,80
10,00
14,10
17,65
21,00
25,00
1,40
2,80
4,20
6,80
7,20
9,85
12,75
16,60
19,30
21,60
25,70

1,70
2,00
3,40
3,50
1,40
2,60
5,40
4,10
1,10
0,30
1,40
5,40
2,90
1,90
3,00
0,35
7,15
0,80
0,70
0,90
2,30
3,20
3,60
4,80
0,70
0,50
3,00
3,50
2,80
1,10
2,00
2,70
4,20
4,10
3,55
3,35
4,00
1,40
1,40
1,40
2,60
0,40
2,65
2,90
3,85
2,70
2,30
4,10

Fullt rör
4 l --> 1,37 m
3,8*10-6

25,50
0,87

Hål tätt

NÖ
1,53-1,26=0,27
Fullt rör
4 l --> 1,37 m
3,6*10-6

25

Hål tätt

NÖ
1,78
3,59-0,65=2,94
10 l --> 3,42 m
0,42*10-6

14,6-16,0 Kärnförlust 0,5 m

25,30

Hål tätt

SV

25 l --> 8,55 m
2,2*10-6
24,45

24,4-5,70=18,70

12,97-5,38=7,59
20 l --> 6,84 m
2,2*10-6

25

Hål tätt

S

10,16

10,19-2,22=7,97
25 l --> 8,55 m
5,8*10-6

8,6-11,6

Tappat spolvatten: ca 9,5

KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN/MÄRGEL
OVERBURDEN
SHEAR
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN/MÄRGEL
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
OVERBURDEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
SHEAR
KF
KALKSTEN/MÄRGEL
KALKSTEN
KALKSTEN
OVERBURDEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN/MÄRGEL
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
OVERBURDEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN
KALKSTEN

medelkornig, minimalt med lerband
tunna lerband <1mm
lerband <3mm
lerband <3cm, mixed randig/mound
skarp nedre kontakt, kornaktig
ljusare, finkornigare och mindre lerband än tidigare
lerband <3cm
ställvist söndrig kärna pga. lera, mörkaktig, omrört
gula småa kalkstensbitar
medelkornig, borrkärnan i bitar <5cm, skal
lite kornaktig, få lerband, skalmärken, caveties
tunna lerband <1cm
lerbanden <10cm, delvist som konglomerat
omrört, lerband
grovkornig, kristalliserat
omrört, lerband
grovkornig, kristalliserat
omrört
Inte så sandig som tidigare, caveties, tunna lerband som gradvist ökar nedåt
tunna lerband <3mm, randig
mera kornformig men även tunna lerband, lite ljusare än föregånde sektion
tunna lerband <1cm
söndrig kalksten, lerig, mörkröd, oxiderat pga. vatten sprickzon
tjocka mörka lerband 5-10cm
omrört, delvist konglomerat
lite kornaktig, mix randig/mound
caveties, kompakt, kristallinaktig
tunna lerband <5mm, inslag av snäckskal
delvist kloritiserad konglomerat, interlayers of KS <20cm
tunna lerband, mindre kloritfyllningar
medelkornig, lite tunna lerband
tunna lerband <1cm, gradvis ökning av lerband
ökning av lerband nedåthåls <2cm
sandaktig
sandaktig, övergångsfas till tunna lerband
tunna band av lera <3mm
homogen
tunna band av lera <3mm
lerband <6cm, delvist KS/Märgel
lerband <2cm, ljusare kärna jämfört med föregående sektion, lite snäckskal, lite py
mycket kristalliserade snäckskal
lerband <1cm, ganska ljus kärna
delvist KS/Märgel, lerband, caveties

Förklaring

Från
Till
17,65 21,00
21,00 25,00
0,00 3,20
3,20 2,60

Gräns mellan kalksten och märgel
Gräns mellan märgel och lera
SHEAR / CORELOSS Söndrig kalksten, kalkstensbitar, kärnförlust
Höjning av vattennivån vid hydraultestning
Mätt vattennivå i intervallet
Tolkat genomsläppligt lager
Kärnförlust, söndrig kalksten
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1.0

SALTHALTIGT GRUNDVATTEN PÅ GOTLAND

1.1

Grundvattenförekomst i berg

Inom sökt brytområde består marken av kalksten enbart täckt av ett tunt jordtäcke. Grundvattenflödet sker
således främst i berget. Grundvattenförekomster i berg kan delas in i tre kategorier:


Porakviferer, där vattnet strömmar genom det primära porsystemet, denna typ av grundvatten
förekommer i grovkorniga lösa sandstenar och porösa kalkstenar.



Sprickakviferer, där vattnet strömmar genom bergets sprickor, även kallat bergets sekundära porositet.



Karst, i vilken vattnet strömmar genom sprickor och gångar som bildats genom kemisk nedbrytning
(vittring) av berget, vilket är vanligt i kalksten.

1.2

Orsaker till salthaltigt grundvatten

Vanligtvis när man talar om grundvatten så syftar man på vatten med lågt joninnehåll, s.k. sötvatten där salthalten är så låg att smaken inte påverkas. Smakgränsen ligger på ca 0,3 ‰, vilket motsvarar en kloridhalt på ca
300 mg/l. Grundvatten kan även bestå av vatten med hög salthalt, framför allt i kustnära områden där saltvatteninträngning kan ske, men även på djupare nivåer i inlandet. Förhöjda salthalter i grundvatten kan bero på
flera orsaker.


Saltvatten i sedimentära bergarter som bildats i marin miljö



Saltvatten från perioder då delar av landet var täckt av salt havsvatten s.k. relikt saltvatten



Inträngning av nuvarande havsvatten



Kemiska vittringsprocesser i berggrunden

Kalkberggrunden bildades under den geologiska perioden Silur för ca 400 miljoner år sedan i ett hav med en
salthalt på ca 3,5 %, som även är ett medelvärde för salthalten i världshaven idag och beror på vittringen av
berggrunden. Därefter har kontinenter bildats och den senaste påverkan från salta hav har skett efter den
senaste istidens avsmältning för drygt 10 000 år sedan. Östersjön har efter den senaste istiden genomgått flera
stadier med varierad salthalt beroende på hur stor öppningen mot Atlanten har varit (Figur 1).


Baltiska issjön (13000 – 11570 år sedan) Isavsmältningen ledde till att en stor insjö bildades. Tidvis
fanns förbindelse med Atlanten, men beroende på det stora tillflödet av smältvatten var vattnet i
huvudsak sött.



Yoldiahavet (11570 – 10800 år sedan) Då inlandsisen fortsatte att smälta öppnades en förbindelse till
Atlanten vid Billingen, och en snabb avtappning skedde av stora mängder vatten från Baltiska issjön.
Vattenytan sänktes till samma nivå som havet, och det kalla smältvattnet blandades med salt havsvatten. Yoldiahavet bildades med en salthalt på ca 0,5 %.



Ancylussjön (10800 – 8000 år sedan) När isen smälte höjdes landet snabbt och sundet mellan
Yoldiahavet och Atlanten grundades upp och förbindelsen till havet bröts. Den tidigare havsviken blev
åter en sötvattensjö med utlopp via Svea älv med ett mäktigt vattenfall på 32 m, det s.k. Sveafallet vid
Degerfors. I södra delen var landhöjningen långsammare och stora landområden lades under vatten.
När vattnet nådde Öresund bildades ett nytt utlopp via ”Dana älv”.



Littorinahavet (8000 – 2000 år sedan) Samtidigt fortsatte de arktiska isarna att smälta, vilket höjde
havsnivån och gjorde att havsvatten kunde strömma in via nuvarande Stora Bält. Ancylussjön övergick
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till Littorinahavet som fick ett varmt bräckt vatten. Havsytan slutade så småningom att stiga för ca 5000
år sedan men landhöjningen fortsatte. Förbindelsen vid de danska sunden krympte, vilket medförde att
en utspädning skedde med det tillrinnande smältvattnet och salthalten minskade. Klimaten blev svalare
och Östersjöns skede tog vid för ca 2000 år sedan varefter salthalten blev densamma som idag på ca
0,7 %.

3,5%

3,5%

0,5%
0%

3,5%

3,5%

0%

1,0-1,5%

Figur 1

Östersjöns olika utvecklingsstadier (www.Botnia-Atlantica.eu, 2017och Fredén, 2002) och salthalt (Westman m.fl.,
1999)

1.3

Förekomst av salthaltigt grundvatten

1.3.1

Littorinahavet

För ca 7 000 – 5000 år sedan nådde Littorinahavet sin största utsträckning och Littorinavallen bildades (Fredén
ed., 1994). Havet täckte stora delar av Gotland, och var den saltaste perioden av Östersjöns utveckling.
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Saliniteten låg då på 1,0 – 1,5 % vilket motsvarar ca 8000 mg klorid per liter (Westman m.fl., 1999). Munthe
(1910, 1940) och Auqué m.fl. (2006) anger en maximal salinitet på 1,0 – 1,3 %, vilket motsvarar en kloridhalt på
5500 mg/l – 7200 mg/l. Dessa uppskattningar baseras på analyser av fossil, 18O och spårelement i sediment.
Detta kan jämföras med ett värde på 0,6 – 0,8 % TDS i dagens Östersjövatten med en kloridhalt på ca 3300 mg
per liter i Fårösund (Golder, 2009).
Littorinahavets högsta vattennivå utgörs av den s.k. Littorinavallen, som ligger på nivån +25 m. Den tidigare
sötvattensjön hade en högsta vattennivå som utgörs av Ancylusvallen på nivån +37 m. Littorinavallen går väster
om Klinteberget och Klinte kyrka och fortsätter upp mot Sanda samt vidare längs vägen upp till Eskelhem ( Figur
2). Ancylusvallen går längs västra delen av Klinteberget och längs vägen från Klinte upp förbi Loggarve till
Sojvide. Littorinahavets och Ancylussjöns maximala utbredning illustreras även av Munthe et al.(1993) ( Figur 3).
Det salta vattnet i Littorinahavet trängde även in i berggrunden på större djup vid högre marknivåer än Littorinavallen. Den maximala salthalten på ca 1,3% inträffade för ca 7000 – 5000 år sedan. Därefter sänktes havsytan
beroende på landhöjningen och salthalten minskade till ca 0,7% för 2000 år sedan då Östersjön tog vid med
fortsatt landhöjning.

Figur 2

Jordartskartan bladet ”Klintehamn” med Littorinavallen (röd prickad linje) och Ancylusvallen (blå prickad linje)
(SGU, 1921)
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Figur 3:

Ancylussjöns och Littorinahavets maximala utbredning vid Klintebys (röd ring) går vid den s.k. Ancylus- och
Littorinavallen vid nivån + 37 m respektive +25 m RH70 (Munthe et al., 1993).

Under de senaste ca 5000 åren har det mesta av det ytliga relikta salthaltiga grundvattnet sköljts ur nedanför
Littorinavallen, men det kan finnas kvar relikt salthaltigt grundvatten på större djup både nedanför och ovanför
Littorinavallen. Salt grundvatten behöver inte ha ett marint ursprung, utan kan även vara ett resultat av kemiska
vittringsprocesser av berget som har pågått under en lång tid. Enligt tidigare undersökningar av Helge Tullström
(1954) ligger gränsen mellan sött och förekomsten av salt grundvatten på nivån -10 till 0 m över havet vid västra
delen av Lilla Snögrinde (Figur 4). Norra delen av Klinteberget och västerut mot Klintehamn ligger den på 0 till
+10 m. Salthaltigt grundvatten förekommer även på nivåer från -10 till över +10 m vid den nordöstra gränsen av
den sekundära skyddszonen för Loggarve kommunala vattentäkt. Förekomsten av salthaltigt grundvatten ligger
i bergartsgränser i riktning VSV – ONO mellan Klinteberg- och Hallaformationen i norr och mellan Klintebergoch Hemseformationen/Slitegruppen i söder (SGU, 2009). Generellt stupar Gotlands berggrund 0,2 – 0,4° åt
SSO, vilket medför att lagren ligger ca 5 m djupare 1 km åt SSO.
Inneslutningar av salt grundvatten finns troligtvis i botten på skålformade formationer, inlagrat i sprickor och
horisontella lager som är dåligt sammanbundna, samt i formationer som överlagras av tät märgel. I högre
belägna inneslutningar, där spricksystem generellt är bättre sammanbundna, förekommer främst måttligt salt
vatten då utspädning med sött nederbördsvatten har kunnat ske under en längre period, medan det på större
djup finns inneslutningar med betydligt saltare vatten då någon sådan utspädning inte skett. Övergången från
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sött till salt grundvatten beror på kalkstenens geologiska uppbyggnad och struktur. Vid förhållandevis ogenomsläppliga förhållanden är övergången till salt vatten diffus då den dominerande transportprocessen av salt är
diffusion. I de fall där sött och salt grundvatten står i direktkontakt med varandra styrs salttransporten däremot
främst av flödesprocesser och övergången kan således bli mer distinkt. Vid förekomst av salt grundvatten ökar
ofta saltkoncentrationen mot djupet eftersom det har högre densitet än sött vatten.

20 km

0

Figur 4:

Kartan visar nivåer för gränsen mellan sött och salt grundvatten på Gotland. Klintebys stenbrott är markerat med
en röd ring. Enligt kartan är nivån uppskattad till mellan -10 till +10 m enligt RH70 vid Klinteberget och västerut
(Tullström, 1954). Lilla bilden visar berggrundskartan (SGU, 2009). Röd cirkel = Stenbrott

2018-10-26
Uppdragsnummer 0970173

7

SMA MINERAL - SALTHALTIGT GRUNDVATTEN KLINTEBYS STENBROTT

SGU har genomfört SkyTEM undersökningar på Gotland för att kartlägga geologin med det primära syftet att
studera de hydrogeologiska förutsättningarna för grundvattenuttag (SGU, 2015). Fyra områden undersöktes
varav ett ligger direkt söder om planerat stenbrott vid Klintebys, och har den norra gränsen på undersökningsområdet i en linje mellan Fröjel och Buttle (Figur 5). Mätningarna ger resistiviteten (Ωm) i marklagren som sedan
omräknats till geologiska enheter (kalksten och märgelsten) och djupet till salt grundvatten med hjälp av geologisk kunskap, information från geologiska kartor och borrhål. Det salta grundvattnet i porer och spricksystem i
kalk- och märgelstenen antas ha en kloridhalt på 7000 mg/l, som i Littorinahavet, motsvarande en resistivitet på
0,5 Ωm. Beräkningar med olika antaganden visar att en rimlig gräns för förekomsten av salt grundvatten i kalk-/
märgelberggrund som har en kloridhalt på 7000 mg Cl/l kan antas vara en resistivitet på ca 40 Ωm. Mätningarna
har resulterat i bl.a. kartor som visar djupet under markytan till den nivå där det finns risk för salt grundvatten vid
borrning av brunnar samt morfologin av en möjlig yta hos det salta grundvattnet ( Figur 5). Resultaten överensstämmer väl med de resultat som erhölls vid Tullströms underökningar, där den norra gränsen för salt grundvatten sammanfaller med den södra gränsen på SGU:s undersökta område (Figur 4). Baserat på SGU:s flyggeofysiska karta, SkyTEM mätningarna och topografiska förhållanden är det rimligt att anta att gränsen för Littorinavatten vid Klintebysbrottet ligger ca 50 – 60 m under markytan på nivåer mellan -10 och -20 m. Västerut mot
Klintehamn ligger gränsen för salt grundvatten ca 10 – 50 m under markytan på nivåer från 0 till -20 m.

Figur 5

Djupet från markytan till gränsen för 40 Ωm tolkat som djup till gränsen för ett salt grundvatten (Övre bilden).
Tredimensionell bild av isoresistivitetsytan 40 Ωm som avser att illustrera morfologin hos en möjlig yta hos det
salta grundvattnet. Färgskalan visar djupet i meter över havet (undre bilden (SGU, 2015). Lilla bilden uppe till
höger visar skenbar resistivitet i Ωm beräknad från flygmätta elektromagnetiska data (VLF) (SGU, 2009).
Röd cirkel = Stenbrott
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1.3.2

Östersjön

Östersjön utgör även en källa till förhöjd salthalt i grundvattnet men då främst i de kustnära områdena.
Salthalten i Östersjön beror på inflödet av havsvatten i Öresund samt Stora och Lilla Bält och tillflödet av vatten i
större älvar och vattendrag. Salthalten varierar således både i Östersjön och i vikar runt Östersjön samt med
årstiden och djupet. Vid Gotland är salthalten i det ytliga havsvattnet ner till ca 50 m djup ca 0,7% under januari
– juni, medan den minskar till ca 0,65% under juli – december (Figur 6).
Vattnet i Östersjön har alltså en salthalt som är ungefär hälften av den maximala salthalten i Littorinahavet. Det
innebär att salthaltigt grundvatten från Östersjön ligger ovanpå det tyngre salthaltiga grundvattnet från
Littorinahavet.

Figur 6

Salthaltens (‰) variation med djupet i ett snitt av Egentliga Östersjön i Januari och december 2009
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2.0

SALTHALTIGT GRUNDVATTEN I KLINTEBYS MED OMGIVNING

2.1

Privata brunnar

Från Helge Tullströms fältarbete med Gotlands hydrogeologi (1952) finns anteckningar i dagböcker om privata
brunnar. Två brunnar i Sanda på fastigheten Stenkuse 1:17 som ligger 5 m ifrån varandra har borrats 32 m
respektive 20 m i märgelsten och salthalten uppgick till 1 930 mg/l respektive 780 mg/l ( Figur 7). Sanda ligger ca
4 km från kusten och Littorinavallen går genom byn. Den troliga förklaringen till de höga salthalterna är att all
klorid från Littorinahavet inte har sköljts ur märgelstenen.
I SGU:s Brunnsarkiv finns information om förekomst av salt vatten i 13 privata borrade brunnar, varav 6 är
energibrunnar (Tabell 1 och Bilaga B.2.17.1). Dessutom har information inkommit från en brunnsägare i Lilla
Snögrinde efter samrådet i Klinte 2017-10-24. Åtta av brunnarna (Brunn 24 – 31) ligger i Klintehamn mindre än
900 från kusten och har salthaltigt vatten på nivåer mellan 6,5 m och 85 m under havsytan. En energibrunn (22)
ligger drygt 2 km från kusten och har ett djup på 230 m, och en bottennivå på -210 m. Kloridhalten vid olika
nivåer anges till; 0 m 30 mg/l, -60 m 500 mg/l, -210 m 800 mg/l. Det är troligt att kloridhalten i brunnarna i Klintehamn och i energibrunnen beror på inträngande vatten från Östersjön som har en kloridhalt på drygt 3000 mg/l.
Brunnen vid Sicklings (21) och västra sidan av Klinteberget (20) går ner till -14 m respektive -6,5 m. Båda har
bräckt vatten som kan bero på relikt havsvatten från Littorinahavet, då brunnarna ligger lägre än och i anslutning
till Littorinavallen vid västra sidan av Klinteberget. Energibrunnen som ligger vid Stora Snögrinde (12) har ett
djup på 80 m med en bottennivå på -45 m. Vid blåsning av brunnen under en timme med 1200 l/tim erhölls en
kloridhalt på 3800 mg/l, vilket tyder på relikt Littorinavatten. Brunnarna 2 och 6 vid Lilla Snögrinde har djup på
65 m respektive 59 m, med bottennivåer på -22 m och ca -8 m. Båda brunnarna har något salt i vattnet, vilket
kan komma från relikt Littorinavatten.
Tabell 1 Borrade privata brunnar med salthaltigt vatten
Brunn

Djup
(m)

Kapacitet Vatten/Salt på
(l/tim)
(m / m ö.h.)

2

65

1200

/ -22

6

59

1200

56&57 / -7&8

12

80

2400

77 / -45

Energibrunn. 3800 mg/l vid blåsning 1 tim 1200 l/tim

20

38

3000

37 / -14

Hålet fortfarande något bräckt efter tryckning. Saltvatten på 37 m

21

18,5

500

/ -6,5

22

230

3000

/ 0, -60, -210

24

83

1200

50 / -44

Vattnet är salt

25

69

1200

45 /-39

Vattnet är salt

26

170

600

50 / -44

Energibrunn. Saltvatten på 50 m

27

37

2400

/ -33

28

187

1200

50 /-46

29

192

120

/ -85

30

186

600

50 / -46

Energibrunn. Lite saltvatten på 50 m. Saltpropp monterad på 45 m

31

15

300

9,5 / -6,5

Vatten vid 9,5 m något salt men användbart för bevattning

32

32

God

/ -7

Tullström, 1952. Salt ej slammigt vatten, 1930 mg/l

33

20

/ +5

Tullström, 1952. Märgelsten slammigt vatten, 780 mg/l
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Saltförekomst och kloridhalt (mg/l)
Information från brunnsägare. Salthaltigt vatten
Något salt i botten vid blåsning 1500 l/tim

Bräckt vatten
Energibrunn. 20 m 30 mg/l, 80 m 500 mg/l, 230 m 800 mg/l

Vid prov smakade vattnet salt
Energibrunn. Saltvatten på 50 m
Energibrunn. Saltvatten på 90 m
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21
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28
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Figur 7

20

Jordartskartan bladet ”Klintehamn” (SGU, 1921) med privata brunnar med salthaltigt vatten angivna i SGU:s
Brunnsarkiv och av Tullström (1952)
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2.2

Kommunala vattentäkter

För Klintehamns vattenförsörjning borrades fyra brunnar vid Mölners vattentäkt till 30 – 40 m djup och provpumpades 1949 med fullständig avsänkning (VIAK, 1945). Brunnarna gav mellan 55 och 90 l/min, och de påverkade
inte varandra vid provpumpningen. Brunnen med störst kapacitet fick salthaltigt vatten, men vid minskat flöde till
55 l/min och en avsänkning på 30 m erhölls ett fullgott vatten. Vattnet är däremot mycket svårt förorenat av
bakterier och måste kloreras.
Vattenbehovet är störst under sommaren och vattennivån i brunnarna i Mölner sjunker ca 10 – 15 m till nivån
+15 till +20 m (Figur 8). Djupet på brunnarna varierar mellan 42 och 46 m, med bottennivåer på +0,5 till +4,7 m,
och pumpning från +4 till +8 m. Vattenprover tas en gång per år i början av februari då vattennivåerna är höga.
Ingen större skillnad ses därför i kloridhalten som varierar mellan 5 och 10 mg/l.

Figur 8

Vattennivå i pumpbrunnarna P1, P4, P5, P7 och P8 samt pejlhålet P6 vid Mölners kommunala vattentäkt och
kloridhalten i råvattnet

För att säkra vattenförsörjningen till Klintehamn gjordes en provpumpning vid Loggarve i juli och augusti 1964
med en uttagen vattenmängd på i genomsnitt 350 l/min (500 m3/dygn), men inga uppgifter finns om vattnets
kvalitet (VIAK, 1964).
Under sommaren sjunker vattennivån i brunnarna i Loggarve ca 50 - 60 m till nivån 0 till -10 m ( Figur 9). Djupet
på brunnarna varierar mellan 48 och 62 m, med bottennivåer på +2 m till -12 m, och pumpning sker från nivån
+3,5 m till -9,5 m. Medeluttaget under åren 2014 – 2016 var 2 l/s vilket motsvarar 62 700 m3/år. Det största
uttaget gjordes 2016 på drygt 3 l/s och ca 100 000 m3. Vattenprover tas 1 - 4 gånger per år. Under 2016 ökade
kloridhalten från 8 mg/l till 17 mg/l, samtidigt som det största vattenuttaget gjordes.
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Figur 9

Vattennivå i pumpbrunnarna P3, P5, P9, P10 och P14 samt pejlhålet P4 vid Loggarve kommunala vattentäkt och
kloridhalten i råvattnet

Analyser av råvatten från Mölner och Loggarve kommunala vattentäkter visar således på låga kloridhalter
mellan 5 – 10 mg/l. Vid pumpning av större vattenmängder sker dock en liten ökning av kloridhalten både vid
Mölner och Loggarve vattentäkt (Figur 10).

Figur 10

Kloridhalt i råvatten från Mölner och Loggarve kommunala vattentäkter
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2.3

Klintebys stenbrott

Förekomsten av salt grundvatten har undersökts i fem kärnborrhål med hjälp av en s.k. CTD-diver (conductivity,
temperature depth), av märket Schlumberger. Divern sänks ned i borrhålet varvid den kontinuerligt registrerar
den elektriska konduktiviteten, temperaturen och djupet. På detta sätt kan eventuella förändringar i konduktivitet
spåras mot djupet i borrhålet. Vattnets konduktivitet (elektriska ledningsförmåga) beror på dess innehåll av
salter (joner), där kloridjonerna oftast utgör den dominerande faktorn. Eventuella förändringar i konduktivitet kan
indikera inflöde av salt grundvatten till borrhålet från subhorisontella zoner.
Den uppmätta konduktiviteten i de tre borrhålen i den sydvästra delen, Bh16010, 16011 och 16016, varierar
mellan 60 och 70 mS/m (Figur 11). Borrhålen är 20 – 25 m djupa med botten på nivån +25 m till +33 m.
Konduktiviteten i det centrala borrhålet och i det sydliga, Bh16001 och 16002, är 55 respektive 50 mS/m.
Borrhålen är ca 50 m djupa med en bottennivå på +3,8 m respektive -0,4 m. Borrhål 16002 var igensatt på 13,6
m djup så konduktiviteten kunde inte mätas på större djup.

Figur 11

Konduktivitetens djupberoende i fem kärnborrhål. Bh16010, 16011 och 16016 i sydväst, Bh16001 i centrala delen
och Bh16002 i södra delen. Bh16002 är 50,6 m djupt men borrhålet är igensatt på 13,6 m djup

Vid de undersökningar som gjordes inför ansökan om utökad brytning av kalksten vid Stucks erhölls ett linjärt
samband mellan uppmätt kloridhalt och mätt konduktivitet (Figur 12). Osäkerheten är relativt stor vid de låga
konduktiviteter på 50 – 70 mS/m som uppmätts i borrhålen vid Klintebys, men de tyder på en kloridhalt som är
mindre än 100 mg/l.

Figur 12

Kloridhalt som funktion av konduktivitet (Golder, 2009)
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3.0

PÅVERKAN PÅ DJUPET TILL SALTHALTIGT GRUNDVATTEN

3.1

Teori

Salthaltigt grundvatten från både Littorinahavet och Östersjön förekommer främst i kustnära områden men även
i högre terräng ovanför Littorinavallen som utgör Littorinahavets största utbredning och högsta vattennivå. Det
som styr på vilket djup salthaltigt grundvatten påträffas är de geologiska förhållandena som lagerföljder,
stupning på lagren, sprickighet och vattenförande egenskaper, samt topografiska förhållanden som styr grundvattennivåer och slutligen densiteten på det söta och salthaltiga grundvattnet. Forskare har utvecklat olika
metoder för att beräkna djupet till ett saltare grundvatten (Zhou, 2011). En vedertagen metod är den s.k.
Ghyben-Hertzberg ekvationen som utarbetats av två europeiska forskare i slutet av 1800-talet. Ekvationen
relaterar grundvattennivån till nivån för det salta grundvattnet, och baseras på balansen mellan höjden av de två
vätskorna med olika densitet enligt nedan (Figur 14);
𝑧=
där

(1)

∗ℎ
z = djupet i m under havsytan till salt grundvatten
h = grundvattennivån i m över havsytan
𝜌 = densiteten av sött grundvatten
𝜌 = densiteten av salt grundvatten

Vattnets densitet bestäms av den totala salthalten (TDS = Total Dissolved Solids) enligt nedan (Voss, 1984);
𝜌 = 1 + 0,0078*TDS
Enligt Auqué m.fl. (2006) gäller följande relation mellan salthalten (TDS) och kloridhalten (Cl-) (Figur 13);
TDS = 1,65*Cldär

TDS = Total salthalt (vikts-%)
Cl- = Kloridhalt (mg/l)

Figur 13

Korrellation mellan kloridhalt och salthalt (TDS) för olika grundvatten vid Östersjön. Laxemar, Äspö+Ävrö och
Simpevarp ligger på östkusten mittemot Klintehamn. Forsmark ligger i norra Uppland
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Ghyben-Hertzbergs ekvation gäller idealiserade förhållanden med en homogen och isotrop akvifer, där de
vattenförande egenskaperna är desamma både horisontellt och vertikalt och ingen hänsyn tas till de geologiska
förhållandena (Figur 14). Akviferen antas ha ett hydrostatiskt tryck, dvs. det finns inga vertikala gradienter i
grundvattennivån. Det innebär att djupet till gränsskiktet mellan det söta och det salta grundvattnet går mot noll
där havet möter land. Detta är inte korrekt då det måste finnas ett visst djup så grundvatten kan strömma ut i
havet. Ett annat antagande är att gränszonen är skarp, vilket inte är korrekt då de två grundvattnen med olika
salthalt blandas i gränsskiktet i en s.k. dispersionszon med varierande salthalt.
Enligt Auqué m.fl. (2006) som har granskat och utvärderat tidigare rapporter om Littorinahavets utveckling med
varierande kloridhalt, inföll den maximala utbredningen och kloridhalten för ca 6500 år sedan och pågick till ca
5000 år sedan. I den egentliga Östersjön och runt Gotland var den ytliga salthalten mellan 1,0 och 1,3%, vilket
motsvarar en kloridhalt på mellan ca 6000 och 8000 mg/l och en densitet på mellan 1,008 och 1,010 gr/cm 3.
Östersjön har en salthalt i det ytliga havsvattnet ner till ca 50 m djup på ca 0,7%, vilket motsvarar en kloridhalt
på drygt 4000 mg/l, och en densitet på 1,0055 gr/cm3.

3,5%

3,5%

3,5%

3,5%

Figur 14

schematiskt sötvatten- saltvattengräns (interface) i en kustakvifer med fri grundvattenyta. Nedre figuren visar en
brunn med avsänkt grundvattenyta och uppkonande saltvatten som effekt av minskat grundvattentryck genom
pumpning. Siffrorna gäller salthalten i haven (modifierad från USGS, 2003)
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Det är viktigt att påpeka att teorin förutsätter en akvifer med homogena och isotropa förhållanden och att ingen
hänsyn tas till de geologiska och hydrogeologiska förhållandena och framförallt de vattenförande egenskaperna
i olika geologiska lager. Den geologiska kartan över Gotland visar att stromatoporoidékalksten och revkalksten
med inslag av grovkristallin kalksten ligger i ett band från Klinteberget i SV till Buttle i NÖ (Figur 15). Under kalkstenen ligger märgelsten och märgel som kommer upp i markytan väster om Klinteberget och sträcker sig i ett
band mot NÖ ut till Östersjön. Mellan Klinte och Klintehamn finns ett smalt band av Siltsten och Märgelsten.
Även de hydrogeologiska förhållandena varierar både areellt och mot djupet, med en mer vattengenomsläpplig
ytlig revkalksten och en underliggande tätare märgelsten och märgel (Figur 16).

Märgelsten
& Märgel

Revkalksten
Silt- & Märgelsten

Kalksten

Märgelsten & Märgel
Figur 15

Utsnitt från berggrundskatan Gotlands län med angivande av bergart (SGU, 2011)

Hög kloridhalt

600 – 2000 l/h

<600 l/h
Hög kloridhalt

Figur 16

Utsnitt från den hydrogeologiska kartan över Gotlands län men angivande av bedömd uttagsmöjlighet (SGU,
1982)
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3.2

Djup till observerade salthalter i brunnar

Djupet från markytan till gränsskiktet för salt grundvatten från Littorinahavet har ökat beroende på landhöjningen
med åtföljande högre grundvattennivåer som dels medförde ett ökat tryck på det salta grundvattnet, och dels
större hydrauliska gradienter i akviferen. De ökade gradienterna gav upphov till ett större grundvattenflöde, som
under ca 5000 år har sköljt ut och medfört en utspädning av det salta grundvattnet från Littorinahavet. Samtidigt
har salthalten i Littorinahavet minskat successivt till för ca 2000 år sedan då salthalten blev densamma som i
dagens Östersjövatten.
Flera privata brunnar väster om Klinte har salthaltigt vatten, men det förekommer även i ett par brunnar i Lilla
Snögrinde och i en energibrunn i Stora Snögrinde (Figur 7). Gemensamt för alla brunnar är att de är borrade ner
under havsytan. Energibrunnarna är borrade till större djup och i dessa påträffas salthaltigt vatten på nivåer
mellan -45 och -210 m. Brunnsinformation redovisas i en översiktlig vertikal profil från Klintebys stenbrott till
Klintehamn och Östersjön ( Figur 17). Brunnsdjup, bergart och uppmätt kloridhalt i brunnarna anges tillsammans
med ett antaget läge för gränsskikten för salthaltigt grundvatten från Littorinahavet och Östersjön för ca 5000 år
sedan respektive nutid. Landhöjningen på 25 m och den ökade grundvattenströmningen från land till hav har
förändrat dels gränsskiktet för det salthaltiga grundvattnet från Littorinahavet, och dels salthalten genom
ursköljning och utspädning med sött grundvatten. Ett skikt med omblandat sött och salt vatten bildades mellan
Littorinahavets gränsskikt och dagens gränsskikt för Östersjöns salta vatten. I detta gränsskikt finns brunnar
med höga salthalter som t.ex. energibrunn nr. 12. Berggrunden vid botten av brunnen på nivån -45 m hade
under Littorinatiden troligtvis ett grundvatten med hög salthalt på omkring 8000 mg klorid per liter. Under ca
5000 år har det salta grundvattnet sköljts ut och blandats med sött grundvatten till en salthalt på 3800 mg/l, som
erhölls efter blåsning av brunnen i en timme med 1200 l/tim och avsänkning till nivån -45 m. Marknivån ligger på
+32 m vid brunnen, och Littorinavallen ligger på +25 m ca 1 km nordväst om brunnen.

Figur 17

Schematisk profil från kalkbrottet öster om Klinteberget till Klintehamn och Östersjön, med gränsskikt mellan sött
och salt grundvatten från Littorinahavet och från Östersjön samt brunnar med salthaltigt grundvatten (se Figur 7)
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Marknivån vid brunnen var alltså endast 7 m över Littorinahavets vattennivå för 5000 år sedan. Om man antar
att grundvattennivån vid Littorinatiden låg någon meter högre än grundvattennivå idag i förhållande till rådande
markyta vid Littorinatiden och idag, så återfinns salthaltigt Littorinavatten på ca 150 m djup under dagens
markyta och på dagens nivå ca -125 m. Om grundvattennivå under Littorinatiden istället antas ligga lika långt
under markytan som dagens grundvattennivå, dvs. 0,5 m över Littorinahavets vattenyta, skulle salthaltigt
Littorinavatten för 5000 år sedan ha funnits på drygt 50 m djup under markytan idag och på dagens nivå ca -25
m. Det tyder alltså på att relikt saltvatten från Littorinahavet återfinns i energibrunnen, men att infiltrerat
nederbördsvatten under ca 5000 år har sköljt ut och spätt ut det salthaltiga grundvattnet från Littorinatiden.
En brunn invid väg 141 vid Lilla Snögrinde (nr 6) har något salt i botten vid blåsning med 1500 l/tim. Marknivån
vid brunnen ligger på +49 m och den är 59 m djup med bottennivå på -10 m. Inflödet av vatten sker i botten av
brunnen. Grundvattennivån ligger idag på +20 m, dvs. 29 m under markytan och 5 m under Littorinahavets
högsta nivå. Om grundvattennivån vid Littorinatiden antas ligga 0,5 m över Littorinahavets vattenyta, dvs. 23,5
m under dagens markyta så beräknas Littorinavatten ligga ca 75 m under markytan på nivån ca -25 m. Det är
således troligt att det vid blåsning av brunnen och avsänkning till -10 m påträffas utspätt relikt salthaltigt
Littorinavatten.
En brunn med salthaltigt vatten enligt brunnsägaren ligger i östra delen av Lilla Snögrinde drygt 300 m från
planerat stenbrott. Brunnen är 65 m djup med en bottennnivå på -22 m. Markytan ligger på +43 m och grundvattennivån på +24 m, dvs. 19 m under markytan. Om grundvattennivån vid Littorinatiden antas ligga 0,5 m över
Littorinahavets vattenyta, dvs. 17,5 m under dagens markyta så beräknas Littorinavatten ligga ca 65 m under
markytan på nivån ca -25 m. Det är således troligt att det kan påträffas utspätt relikt salthaltigt Littorinavatten i
brunnen.
En energibrunn (nr 22) ligger strax ovanför Littorinavallen och har låg kloridhalt på 20 m djup (30 mg/l) men
förhöjd kloridhalt på 80 m djup (500 mg/l) och på 230 m djup (800 mg/l). Det salthaltiga grundvattnet från
Littorinahavet har således sköljts ut och spätts ut av infiltrerat nederbördsvatten under ca 5000 år i de översta
10-talet meter men i mindre grad på större djup. Detta ha även skett i övriga brunnar nära Klintehamn som alla
ligger under Littorinahavets högsta vattenyta.

3.3

Kommunala vattentäkter

Brunnarna i den kommunala vattentäkten Loggarve ligger ca 2,8 km från Littorinavallen och har marknivåer på
ca +50 m. Ingen förhöjd kloridhalt har påträffats i de 5 brunnarna i Loggarve trots att de har producerat vatten i
27 år från 1990. Under åren 2014 – 2016 var medeluttaget 2,0 l/s, och det största uttaget i en brunn var 0,75 l/s.
Under sommaren sker en avsänkning av grundvattennivån i brunnarna med 50 – 60 m till nivåer på 0 till -10 m
(kapitel 2.2).
Enligt Helge Tullström (1954) förekommer salthaltigt grundvatten på nivåer från -10 till över +10 m vid den
nordöstra gränsen av det yttre skyddsområdet för Loggarve vattentäkt (Figur 4). Trots stora uttag och avsänkning av grundvattennivån sker ingen större ökning av salthalten i brunnarna. Influensområdet för grundvattensänkning beroende på brunnsuttagen är således väl begränsad inom det yttre skyddsområdet. Vattentäkten
ligger inom Klintebergformationen och det finns inga uppgifter på förekomst av salt grundvatten i denna förutom
i västra delen av Klinteberget där Mölner reservvattentäkt ligger. Där anges djupet till salt grundvatten vara
under -30 m (Figur 4).
Vid Mölner provpumpades 1949 en 40 m djup brunn med 90 l/min (1,5 l/s) till fullständig avsänkning (2.2).
Brunnen fick salthaltigt vatten, men vid minskat flöde till 55 l/min och en avsänkning på 30 m erhölls ett fullgott
vatten. Marknivån vid brunnen är ca +40 m, och inget salt grundvatten kom in i brunnen vid minskad pumpning
och en avsänkning på 30 m till nivån ca +10 m.
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3.4

Påverkan av Klintebys stenbrott

Genomförda konduktivitetsmätningar i fem borrhål inom planerat brytområde visar att kloridhalten är låg och
ligger under 100 mg/l ner till ett djup på +4 m (kapitel 2.3). De närmaste brunnarna där något salthaltigt vattnet
har noterats är brunn nr. 2 och nr. 6 med botten på -22 m och -10 m ( Figur 17). De ligger i Lilla Snögrinde ca 300
m respektive 700 m från planerat stenbrott. Vid blåsning med 1500 l/h efter borrning av brunn nr. 6 angavs
”något salt i botten”. En energibrunn som ligger ca 600 m NV om brottet på marknivån +30 m tar vatten från
nivån -45 m som har en salthalt på 3800 mg/l.
Baserat på SGU:s flyggeofysiska karta, SkyTEM mätningarna och topografiska förhållanden är det rimligt att
anta att gränsen för Littorinavatten vid Klintebysbrottet ligger ca 50 – 60 m under markytan på nivåer mellan -10
och -20 m. Västerut mot Klintehamn ligger gränsen för salt grundvatten ca 10 – 50 m under markytan på nivåer
från 0 till -20 m.
Enligt Ghyben-Hertzbergs ekvation (1) ger en grundvattennivå på några meter över havet (h) ett avstånd till
salthaltigt Littorinavatten (z) på några hundra meter (Figur 18). Informationen från brunnarna om inflöden och
salthalt visar att ekvationen inte kan tillämpas på förhållandena vid Klintebys med omgivning (Figur 17). Det
beror dels på de geologiska förhållandena med en subhorisontellt lagrad kalksten med underliggande tätare
märgelsten, och dels på en landhöjning på ca 25 m som medför att salthaltigt Littorinavatten kan finnas på
högre nivåer än ekvationen ger vid jämvikt. Det illustreras väl av Helge Tullströms karta över gränsen mellan
sött och salt grundvatten på Gotland (Figur 4). Det går således inte att beräkna hur djupare liggande salthaltigt
grundvatten skulle reagera på en viss avsänkning av grundvattennivån vid det planerade brytområdet. Det går
däremot att beräkna avståndet till salthaltigt grundvatten med ursprung ifrån Littorinahavet med en kloridhalt på
ca 8000 mg/l under jämviktsförhållanden i en homogen och isotrop akvifer. Det planerade stenbrottet kommer
att brytas till nivåer mellan +30 och +45 m. Det innebär en grundvattennivå i botten av brottet
som ligger minst 30 m över nuvarande havsyta, vilket ger ett avstånd till salthaltigt Littorinavatten på flera kilometers djup (Figur 18). Enligt tillgänglig information kan salthaltigt grundvatten vid planerat stenbrott finnas på
nivåer under ca -10 till -20 m, vilket inte skulle kunna förekomma vid en homogen akvifer med
grundvattennivåer på +30 m.
Den brunn som fick salthaltigt grundvatten under provpumpning vid Mölner reservvattentäkt avsänktes till nivån
+0 m (havsnivån). Vid nästan en halvering av pumpat flöde minskade avsänkningen till ca +10 m, vilket medförde att inget salthaltigt grundvatten strömmade till brunnen. Detta ska jämföras med en lägsta planerad
brottbotten på +30 m, och ingen pumpning av vatten från akviferen.
Kalkbrytning vid Klintebys bedöms således inte medföra att relikt grundvatten med förhöjd salthalt kommer att
stiga upp till nivåer så att kloridhalten i uttaget vatten påverkas i kommunala vattentäkter eller privata brunnar.

Figur 18

Avståndet till salthaltigt grundvatten beroende av grundvattennivån beräknat med Ghyben-Hertzbergs ekvation för
olika salthalter i haven.
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Bilaga B.2.17.1:1

SGU:s kartvisare Brunnar
Brunn ID SGU Ort/Fastighet
2 992034397 Lilla Snögrinde 1:50
6 68200074 Lilla Snögrinde 1:45

Användning
Hushåll, Fritidshus

12

68200122

Stora Snögrinde 1:13

Energibrunn

20

68200196

Klinte Prästgården 1:13

Hushåll, Fritidshus

21
22

900109877 Klinte Sicklings 1:4
910543012 Klinte Valle 1:84

Hushåll, Fritidshus
Energibrunn

24

68200035

Klinte Rolejens 1:6

25

68200034

Klinte Robbjäns 1:63

26
27
28
29
30
31

903078848
68200144
905239372
903078905
904154846
68200049

Klinte Strands 1:131
Klinte Sicklings 1:121
Klinte Valle 1:171
Klinte Valle 5:10
Klinte Klause 1:14
Klinte Strands 1:26

Bevattning,
handelsträdgård
Bevattning,
handelsträdgård
Energibrunn

32
33
BRUNNSLÄGEN
2, 6
12
20, 21
22
24 - 31
32, 33

Sanda Stenhuse 1:17
Sanda Stenhuse 1:17 ?

Energibrunn
Energibrunn
Energibrunn
Bevattning,
handelsträdgård
Borrad brunn
Borrad brunn

Diameter Foderrör Totaldjup Brunnsbotten Jorddjup Vattenmängd Grundvattennivå Marknivå Grv.nivå
(mm)
(m)
(m)
(m ö.h.)
(m)
(l/tim)
(m under m.y.)
(m ö.h.) (m ö.h.) Anmärkning salthaltigt vatten
165
4,5
65
-22
1,5
1200
19
43
24
Salthaltigt vatten enl. brunnsägare, samråd 171024
114
6
59
-10
1,5
1200
29
49
20
Vatten vid 56 och 57 m. Något salt i botten vid
blåsning 1500 l/tim. Nivådatum 1979-10-31
1983-10-21
9
80
-48
6
2400
6,5
32
25,5 Vatten på 77 m. 3800 mg klorid /l, vid blåsning 1
timme 1200 l/tim
1993-06-21
140
3
38
-8
1
3000
13
30
17
Hålet cementerat 38 till 28 m. Hålet fortfarande
något bräckt efter tryckning. Saltvatten på 37 m
Borrdatum
1992-07-15
1979-10-30

2000-10-25
2010-01-04

115
140

3,5
6

18,5
230

-6,5
-210

2
3

500
3000

juni 1977

115

3

83

-77

0.5

1200

6

Bräckt vatten
30 mg/l Cl 20 m under my. 500 mg/l Cl 80 m under
my. 800 mg/l Cl 230 m under my.
Vatten vid 50 m. Vattnet är salt

juni 1977

115

3

69

-63

0.5

1200

6

Vatten vid 45 m. Vattnet är salt

6
3
6
6
3
3

170
37
187
192
186
15

-164
-33
-183
-187
-182
-12

1,5
1,2
1,5
0,5
2
1

600
2400
1200
120
600
300

32
20

-7
5

2003-01-13
1982-02-15
2004-09-14
2003-03-14
2004-05-20
maj 1979

115

112

Lilla Snögrinde
Stora Snögrinde
Västra sidan av Klinteberget
Norr om Klinteberget
Klintehamn
Sanda

Charlie A Geokonsult AB

2
2

12
20

1

6
4
4
5
4
3

1,8

25
25

0,8

God kapacitet

10
18

3,2

2

23,2

Saltvatten på 50 m
Vid prov smakade vattnet salt
Saltvatten på 50 m
Saltvatten på 90 m
Lite saltvatten på 50 m. Saltpropp monterad på 45 m
Vatten vid 9.5 m något salt men användbart för
bevattening
Salt vatten 1930 mg/l klorid
Märgelsten slammigt vatten. 780 mg/l klorid

Bilaga B.2.17.1:2

SGU:s kartvisare Brunnar
Brunn ID SGU
2 992034397
6 68200074
12 68200122
20 68200196
21 900109877
22 910543012
24 68200035
25 68200034
26 903078848
27 68200144
28 905239372
29 903078905
30 904154846
31 68200049
32
33
BRUNNSLÄGEN
2, 6
12
20, 21
22
24 - 31
32, 33

Ort/Fastighet
Lilla Snögrinde 1:50
Lilla Snögrinde 1:45
Stora Snögrinde 1:13
Klinte Prästgården 1:13
Klinte Sicklings 1:4
Klinte Valle 1:84
Klinte Rolejens 1:6
Klinte Robbjäns 1:63
Klinte Strands 1:131
Klinte Sicklings 1:121
Klinte Valle 1:171
Klinte Valle 5:10
Klinte Klause 1:14
Klinte Strands 1:26
Sanda Stenhuse 1:17
Sanda Stenhuse 1:17 ?

Brunns- Vatten-mängd Grv.nivå
djup (m)
(l/h)
(m u.my.)
65
59
80
38
18,5
230
83
69
170
37
187
192
186
15
32
20

1200
1200
2400
3000
500
3000
1200
1200
600
2400
1200
120
600
300
God kapacitet

Grv.nivå
(m ö.h.)

19
29
6,5
13
2
2

24
20
25,5
17
10
18

0,8

3,2

1

2

1,8

23,2

Saltvatten på
(m u.my.)
56 - 57
77
37
20/80/230
50
45
50
50
90
50
9,5

Salthalt
(mg Cl/l)

Lagerföljd Berg nr1
0 - 1,5 meter: MOR_N
0 - 1,5 meter: GR_VD BRUNN
0 - 0,5 meter: MATJORD
0 - 1 meter: GRUS
0 - 2 meter: JORD
0 - 3,0 meter: Morän
0 - 0,5 meter: MYLLA
0 - 0,5 meter: MYLLA

Salthaltigt
Något salt
3800
Saltvatten
Bräckt
30/500/800
Vattnet salt
Vattnet salt
Saltvatten
Vattnet salt 0 - 1,2 meter: LERA-GRUS
Saltvatten
Saltvatten
Lite saltvatten
något salt
0 - 1 meter: JORD-LERA
1930
780

Lilla Snögrinde
Stora Snögrinde
Västra sidan av Klinteberget
Norr om Klinteberget
Klintehamn
Sanda

Charlie A Geokonsult AB

Mäktighet (m)
1,5
1,5
0,5
1
2
3
0,5
0,5
1,2

1

Lagerföljd Berg nr2
1,5 - 28 meter: KALKSTEN
1,5 - 8,5 meter: KALKBERG
0,5 - 3 meter: SAND
1 - 38 meter: KALK-M_RGEL
2 - 18,5 meter: KALKBERG
3,0 - 46,0 meter: KALKSTEN VIT
0,5 - 83 meter: M_RGELSTEN
0,5 - 69 meter: M_RGELSTEN
Märgelsten
1,2 - 37 meter: KALKSTEN
Märgelsten
Märgelsten
Märgelsten
1 - 15 meter: BL_GR_ KST
Märgelsten
Märgelsten
GEOLOGI - VATTENFLÖDE
Kalksten / Lerig kalksten
Kalksten och märgelsten
Märgelsten / Lersten
Märgelsten

Mäktighet (m) Lagerföljd Berg nr3
26,5 28 - 65 meter: KALKSTEN
7
8,5 - 59 meter: M_RGELSTEN
2,5 3 - 6 meter: LERA
37
16,5
43
46,0 - 230,0 KALKSTEN GRÅ
82,5
68,5
35,8

14

Antaget från Berggrundskartan

Bilaga B.2.17.1:2

Mäktighet (m) Lagerföljd Berg nr4
37
50,5
3
6 - 80 meter: M_RGELSTEN

Mäktighet (m)

74

184

Charlie A Geokonsult AB

--Ca 35 mm Lilla Snögrinde

Bilaga B.2.18
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1.0

MILJÖKVALITETSNORM FÖR GRUNDVATTENFÖREKOMSTEN
MELLERSTA GOTLAND – KLINTEHAMN

1.1

Information från VISS

I Vatteninformationssystem Sverige (VISS, 2017-11-01) beskrivs grundvattenförekomsten Mellersta Gotland Klintehamn - WA91750038 / SE637298-164664 (VISS, 2017-11-01). Grundvattenmagasinet anges som
sedimentär bergförekomst och upptar en yta på 338,7 km2. Den bedömda uttagsmöjligheten anges uppgå till
6 000 – 20 000 l/h. Den geometriska noggrannheten på magasinets avgränsning anges vara översiktlig och
baseras på regionala hydrogeologiska kartor eller annat översiktligt material. Den kvantitativa statusen anges
vara god. Motivering och metod för bedömningen är att ” Tillgången på grundvatten inom regionen är vanligen
god varför förekomsten bedöms ha god kvantitativ status. Klassningen är gjord utan dataunderlag från förekomsten.” Den kemiska statusen anges vara otillfredsställande beroende på att klorid och sulfat samt miljögiftet
PAH inte uppnår god status. Ingen beskrivning av trender har gjorts. Det finns ingen risk att kvantitativ status
inte uppnås till 2021, men risk finns att kemisk status inte uppnås 2021. Betydande påverkanskällor anges vara
förorenade områden, jordbruk och enskilda avlopp samt vattenuttag från jordbruk, kommunal eller allmän
vattentäkt och andra relevanta uttag. Miljökvalitetsnormen för god kemisk grundvattenstatus anger ett riktvärde
på 100 mg/l för klorid, 100 mg/l för sulfat och 150 mS/m för konduktivitet. För att vända trend anges 50 mg/l för
klorid, 50 mg/l för sulfat och 75 mS/m för konduktivitet.

1.2

Miljökvalitetsnorm och statusklassificering för grundvatten

I Sveriges geologiska undersöknings författningssamling, SGU-FS 2013:2, från den 4 september 2013
redovisas SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten. Under rubriken
”Tillämpningsområde” 1 § anges att dessa föreskrifter ska tillämpas då vattenmyndigheten fastställer miljökvalitetsnormer samt klassificerar kvantitativ status och kemisk grundvattenstatus. I 3 § definieras;
riktvärde för grundvatten: den koncentration av ett särskilt förorenande ämne eller föroreningsindikator i
grundvatten som inte bör överskridas, fastställd som en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 2 § 2 miljöbalken.
utgångspunkt för att vända trend: procentandel av riktvärde för grundvatten, fastställd som en miljökvalitetsnorm
enligt 5 kap. 2 § 4 miljöbalken. Vid denna nivå ska myndigheter och kommuner vidta de åtgärder som anges i
vattenmyndighetens åtgärdsprogram för att vända betydande och ihållande uppåtgående trender i koncentrationen av förorenande ämnen, grupper av förorenande ämnen eller föroreningsindikatorer.
Under rubriken ”Miljökvalitetsnormer” 4 § beskrivs att varje vattenmyndighet ska meddela miljökvalitetsnormer
enligt följande;
1. För varje grundvattenförekomst som vid riskbedömning bedömts vara utsatt för risk att inte uppnå eller
bibehålla god kemisk grundvattenstatus till 2021 ska miljökvalitetsnormer i form av riktvärden för
grundvatten fastställas enligt bestämmelserna i 5–7 §§.
2. För varje grundvattenförekomst där uppåtgående trender i koncentrationer av förorenande ämnen
identifierats ska miljökvalitetsnormer i form av utgångspunkt för att vända trend fastställas enligt 10 §.
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3. För varje grundvattenförekomst som vid riskbedömning bedömts vara utsatt för risk att inte uppnå eller
bibehålla god kvantitativ status till 2021 ska god kvantitativ status fastställas som miljökvalitetsnorm.
Dessa föreskrifter innebär inte hinder för att vattenmyndigheten beslutar om avvikelser eller undantag enligt
bestämmelserna i 4 kap. 9–12 §§ förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

1.3

Diskussion kvantitativ status

De geologiska och hydrogeologiska förhållandena varierar inom begränsningsområdet för grundvattenförekomsten Mellersta Gotland – Klintehamn (Bilaga B.2.19.1 och Bilaga B.2.19.2). Om hänsyn inte tas till de
geologiska och hydrogeologiska förhållandena vid meddelande av kvantitativa miljökvalitetsnormer för en
grundvattenförekomst så kommer dessa inte att kunna uppfyllas ens om ingen mänsklig verksamhet tillåts inom
förekomsten, eftersom det inte finns naturliga förutsättningar för uppfyllandet. Enligt VISS är idag miljökvalitetsnormen för kvantitativ status god med motiveringen att tillgången på grundvatten inom regionen är vanligen god.
Klassningen sägs vara gjord utan dataunderlag från förekomsten. Bedömning av möjligt grundvattenuttag för
grundvattenförekomsten Mellersta Gotlands – Klintehamn anges i den allmänna beskrivningen till 6 000 –
20 000 l/h, vilket enligt SGU:s arbetsmaterial till hydrogeologisk karta för Gotland endast finns inom ett mycket
begränsat område i nordöst på 1% av förekomstens totala area (Bilaga B.2.19.3). Huvuddelen av förekomsten,
55%, har uttagsmöjligheter på 600 – 2000 l/h. Den geometriska noggrannheten på magasinets avgränsning
anges vara översiktlig och baseras på regionala hydrogeologiska kartor eller annat översiktligt material. Detta är
inte med sanningen överensstämmande då det avgränsade området inte bara innehåller ett grundvattenmagasin utan flera geologiska och hydrogeologiska enheter med olika egenskaper och möjligheter till
magasinering av vatten och grundvattentransport.
Värt att notera är att den brunn som ger mest vatten i de kommunala vattentäkterna Loggarve och Mölner har
ett medeluttag över året på drygt 4 000 l/h respektive drygt 3 000 l/h. Under sommaren avsänks vattennivån i de
fem brunnarna i Loggarve till havsytans nivå utan att få förhöjda kloridhalter. Vid provpumpning av en brunn vid
Mölner som idag är reservvattentäkt pumpades ca 5 500 l/h, vilket gav en avsänkning på 40 m och vattnet blev
salt. Vid en minskning till 3 300 l/h och en avsänkning på 30 m erhölls ett sött vatten. Det visar på problematiken
med höga uttag vid Mölner och saltvatteninträngning från äldre utspätt Littorinavatten, vilket överensstämmer
väl med den hydrogeologiska kartan (Bilaga B.2.19.2). Den visar uttagsmöjligheter på 600 – 2 000 l/h och en
risk för höga kloridhalter i området. Inte ens de kommunala vattentäkterna Loggarve och Mölner som ingår i
bedömningsunderlaget för kemisk status har uttagsmängder enligt MKN för god kvantitativ status för grundvattenförekomsten Mellersta Gotland – Klintehamn.
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Grandungevägen 6
S-756 46 Uppsala
Mobil 0708-309735
Charlie.konsult@gmail.com

Bilaga B.2.19.1

Loggarve
Klintehamn

Medelkristallin kalksten
Märgelsten och märgel

Klinte

Mölner

Revkalksten
Grovkristallin kalksten
Berggrundskartan Gotlands län. Skala 1:200 000. SGU serie K 221, 2011. Beskrivning till Regional berggrundskarta
över Gotlands län. SGU K 221, 2009.
Teckenförklaring: Svart streckprickad linje = Lineament indikerat från höjddata
Grön streckprickad linje = Lineament indikerat från VLF

Charlie A Geokonsult AB

Bilaga B.2.19.2

Loggarve
Klintehamn
2 000 – 6 000 l/h
600 – 2 000 l/h
<600 l/h

Klinte
Mölner

Jordlager <1 l/s
Höga kloridhalter

Hydrogeologisk karta över Gotlands län. Skala 1:250 000. SGU Ser. Ah nr 3, Uppsala 1982. De färgade fälten anger
olika uttagsmöjligheter och baseras på geologiska och hydrogeologiska förhållanden och information om vattenuttag
i SGU:s databaser och annat tillgängligt material.
I VISS anges den bedömda uttagsmöjligheten för grundvattenförekomsten vara 6 000 – 20 000 l/h, medan den
hydrogeologiska kartan anger fyra delområden med varierande uttagsmöjligheter mellan <600 l/h till 20 000 l/h. Den
största delen av grundvattenförekomsten har uttagsmöjligheter på 600 – 2 000 l/h, medan den i VISS angivna
bedömda uttagsmöjligheten inte förekommer i det avgränsade området.
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Klintehamn

Klinte

Loggarve

6 000 – 20 000 l/h
2 000 – 6 000 l/h
600 – 2 000 l/h

Mölner

<600 l/tim
Grundvattenförekomsten Mellersta Gotland – Klintehamn (röd begränsningslinje) redovisad på SGU:s arbetsmaterial
till hydrogeologisk karta över Gotland. De färgade fälten anger olika uttagsmöjligheter och baseras på geologiska och
hydrogeologiska förhållanden och information om vattenuttag i SGU:s databaser och annat tillgängligt material.
I VISS anges den bedömda uttagsmöjligheten för grundvattenförekomsten vara 6 000 – 20 000 l/h, medan den
hydrogeologiska kartan anger fyra delområden med varierande uttagsmöjligheter mellan <600 l/h till 20 000 l/h. Den
största delen av grundvattenförekomsten har uttagsmöjligheter på 600 – 2 000 l/h, medan den i VISS angivna
bedömda uttagsmöjligheten endast förekommer i ca 1% av det avgränsade området.
Kartan finns publicerad i SGU:s rapport ”Sky-TEM undersökningar på Gotland” på sidan 22 (SGU rapporter och
meddelanden 136).
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Provnummer
Provtagningsdag
Provpunkt
Ankomstdag

Ämne
Turbiditet
Färg (410 nm)
pH
Temperatur vid pH-mätning
Alkalinitet
Konduktivitet
Klorid
Sulfat
Fluorid
COD-Mn
Ammonium
Ammonium-nitrogen (NH4-N)
Fosfat (PO4)
Fosfatfosfor (PO4-P)
Nitrat (NO3)
Nitrat-kväve (NO3-N)
Nitrit (NO2)
Nitrit-nitrogen (NO2-N)
NO3/50+NO2/0,5
Kväve N
Totalhårdhet (°dH)
Natrium Na (end surgjort)
Kalium K (end surgjort)
Kalcium Ca (end surgjort)
Järn Fe (end surgjort)
Magnesium Mg (end surgjort)
Mangan Mn (end surgjort)
Koppar Cu (end surgjort)
Oljeindex
Suspenderade ämnen
Lukt, styrka, vid 20°C
Lukt, art, vid 20 °C

Provets märkning
Djup
Ämnes-ID
Enhet
3120000115222
FNU
3120000113212
mg Pt/l
3120000115167
35460000406685
°C
3120000108782
mg HCO3/l
3120000113565
mS/m
35460000384275
mg/l
3120000112087
mg/l
3120000112056
mg/l
3120000060536
mg O2/l
3120000148528
mg/l
3120000110445
mg/l
3120000148526
mg/l
3120000113203
mg/l
3120000148522
mg/l
3120000110477
mg/l
3120000148520
mg/l
3120000112021
mg/l
3120000148524
mg/l
3120000148947
mg/l
3120000132243
°dH
65570000670424
mg/l
65570000670932
mg/l
65570000670967
mg/l
3120000129912
mg/l
65570000670534
mg/l
3120000130064
mg/l
3120000129896
mg/l
3120000125602
mg/l
3120000115169
mg/l
3120000180375
3120000180376

177-2018-03140957
2018-03-09

177-2018-03140958
2018-03-09

Brunn Lilla Snögrinde 1:8
Källa L Snögrinde 1:26
2018-03-14
2018-03-14
Lilla Snögrinde 1:8

Lilla Snögrinde 1:26 källa

2,3
24
8
22,9
260
47
4,7
11
0,39
3,5
0,021
0,016
0,17
0,057
22
5
< 0,0070
< 0,0020
<1,0
2
12
2,9
0,82
82
0,027
3,3
0,00078
0,0014

0,59
18
8,2
23,4
360
60
6,8
22
< 0,20
5,7
0,048
0,037
0,021
0,007
2,5
0,57
0,16
0,05
<1,0
0,98
16
3,6
1,2
100
0,053
7,1
0,021
0,00073

177-2017-11291433
2017-11-22
Brunn Lilla Snögrinde 1:45
2017-11-29
Lilla snögrinde 1:45 klinte

0,84
16
7,5
23,1
430
73
16
15
< 0,20
7,1
< 0,010
< 0,010
0,19
0,061
5,8
1,3
< 0,0070
< 0,0020
<1,0
1,9
18
7,1
1,5
110
0,0073
11
0,00081
0,035
1,7
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177-2018-03140961
2018-03-09

§ 177-2018-03140959
2018-03-09

177-2017-07310489
2017-07-31 09:40

Brunn Lilla Snögrinde 1:45
2018-03-14

Brunn Lilla Snögrinde 1:46
2018-03-14

Lilla Snögrinde 1:45

Lilla Snögrinde 1:46

0,76
15
7,6
23,2
410
71
14
28
< 0,20
4
0,01
< 0,010
0,23
0,075
6,2
1,4
< 0,0070
< 0,0020
<1,0
1,8
21
9,1
2,4
120
0,027
15
0,00056
0,034

177-2017-10191334
2017-10-16

Brunn Lilla Snögrinde 1:50 Källa L Snögrinde 1:50
Brunn Hunninge gård 1:16
2017-07-31 21:05
2018-02-24 2018-03-14
Borrad brunn, Djup=65 m
Nivå -22 m, gvnivå +24 m

0,47
18
7,5
23,1
410
79
30
27
< 0,20
5,8
0,019
0,015
0,77
0,25
13
2,9
< 0,0070
< 0,0020
<1,0
3,7
20
8,6
14
110
0,019
17
0,0017
0,11

177-2018-02240090 177-2018-03140960
2018-02-22 2018-03-09

Källa Lilla snögrinde Hunninge gård 1:16

2,5
18
7,6
22
380
81
58
31
0,3
2,3
< 0,010
< 0,010
0,12
0,039
0,71
0,16
< 0,0070
< 0,0020
<1,0
18
48
6
97
0,049
20
0,0036
0,16

Ingen
Ingen
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0,55
12
8
23
300
59
14
40
< 0,20
4,6
< 0,010
< 0,010
< 0,020
< 0,0050
7,1
1,6
< 0,0070
< 0,0020
<1,0
1,8
17
5,8
1,2
100
0,01
12
0,0019
0,00033
< 0,10

Hunninge bäck
2017-10-19
Hunninge Bäck

3,1
20
8
23,2
350
62
11
32
0,25
1,5
0,18
0,14
< 0,020
< 0,0050
< 0,44
< 0,10
< 0,0070
< 0,0020
<1,0
0,15
14
14
4,6
60
0,36
24
0,011
0,0051

0,68
61
8,2
22,9
290
65
15
30
0,24
14
< 0,010
< 0,010
0,18
0,06
53
12
0,026
0,008
>1,0
14
19
6,1
4,2
130
0,029
5,4
0,0034
0,0027
< 0,10
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177-2018-03220604
2018-03-21

177-2017-12180497
2017-12-12

177-2018-02140794
2018-02-08

Hunninge bäck
2017-12-15

Hunninge bäck
2018-03-22

Kulvert Hunninge
2017-12-15

Kulvert Hunninge
2018-02-14

Kulvert upplag
2017-10-19

Kulvert upplag
2017-12-15

Kulvert upplag
2018-02-14

Solbjerge Övrebäck
2017-10-19

Hunninge bäck

Hunninge Bäck

Kulvert Hunninge

Kulvert Hunninge

Kulvert täkt

Kulvert täkt 1

Kulvrt täkt 1

Solbjerge övre bäck

37
38
8,1
22
470
86
15
26
0,27
4,1
0,028
0,022
0,11
0,037
71
16
0,0099
0,003
>1,0
19
25
7,3
1,9
170
0,034
7,4
0,0096
0,0018
< 0,20
91
,
,

0,53
44
8,2
23,2
300
54
8,2
17
< 0,20
13
0,01
< 0,010
0,16
0,053
13
3
0,0099
0,003
<1,0

1,4
65
8,1
23,1
350
60
12
17
< 0,20
18
0,077
0,06
0,16
0,053
2,7
0,6
0,016
0,005
<1,0
1,3
18
5,4
2,7
120
0,07
5,6
0,026
0,002
< 0,10
2,2
,
,

2,8
56
8,3
23,3
320
54
9,4
13
< 0,20
15
0,035
0,027
0,21
0,068
2,5
0,57
0,016
0,005
<1,0
1,3
15
4,9
3,8
100
0,06
5,4
0,014
0,0016
< 0,10

2
61
8,2
22,8
330
55
11
14
< 0,20
16
< 0,010
< 0,010
< 0,020
< 0,0050
0,58
0,13
< 0,0070
< 0,0020
<1,0
0,95
15
4,6
1
100
0,047
4,6
0,0075
0,0011
< 0,10

3,2
67
8,2
23,1
330
57
11
20
< 0,20
19
0,015
0,012
< 0,020
< 0,0050
1,7
0,39
< 0,0070
0,002
<1,0
1,1
17
5
1,1
110
0,11
5,2
0,027
0,0017
< 0,10
6,9
,
,

0,47
33
8,3
23,2
270
44
5,4
< 1,0
< 0,20
11
0,03
0,023
< 0,020
< 0,0050
2,5
0,57
< 0,0070
< 0,0020
<1,0
1,3
12
3,9
0,67
81
0,032
4,8
0,0054
0,00046
< 0,10

0,24
63
8,1
22,9
300
51
12
9
< 0,20
18
0,057
0,044
< 0,020
< 0,0050
1,8
0,41
0,0099
0,003
<1,0
1,4
15
4,7
0,91
100
0,036
2,5
0,0056
0,0032
< 0,10

16
5
4,1
110
0,045
5,3
0,011
0,0017

177-2017-10191333 177-2017-12180498 177-2018-02140795
2017-10-16
2017-12-12
2018-02-08

177-2017-10191332
2017-10-16

177-2017-12180496
2017-12-12
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177-2017-12180495
2017-12-12

177-2018-02140793 177-2018-03140955
2018-02-08 2018-03-09

Solbjerge Övrebäck
Solbjerge Övrebäck
Brunn 2
2017-12-15
2018-02-14 2018-03-14
Solbjerge övre bäck

0,97
46
8
23
240
41
8,1
< 1,0
< 0,20
15
0,013
0,01
< 0,020
< 0,0050
0,97
0,22
< 0,0070
< 0,0020
<1,0
0,61
12
3,8
0,44
79
0,063
2,2
0,044
0,00048
< 0,10
2,7
,
,

Solbjerge Övrebäck ÅF Brunn 2 Klinte

0,51
39
8,3
23,3
230
38
5,5
< 1,0
< 0,20
15
0,062
0,048
< 0,020
< 0,0050
0,49
0,11
< 0,0070
< 0,0020
<1,0
0,59
11
3,7
0,44
75
0,053
2,1
0,017
0,00045
< 0,10

320
24
8
21,7
220
37
7,7
13
0,33
1,1
0,23
0,18
< 0,020
< 0,0050
< 0,44
< 0,10
< 0,0070
< 0,0020
<1,0
0,63
9,2
5,8
2
31
9,1
21
0,029
0,0037

177-2018-03140956
2018-03-09
BH 16001
2018-03-14
BH 16001 Klinte

3,5
7,4
8
23,3
370
61
6,1
21
< 0,20
1,8
< 0,010
< 0,010
< 0,020
< 0,0050
< 0,44
< 0,10
< 0,0070
< 0,0020
<1,0
0,14
16
3,1
1,1
83
0,046
21
0,011
0,00038
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Angående miljökonsekvenser av tillförsel av länshållningsvatten till
Östersjön från täktverksamhet på fastigheten Klinte Klintebys 1:5
vid Klintehamn på Gotland

Magnus Karlsson, tekn. dr
Stockholm, 30 oktober 2018
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Inledning
SMA Mineral ansöker om miljötillstånd för utökad täktverksamhet på fastigheten Klinte Klintebys 1:5
på Gotland. I täktverksamheten genereras ett överskottsvatten som under normala förhållanden
kommer att användas för bevattningsändamål. Under episoder med hög nederbörd kan dock den
maximala magasineringsvolymen komma att överstigas och vatten behöva avbördas till Östersjön via
en bäck som mynnar strax norr om Klintehamn. SMA Mineral har bett IVL Svenska Miljöinstitutet att
bedöma miljökonsekvenserna av denna avledning.

Framtida utsläppsförhållanden
Allt länshållningsvatten från verksamheten pumpas till en bassäng för lagring och användning till
olika ändamål. Den naturliga bildningen av länshållningsvatten har beräknats till i genomsnitt cirka 5
l/s. Av dessa 5 l/s kommer under normala förhållanden 1- 1,5 l/s av vattnet avgå genom
borttransport av färdig kalkprodukt. Resterande vattenmängder på 3,5 – 4 l/s kommer under stora
delar av året kunna användas för bevattningsändamål. Vid behov kan dock vatten pumpas från
bassängen till ett dike som går från täkten och via ett täckdike mynnar i en bäck som slutligen
mynnar i Östersjön norr om Klintehamn vid Varvsholm. Avledning till recipient är primärt möjligt
under nederbördsrika vintrar men skulle teoretiskt kunna inträffa även sommartid under episoder
med hög nederbörd
Ett överskott av länshållningsvatten från Klintebys stenbrott som avbördas till Östersjön kommer,
relativt grundvatten innehålla förhöjda halter av nitratkväve och sulfat. Nitratkväve har sitt ursprung i
sprängämnesrester från kalkbrytningen samt sulfat från vittring av sulfider i kalkstenen.
Prognosticerade koncentrationer av nitratkväve och sulfat baserat på erfarenheter från kalkbrottet i
Stucks på norra Gotland redovisas i Tabell 1.
Tabell 1

Bedömda framtida koncentrationer av nitratkväve (NO3-N) och sulfat (SO4) i
länshållningsvatten från Klintebysbrottet baserat på erfarenheter från kalkbrytningen
i Stucks.
Ämne
NO3-N (mg/l)
SO4 (mg/l)

Varierar mellan
2-5
100-600

Genomsnitt
3,5
300
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Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormen för Klintehamnsviken är god ekologisk status och målet är att detta skall
uppnås senast 2027. Den ekologiska statusen är i dagsläget måttlig (viss.lansstyrelsen.se).
Kvalitetsfaktorn växtplankton har varit utslagsgivande vid den sammanvägda bedömningen.
Vattenförekomsten anses ha övergödningsproblem, vilket är ett generellt miljöproblem i Östersjön.
Kvalitetsfaktorn Totalmängd kväve sommar har bedömts vara måttlig baserat på en
expertbedömning utifrån modellberäkningar utförda av SMHI. Kvalitetsfaktorn Totalmängd kväve
vinter har i samma expertbedömning bedömts vara god.
Havs- och Vattenmyndigheten genomför under 2018 en översyn av föreskrifterna i HVMFS 2013:19
om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. Myndigheten har föreslagit att nya
bedömningsgrunder (EQS) inrättas för nitratkväve (NO3-N) och sulfat (SO4). Bedömningsgrunden för
sulfat föreslås emellertid bara gälla i inlandsvatten. Sulfat är ett makroämne i havsvatten och
koncentrationerna i Östersjöns vatten ligger på storleksordningen g/l (Feistel et al., 2010), vilket kan
jämföras med de bedömningsgrunder för inlandsvatten som diskuterar koncentrationer av
storleksordningen mg/l. I bedömningsgrunden för nitratkväve föreslås gränsvärdet 11,44 mg/l. Detta
värde beaktar nitratkväves potentiellt toxiska egenskaper och skall ej sammanblandas med kväves
potentiellt gödande egenskaper som hanteras med andra bedömningsgrunder. I Tabell 2
sammanfattas aktuella gränsvärden för god ekologisk status för olika kvävefraktioner i kustvatten på
norra och västra Gotland.
Tabell 2.

Aktuella bedömningsgrunder (gränsvärden för god ekologisk status) för nitratkväve
(NO3-N), totalkväve (Tot-N), och löst oorganiskt kväve (DIN) i kustvatten på norra och
västra Gotland (typvatten 11, HVMFS 2013:19).
Kvävefraktion
NO3-N (mg/l)*
Tot-N sommar (µg/l)
Tot-N vinter (µg/l)
DIN (µg/l)

Koncentration
11,44
266
280
53

*avser toxisk verkan i betydelsen av särskilt förorenande ämne (SFÄ)
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Bedömning
SMHI har med en matematisk modell (kustszonsmodellen, www.vattenweb.smhi.se) beräknat
omsättningen av vatten och näringsämnen i Klintehamnsviken (Fig. 1), den vattenförekomst
(www.viss.lst.se) till vilken avbördat vatten från Klintebys stentäkt kommer att ledas i händelse av att
magasineringskapaciteten vid täkten överskrids. Beräkningarna sammanfattas i Tabell 3.

Figur 1.

Karta med vattenförekomsten Klintehamnsviken markerad. Från www.viss.lst.se

Tabell 3.

Budget för vatten och totalkväve i Klintehamnsviken enlig SMHIs kustzonsmodell,
medel för 2012-2016 (vattenweb.smhi.se).

Inflöde från omgivande vattenförekomster
Utflöde till omgivande vattenförekomster
Landbaserade källor via vattendrag och markavrinning
Punktkällor med direkttillförsel
Atmosfärsdeposition

Vatten
(m3/s)
590
599
8.7
0,36
0,31

Totalkväve
(ton/år
398
431
32
1,1
1,1

Värdena i Tabell 3 kan jämföras mot det beräknade årliga totalkväveutsläppet från Klintebysbrottet
på 0,6 ton/år från sprängämnesrester vid kalkbrytningen, varav en betydande del kommer att tas
upp av växande grödor. Det genomsnittliga flödet av länshållningsvatten har beräknats till 5 l/s. Om
man konservativt antar att inget vatten kvarhålls vid tvättning i samband med krossning erhålls likväl
en utspädning på drygt 100 000 gånger efter inblandning i primärrecipienten Klintehamnsviken.
Teoretiskt ger således en nitratkvävehalt i överskottsvattnet på 3,5 mg/l en koncentrationsförhöjning
i Klintehamnsviken på < 0,035 µg/l, vilket kan jämföras med gränsvärdet för god ekologisk status för
oorganiskt kväve vintertid (Tab. 2) på 53 µg/l.

4

Slutsats
Ett utsläpp av överskottsvatten av den omfattning som prognosticerats vid framtida täktverksamhet
på fastigheten Klinte Klintebys 1:5 vid Klintehamn saknar betydelse för de ekologiska förhållandena i
Gotlands kustvatten. Ett framtida utsläpp till Klintehamnsviken riskerar inte försämra status i
kustvattenförekomsten och äventyrar heller inte att miljökvalitetsnormerna kan följas.

Referenser
HVMFS 2013:19. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.
Feistel, R. et al., 2010. Density and Absolute Salinity of the Baltic Sea 2006–2009. Ocean Science 6:324.
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Inledning och bakgrund
Föreliggande rapport är en arkeologisk utredning beställd av SMA mineral AB. Utredningen är gjord
efter en mall Gotlands Museum använder då utredningar görs på uppdrag av Länsstyrelsen.
Orsaken till utredningen är de planer SMA har för utvidgning av befintlig täktverksamhet på Klintebys
1:4 och angränsande fastigheter. I uppdraget har det berörda området av SMA definierats som två
delar; brytområde och verksamhetsområde. Hela utredningsområdet (förkortas hädanefter Uo) är på
278 ha varav brytområdet utgör 104 ha och verksamhetsområdet 174 ha (Fig. 2).

Utredningens upplägg och beskrivning av moment
Kart– och arkivstudier
Genomgång av historiska kartor samt Historiska Museets arkiv och Gotlands Museums arkiv för
vägledning om forntida markanvändning. Markslag och platsnamn kan ge vägledning inför planering
av området.
Sammanställning av eventuella tidigare arkeologiska insatser
Tidigare arkeologiska undersökningarna ger god vägledning till hur området använts och när och inte
minst, var man bör rikta insatserna mot i föreliggande ärende.
Fältinventering
Syftet är att identifiera synliga tidigare okända fornlämningar och andra kulturhistoriskt intressanta
lämningar ovan mark samt de historiska belägg som kan vara intressanta för att kartlägga områdets
användning. Vid fältinventering kommer eventuellt antikvariskt intressanta objekt mätas in med RTKGPS i Sweref 99 TM, RH2000.
Samlad bedömning av fornminnen, kulturmiljö och rapport
En utvärdering av ovanstående moment samlas i en rapport.

Definitioner av begrepp
I skrivande stund håller Riksantikvarieämbetet på att göra om FMIS och databasen kommer under
hösten 2018 att ersättas med en ny som kommer att heta KMR (Kulturmiljöregistret). I samband med
detta kommer en stor översyn av de olika bedömningarna som finns i FMIS att göras. Vad som bland
annat är känt av detta är att relativt många lämningar som idag klassa som Övrig kulturhistorisk
lämning kommer att klassas om till fornlämning. Detta gör att den klassning av lämningar som
återfinns i Bilaga 2 kanske inte kommer stämma då KMR driftsätts under vintern 2018. Man bör
också betrakta bevakningsobjekt som fornlämningar, vilket i sin tur innebär att man måste räkna
med att en arkeologisk undersökning behövs innan området är klart för exploatering.
Bevakningsobjekt

Lämning med osäker (ofta äldre) antikvarisk bedömning som måste utredas vidare

FMIS

Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesinformation
Enligt Kulturmiljölagen: en lämning efter människors verksamhet under forna tider,
som har tillkommit genom äldre tiders bruk och är varaktigt övergiven. Lämningen
behöver dessutom vara tillkommen före år 1850
Lokal med minst fem förhistoriska gravanläggningar med ett inbördes avstånd av
högst 20 meter
Kulturmiljölagen

Fornlämning

Gravfält
KML
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Stenkrets

Förhistorisk gravanläggning som utgörs av en krets av med jämna
mellanrum resta/lagda häll eller klumpformade stenar bedöms alltid som
fornlämning

Stensättning

Förhistorisk gravanläggning med flack eller svagt välvd profil, bedöms alltid som

Stensättningsliknande

fornlämning
En stensättning som inte helt uppfyller kriterierna för fornlämning men som annars
är svårförklarlig

lämning
Stenålderslokal

Område (ofta mycket stora) med kulturlager och ibland gravar från stenålder

Övrig kulturhistorisk

Lämning som enligt praxis vid registreringstillfället inte utgör fast fornlämning men

lämning

som ändå anses ha antikvariskt värde

Fig. 1. Översiktsbild av läget för utredningen strax öster om Klintehamn

Områdesbeskrivning
Uo ligger mellan 47 och 56 m ö.h. och är relativt kuperat för att vara på Gotland. I området finns
redan idag två mindre täkter, ett i norra delen av brytområdet och ett i mitten på västra sidan av det
samma. På Fig. 2 är befintliga brott markerade med blå cirklar. I nordvästra delen av
verksamhetsområdet finns ett mindre område mark som odlas idag och på den har därför ingen
fältinventering gjorts. Resterande område består av buskvegetation, planterad skog i varierande
ålder. I stora delar av brytområdet ligger hällen i dagen eller under ett mycket tunt jordlager vilket
också bekräftas av de två arkeologiska undersökningar som gjorts där och beskrivs nedan. I sydöstra
delen gränsar verksamhetsområdet till en våtmark.
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Fig. 2. Utredningsområdet. Inom blå markering brytområdet mellan blå och svart verksamhetsområdet.
Befintliga brott inom blå cirklar

Kart– och arkivstudier
Den äldsta kartan som beskriver området är den geometriska avmätningskartan från 1702 och som
upprättades av Johan Burmeister. Större delen av undersökningsområdet låg då under gårdarna Lilla
och Stora Snögrinde. I huvudsak bestod området av hag-, betes, myr- och skogsmark men även en
mindre del odlad mark. Den på historiska kartan markerade åkermarken låg på samma ställe som
dagens odlingsmark i den nordvästra delen av utredningsområdet. Det finns inga platsnamn eller
markering på kartan som skvallrar om förhistorisk aktivitet.
På 1784 års storskifteskarta är förhållandena i stort det samma som ovan, dock finns en kalkugn
markerad på skifteskartan. Idag är den en registrerad fornlämning, Raä Klinte 53:1.
Eftersökningar i Gotlands museums och Historiska Museets arkiv har inte påvisat någon ny
information om forntida bruk av utredningsområdet.
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Sammanställning av tidigare arkeologiska insatser
Inom utredningsområdet har endast ett fåtal arkeologiska undersökningar gjorts. Den första
genomfördes sommaren 1935 då John Nihlén undersökte en av husgrunderna i Raä Klinte 1:1. Det
rör sig om husgrund nr: 12 på Nihléns karta. Husgrunden beskriv som 12x8,5m och med avrundade
hörn, närmast oval med ingången på östra kortsidan. Grundmuren låg direkt på kalkstenshällen och
man återfann således mycket tunna kulturlager endast bestående av djurben och keramikskärvor och
i husets västra del återfanns en härdplats (Nihlén 1936).
I anslutning till gravfältet Raä Klinte 43:1 gjordes sommaren 1998 en arkeologisk förundersökning då
GEAB skulle lägga ner en likströmskabel. Ett 140 m långt och 0,5 m brett schakt lades i nordnordostsydsydvästlig riktning och kom delvis att följa den nuvarande kraftledningen väster om gravfältet.
Kabelschaktet gjorde en böj runt den ovala stensättningen och även runt det mot norr belägna
röset. Längs hela schaktet vidtog under grästorven ett ca 0,1 m tjockt lager mörk jord och därunder
orörd mark som bestod av kalkstensflak samt hällmark. Vid schaktningen påträffades inga nya gravar
(Rydén 1998).

Registrerade fornlämningar i brytområdet
Beskrivningarna hämtade från FMIS med tilläggskommentarer baserade på observationer gjorda vid
inventeringen vår/sommar 2018.
Fig. 3. Registrerade
fornlämningar i bryt- och
verksamhetsområdet
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Klinte 43:1
Gravfält. Fornlämning.
Ca 100x70 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 6 fornlämningar. Dessa utgöres av två rösen, tre runda
stensättningar och en oval stensättning. Rösena, belägna i gravfältets NV kant, är 10 respektive 13–
14 m i diameter och 0,7–1,2 m höga. Stenarna är 0,1–0,8 m stora (vanligen 0,2–0,5 m) huvudsakligen
gråstenar och delvis övermossade. Det ena röset har stenkedja 2–3 m innanför kanten, synlig i Ö-N-V,
0,2–0,4 m h och av 0,4–0,7 m långa gråstenar. Båda rösena har i mitten en grop, 3–5 m diameter och
intill 0,5 m djup. I ena röset har därvid blottlagts tre kalkstenshällar, 0,4–1 m långa och 0,1–0,2 m
tjocka. Det ena röset har även delvis genomplockad kant. De tre runda stensättningarna är 17–20 m
diameter och ofyllda. De har mittröse, 7–9 m diameter och 0,5–0,8 m höga. Stenarna är 0,1–0,5 m
stora, både grå- och kalkstenar. Mittrösena har ställvis synlig kantkedja, 0,1–0,25 m h, av 0,2–0,5 m
långa gråstenar. Samtliga stensättningar har yttre kantkedja, intill 0,2 m höga, av 0,2–0,4 m långa
grå- och kalkstenar. Två stensättningar har 1–1,5 m utanför mittröset en löst liggande klumpsten, 0,7
m stor, möjligen utvräkt gravklot. Alla mittrösena har grop i mitten, 1–4 m diameter och 0,1–0,5 m
djup. Därvid har i ena mittröset blottats två kalkstenshällar, 0,4–0,5 m långa och 0,1 m tjocka. En
stensättning har innanför kantkedjan en stensamling, 2,5 m diameter och 0,15 m hög, till största
delen övertorvad och med en grop i mitten, 1 m diameter och 0,1 m djup Samma stensättning har
även ett par smärre stensamlingar innanför kantkedjan, 0,3–0,5 m diameter. Den närmast ovala
stensättning en, belägen i SV delen av gravfältet, är 7x5 m och 0,2 m hög. Delvis övertorvad fyllning
av 0,1–0,3 m stycken grå- och kalkstenar. Något V om mitten är en grop, 2x0,8 m (N-S) och 0,2 m
djup. Över stensättningen går ett fårstängsel (NNÖ-SSV).
Kommentar: Enligt läget i FMIS ligger cirka en tredjedel av gravfältet i brytningsområdet.
Klinte 49:1
Gravfält. Fornlämning.
Gravfält, 30x30 m (NV-SÖ), bestående av sju fornlämningar. Dessa utgöres av runda stensättningar.
En stensättning är 13 m diameter och 0,3–0,4 m hög. Till stor del övermossad fyllning av 0,2–0,6 m
stora gråstenar. Fyllningsytan är gropig och ojämn. Kantkedja, 0,2–0,4 m hög, av 0,4.0,9 m långa
gråstenar. Något SSV om mitten är en grop, 0,8 m diameter och 0,3 m djup. De övriga sex
stensättningarna (varav två osäkra) är 3–4,5 m diameter och 0,15–0,2 m höga. Till större delen
övermossad fyllning av 0,1–0,3 m stora gråstenar. Två stensättningar har ställvis synlig kantkedja,
0,1–0,15 m hög, av 0,15–0,4 m långa gråstenar. Stensättningarna är beväxta med ett flertal en- och
hagtornsbuskar.
Kommentar: Gravfältet ligger redan idag endast cirka 10 m från det befintliga södra brottets kant. En
av gravarna ser ut som en skeppssättning men det är svårt att se då de är kraftigt överväxta med
enbuskar och annan taggig vegetation.
Fröjel 160:1
Färdväg (hålväg). Bevakningsobjekt.
Hålväg, 560 m lång*, 2–5 m bred och 0,1–0,3 m djup. Fortsätter i norr i Klinte socken och slutar i
söder mot grustäkt. Hålvägen är bitvis något otydlig. Korsas av en brukningsväg (Ö-V)., lindrigt skadad
i östra kanten av grustäkt i södra delen.
*Kommentar: Fornlämningens storlek oklar. Enligt markering i FMIS är hålvägen ca 1,1 km lång men i
texten beskrivs den dock som 560 m. Av det ligger, cirka 500 m i brytområdet söder därom ligger den
till en längd av cirka 260 m i området mellan brytområdet och den yttre gränsen. Hur lång vägen
egentligen är kan inte sägas då den är mycket otydlig och grund och bara till viss del kunde
identifieras vid fältinventeringen i april 2018. Vägen kan även anas på FMIS terrängskuggningskarta
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där den kan följas upp till där den korsar vägen som går från Väg 140 till det södra brottet. Troligen
har vägen ursprungligen fortsatt fram till gårdsmiljön vid Lilla Snögrinde.

Registrerade fornlämningar i verksamhetsområdet
Klinte 1:1
Husgrundsområde. Fornlämning.
Husgrundsområde, 220x100 m bestående av 12 fornlämningar. Dessa utgöres av sju husgrunder, fyra
stensträngar samt en brya. Husgrunderna är 11,5-24x8-9 m. Vallarna är 1–2 m breda och 0,1–0,4 m
höga, bestående av 0,3–1,0 m stora kalk- och gråstenar. En har möjligen en öppning i kortsidan. En
har en större grop i södra delen, 5 m diameter. En har tydlig vall endast i västra kortsidan. En
husgrund i södra delen av området är utgrävd år 1935 (Nihlén 1935). Husgrunderna utom den
utgrävda, är delvis övertorvad och mestadels beväxta med tallar, en- och risbuskar. Stensträngarna är
ca 16, 40 och 90 m långa och 0,1–0,4 m höga. En är 3x4 m och 0,1–0,2 m hög. De består av 0,2–1 m
stora kalk och gråstenar. Ställvis saknas stenar. Delvis övertorvade. Dessutom förekommer smärre
stensträngsrester inom området. I norra delen av området är en brya. Lämningarna ligger i kuperad,
högt belägen grusmark på kalkgrund och delvis betad barrskog.
Kommentar: Östra delen av området ligger mindre än 5 m från brytningsområdet. Bryan och två tre
av stensträngar ligger nedanför höjden på viken husgrunderna ligger.
Klinte 53:1
Kalkugn. Fornlämning.
Kalkugn, rest av, 9 m diameter och 6–8 m hög. Murad av 0,2–0,5 m stora och 0,05–0,15 m tjocka
kalkhällar. I SV är en öppning, 1 m bred och 0,3 m hög. På ovansidan kantställda hällar. Denna leder
ut mot en grop i SV, 10x7 m (NÖ-SV) och ca 2 m djup. Omedelbart SV om denna grop går en sämre
skogsväg förbi. I gropen ligger en del sten från senare tid. Belamrad med en del plåtskrot. Endast SV
halvan av ugnen återstår. Främre halvan är raserad. Nedanför ugnen ligger nedfallna hällar 0,1–0,5 m
stora, blandade med kalk. Beväxt med några tallar. Ugnen ligger i SV delen av och mitt i ett 40x15 m
långt brott (NV-S Ö) i kalkstenshöjd och hela brottskanten är fylld med nedfallen kalk och kalksten.
Kommentar: Kalkugnen finns markerad på Storskifteskartan från 1784. Enligt FMIS kommer
fornlämningen ligga cirka 6 m från brytområdet. Dock ligger markeringen i FMIS ungefär 10 m fel.
Kalkugnen kommer således att ligga precis på gränsen till brytområdet, <1 m, se Fig. 4.
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Fig. 4. Raä Klinte 53: faktiska läge (röd markering) och registrerat läge i FMIS

Klinte 54:1
Boplats. Bevakningsobjekt.
Boplats? I området har man vid bearbetning av jorden på tre platser sett mörkfärgningar av jorden
(brandlager). En harpunliknande spets har hittats av ägaren, samt en malsten. Se Klinte 104:1. På de
omkringliggande åkrarna har ett flertal små stenyxor hittats i jorden. En var avslagen över hålet. Vid
granskningen kunde inget boplatsmaterial ses på grund av vegetationen.
Kommentar: Inget synligt ovan mark och den ligger idag i odlad jord. Fynden av stenyxor och
harpunliknande föremål indicerar att det kan röra sig om en stenålderslokal.
Klinte 74:1
Kalkugn. Fornlämning.
Kalkugn, rest av, grop med nedrasade hällar återstår, 4–6 m diameter och 0,8–1,2 m djup. De på
gropens kant synliga kalkstenarna är 0,1–0,6 m stora. På N och NV kanten ligger rikligt med
kalkstenshällar 0,2–0,7 m långa och 0,05–0,15 m tjocka. 6 m V om och nedanför gropen ligger också
rikligt med kalkstenshällar lagrade och delvis övertorvade 0,1–0,3 m långa och 0,02–0,1 m tjocka.
Omedelbart NV, V och SV om kalkugnen är slaggvarp, oregelbundet och störst i NV, svårbegränsat,
9
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cirka 20x12 m och 1,8–2,3 m hög, av kalk och kalkflis, intill 0,3 m stora. Kalkugnsresten och
slaggvarpet är beväxt med ett 20-tal granar och tallar.
Klinte 103:1–2
Kalkugn. Fornlämning.
Nr 1, Kalkugn, rund, 6 m diameter och 3,5 m hög. I Ö till största delen dold av klintväggen. Ugnen är
kallmurad av 0,3–0,8 m långa kalkhällar. Ugnsväggen är 1,3 m tjock. I väster är ugnsöppningen, 1,7 m
hög, 0,9 m bred och 2,2 m lång. Över öppningen ligger en 1,2 m lång kalkhäll. Vid ugnsöppningen är
uppmurat en murförstärkning, 7 m lång, 1 m bred och 1,3 m hög. Beväxt med tiotal ungtallar.
Välbevarad. 10 m SV om nr 1 är:
Nr 2, Kalkugn, rund, 6,5 m diameter och intill 4 m hög. Inbyggd i klintväggen i öster. Ugnen är
kallmurad av 0,2–0,8 m långa kalkhällor. Ugnsväggen är 1,1 m tjock. I öster och särskilt i väster är
ugnsväggen nedrasad. Ugnsöppningen har varit i väster. Beväxt med ett tiotal unga barrträd.
Kommentar: Kalkugnarnas läge i FMIS ligger cirka 20 m fel, se Fig. 5.

Fig. 5. Kalkugnarnas registrerade läge i FMIS och faktiskt läge från inmätningen vid inventeringen
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Klinte 104:1–2
Fyndplats. Fornlämning.
Nr 1, Malsten, fragmentarisk, granit, nu 0,42 m lång, 0,48 m bred och 0, 30 m tjock. Rännan är 0,35 m
lång, 0,39 m bred och 0,1–0,18 m djup. Fyndplats, se Klinte 54:1. 30 m S 35cg Ö om nr 1, 3 m SÖ om
brukningsväg och 21 m S 35cg V om vägmöte är:
Nr 2, Malsten, fragmentarisk, granit, 0, 48x0,62 m och 0,27 m tjock. Rännan är 0,45x0,32 m och 0,03–
0,05 m tjock. Malstenen ligger slängd i ett odlingsröse. Fyndplats okänd.
Kommentar: Osäkert var dessa malstenar idag befinner sig. De är markerade i FMIS som liggande i
området för det befintliga brottet i vilket brytning pågick vid inventeringen. Har letat efter
malstenarna men har inte kunnat hitta det odlingsröse den ena malstenen ska ligga i. Norra brottets
kant går fram till odlingsmarken och ingen plats finns för röset, det är väl troligen borttaget.
Fröjel 159:1
Fossil åker. Bevakningsobjekt.
Område med sentida fossila odlingsspår, bestående av röjda ytor, bitvis dikade, och enstaka
röjningsrösen, 4–6 m diameter och 0,3–0,5 m höga.
Fröjel 287
Brunn/kallkälla. Övrig kulturhistorisk lämning.
Kallkälla (brya), rektangulär, 3x2 m stor och ca 1 m djup. Slänt i SV. 80 m söder om brukningsväg. 40
m öster om kalhygge. Ligger i svagt kuperad, sandig moränmark. Skogsmark (tallskog och kalhygge).
Fröjel 303
Röjningsröse. Övrig kulturhistorisk lämning.
Röjningsröse, ovalt, 2,5x1 m stort och 0,1 m högt, av 0,1–0,2 m stora stenar. Skattläggningskarta,
1700-talet, skog. Ekonomisk karta, 1930-talet, skog. 100 m söder om brukningsväg. 60 m in på ung
tallskogsplantering.
Fröjel 304
Röjningsröse. Övrig kulturhistorisk lämning.
Röjningsröse, ovalt, 2,5x1 m stort och 0,1 m högt, av 0,1–0,2 m stora stenar. Skattläggningskarta,
1700-talet, skog. Ekonomisk karta, 1930-talet, skog. 100 m S om brukningsväg. 60 m in på ung
tallskogsplantering. 100 m S om brukningsväg. 60 m in på ung tallskogsplantering. 2 m S om Raä nr
303 (röjningsröse).
Fröjel 305
Brunn/kallkälla. Övrig kulturhistorisk lämning.
Kallkälla (brya), 8 m långt (N-S), 3 m bred och 1,3 m djup. Nedgång från söder. Grusblandad
moränmärgelmark. Skogsmark (kalhygge).
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Fältinventering
Inventeringen gjordes perioden 15/3 – 6/7 2018. Fokus låg på att leta efter tidigare okända
fornlämningar. Utöver detta skulle andra spår av historiska användning av området registreras.
Observationer och beskrivningar av de redan kända lämningarna görs bara i undantagsfall. Sådana
undantagsfall är om registrerad och beskriven lämning i FMIS uppenbart inte stämmer med de
observationer som gjorts vid denna inventering. Detta både vad gäller beskrivning av objektet och
eller dess registrerade läge i FMIS.
Vid denna typ av inventering kan givetvis endast fornlämningar synliga ovan mark upptäckas. Men då
stora delar av området endast har ett tunt eller inget jordlager (häll i dagen) kan det knappast heller
finnas något under markytan. Alla nyfunna lämningar har mätts in med RTK-GPS i Sweref 99TM, RH
2000 och i förekommande fall har även tidigare registrerade lämningar mätts in. Totalt mättes 16
objekt in, två av dessa (nr: 37 & 39) består dock av fler än en lämning (se Bilaga 1 & Fig. 7).

Fig. 6. Nyfunna lämningar i norra delen av undersökningsområdet markerade med röd punkt. Tidigare kända
och registrerade lämningar markerade med Raä nummer

Två lämningar Nr 36 och 43 på Fig. 7 kallas i denna rapport för Stensättningsliknande lämningar. Det
rör sig om förmodade gravar men objekten uppfyller inte Riksantikvarieämbetes definition av
stensättning och därmed fornlämning. Vad gäller Nr 36 är det dels läget invid hålvägen men också
det faktum att det är osannolikt att det skulle röra sig om odlingssten i detta fall. Lämningen ligger i
hällmarken där odling varken skett i historisk eller förhistorisk tid. Nr 43 är mer tveksam men det kan
inte uteslutas att det rör sig om en gravanläggning med senare påförd sten.
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Fig. 7. Nyfunna fornlämningar i den södra delen av området markerade med röd punkt. Tidigare kända och
registrerade lämningar markerade med Raä nummer

De tre anläggningarna 41, 43 och 44 ligger inom den fossila åkermarken Raä Fröjel 159:1 som enligt
FMIS har ” …enstaka röjningsrösen, 4–6 m diameter och 0,3–0,5 m höga.”
Läget för dessa röjningsrösen inom 159:1 framgår inte av FMIS men de tre här noterade
anläggningarna torde vara några av dessa. Nr 43 är som ovan beskrivet, svårbedömd. Nr 41 och 44 är
mer tydligt gravanläggningar. Nummer 44 har en tydlig kantkedja av större stenar och den inre delen
har mindre stora stenar i en ganska homogen storlek samt en mindre krater i mitten. Det rör sig
högst sannolikt om en grav i botten där man under senare tid påfört odlingssten.
Nummer 37 består av två förmodade gravar, en mindre och en som ser större ut. Den stora är helt
övertorvad och kan vare sig beskrivas eller avgränsas. Det syns dock en tydlig kulle och man anar
med ögat stenar och känner också dessa strax under torven.
Nummer 39 består av flera anläggningar. Den ligger i rätt tät busk/skogsvegetation och det var svårt
att få grepp om, både vad gäller avgränsningen av enskilda gravar och antalet. Det ser ut som minst
fyra gravar men kan vara så många som sex. I så fall uppfyller nr: 39 definitionen för gravfält. Det sist
nämnda är dock av akademiskt intresse då lämningarna ligger i brytområdet och måste undersökas
och tas bort oavsett antal.

13

Bilaga B.3 a

Samlad bedömning av fornminnen & kulturlandskap
Fornlämningar
Totalt finns efter denna inventering 30 fornlämningar i utredningsområdet, 14 tidigare registrerade i
FMIS och 16 återfunna vid innevarande inventering.
I brytområdet finns 3 sedan tidigare kända och 8 nya. I verksamhetsområdet finns 13 tidigare kända
och 8 nya. Den uppmärksamme läsaren noterar nog att detta summerar till 32, det beror på att två
av lämningarna ligger i båda områdena. I Bilaga 1 & 2 presenteras lämningarna i listform.
Fornlämningar i brytområdet
De 11 lämningar som finns i brytområdet behöver knappast diskuteras då dessa ju med nödvändighet
måste undersökas och borttas innan området kan tas i bruk för kalkbrytning.
Anl. nr

Objekt

Antal

Storlek/Form

34 Stensättning

1 3,5-4 m Ø, rund/oval

35 Stensättning

1 2,5-3 m Ø, rund

Stensättningsliknande
36 lämning

1 3-3,5 m Ø, rund/oval

37 Stensättning

Ca 2 m Ø/2,5-3,5 m Ø,
2 båda runda

38 Stensättning

Svår att avgränsa,
1 rund?

39 Stensättning

4-6? Runda ovala

100 Stensättning

1 3-3,5 m Ø, rund/oval

101 Stensättning

1 2-3 m Ø, form osäker

Raä nr.
Klinte 43:1
Klinte 49:1
Fröjel 160:1

Objekt
Gravfält. Fornlämning
Gravfält. Fornlämning
Färdväg (hålväg). Bevakningsobjekt

Beskrivning
Större stenar upp till 0,5 m i västra kanten, mindre 0,10,2 m mot mitten. Liten tall i södra kant. Ligger på
naturlig häll i anslutning till hålvägen
Nästan helt övertorvad. Upp till 0,4 m stora stenar,
ligger invid hålvägen
Inte så tydlig som 34-35 med generellt mindre stenar
upp till 0,2 m några större, ligger invid hålvägen. Svårt
att tänka sig detta som ett odlingsröse då det ligger på
hällmark
En liten, en stor. Lilla: 0,6-0,8 m stora stenar nästan helt
övertorvad. Stora: helt övertorvad men man känner och
ser stenar under torv
Nästan helt övertorvad, upp till 0,6 m stora stenar, 2
flata kalkhällar i tillsynes mitten av anläggningen och en
på kanten. Syns på foto
Det flesta helt övertorvade svårt att få grepp om. Den
på fotot är ca 1,5 m och oval, 0,7-0,8 m stora stenar.
Beroende på hur många anl. den är kan den uppfylla
definition för gravfält
Ligger på hällen invid hålvägen. Stenar upp till 0,3 m
stora ingen tydlig kantkedja
Svår att beskriva helt övertorvad, ca 0,7-0,8 m stenar.
Går ej fotografera

Brytområde
X
X
X

Verksamhetsområde
X
X

Fornlämningar i verksamhetsområdet
Bedömningen av åtgärder som kan behöva göras för de lämningar som ligger i verksamhetsområdet
är svårare att göra och beror dels på vilken verksamhet som kan tänkas bli aktuell i detta område,
men också på hur Länsstyrelsen ser på lämningarnas läge/närhet till verksamheten i kalkbrottet.
Något fastställt avstånd till fornlämning när det gäller närliggande verksamhet nämns inte i KML. Så
här skriver lagstiftaren i KMLs 2 Kap. 2 §:
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”Till en fornlämning hör ett så stort område på marken, sjö- eller havsbotten som behövs för att bevara
fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Detta område
benämns fornlämningsområde.”

Det är således Länsstyrelsen som i varje separat fall avgör vilka åtgärder som krävs och vilka avstånd
som kan accepteras till lämningen.
Redan idag ligger en av de tidigare kända och registrerade lämningarna mycket nära det södra
området där brytning redan pågår. Gravfältet Raä Klinte 49:1 ligger endast cirka 10 m från kanten till
det södra brottet. Denna lämning ligger ju dock i brytområdet så den måste i vilket fall som helst
undersökas och tas bort om brytningen ska utvidgas.
Klinte 1:1 Husgrundsområdet. Hus nr: 6 på Nihléns karta från undersökningarna 1935 ligger cirka 15
m från brytområdet.
Klinte 43:1 Gravfält. Östra delen av gravfältet ligger 35 m in i brytområdet, resten i
verksamhetsområdet. Hur de enskilda lämningarna är placerade inom fornlämningsområdet är svårt
att säga. Vid inventeringen kunde endast tre av de sex registrerade lämningarna återfinnas och
mätas in på grund av den täta växtligheten. Två av dessa ligger i verksamhetsområdet och en bara
någon halvmeter in i brytområdet.
Är verksamhetsområdet endast ett buffertområde kring brottet och inga markingrepp görs i detta
torde inte någon av de lämningar som redan finns där eller de nyfunna skadas. Nästan samtliga
tidigare kända och nyfunna lämningarna utgörs av stensträngar, gravar och husgrunder. Det rör sig
således om låga, de flesta max upp till ca 0,5 m höga anläggningar (tre av rösena i 43:1 är dock dryga
metern höga). Om dessa fornlämningar riskerar att ta skada eller på annat sätt påverkas i samband
med exempelvis sprängning i området lämnar Gotlands Museum okommenterat och överlåter åt
länsstyrelsen att bedöma.
Raä 54:1 som klassats som en ”Eventuell boplats” i FMIS ligger delvis i verksamhetsområdet, dock är
lämningen inte avgränsad och om rör det sig om en stenåldersboplats, som uppgifter om fynden
indicerar, kan den vara mycket stor. På Gotland finns flera stenålderslokaler som är så stora som 5600 x 150 m. Om det i denna del av verksamhetsområdet inte görs några markingrepp torde
lämningen ej ta skada. Högst sannolikt torde heller inte sprängning eller andra markingrepp i själva
brottet kunna skada lämningen.
Rää 53:1 Kalkugn, fornlämning. Ny inmätning visar att den bara ligger ca 0,5 m från brytområdet och
är fel markerad i FMIS med ca 10 m. Anläggningen ligger svårt till i terrängen och är dessutom svårt
skadad vilket även framgår av beskrivningen i FMIS. Om den är mer skadad nu än vid tidigare
inventering kan inte sägas. Den är svår att komma fram till och det föreligger nog en viss risk för ras.
Lämningens läge och skick gör att det bör undersökas och tas bort.
Nyfunna nr. 53. Består av en kallmur i U-form i söder, i norr en sluttande jordvall mot muren. Muren
har delvis rasat i västra delen, står till en höjd av 1,9 m i östra delen och 1,25 m i västra. Anläggningen
byggd på en mindre kulle av kalkstensflis. Kallmuren har inslag av betong och dessutom finns rester
av ett tak av eternit nedtrampat i marken på norra sidan. Anläggningen måste därför vara byggd på
1900-tal och är således ingen fornlämning.
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Byggnadsminnen
I själva utredningsområdet finns inga byggnader som klassats som Byggnadsminne. I närområdet,
cirka 1,7 km från UO finns fem byggnader på Robbjäns 1:36 och som är byggnadsminne. Utöver dessa
är också Klinte Kyrka på Kyrkogården 3:1, 1,3 km från UO, byggnadsminne.
Övriga kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer
I närområdet finns både miljöer, enskilda byggnader och byggnadsmiljöer som utpekas i Region
Gotlands Kulturmiljöprogram (Bilaga 3).

Fig. 8. Region Gotlands Kulturvärdeskarta

På Fig. 8 som är ett utdrag från Region Gotlands kulturvärdeskarta återfinns följande objekt och
miljöer:
Bebyggelsemiljöerna kring Lilla Snögrinde och Hunninge
Område med riksintresse mellan Sicklings 1:4 – Robbjäns 1:36 – Klinte kyrka
Byggnadsminnen på Robbjäns 1:36
Enskilda byggnader på Svarvare 1:3, Ganne 1:4, Kyrkbacken 1:1 samt Klinte kyrka
I Länsstyrelsen på Gotlands beslut 2018-02-12 (Dnr: 551-2871-2017) står att en utredning för
kulturmiljö bland annat ska ta ställning till hur kulturhistoriskt värdefulla byggnader påverkas:
”En utredning bör ta ställning till om det finns risk för att vibrationer över tid kan påverka
kulturhistoriskt värdefulla byggnader i närområdet; exempelvis den medeltida kyrkobyggnaden i
Klinte.”
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Hur dessa typer av byggnader och miljöer påverkas av utökad brytning i närområdet kan inte
besvaras inom ramen för en arkeologisk utredning. Detta är snarare en bedömning som bör göras av
byggnadsingenjörer. Vi kan bra konstatera att de finns skyddsvärda byggnader och miljöer i
närmiljön.
Bortsett från de nyfunna fornlämningarna ovan redovisade upptäcktes inga ytterligare
kulturmiljövärden i utredningsområdet.

Sammanfattning kopplat till utredningens upplägg
1. Kart– och arkivstudier
Genomgång av historiska kartor samt Historiska Museets arkiv och Gotlands Museums arkiv för
vägledning om forntida markanvändning. Förhoppningen var att markslag och platsnamn skulle ge
vägledning inför planering av området.
Genomgången av historiska kartor och arkiv gav inget mer utöver att det framgår att större delen av
området inte odlats. 1700-talets odlingsmark är i stort den samma som dagens och ligger i den
nordvästra delen av området. En bidragande orsak till detta är givetvis att hällen ligger öppen eller
grunt i större delen av området. Inte heller namnen på kartorna indikerar förekomsten av något att
ta särskild hänsyn till, som tex platsnamn med förleden rojr, hem, forn eller stav, förleder som är
vanliga vid försvunna förhistoriska eller historiska gårdar.
2. Sammanställning av eventuella tidigare arkeologiska insatser
Tidigare arkeologiska undersökningar kan ge god vägledning till hur området använts. De tidigare
undersökningarna kan också ge information om statusen så att man kan få en fingervisning av hur
fornlämningar ska värderas, hur vanliga eller ovanliga de är. Inte minst, hur man bör rikta in
insatserna framöver.
Som beskrivs i utredningen så har endast ett fåtal arkeologiska undersökningar gjorts inom
utredningsområdet.
Den första genomfördes sommaren 1935 då en av husgrunderna i Raä Klinte 1:1 genomfördes.
Grundmuren låg direkt på kalkstenshällen och man återfann således mycket tunna kulturlager
(Nihlén 1936).
I anslutning till gravfältet Raä Klinte 43:1 gjordes sommaren 1998 en arkeologisk förundersökning då
GEAB skulle lägga ner en likströmskabel. Ett schakt grävdes väster om gravfältet. Vid schaktningen
påträffades inga nya gravar (Rydén 1998).
3. Fältinventering
Syftet med inventeringen i fält var att identifiera tidigare okända fornlämningar och andra
kulturhistoriskt intressanta lämningar.
Fältinventeringen resulterade i 16 nya fornlämningar i hela utredningsområdet och totalt finns i detta
nu 30 fornlämningar, 11 av dessa ligger i brytområdet. Det rör sig i stort sett om stensättningar
(gravar) av varierande storlek, husgrunder, stensträngar samt en förhistorisk väg.
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Utöver redovisade fornlämningar påträffades inga spår av forna tiders verksamhet i området. Inga
byggnadsminnen eller skyddsvärda kulturmiljöer finns i utredningsområdet. Sådana finns dock i
närområdet där gårdsmiljön vid Lilla Snögrinde ligger närmast och precis utanför utredningsområdet.
4. Samlad bedömning av fornminnen, kulturmiljö och rapport
En utvärdering av de fyra momenten som samlats i rapporten anger att det finns relativt många
fornlämningar att ta hänsyn till. Hur hänsyn ska tas utformas av länsstyrelsen. Det här underlaget ger
dock företagaren möjligheter att välja om man vill gå vidare med vissa områden eller om man vill
prioritera om.
Att göra en slutgiltig bedömning av vilka åtgärder som kan behöva göras för att skydda eller ta bort
de lämningar som ligger i verksamhetsområdet är som beskrivits länsstyrelsens uppgift efter att de
fått in en ansökan från företaget.
Det är dock så området omfattar flera fornlämningar, varav husgrundsområdet med
fornlämningsnummer Klinte 1:1 är ett mycket ovanligt bebyggelsekluster som representerar ett högt
vetenskapligt värde.
Gravar, enskilda eller samlade på gravfält, har också ett högt skyddsvärde och goda grunder ska
förstås till innan man får beställa en arkeologisk undersökning som innebär ett borttagande av dem.
Den samlade bedömningen är att området har en del fornlämningar, men det är också ett relativt
stort område. Särskilt bebyggelsen inom fornlämningen RAÄ Klinte 1:1 är av stort forskningsintresse.

Administrativa uppgifter
Undersökare
Gotlands Museum, Strandgatan 14, 621 56 Visby, Tfn 0498-29 27 00, info@gotlandsmuseum.se
Ansvarig chef
Marika Bogren
Avdelningschef
tfn 0702 036065
marika.bogren@gotlandsmuseum.se

Arkeolog
Per Widerström
arkeolog
tfn 0702 53 77 72
per.widerstrom@gotlandsmuseum.se

Projektledare
Johan Norderäng
arkeolog
tfn 0703 34 54 16
johan.norderang@gotlandsmuseum.se

Personal
Gotlands Museums personal i projektet var Per Widerström och Johan Norderäng, som upprättat
undersökningsplanen och genomfört utredningen.
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Administrativa uppgifter
Länsstyrelsens dnr
Gotlands Museums dnr
Datum för inlämnandet av undersökningsplanen
Länsstyrelsens beslutsdatum
KML
Landskap, län och region
Socken
Fastighet, lokal
Fornlämning
Typ av fornlämning
Typ av undersökning
Orsak till undersökningen
Projektledare
Uppdragsgivare
Tid för undersökningen
Inmätningar
Arkivmaterial
Medgivande kartor

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

2018–6

Gotland
Klinte & Fröjel
Klintebys 1:4 m.fl.
Se specifikation ovan
Se specifikation ovan
Frivillig arkeologisk utredning
Planerad utvidgning av kalkbrott
Johan Norderäng
SMA Mineral
180315–180803
RTK-GPS i Sweref 99 TM, RH2000
Förvaras på Gotlands Museums arkiv
Fastighets/kartdata, © Lantmäteriet:
Medgivande I2015/0093

Medgivande
Gotlands Museum medger att staten får sprida och publicera allt dokumentationsmaterial och
rapportmaterial med CC BY-licens.
Referensförteckning
Fornsök

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html

Referenser
Nihlén, J. 1936. Rapport ATA dnr 354/36
Rydén, B. 1998. Arkeologisk förundersökning Klintebys 1:4 och Svarvare 1:3, Grävning för likströmskabel. Lst.
Dnr. 220-2048-98 & 220-2049-98
Historiska kartor från lantmäteriet
Geometrisk avmätningskarta 1702
Storskifteskarta 1784
Länsstyrelsebeslut 2018-02-12, Dnr: 551-2871-2017. Miljöpåverkan från planerad täktverksamhet på
fastigheten Klinte Klintebys 1:4 i Gotlands kommun
Kulturmiljöprogram för Gotland
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Fornlämningar nya funna vid inventering 2018
V= verksamhetsområdet, B= brytområdet

Anl. nr

Objekt

V/B

Antal Storlek/Form

34 Stensättning

B

1 3,5-4 m Ø, rund/oval

35 Stensättning

B

1 2,5-3 m Ø, rund

Stensättningsliknande
36 lämning

B

1 3-3,5 m Ø, rund/oval

37 Stensättning

B

Ca 2 m Ø/2,5-3,5 m Ø,
2 båda runda

38 Stensättning

B

Svår att avgränsa,
1 rund?

B
39 Stensättning

4-6? Runda ovala

41 Stensättning

V

1 1,5x1,1 m, oval

Stensättningsliknande
43 lämning

V

1 2,5 x 1,5 m, oval

44 Stensättning

V

1 5-5,5 m Ø, rund/oval

45 Stensättning

V

1 Ca 3 x 2 m, oval

52 Stenkrets

V

1 Ca 5 m Ø, rund
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Beskrivning
Större stenar upp till 0,5 m i västra
kanten, mindre 0,1-0,2 m mot mitten.
Liten tall i södra kant. Ligger på
naturlig häll i anslutning till hålvägen
Nästan helt övertorvad. Upp till 0,4 m
stora stenar, ligger invid hålvägen
Inte så tydlig som 34-35 med generellt
mindre stenar upp till 0,2 m några
större, ligger invid hålvägen. Svårt att
tänka sig detta som ett odlingsröse då
det ligger på hällmark
En liten, en stor. Lilla: 0,6-0,8 m stora
stenar nästan helt övertorvad. Stora:
helt övertorvad men man känner och
ser stenar under torven
Nästan helt övertorvad, upp till 0,6 m
stora stenar, 2 flata kalkhällar i
tillsynes mitten av anläggningen och
en på kanten
Det flesta helt övertorvade svårt att få
grepp om. Den på fotot är ca 1,5 m och
oval, 0,7-0,8 m stora stenar. Beroende
på hur många anl. den är kan den
uppfylla definition för gravfält
Stenar upp till 0,3 m stora
Delvis övertorvad i kanten. Stenar upp
till 0,3 m. Några större stenar
sekundärt påförda
Har en delvis synlig övertorvad
kantkedja med stenar upp till 0,5-0,6
m. Mindre stenar 0,1-0,2 i mitten rätt
homogen storlek, antydan till krater i
mitten
Nästan helt övertorvad, större stenar
på omkring 0,5-0,6 m
Nio större stenar upp till 1 m bildar en
halvcirkel (en mindre sten i mitten),
delvis övertorvad och östra delen svår
att se på grund av flera fällda träd som
ligger i anläggningen

Bilaga B.3 a
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V/B

Antal Storlek/Form

54 Stensättning

V

1 3-5 m Ø, rund

59 Stensättning

V

1 2,5-3 m Ø, rund/oval

100 Stensättning

B

1 3-3,5 m Ø, rund/oval

101 Stensättning

B

1 2-3 m Ø, form osäker

Anl. nr Objekt

V
53 Okänd anläggning

5x3,5 m, rektangulär,
1 2 m hög
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Beskrivning
Nästan helt övertorvad, svårbedömd
Svåråtkomlig, nästan fullständigt
övertorvad
Ligger på hällen invid hålvägen. Stenar
upp till 0,3 m stora ingen tydlig
kantkedja
Svår att beskriva helt övertorvad, ca
0,7-0,8 m stenar
Består av en kallmur i U-form i söder, i
norr en sluttande jordvall mot muren.
Muren har delvis rasat i västra delen,
står till en höjd av 1,9 m i östra delen
och 1,25 m i västra. Anläggningen
byggd på en mindre kulle av
kalkstensflis. Kallmuren har inslag av
betong och dessutom finns rester av
ett tak av eternit nedtrampat i marken
på norra sidan. Anläggningen måste
därför vara byggd på 1900-tal och är
således ingen fornlämning
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Tidigare i FMIS registrerade fornlämningar/objekt
Raä nummer

Objekt

Klinte 43:1

Gravfält. Fornlämning

Brytområde Verksamhetsområde
X
X

Klinte 49:1

Gravfält. Fornlämning

X

Fröjel 160:1

Färdväg (hålväg).
Bevakningsobjekt
Husgrundsområde.
Fornlämning
Kalkugn. Fornlämning

X

Klinte 1:1
Klinte 53:1
Klinte 54:1

X
X
X

Klinte 74:1
Klinte 103:1–2

Kalkugn. Fornlämning

X

Klinte 104:1–2

Fyndplats.
Fornlämning

X

Fröjel 159:1

Fossil åker.
Bevakningsobjekt
Brunn/kallkälla. Övrig
kulturhistorisk
lämning
Röjningsröse. Övrig
kulturhistorisk
lämning
Röjningsröse. Övrig
kulturhistorisk
lämning
Brunn/kallkälla. Övrig
kulturhistorisk
lämning

X

Fröjel 303
Fröjel 304
Fröjel 305

Enligt läget i FMIS ligger
cirka en tredjedel av
gravfältet i
brytningsområdet

X

Boplats.
Bevakningsobjekt
Kalkugn. Fornlämning

Fröjel 287

Kommentar

Fel markerad i FMIS med
cirka 10 m

X

X
X
X
X
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Fel markerade i FMIS
med cirka 20 m
Malstenarna kunde ej
återfinnas vid
inventeringen

Bilaga B.3 a
Bilaga 3
Region Gotlands kulturmiljöprogram
Kulturmiljöprogram för Gotland
Kulturmiljöprogram för Gotland är en kunskapsbank, tillgänglig för alla. Kopplat till denna finns en
kulturvärdeskarta med utpekade intressanta miljöer. Här finns också fornminnen, riksintressen och
kulturlandskap med mera. Dessa värdefulla kulturmiljöer ska gälla som underlag för Regionens
bedömning av 8:13 plan- och bygglagen (se kulturvärdeskarta). Byggnadsnämnden antog
kulturmiljöprogrammet i oktober 2014 med tillhörande riktlinjer för användning och strategi med
prioriterade områden.
Antagande
Byggnadsnämndens beslut 2014-10-01 (BN §231):
”Byggnadsnämnden ställer sig bakom förslaget och skickar ärendet vidare till Regionfullmäktige för
beslut.”
Regionstyrelsens beslut 2014-11-26 (RS §371):





”Regionstyrelsen beslutar att det förslag till kulturmiljöprogram inkluderande strategier och
riktlinjer som godkänts av byggnadsnämnden arbetas in, och vid behov uppdateras, i nästa
revidering av den kommunövergripande översiktsplanen. Viktiga ledord i det kommande
arbetet är att på bästa sätt tillgängliggöra materialet för allmänheten samt att skapa en
nära dialog och samverkan med fastighetsägare, organisationer, det lokala näringslivet och
andra berörda aktörer.”
”Begreppet delaktighet inkluderas i kulturmiljöstrategins tre delar.”
”Förståelsen för att kulturmiljöer ska ses som en resurs för tillväxt på Gotland bör ytterligare
poängteras i kulturmiljöstrategin och riktlinjer i kulturmiljöprogram.”

Riktlinjer


Kulturmiljöprogrammet och kartan med byggnader, bebyggelsemiljöer och landskap ska gälla som
underlag vid regionens bedömning av åtgärder som prövas enligt plan och bygglagen (2010:900).
Underlaget ska ingå i översiktsplanen.



För utpekade byggnader är det vid bygglovspliktiga ändringar lämpligt att sökanden tar kontakt med
en antikvarie och beställer en antikvarisk förundersökning (BBR 2:311). Den ska bifogas
bygglovsansökan och möjliggör för byggnadsnämnden att fatta ett beslut huruvida byggnaden
behandlas varsamt (PBL 8:17) och om den förvanskas (PBL 8:13) eller inte.



Vid nyetablering i värdefulla kulturlandskap kan det behövas en landskapsanalys som reder ut om
och på vilket sätt kulturvärdena påverkas. Analysen ska ge en bild av hur landskapet och
användningen sett ut över tid och beskriva spår av äldre brukningssätt. Läsbarheten ska finnas kvar
och bebyggelsemönstret respekteras.
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PM
Uppföljning, bedömning och kulturhistorisk värdering av utpekade
kulturlämningar inom SMA:s planerade brytområde i Klinte socken, Gotland
Sammanfattning
Undertecknad har på uppdrag av SMA bedömt Gotlands Museums tolkning av nypåträffade
kulturhistoriska lämningar inom planerat brytområde för en utvidgad täkt inom fastigheten Klintebys 1:4,
Klinte socken, Region Gotland, avseende deras status som fornlämning eller övrig kulturhistorisk lämning.
Det bör noteras att föreliggande PM enbart rör frågan om förekomsten av fornlämningar inom planerat
brytområde och deras vetenskapliga och pedagogiska värde och inte behandlar frågan om kulturhistoriska
värden och exploatering i ett vidare perspektiv.
Av Gotlands Museum påträffade lämningar inom brytområdet har av undertecknad en lämning tolkats som
gravfält, övriga lämningar som övrig kulturhistorisk lämning eller naturbildningar. Utöver dessa av museet
registrerade lämningar påträffades vid uppföljningen ytterligare ett område med gravar och intilliggande
hålvägar, vilka bedömts vara fornlämningar.
Avseende värderingen av påträffade och redan kända fornlämningar inom brytområdet har de mindre
gravgrupperna inom brytområdet bedömts icke vara av omistligt värde, vare sig pedagogiskt eller
vetenskapligt, då denna typ av gravar och gravmiljöer i anslutning till äldre vägar är rikligt förekommande på
Gotland. Däremot har de sedan tidigare kända fornlämningarna i form av ett boplatsområde bestående av bl
a sju husgrunder (RAÄ Klinte 1:1) och intilliggande gravfält (RAÄ Klinte 43:1) bedömts vara av betydande
vetenskapligt och pedagogiskt värde, vilket innebär att området, som ligger på gränsen för brytområdet, bör
undantas från exploatering. Därtill poängteras möjligheten att lyfta fram denna miljö som ett intressant och
illustrativt besöksmål avseende den äldre järnålderns landskap.

Doc. Dan Carlsson
Arendus AB
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PM
Uppföljning, bedömning och kulturhistorisk värdering av utpekade kulturlämningar
inom SMA:s planerade brytområde i Klinte socken, Gotland

Bakgrund
Som ett led i arbetet med en MKB
över planerat täktområdet inom
fastigheten Klintebys 1:4 m. fl. i
Klinte och Fröjel socknar, Region
Gotland, har SMA uppdragit åt
Gotlands Museum att genomföra en
arkeologisk utredning av nämnda
område. Rapport över utredningen
har överlämnats till SMA i augusti
2018.
Under september månad har SMA
uppdragit åt undertecknad att göra
en uppföljande bedömning av
registrerade kulturlämningar inom
utredningsområdet med avseende
på deras status som fornlämning,
samt en kulturhistorisk värdering av
påträffade lämningar inför en
exploatering.
Uppföljningen avsåg de åtta
nyupptäckta lämningarna inom
planerat brytområde och
genomfördes av undertecknad
under september månad samma år.
Utöver dessa följdes även upp den
tidigare registrerade lämningen
RAÄ Klinte 160:1, som utgörs av
vad som kallas hålväg, dvs en äldre,
idag övergiven väg (figur 1).
Utöver ovan relaterade lämningar
har även RAÄ Fröjel 159:1, som är
belägen strax utanför brytområdet i
söder inom vad som benämns
verksamhetsområde, följts upp i fält
med tanke på den klassning som
gjorts av några lämningar som

Figur 1. Det aktuella området. Den inre blå streckade linjen markerar
brytområdet, den heldragna svarta linjen verksamhetsområdet. Blå
markeringar är tidigare kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska
lämningar registrerade i riksantikvarieämbetets fornminnesregister, röda
markeringar av Gotlands Museum upptagna tidigare inte registrerade
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar inom området.
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gravar och områdets närhet till brytområdet. Därtill
även de två tolkade gravarna nummer 45 och 59.
På föregående sida är en karta över tidigare
registrerade fornlämningar och av museet
registrerade nya lämningar inom utredningsområdet.

delen, en kortvarig odling under andra hälften av
1800-talet.
Den typ av kulturlämningar som kan knytas till
denna typ av landskap är i huvudsak två. Dels är
det lämningar från sen tid i form av kalkugnar,
stenbrytning och grustäkt och i vissa fall tjärdalar
(sojden).

Landskap och fornlämningsmiljö
Från förhistorisk tid är det som regel enbart
ensamliggande gravar vilka utgör en form av ”gräns
- eller revirmarkering”. Den förbindande länken
genom alla tider är de vägar som löper genom skogsoch hällmarkerna och som var förbindelselänken
mellan gårdarna i denna del av Klinte med
gårdarna i norra Fröjel. Alla aktiviteter i denna
form av landskap, såväl när det gäller förhistorisk
tid som senare tider, är mer eller mindre direkt
knutna till vägarna.

Det aktuella området, sett i ett historiskt
landskapsperspektiv, utgör ett utmarksområde så
långt bak i tiden man kan följa det, i gränsområdet
mellan Klinte och Fröjel socknar. Frånvaron av
tjockare jordlager har medfört att någon odling och
bebyggelse inte har förekommit inom området,
med undantag av ett mindre åkerområde i södra

Figur 2. Landskapet i början på 1900-talet. De blå
streckade linjerna visar på verksamhetsområdet och
brytområdet (den inre linjen). Den röda linjen markerar

Figur 3. Exploateringsområdet inlagt i kartan från
1700-talets mitt. Kartan illustrerar väl
utmarkskaraktären av brytområdet. De enda

sockengränsen mellan Klinte socken i norr och Fröjel
socken i söder. Det aktuella området utgör ett ringa
utnyttjat utmarks- hällmarksområde med gårdarna Lilla
Snögrinde och Hunninge i väster och i norr i Klinte socken
och Solbjärga i söder i Fröjel socken. Källa Lantmäteriet.

lämningar som finns registrerade är vägar som
passerar området. Några av dessa finns kvar än
idag. Sockengränsen mellan Klinte i norr och Fröjel
i söder markerad med röd linje.
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Det är exempelvis påfallande ofta
ensamliggande gravar ute på hällmarkerna
ligger i direkt anslutning till äldre vägar,
inte minst i gränsområden mellan skilda
bygder. Med andra ord har vägar av den
här typen i många fall en historia som går
2000 år tillbaks i tiden.
I den nordvästra delen av
verksamhetsområdet berör dock
exploateringsområdet ett parti med
tjockare jordtäcke, vilket varit uppodlad
sedan lång tid (se kartorna på föregående
sida). Här finns i kanten av själva
brytområdet dessutom en välbevarad
gårdsmiljö från den äldre järnåldern
bestående av sju husgrunder med
tillhörande stenhägnader, vattenhål och
möjliga gravar och även spår av förhistorisk
landskapsindelning genom förekommande
stenhägnader1.

Figur 4. Fornlämning RAÄ Klinte 49:1 utgörs av ett gravfält
bestående av sju gravar. Gravfältet är beläget intill ett nutida
stenbrott och i direkt anslutning till en äldre väg genom området.
Källa Riksantikvarieämbetet, FMIS.

att med ett visst mått sav säkerhet bedöma en
lämnings funktion, tidsställning och status.

Strax norr om denna gårdsbebyggelse från den
äldre järnåldern, även det på gränsen till
brytområdet, finns ett mindre gravfält, bestående av
ca 6-7 gravar, beläget på klintkanten med utsikt
över dalen och mot den förhistoriska bebyggelsen.
Gravfältet och boplatsområdet bildar här en väl
sammanhållen och pedagogisk intressant miljö.
Inom det aktuella brytområdet finns endast en
fornlämning registrerad sedan tidigare (RAÄ Klinte
49:1). Det är ett gravfält, bestående av sju gravar,
som ligger dikt an mot ett nutida stenbrott. Det
ligger i anslutning till en av de äldre vägar som
löper genom skogs- och hällmarkerna mellan Klinte
socken och Fröjel socken.
I det följande redovisas fältanalysen av de av
Gotlands Museum upptagna anläggningarna i
rapporten till SMA. De lämningar som följts upp
framgår av figur 5. Innan denna redovisning kan
det finnas skäl att kort beröra frågan om att
fältinventera, inte minst att belysa de svårigheter
som kan föreligga, då kulturlämningar i många fall
är svåra att rätt bedöma. Det krävs mångårig vana

1 RAÄ 1:1. En av byggnaderna är arkeologiskt utgrävd 1930.
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Figur 5. Karta över befintliga fornlämningar (blå markeringar) och av museet registrerade nya lämningar (röda
markeringar. De lämningar som följts upp är samtliga lämningar inom brytområdet samt nummer 45 och 59 i öster
samt området söder om brytområdet, belägna inom eller i anslutning till RAÄ Fröjel 159:1.

Att fältinventera
utgörs berggrunden av en form av kalkberg som är
synnerligen sprickig, ojämn och med inslag av små
höjder och vittrat berg, blandat med förekomst av
gråstenar (granit). Denna landskapstyp är särskilt
besvärlig där naturliga formationer många gånger
ger ett intryck av mänsklig hand.

Innan jag går in på resultatet av den genomförda
uppföljningen av utpekade lämningar kan det
finnas skäl att kort belysa problematiken kring att
fältinventera. I motsats till en naturinventering
utgörs kulturlämningar i många fall av mycket
svårtolkade spår av en gången tid. Att se en
blomma är ju inte särskilt svårt, det gäller förstås att
hitta den. Men att bedöma en diffus stenformation,
helt överväxt med sly, buskar och träd, är betydligt
svårare. Det är egentligen enbart i samband med
avtorvning som man kan bestämma vad det rör sig
om, om ens då i vissa fall. I det aktuella området

Ett väsentligt inlag i en tolkning bygger på att förstå
och tolka det omgivande landskapet. Enkelt uttryckt
kan man säga att man kan inte odla på hälleberget
och man bygger inte sina bostäder på lågt liggande
vattensjuka områden, varken nu eller förr. Vissa
typer av lämningar återfinns i vissa speciella miljöer.
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Kalkugnar och kalkbrott ligger av naturliga skäl i
kanten av klintar, eller där berget går i dagen,
tjärdalar återfinns som regel i marker med bättre
jordmån för skog och förhistoriska gravar
företrädesvis på höjder i landskapet och intill gamla
vägar.

aktivitet under andra halvan av 1800-talet och är
att se som en form av utmarksuppodling. Det är
med andra ord inte att räkna med att det finns
någon bosättning intill denna åkermark.
De lämningar som företrädesvis förekommer i
denna typ av landskap från historisk tid är framför
allt lämningar efter skogsbruk och kalkbruk, dvs
kolmilor, tjärdalar, kalkugnar, grustäkter och
stenbrott. Andra lämningar kan vara bryor som
visar att skogen under äldre tid tjänat som inhägnad
betesmark. Gränsmarkeringar förekommer ofta
längs de gamla gränserna i form av skilda former av
stensamlingar.

Det kräver mångårig vana av att analysera ett
landskap för att med säkerhet kunna bedöma en
lämnings historia. Ett väsentligt annat problem är
svårigheten att se en lämning i ett igenväxande
skogsområde. Dagens skogar är i hög grad
svårinventerade, i motsats till situationen för hundra
år sedan när nästan alla mark betades med djur.
Den täta vegetationen innebär att man kan missa
en lämning även om man passerar den enbart
några meter ifrån.

Från förhistorisk tid rör det sig mest om gravar, där
dessa regelmässigt återfinns i anslutning till äldre
vägar. Gravar på utmark tjänade som en form av
revir-, eller ägomarkering och ligger då, av
naturliga skäl, intill vägar. Gravar i utmark innebär
således inte att det finns en samtida boplats intill.
Den kan ligga flera kilometrar från platsen för dessa
ensamma gravar.

Grunden för en väl genomförd fältinventering är att
göra en gedigen bakgrundsstudie av området via
tillgängliga källor i form av kartor och andra
uppgifter, såsom fornminnesregistret, uppgifter om
lösfynd, jordtjocklek och andra arkivaliska
uppgifter. En av de väsentligaste källorna till en
tolkning av landskapets historiska dimensioner är de
äldre lantmäteriakterna. I dagens läge har man
även stor hjälp av laserkartor, som kan avslöja
tydliga lämningar som från marknivån är ytterst
svåra att upptäcka.

Resultat av uppföljningen
Uppföljningen i fält genomfördes som ovan sagts
under september månad 2018. Resultatet av
uppföljningen presenterades för arkeolog Johan
Norderäng (utförare av inventeringen) och därefter
för arkeolog Per Widerström, båda vid Gotlands
Museum. De väsentligaste platserna besöktes därtill
i fält tillsammans med arkeolog Per Widerström
som inte hade någon erinran mot mina tolkningar
av lämningarnas status och funktion, så som jag har
bedömt dem.

Men det gäller framför allt att kunna ”läsa
landskapet”, dvs att skapa sig en överblick över
höjder, sänkor, tunna jordlager etc etc, för att då
kunna med större säkerhet tolka en påträffad
lämning avseende kulturlämning eller
naturbildning. Man kan uttrycka det så att det är
det omgivande landskapet som är grunden för en
tolkning av en påträffad lämning. Att enbart
studera själva lämningen i sig leder många gånger
fel.

De lämningar som besiktades tillsammans var
åkerområdet med tillhörande lämningar i söder
(RAÄ Fröjel 159), hålvägen RAÄ Fröjel 160 fram
till det nyupptäckta gravfältet (museets nummer 34,
35, 36 och 100). Därtill museets nummer 38 och
101, tolkade som gravar, och de av mig nyupptäckta
gravarna och systemet av hålvägar intill denna
plats, samt slutligen nummer 39 och 45 i museets
rapport tolkade som gravar.

Det nu aktuella området är i hög grad skogbevuxet,
ställvis med planterad skog på markberedda ytor,
men stora delar är överväxta med sly.
Markbeskaffenheten är tunna jordar på hällmark
och området har med stor sannolikhet aldrig varit
nyttjat för odling och boende. Den odling som finns
spår av i södra delen är en mycket temporär
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Resultatet av fältkontrollen har visat på vissa
skillnader i min tolkning gentemot Gotlands
museums, men också en viss samstämmighet. Jag
har kunnat notera att den största skillnaden ligger i
områden där det är vanskligt att läsa landskapet,
inte minst mot bakgrund av den täta vegetationen
och den ojämna berggrunden. Några lämningar
som tolkats som gravar har av mig bedömts som
sentida röjningsrösen, andra som naturbildningar.
Det gravar som påträffats i söder är helt riktigt
gravar, belägna direkt intill hålvägen. De är dock
med stor sannolikhet fler än de fyra som museet
registrerat och fornlämningen är att betrakta som
ett gravfält.
En väsentlig skillnad ligger i området runt museets
nummer 38 och 101, beläget längre mot nordväst.
Dessa har av museet tolkats som gravar, men de
utgör, tillsammans med många fler mindre
stenanhopningar i området, sannolikt rester efter en
kortvarig, grund kalkstensbrytning. Omedelbart
öster om detta område finns ett antal gravar på en
svag ås, omgivet på båda sidor av flera generationer
av hålvägar. Dessa lämningar har inte noterats i
museets utredning.

Figur 6. Kartan över Stora Solbjerga där RAÄ 159
återfinns. Kartan är från 1850 och visar att åkern då var
i bruk. Färgen för åkern något förstärkt för att bättre
framträda. Källa, Lantmäteriet, akt H28-24:1.

I det följande redovisas resultatet av uppföljningen i
fält, dels i en tabell på följande sida (figur 8), men
också i en kortare beskrivning för de besiktigade
delområdena. Inledningsvis tas upp det fossila
åkerområdet i söder och de strax norr om belägna
gravarna i anslutning till hålvägen. Därefter det
nordvästra området och slutligen en kort
summering av nummer 37, 39, 45 och 59. Se även
bildbilagan, bilaga 1.

Det södra området (figur 8)
Fornlämning RAÄ Fröjel 159:1, söder om gränsen till
brytområdet (se figur 4). En genomgång av äldre
lantmäteriakter visar att åkermarken är upptagen
före 1850, enligt ett tidigt laga skifte för Stora
Solbjerga, och nedlagd före 1917, enligt laga skiftet
för Fröjel socken . Förekommande stenhögar i
anslutning till åkermarken utgörs av röjningsrösen
kopplade till åkermarken, uppkomna i samband
med upptagandet av åkern. Det rör sig således inte

Figur 7. Utdrag ur laga skiftet över Klinte 1893 och i
söder laga skiftet över Fröjel socken 1917. Den röda
cirkeln visar var RAÄ 159, det fossila åkersystemet, är i
landskapet år 1917. Det framgår av kartan att det vid
den här tiden inte finns någon åker här. Källa
Lantmäteriet, akt 09-FRÖ-97.
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Figur 8. Tabell över registrerade och bedömda lämningar från Gotlands museums rapport med tillägg från
undertecknads uppföljning markerade med gult. Här finns inte inlagt översynen av RAÄ Fröjel 160:1 (hålväg, se nästa
sida) och inte heller redovisat de av mig nyupptäckta gravarna i norr.
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34, 35, 36 och 100

RAÄ Fröjel 160

RAÄ Fröjel 159

Figur 9. I söder det fossila åkersystemet från sen tid (RAÄ 159), i norr det nyupptäckta gravfältet. Hålvägen RAÄ Fröjel
160 gulmarkerad. Åkermarken i söder är upptagen före 1850 och nedlagd före 1917. De bruna fyrkanterna markerar
röjningsrösen.

om gravar. Beskrivning av lämningen utifrån nu
utförd fältkontroll blir följande:
• RAÄ 159:1. Fossilt åkersystem, 150x100 meter
stort (nord-syd), bestående av 5-6 åkerytor
omgivna av grunda diken, 0,3-0,5 m djupa och
upp till 0,8 meter breda. Längs ytterkanten av
åkerdikena finns på flera ställen rader med
röjningssten. I anslutning till och inom
åkersystemet finns minst 7 röjningsrösen, 2-6
meter stora, 0,3-0,5 meter höga, bestående av
ojämn stenpackning av såväl gråstenar som
kalkstenar. I sydvästra hörnet av åkersystemet är
2) brya, ca 2 meter i diameter och upp till 0,6
meter djup, belägen i ett åkerhörn. Helt överväxt
med sly. Ca 60 meter väster om åkermarken är,
3), i form av två röjningsrösen, 5-6 meter långa
och 3-4 meter breda, bildande en linje i NV-SO
riktning, längs en möjlig äldre brytningskant,
eller grustäktskant. Belägen ca 40 m sydöst om
skogsväg. Bedömning = övrig kulturhistorisk
lämning.

Ny fornlämning. längs hålvägen (norra delen av
kartan). De av museet upptagna gravarna
numrerade som 34, 35, 36 och 100 är tveklöst
förhistoriska gravar och därmed fornlämningar. Av
allt att döma är det fler gravar och lämningarna
tillsammans bör betraktas som ett gravfält, vilket
består av 6-9 gravar, varav några är osäkra. De är
mellan 2-6 meter i diameter och upp till 0,3 meter
höga, bestående av huvudsakligen 0,2-0,4 meter
stora gråstenar. En av gravarna ligger på västra
sidan av hålvägen. De är till del diffusa och svåra
att avgränsa, förmodligen påverkade av sentida
aktiviteter. Bedömning = fornlämning.
Hålväg, RAÄ Fröjel 160:1. Hålvägen, som är
registrerad sedan tidigare, är synnerligen otydlig,
framför allt på grund av hyggesberedning,
skogsplantering i söder och av tät undervegetation.
Den är dock förhållandevis tydlig där den passerar
gravfältet, men blir sedan i det närmaste omöjlig att
följa mot bakgrund av sly, ormbunkar och högt
gräs. Sträckningen av hålvägen bör minskas i
14

38
101

37

Figur 10. Miljön i nordväst. Från söder kommer hålvägen RAÄ Fröjel 160:1 (röd linje). Den kan dock inte följas längre
än vad det gula sträcket markerar. I norr är den dessutom felutmärkt. Området norr om är markberett och planterat
för många år sedan vilket gör det omöjligt att spåra vägen. I väster är ett äldre grustag. Längs den förmodade
sträckningen finns en anläggning (37) som av museet bedömts som grav, men som av allt att döma är en
naturbildning, möjligen med någon sten pålagd. De två tolkade gravarna 38 och 101 bedöms vara delar av ett äldre
grunt stenbrott, som lämnat en del dumphögar efter sig. Öster om vägen finns ett nyupptäckt intrikat system av
hålvägar och ett antal gravar.
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enlighet med inritad sträckning i kartorna figur 9
och 10. Bedömning = fornlämning.

och djup och är ca 3-5 meter breda och intill 0,6
meter djupa på djupaste stället. Den centrala
hålvägen kan följas mot norr där den sammanfaller
med nuvarande väg. Bedömning = fornlämning.

Det nordvästra området (figur 10)
De spridda anläggningarna i öster

Nummer 38 och 101. Strax väster om dagens
skogsväg är av museet registrerat två gravar. Dessa
beskrivs som oregelbundna stensamlingar av
kalkstenar utan inslag av gråsten, som är det
vanliga i gravar. Området är tämligen flack, nästan
lågt och fuktigt. Det avgränsas mot väster av en
ställvis synlig svag klintkant. I området finns
ytterligare sammanlagda högar av kalksten och med
stor sannolikhet rör det sig om ett ytligt stenbrott
från sen tid, där stenhögarna utgör rester av denna
brytning. Området är också tidigare markberett och
planterat. Bedömning = övrig kulturhistorisk
lämning.

Inom området är av museet registrerat ett antal
ensamliggande lämningar (nr 37, 39, 45 och 59),
belägna långt från vägar och ute på hällmarken. De
har genomgående betecknats som gravar och
därmed som fornlämningar. Fältkontrollen visar på
att de med största sannolikhet är att betrakta som
naturbildningar, där nummer 37 kan vara pålagd
någon sten och där 59 är bedömd som trolig
naturbildning, men bedömd som bevakningsobjekt.
För en mer detaljerad beskrivning och tolkning av
dessa, se bilaga 1.

Öster om vägen finns en svag höjd på vilken ett
antal övertorvade anläggningar som inte noterats av
museet. Dessa är med största sannolikhet gravar
och en beskrivning av dem låter enligt följande;
Ny). Stensättning, rund, ca 6 m i diameter och 0,3
m hög, övertorvad fyllning av 0,2-0,5 meter stora
gråstenar. Anläggningen är tämligen flack, vilket
gör den svåravgränsad. Antydan till kantkedja i
öster, bestående av 0,3-0,5 meter stora gråstenar.
Ca 3 meter söder om är 2) stensättning, ca 2 meter i
diameter och 0,2 m hög, i det närmaste helt
övertorvad och i markytan svagt synlig packning av
0,2-0,4 meter stora gråstenar. Osäker grav. Ca 5
meter N om nummer 1 är 3), stensättning, rund, ca
4 meter i diameter och 0,2 m hög. Nästan helt
övertorvad fyllning av uppskattningsvis 0,2-0,4
meter stora gråstenar. Ca 4 m norr om nummer 3
är 4), stensättning rund, ca 3 meter i diameter och
0,2 meter hög, övertorvad fyllning med enstaka
stenar synliga i markytan. Bedömning =
fornlämning.

Sammanfattning av fältkontrollen
Väger man samman resultaten av den utförda
fältkontrollen finns två, möjligen tre, områden med
lagskyddade fornlämningar. Det rör sig dels om ett
gravfält i södra delen av området som hyser ett
flertal gravar. Dels är det i nordväst, ett nyupptäckt
område med troligen fyra gravar. Till båda dessa
fornlämningar hör också den sedan tidigare
registrerade hålvägen RAÄ Fröjel 160:1.
Fältbedömningen innebär dock att en del av denna
bör utgå som fornlämning, då den är totalt omöjlig
att spåra, såväl i fält som via kartor och laserkartan.
En tredje miljö som skulle kunna bedömas som
fornlämning är det fossila åkersystemet i söder,
RAÄ Fröjel 159. Det är tillkommet före 1850 och
övergivet senast 1917, då det inte finns upptaget i
laga skifteskartan. I den bedömning som numera
görs om fornlämning kontra övrig kulturhistorisk
lämning utgör årtalet 1850 en gräns och att
lämningen är helt klart övergiven och visar på
ålderdomligt bruk. I princip skulle det fossila
åkersystemet med andra ord kunna klassas som
fornlämning, och därmed åtnjuta ett lagskydd. I

På ömse sidor om gravarna finns ett antal spår av
hålvägar i nord-sydlig riktning, som är en direkt
förlängning av vägen från söder (dvs i princip
hålvägen RAÄ Fröjel 160:1). De varierar i bredd
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den så kallade lämningstypslistan2 från
Riksantikvarieämbetet, som belyser hur man bör
bedöma skilda lämningar rörande frågan om
fornlämning eller inte, sägs dock följande angående
just fossila åkrar; ”För en fossil åker gäller inte
generellt att den ska bedömas som fornlämning
enbart för att ett antagande gjorts om att
lämningen tillkommit före 1850. För att lagens
rekvisit om äldre tiders bruk ska anses vara uppfyllt
bör lämningen uppvisa specifika formelement,
såsom terrasskanter, vallar, stensträngar, konkav
profil etc. Så kan, t ex en plan åkeryta som
avgränsas av diken inte anses uppfylla kriteriet äldre
tiders bruk även om den är tillkommen på 1700talet.”

påverka fornlämningar i så ringa grad som möjligt.
I många fall, framför allt i storskaliga
exploateringar, låter sig detta inte göras utan att ett
antal fornlämningar måste undersökas och tas bort.

Fornlämning RAÄ Fröjel 159:1 är just ett sådant
fossilt åkersystem av plana ytor omgivna av diken,
vilket innebär att lämningen skall klassas som övrig
kulturhistorisk lämning och ej som lagskyddad
fornlämning.

I det ena fallet rör det sig om tre fornlämningar i
form av mindre gravfält eller samling av gravar,
vilka alla kan knytas till äldre vägar som passerar
genom utmarken, huvudsakligen i nord-sydlig
riktning. Det gäller de två nyupptäckta grupperna
av gravar inom brytområdet och det tidigare kända
gravfältet Klinte RAÄ 49:1.

Dock innebär bedömningen av fornlämningar att
exploatören många gånger måste revidera sin plan
och anpassa, så långt möjligt, verksamheten med
hänsyn tagen till bevarandevärda lämningar.
I föreliggande fall förekommer det inom eller i
kanten av brytområdet ett antal fornlämningar av
skilda karaktärer. Sett i ett rumsligt historiskt
perspektiv rör det sig om två typer av miljöer,
förenklat utryckt.

Övriga besökta objekt, utöver de ovan behandlade,
utgörs av övrig kulturhistorisk lämning och
naturbildningar. Några perifera objekt registrerade i
museets rapport utanför brytområdet har inte
besökts, då det låg utanför uppdraget.

Bedömning av kulturhistoriskt värde
I en exploateringssituation av ett större område som
berör ett antal fornlämningar uppkommer alltid
frågan om kulturhistoriskt värde. Huvudmålet inom
kulturmiljövården är att fornlämningar i princip
skall bevaras för kommande generationer, varför en
exploatering så långt möjligt skall anpassas till att
Figur 11. Kartan visar skogsområdet mellan socknarna
Buttle, Ala och Garda. Landskapet är av typisk
utmarkskaraktär och har aldrig hyst någon
bebyggelse. I direkt anslutning till de vägar som löper
genom skogsområdet, och som kan följas ner i äldre
kartmaterial, finns spritt ett stort antal gravar och
gravgrupper. Det är noterbart hur väl gravarna knyter
an till vägarna genom skogsområdet. Dessa gravar är
en sorts ägomarkering och är vanligt förekommande
inom utmarkerna.
2 Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning. Riksantikvarieämbetet 2014. Version 4.1
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De utgör en typ av gravar som kan tolkas som en
sorts gräns- eller revirmarkering. Ett flertal av
denna typ av gravar är arkeologiskt undersökta och
de kan som regel dateras till perioden bronsåldertidig järnålder. (1500 f. Kr - 200 e. Kr). De är som
regel brandgravar, dvs personerna som är begravda
är brända på bål och benen som regel krossade till
små flisor och samlade i en kruka, eller ibland som
ett tunt benlager direkt på marken/hällen.
Ett belysande exempel på förekomsten av denna typ
av gravar i utmarken kan tas från skogsområdet
mellan socknarna Buttle, Ala och Garda (figur 11
på föregående sida). Här finns ett stort antal
fornlämningar i form av gravar spridda i utmarken,
där samtliga återfinns i direkt anslutning till äldre
vägar som genomkorsar skogs- och hällmarkerna.
Ett mindre gravfält av den här typen, beläget intill
sockengränsen mellan Buttle och Vänge socknar,
undersöktes för ett antal år sedan och visade sig
innehålla begravningar från bronsålder och äldre
järnålder, men även från vendeltid.
Figur 12. En grupp av gravar vRAÄ Buttle 77:1)
belägen intill sockengränsen (violett linje) och en
gammal väg som löper mellan Buttle och Vänge (blå
linje). Gravarna är arkeologiskt undersökta med
datering till sen bronsålder-tidig järnålder, med
sekundärgravar från vendeltid. Fornlämningen är ett
exempel på de talrika gravar och gravgrupper som
finns i utmarkerna och längs de äldre vägar som löper
mellan bygderna på Gotland.

Den här typen av fornlämningar är vanligt
förekommande på Gotland och vår kännedom om
dem är tämligen god, vad gäller datering,

konstruktion och rumslig belägenhet. De mindre
gravgrupper som finns inom nu aktuellt
exploateringsområde (brytområdet) kan i ljuset av
det ovan sagda bedömas inte vara av omistligt
värde som i sig skulle förhindra en exploatering.
Detsamma torde gälla de äldre vägsträckningar
som knyter an till gravgrupperna.
Den andra fornlämningskategorin i anslutning till
brytområdet utgörs av den samlade forntida
bebyggelsen (RAÄ Klinte 1:1) i nordvästra kanten
Figur 13. De två fornlämningarna som finns i gränsen
för brytområdet i nordväst. I söder ett omfattande
förhistoriskt bebyggelseområde (RAÄ Klinte 1:1) och i
norr ett gravfält beläget i kanten av en klint med vida
utblickar (RAÄ Klinte 43:1).
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av brytområdet och det gravfält som ligger strax
nordost om boplatsen (RAÄ 43:1). Bebyggelsen
utgörs av sju hus samlade i en tämligen tät grupp.
De är av den karaktäristiska typen stengrunder,
eller kämpgravar, som de också kallas. De är
tämligen vanliga på Gotland och dateras till ca
perioden 100 - 550 e. kr. En av husgrunderna är
arkeologiskt undersökt av John Nihlén 1930.
Även om husgrunder av denna typ är vanliga, är
det mindre vanligt med så täta grupper av
byggnader. Bebyggelsemiljön utgör en parallell till
den välkända bebyggelsemiljön Vallhagar i Fröjel
socken, om ej lika omfattande.
Det gravfält som finns strax nordost om
bebyggelsen utgörs av 6-7 gravar, varav några är
tämligen stora och höga. De ligger på ett
synnerligen exponerat läge, med vida utblickar över
det öppna odlingslandskapet i väster. Gravfältet,
tillsammans med bebyggelsemiljön, utgör ett såväl
vetenskapligt betydelsefullt objekt som ett
pedagogiskt belysande exempel på ett äldre
järnålderslandskap.
Miljön bör av det ovan sagda bevaras intakt. Den
ligger på gränsen av exploateringsområdet och
skulle kunna bli ett intressant besöksobjekt genom
röjning och utmärkning..

Figur 14. Kartbild över bebyggelsen (RAÄ Klinte 1:1),
upprättad av John Nihlén 1930.

Det finns all anledning i ett ianspråktagande av
betydande landarealer, där lämningar från skilda
tider kommer att utplånas, att så långt möjligt även
bidra till att vårda och levandegöra historien i ett
område och min bedömning är att denna senare
miljö bör undantas från exploateringar med
tillräckligt skyddsområde och att insatser borde
göras för att lyfta fram historien i området.

Figur 15. Gravfältet RAÄ Klinte 43:1. En kartläggning i
fält visar att gravfältet innehåller upp till 8 gravar, varav
några är osäkra. Några av gravarna är mycket stora
med ett kärnröse och en yttre kantkedja långt utanför
kärnröset.
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Bild bilaga Klinte. Fältkontroll

RAÄ Fröjel 159:1. Fossilt åkersystem.
I museets rapport är tre anläggningar anslutning till
RAÄ Fröjel 159:1 upptagna, varav två betecknas
som säkra gravar, 41 och 44, och en som
stensättningsliknande lämning, 43. Utöver dessa
finns flera röjningsrösen omkring åkermarken och
därtill en brya i sydvästra hörnet av den fossila
åkern.
Bilden visar ett av de röjningsrösen som omger den
sentida åkern. Det består huvudsakligen av gråsten,
avlångt, ca 4 meter x 1,5 m. Beläget sydväst om
åkerområdet. Form, belägenhet pekar entydigt på
att det är röjningssten från den intilliggande åkern.
Röjningsröset ej registrerat i rapporten till SMA.
Bedömning. Ej gravar. Fossilt åkerområde, övrig
kulturhistorisk lämning.

Nummer 43 i museets rapport (bilden). Upptagen
som stensättningsliknande lämning (förmodligen
grav).
Tolkning: Är röjningsröse. Oregelbunden
anläggning, ca 3x2 meter stor med diffus kant.
Blandad stenpackning, består av både kalk- och
gråstenar. Belägen intill ett åkerdike som avgränsar
åkern.
_______________
Nummer 44 i museets rapport (ej på bild).
Upptagen som grav (stensättning), 5-5,5 m i
diameter. Har en delvis synlig övertorvad kantkedja
med stenar upp till 0,5-0,6 m. Mindre stenar
0,1-0,2 i mitten rätt homogen storlek, antydan till
krater i mitten.
Tolkning: Lämningen ligger i direkt anslutning till
åkerdiken i nordvästra hörnet av den forna åkern.
Den ligger tämligen lågt, där den östra delen och
södra, med de större gråstenarna, ligger lägst.
Belägenhet, form och och utseende pekar entydigt
mot att det är ett röjningsröse från tiden då åkern
var i bruk (omkring sekelskiftet 1800/1900).
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Nummer 41 i museets rapport. Upptagen som grav.
Närmast rund, ca 2 meter i diameter med otydlig
avgränsning.
Tolkning: Är röjningsröse, beläget omedelbart intill
åkerdike och strax norr om nummer 43. Båda
anläggningarna är av samma karaktär med blandad
sten i form av både kalk- och gråstenar.

Ytterligare ett av de icke registrerade röjningsrösena
i anslutning till den fossila åkern RAÄ Fröjel 159:1.
Ca 1,5 meter i diameter, bestående av större gråoch kalkstenar, beläget intill diket som avgränsar
åkern i norr.

Nummer 34, 35, 36 och 100 i museets rapport.
Upptagna som gravar, varav en osäker.
Tolkning: Helt klart gravar, men torde vara fler.
Några är dock osäkra, då stenpackningarna är
påverkade av träd, rötter, vittrat berg etc. Belägna
intill hålvägen på dess östra sida. En grav finns på
västra sidan. Bör betecknas som gravfält, då här är
mellan 6-9 gravar.
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Nummer 37 i museets rapport. Tolkade som två
gravar, en större och en mindre. Beskrivs på
följande sätt: Den stora är helt övertorvad och kan
vare sig beskrivas eller avgränsas. Det syns dock en
tydlig kulle och man anar med ögat stenar och
känner också dessa strax under torven.
Tolkning: Lämningen ligger tämligen lågt i
landskapet. På norra sidan finns ett större naturligt
block av kalksten som en del av berggrunden. På
södra sidan några större block av kalksten. Är av
allt att döma naturbildning.
Nummer 38 och 101 i museets rapport. Upptagna
som gravar. 38 beskrivs som stensättning. Svår att
avgränsa, rund? Nästan helt övertorvad upp till 0,6
meter stora stenar. 2 flata kalkhällar i tillsynes
mitten av anläggningen och en på kanten.
Nummer 101 beskrivs enligt följande; stensättning
2-3 meter i diameter. Svår att beskriva, helt
övertorvad, ca 0,7-0,8 meter stora stenar. Går ej att
fotografera.
Tolkning: Landskapsmässigt ligger anläggningarna
i ett låglänt, flackt, till delar fuktigt område. I väster
gränsar området till något högre mark, där berget
ligger ytligt under torven. Går man runt i området
finns det flera mindre anhopningar av liknande
stensamlingar. I nordväst kan man skönja en svag
brottkant. Tolkning: Området utgör ett grunt,
sentida stenbrott, där man enbart tagit det översta
lagret av sten. Förekommande stensamlingar är
dumphögar från stenbrytningen. Brottet är idag
helt överväxt, men där man i den västra kanten,
särskilt mot norr, tydligt kan se en brottkant.
Bilden visar området ovan. Det bör även noteras att
området är markberett och skogsplanterat, vilket
ytterligare försvårar bedömningen.
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Av museet ej registrerade lämningar.
Omedelbart öster om nummer 38 och 101 och
öster om nuvarande väg, finns på en svag men
tydlig höjd fyra gravar, varav två är något osäkra.
Anläggningarna är övertorvade, men framträder
tämligen tydligt i form av gråstenspackningar. De
ligger på rad parallellt med vägen. På ömse sidor
om stråket med gravarna finns tydliga hålvägar,
vilka bildar ett flertal spår i nordsydlig riktning.
Hålvägarna är en direkt fortsättning på RAÄ Fröjel
160:1, men där den mellersta delen idag är omöjlig
att se.
Fornlämningar.
Nummer 39. Beskrivning enligt museet:
Stensättning, 4-6 st? De flesta helt övertorvade svårt
att få grepp om. Beroende på hur många anl. den
är kan den uppfylla definition gravfält.
Tolkning: Anläggningen ligger förhållandevis lågt i
landskapet med ett tydligt höjdstråk öster om som
går i nordsydlig riktning. Anläggningen utgörs av
större stenblock, 0,7-0,8 meter stora, tämligen
ojämnt utspridda på marken. I ett vidare rumsligt
perspektiv finns det talrikt med motsvarande
stenblock inom ett nordsydligt stråk. Är av allt att
döma naturbildning.
Nummer 45. Tolkad som grav av museet.
Beskrivning: Ca 3x2 meter stor oval. Nästan helt
övertorvad, större stenar på omkring 0,5-0,6 m.
Tolkning: Landskapsmässigt ligger lämningen på
den västra sidan av en tydlig höjd som går i
nordsydlig riktning. Höjden är en bergsrygg med
stort inslag av vittrad sten och gråstenar. Längs den
västra kanten av höjdstråket finns gråstenar och
större kalkstenar i ett stråk längs kanten av höjden
och från den utpekade tolkade graven mot norr på
en sträcka av 10-15 meter. Anläggningen är av allt
att döma en naturbildning.
Nummer 59. Tolkad som grav av museet
(stensättning), 2,5-3,0 meter i diameter, rund och
beskrivs; nästan helt övertorvad, svårbedömd.
Tolkning: Lämningen ligger i ett flackt landskap,
men där marken sluttar svagt mot öster. Packningen
är tämligen gles, utan tydligt centrum.
Motsvarande, om ej lika tätt liggande, stråk av
gråsten fortsätter framför allt mot söder.
Anläggningen är stensättningsliknande, mest troligt
en naturbildning. Tolkning; bevakningsobjekt.
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Sammanfattning
Naturcentrum AB har på uppdrag av SMA Mineral AB genomfört en naturvärdesinventering på fältnivå enligt NVI SS199000 med tilläggen fördjupad inventering av skyddsvärda arter och kartering av Natura 2000-naturtyper inom fastigheten Klinte Klintebys 1:4 [anm. numera benämnt Klinte Klintebys 1:5], Klintehamn. Inventeringsområdet omfattar drygt 220 hektar och utgörs mesta dels av
barrskogsbestånd i varierande ålder och hyggen samt mindre partier med aktiva
kalkbrott, en kraftledningsgata, skogsbilvägar och kärr.
Generellt är det ett större jorddjup ju längre mot sydost man kommer. Alvarskogsprägeln är därför tydligast mot nordväst. Emellertid så är den siste biten mot
gränsen i nordväst ganska starkt sluttande och frodigare än någon annan del.
Fastigheten Klinte Klintebys 1:4 inventerades även översiktligt av Naturcentrum
AB under 2015 (juni, juli och oktober), men då som en mindre del i ett ca 500 ha
stort område mellan Fröjel och Klinte, sydost om Klintehamn (Bohman m.fl 2015).
Artfynd som gjordes i eller i direkt anslutning till Klinte Klintebys 1:4 2015-års inventering presenteras även kortfattat i denna rapport.
2017-år inventering omfattade fältbesök i såväl juli som oktober och resulterade i
att 25 naturvärdesobjekt (sammanlagt knappt 72ha) identifierades inom fastigheten Klinte Klintebys 1:4. Bedömningen är att ca 20 % av inventeringsområdet
har höga eller mycket höga naturvärden (klass II och I) enligt denna mer detaljerade inventering. Resterande delar har lägre värden.
Tillsammans med artfynden från Naturcentrums inventeringar 2015 och rapporterade fynd på Artportalen har totalt 49 rödlistade arter och 16 arter som är skyddade enligt Artskyddsförordningen noterats inom fastigheten. Därtill finns ytterligare 13 rödlistade arter och 8 skyddade arter noterade strax utanför fastigheten
Klinte Klintebys 1:4. Av de rödlistade arterna utgör svampar fler än hälften och av
de skyddade arterna utgör orkidéer hälften av arterna.
Totalt noterades ca 760 förekomster av rödlistade arter inom Klinte Klintebys 1:4
vid Naturcentrums inventeringar 2015 och 2017. Av dessa utgörs drygt 500 av de
fyra arterna backtimjan Thymus serpyllum (NT), ljus solvända Helianthemum nummularium (NT), jordtistel Cirsium acaule (NT) och loppstarr Carex pulicaris (VU).
Dessa fyra arter är alla mycket vanliga på Gotland.
Naturtypskarteringen resulterade i att ungefär 47 hektar fördelade på 20 olika
ytor inom Klinte Klintebys 1:4 utgörs av naturtyper listade Art- och habitatdirektivet. De identifierade naturtyperna är nordiskt alvar (6280a), kalkfuktäng (6410a),
kalkkärr med ag (7210), rikkärr (7230), västlig taiga (9010) och skogsbete (9070).
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Genomförande
Uppdrag
På uppdrag av SMA Mineral AB har Naturcentrum AB utfört naturvärdesinventeringar inom fastigheten Klinte Klintebys 1:4 öster om Klintehamn, Gotland. Inventeringen ska användas som underlag för och MKB rörande kalkbrytning.
Detaljerade beskrivning av metodik framgår av Bilaga 1 – Metod.
Inventeringsområdet framgår av figur 1.

Figur 1. Inventeringsområdet Klinte Klintebys 1:4 och gräns för sökt brytområde.
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Resultat
Informationskällor - tidigare kända uppgifter
Naturinventeringar
Uppgifter om biologisk mångfald inom inventeringsområdet finns i följande källor
• Skogsstyrelsens Skogens pärlor
• Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad Natur.
• ArtDatabankens Observationsdatabas och ArtPortalen.se.
• Fröberg, L. 2013. Inventering av kärlväxter på Klintebys 1:4, Klinte sn, SV Gotland. Rapport 9 sidor. Påuppdrag av geolog Stellan Ahlin
• Segerlind, D. 2016. Naturvärdesinventering av Klinte Klintebys 1:4 på Gotland
2016. Rapport Ecocom AB på uppdrag av Stenproduktion Gotland AB.
• Wizén, O. 2013. Fågelförekomster vid stenbrottet Klintebys 1:4 i Klinte, Gotland. På uppdrag av Schübergs Gräv och Schakt.

Inventeringsresultat
Områden som saknar naturvärde
Områden som bedömts sakna betydelse för biologisk mångfald består främst av
yngre och brukade skogsmarker och hyggen som i sitt nuvarande tillstånd inte bidrar till mångfald inom arter, mellan arter eller ekosystem, annat än i mycket
ringa grad.

Naturvärdesobjekt
Vid inventeringen identifierades 25 naturvärdesobjekt. Katalog med samtliga naturvärdesobjekt finns på sidan 9.
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Karta 1. Identifierade naturvärdesobjekt inom fastigheten Klinte Klintebys 1:4.

Naturvårdsarter
Tillsammans med artfynden från Naturcentrums inventeringar 2015 och rapporterade fynd på Artportalen noterades totalt 50 rödlistade arter och 16 arter som är
skyddade enligt Artskyddsförordningen inom fastigheten. Därtill finns ytterligare
13 rödlistade arter och 8 skyddade arter noterade strax utanför fastigheten Klinte
Klintebys 1:4. Av de rödlistade arterna utgör svampar fler än hälften av arterna
och av de skyddade arterna utgör orkidéer hälften av arterna.
Totalt noterades ca 760 förekomster av rödlistade arter inom Klinte Klintebys 1:4
vid Naturcentrums inventeringar 2015 och 2017. Av dessa utgörs drygt 500 av de
fyra arterna backtimjan Thymus serpyllum (NT), ljus solvända Helianthemum nummularium (NT), jordtistel Cirsium acaule (NT) och loppstarr Carex pulicaris (NT).
Dessa fyra arter är alla mycket vanliga på Gotland.
Några mycket sällsynta arter har också noterats under inventeringsarbetet; frostfläck Reichlingia zwackhii (CR) (inom buffertzonen mellan brottet och väg 141),
sammetsbockrot Pimpinella saxifraga subsp. nigra (EN) (en äldre fynd från naturvärdesobjekt 2), och blek fagerspindling Cortinarius catharinae (DD).
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Karta 2. Platser med noteringar av rödlistade arter förutom de fyra mest frekventa (backtimjan, ljus solvända, jordtistel och loppstarr) inom och intill fastigheten Klinte Klintebys 1:4.

Foto 1: Blek fagerspindling Cortinarius catharinae är en av de sällsyntare arterna i
området.
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Redovisning av naturvärdesobjekt
Objekt ID: 1

3,8 ha

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde – naturvärdesklass 2
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: (Igenväxande) skogsbete
Natura 2000 naturtyp: 9070 Skogsbete
Beskrivning: Området utgörs av småkullig kalkbarrskog med flera små mer eller
mindre beskuggade klintavsatser. Uppe på några av klintarna finns stenhögar
som kan vara kulturhistoriska lämningar, möjligen fornlämningar. Tall dominerar i antal träd men graninslaget är stort. Ett påtagligt inslag av gamla träd av
både gran och tall finns. Området förefaller vara ett igenväxande skogsbete
där igenväxningen till stor del utgörs av slån och en. Här finns ett stort inslag av
(taggiga) buskar och inte så mycket öppna gläntor längre. I området har en del
naturvårdsarter påträffats i relativt små populationer.
Sällsynthet och hot: (Internationellt) hotad naturtyp
Biotopkvalitéer: Hög ålder, gamla träd, klintar, sparsamt med död ved
Naturvårdsarter: Lundskafting, purpurknipprot§, färgmåra, långbladig spåtistel,
guldlockmossa, gammelgranslav, kruskalkmossa, nålkvastmossa
Artrikedom: Måttligt artrikt, men svampfloran ej känd.
Områdesskydd: Nej
Kommentar: Troligen viss trädkontinuitet, men biotopen har förändrats under senare decennier. Nära högsta klass men bedömdes ej så pga att det rör sig om
ett i relativt sen tid igenväxande skogsbete. Misstänkta fornlämningar.
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Objekt ID: 2

4,0 ha

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde – naturvärdesklass 2
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: (Igenväxande) skogsbete
Natura 2000 naturtyp: 9070 Skogsbete
Beskrivning: Området utgörs av småkullig kalkbarrskog med flera små mer eller
mindre beskuggade klintavsatser. Uppe på några av klintarna finns stenhögar
som kan vara kulturhistoriska lämningar, möjligen fornlämningar. Här finns ett
ganska stort inslag av gran i 150 års-åldern och här finns också inslag av en del
fina hasselbuketter. Även i detta område finns en hel del lövbuskar (getapel,
hagtorn, brakved mm). Helt säkert är även detta ett övergivet skogsbete. På de
många gamla granarna växer gammelgranslav och på några av dem kattfotslav.
Området är rikt på kalkkrävande mykorrhizasvampar (se nedan).
Sällsynthet och hot: (Internationellt) hotad naturtyp
Biotopkvalitéer: Hög ålder, gamla träd, sparsamt med död ved
Naturvårdsarter: Lundskafting, backskafting, färgmåra, backtimjan (NT), ljus
solvända (NT), kal tallört, långbladig spåtistel, guldlockmossa, alléorangelav, liten punktlav, rostfläck, glansfläck, kattfotslav, gammelgranslav, kruskalkmossa,
nålkvastmossa, kragjordstjärna, kryddspindling, granrotspindling (VU), svartgrön spindling (VU), flattoppad klubbsvamp (NT), Cortinarius russeoides (NT),
stor granspindling (VU), Cortinarius barbarorum (NT), gulsträngad fagerspindling (EN), mjölmusseron (NT), gul lammticka (VU), äggspindling (NT). Äldre
fynduppgift rörande sammetsbokrot (EN) (Fröberg 2013).
Artrikedom: Hög artrikedom, särskilt gällande svampflora.
Områdesskydd: Nej
Kommentar: Troligen lång trädkontinuitet, men biotopen har förändrats under senare decennier. Mycket nära högsta klass men bedömdes ej så pga att det rör
sig om ett i relativt sen tid igenväxande skogsbete. Misstänkta fornlämningar.
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Objekt ID: 3

0,6 ha

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde – naturvärdesklass 2
Dominerande naturtyp: Myr
Biotoper: Agmyr
Natura 2000 naturtyp: 7210 Agmyr
Beskrivning: Området utgörs av en liten agmyr med rik flora. Agen dominerar inte
någon del utan området har mer vät- eller fuktängskaraktär. I den södra delen
växer gott om orkidén kärrknipprot liksom någon av underarterna av ängsnycklar.
Sällsynthet och hot: Hotad naturtyp
Biotopkvalitéer: Fluktuerande vatten, rik flora
Naturvårdsarter: Gotlandsag, axag, kärrknipprot §, ängsnycklar §, höstspira, slåtterblomma, lökgamander, vattenmynta
Artrikedom: Relativt rik flora.
Områdesskydd: Nej
Kommentar: Artrikedomen är på sikt hävdberoende. Biotopen under viss igenväxning.
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Objekt ID: 4

1,5 ha

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde – naturvärdesklass 2
Dominerande naturtyp: Ängs och betesmark
Biotoper: Alvar
Natura 2000 naturtyp: 6280 Alvar
Beskrivning: Området utgörs av ett litet men ändå ganska högklassigt alvar med
glest med tallar och en hel del enbuskar. Området är dock under igenväxning och
ohävdat. Bland örterna märks en rik förekomst av backtimjan, ljus solvända och
orkidén brudsporre. Här finns också inslag av alvarlavar på marken. Området är
rikt på dagfjärilar, bland annat så finns en hel del svartfläckig blåvinge här.
Sällsynthet och hot: Hotad naturtyp
Biotopkvalitéer: Hällar, gamla tallar, rik flora
Naturvårdsarter: Purpurknipprot §, brudsporre §, backtimjan (NT), ljus solvända
(NT), jordtistel (NT), svartfläckig blåvinge (NT), bredbrämad bastardsvärmare
(NT), praktbrunört, färgmåra, kalkmossor, knagglavar, Placidium pilosellum,
traslav, korallorangelav.
Artrikedom: Rik flora av örter och lavar. Rik lägre fauna.
Områdesskydd: Nej
Kommentar: Artrikedomen är på sikt hävdberoende. Biotopen under viss igenväxning.
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Naturcentrum projekt 1357

Objekt ID: 5

2,3 ha

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3
Dominerande naturtyp: Ängs och betesmark
Biotoper: Trädklädd kalkfuktäng
Natura 2000 naturtyp: 6410a Kalkfuktäng
Beskrivning: Området utgörs av en kalkfuktäng med glest stående äldre tall och en
hel del brakved och en. Området är ganska kraftigt igenväxande. Fältskiktet domineras av loppstarr, älväxing och blåtåtel. Här finns också en hel del orkidéer,
främst brudsporre och kärrknipprot.
Sällsynthet och hot: Hotad naturtyp
Biotopkvalitéer: Enstaka gamla tallar, rik flora, fuktig kalkmark
Naturvårdsarter: Kärrknipprot §, brudsporre §, loppstarr (VU), ängsstarr (NT),
kustarun,
Artrikedom: Relativt artfattigt, men några naturvårdsarter förekommer rikligt.
Områdesskydd: Nej
Kommentar: Artrikedomen och naturtypen är hävdberoende. Biotopen under
kraftig igenväxning.
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Objekt ID: 6

1,4 ha

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3
Dominerande naturtyp: Myr
Biotoper: Kalkfuktäng
Natura 2000 naturtyp: 6410a Kalkfuktäng
Beskrivning: Området utgörs av en kalkfuktäng på ett hygge. Området har mycket
körskador. Här finns en del botaniska värden, bland annat så finns flera orkidéer.
Fältskiktet domineras av loppstarr.
Sällsynthet och hot: Hotad naturtyp
Biotopkvalitéer: Rik flora, fuktig kalkmark, viss källpåverkan
Naturvårdsarter: skogsknipprot §, purpurknipprot §, brudsporre §, praktsporre §,
loppstarr (VU), ängsstarr (NT)
Artrikedom: Relativt artfattigt, men några naturvårdsarter förekommer rikligt.
Områdesskydd: Nej
Kommentar: Området verkar vara tillfälligt öppet. Tidigare skog med mindre gläntor och nu på väg mot skog igen.
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Naturcentrum projekt 1357

Objekt ID: 7

0,3 ha

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde – naturvärdesklass 2
Dominerande naturtyp: Ängs och betesmark
Biotoper: Alvar
Natura 2000 naturtyp: 6280 Alvar
Beskrivning: Området utgörs av en liten alvarvät och tillika vändplan. Även en del
torrare alvar i kantzonen och längs en grusväg ingår i objektet. Här finns en rik
flora och även lite alvarlavar och dessutom EU-mossan styv kalkmossa.
Sällsynthet och hot: Hotad naturtyp
Biotopkvalitéer: Rik flora, fluktuerande vattennivåer
Naturvårdsarter: Styv kalkmossa (N2000), backtimjan (NT), ljus solvända (NT),
jordtistel (NT), tegellav, knagglavar, smalflikig gelélav, brudsporre §, gråfingerört? (EN)
Artrikedom: Hög artrikedom och rikligt med naturvårdsarter med tanke på den
lilla ytan.
Områdesskydd: Nej
Kommentar: Hävd- eller störningsgynnad naturtyp. Hade ytan varit större hade
den klassats som högsta värde, klass 1.
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Naturcentrum projekt 1357

Objekt ID: 8

0,7 ha

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Barrsumpskog
Natura 2000 naturtyp: Nej
Beskrivning: Området utgörs av ett skogklätt fuktstråk nedanför en klintkant. I beståndet finns inslag av gamla träd. Objektet är lämnat som en hänsynsyta, men
skadat av intilliggande avverkning. Loppstarr förekommer rikligt.
Sällsynthet och hot: Relativt vanlig typ av hänsynsyta.
Biotopkvalitéer: Gamla träd, rörligt markvatten, hög luftfuktighet
Naturvårdsarter: Loppstarr (VU), purpurknipprot §, gammelgranslav, kattfotslav
Artrikedom: Måttligt artrikt.
Områdesskydd: Nej
Kommentar: Ligger nära klass 4, dvs är i den nedre delen av vad som redovisas i
denna inventering.
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Naturcentrum projekt 1357

Objekt ID: 9

2,7 ha

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde – naturvärdesklass 2
Dominerande naturtyp: Ängs och betesmark
Biotoper: Buskalvar
Natura 2000 naturtyp: 6280 Nordiskt alvar
Beskrivning: Området utgörs av alvarskog som huggits ur för kanske 20 år sedan.
Idag finns utställda gammeltallar och en hel del buskage mellan de öppna hällarna. Genom området löper en brukningsväg som haft en viktig funktion för att
släppa in ljus. Här finns en relativt rik flora med flera alvarväxter. De finaste delarna ligger i söder där det nog kan vara kontinuitet som öppen mark.
Sällsynthet och hot: Sällsynt och hotad naturtyp.
Biotopkvalitéer: Gamla träd, berghällar, rik flora och lägre fauna
Naturvårdsarter: Backtimjan (NT), ljus solvända (NT), jordtistel (NT),
uddögontröst, praktbrunört, liten sandlilja, stor kustruta, slåtterfibbla (VU),
fältvädd, fältsippa, toppjungfrulin (VU) (tidigare inv), vanlig jungfrulin, harmynta, stor stjärnfruktlav, kragjordstjärna, ekvaxskivling (NT)
Artrikedom: Hög artrikedom och rikligt med naturvårdsarter.
Områdesskydd: Nej
Kommentar: Ligger nära klass 1, men pga att biotopen är under kraftig förändring
och igenväxande och utan hävd bedöms den ligga i klass 2.
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Objekt ID: 10

6,4 ha

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde – naturvärdesklass 2
Dominerande naturtyp: Ängs och betesmark
Biotoper: Öppet alvar
Natura 2000 naturtyp: 6280 Nordiskt alvar
Beskrivning: Objektet utgörs av en kraftledningsgata med till övervägande delen
alvarvegetation. Tydligaste alvarkaraktären finns i den norra delen. Här kan en del
nog också ha kontinuitet som öppen mark men i övrigt har det varit skog historiskt
och moss- och lavfloran är därför något mindre välutvecklad. Emellertid så är floran rik i hela området. Intill gamla barrträd och senvuxna krattekar i kanterna
finns också rödlistade mykorrhizasvampar. Särskilt blek fagerspindling har få fynd
på Gotland (troligen ganska förbisedd då den är mycket lik flera andra fegerspindlingar).
Sällsynthet och hot: Sällsynt och hotad naturtyp.
Biotopkvalitéer: Gamla träd, berghällar, rik flora och lägre fauna
Naturvårdsarter: Purpurknipprot §, brudsporre §, persnycklar §, backklöver (NT),
backtimjan (NT), ljus solvända (NT), jordtistel (NT), fältvädd, fältsippa, harmynta, gullviva, praktbrunört, stor stjärnfruktlav, korallorangelav, ekvaxskivling
(NT), blek fagerspindling (DD), blåfotad fagerspindling (VU), Cortinarius barbarorum (NT)
Artrikedom: Hög artrikedom och rikligt med naturvårdsarter.
Områdesskydd: Nej
Kommentar: Då området ganska nyligen varit skog är klassningen som alvar lite
tveksam men eftersom en hel del alvarväxter verkar börjat etablera sig här
gjordes den bedömningen. Dock så saknas stora delar av växtsamhället ännu
vilket hindrar området att klassas som klass 1.
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Naturcentrum projekt 1357

Objekt ID: 11

18,3 ha

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Kalktallskog
Natura 2000 naturtyp: Nej
Beskrivning: Området utgörs av ett ungskogsbestånd av tall med enstaka äldre
tallöverståndare. Gissningsvis avverkades den tidigare skogen för ca 20 år sedan.
Här finns en hel del små kalkhällar och det finns en påtaglig alvarkaraktär på och
kring dessa även om denna snabbt kommer att försvinna igen. Området är på så
sätt i lite av en älsklig fas. Backtimjan förkommer ganska rikligt på torrare dela.
Fuktigare partier hyser loppstarr i ganska rik mängd. Viktigt område för svartfläckig blåvinge just nu. Intill gamla tallar finns enstaka rödlistade mykorrhizasvampar.
Sällsynthet och hot: Denna typ av natur är vanlig och inte minskande på Gotland.
Biotopkvalitéer: Gamla träd, berghällar, rik flora och lägre fauna
Naturvårdsarter: Backtimjan (NT), ljus solvända (NT), jordtistel (NT), svartfläckig
blåvinge (NT), loppstarr (VU), brudsporre §, ängsstarr (NT), toppjungfrulin (VU)
(tidigare inv), persnycklar §, tvåblad §(tidigare inv), sexfläckig bastardsvärmare
(NT), denises spindling (NT), slemringad vaxskivling (VU), svartgrön spindling
(VU)
Artrikedom: Hög artrikedom och rikligt med naturvårdsarter.
Områdesskydd: Nej
Kommentar: Första intrycket av objektet är att det rör sig om ett helt trivialt område, men den rika förekomsten av blommande örter liksom en rad andra rödlistade naturvårdsarter gör att området kvalificerar sig som ett naturvärdesobjekt.
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Objekt ID: 12

0,1 ha

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3
Dominerande naturtyp: Småvatten.
Biotoper: Antropogent småvatten
Natura 2000 naturtyp: Nej
Beskrivning: Området utgörs av en liten damm i den äldre kalktäkten. Bottnen domineras helt av någon kransalg. Vid kanten växer ett bestånd av gotlandssvalting
liksom några plantor ävjestarr. Dammen är också tillhåll för mindre vattensalamander och gotlandssnok.
Sällsynthet och hot: Denna typ av natur är vanlig och inte minskande på Gotland.
Biotopkvalitéer: Gamla träd, berghällar, rik flora och lägre fauna
Naturvårdsarter: Gotlandssnok § NT, mindre vattensalamander §, gotlandssvalting, ävjestarr. Blodigel har rapporterats från dammen 2016 (Artportalen.se).
Artrikedom: Inte alls artrikt men här finns några starkt specialiserade arter.
Områdesskydd: Nej
Kommentar: Lägre fauna inte studerad.
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Naturcentrum projekt 1357

Objekt ID: 13

1,2 ha

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3
Dominerande naturtyp: Ängs och betesmark
Biotoper: Trädklätt alvar
Natura 2000 naturtyp: 6280 Nordiskt alvar
Beskrivning: Området utgörs av ett litet område med alvarkaraktär omgivet av ca
20 årig tallungskog. På och runt hällarna finns en relativt rik flora med arter som
grusslok och backtimjan.
Sällsynthet och hot: Hotad internationellt sällsynt naturtyp.
Biotopkvalitéer: Berghällar, rik flora och lägre fauna
Naturvårdsarter: Backtimjan (NT), ljus solvända (NT), jordtistel (NT), svartfläckig
blåvinge (NT), brudsporre §, persnycklar §, harmynta, backglim, grusslok.
Artrikedom: Tämligen rikt på naturvårdsarter.
Områdesskydd: Nej
Kommentar: Objektet blev kraftigt påverkat av intilliggande avverkning och nu av
skogens återväxt.
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Naturcentrum projekt 1357

Objekt ID: 14

5,3 ha

Naturvärdesbedömning: Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Kalkbarrskog
Natura 2000 naturtyp: 9010 Tajga
Beskrivning: Objektet utgörs av riktigt gammal kalkbarrskog. Den nordöstra kanten ligger lite högre och har inslag av berghällar medan den västra är lägre. I söder
finns ett fuktstråk i kanten mot ett hygge. I objektet generellt finns ett rikt inslag
av riktigt gamla granar som bildat kloner med rotslående grenar mm. Området
har lång ekologisk kontinuitet och en mycket rik och exklusiv flora mykorrhizasvampar och även en del intressanta lavar på granar och enar.
Sällsynthet och hot: Hotad internationellt sällsynt naturtyp.
Biotopkvalitéer: Gamla granar, enar och tallar, rik flora och extremt rik svampflora
Naturvårdsarter: Purpurknipprot §, jordtistel (NT), backtimjan (NT), ljus solvända
(NT), backsmörblomma (NT), loppstarr (VU), svartfläckig blåvinge (NT), brudsporre §, havstulpanlav, kattfotslav, rostfläck, glansfläck, Cortinarius violaceomaculatus (VU), blåfotad fagerspindling (VU), Cortinarius barbarorum (NT),
Cortinarius russeoides (NT), kungsspindling (NT), äggspindling (NT), duvspindling (VU), tallpraktspindling (VU), svartgrön spindling (VU), gulsträngad fagerspindling (EN), blekspindling (VU), denises spindling (NT), vit taggsvamp (VU),
bittermusseron (NT), granrotspindling (VU), Ramaria ”safraniolens”, rödbrun
jordstjärna, blå slemspindling, olivspindling
Artrikedom: Mycket rikt på naturvårdsarter.
Områdesskydd: Nej
Kommentar: Toppobjekt.
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Naturcentrum projekt 1357

Objekt ID: 15

7,8 ha

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde – naturvärdesklass 2
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Kalkbarrskog (Igenväxande skogsbete)
Natura 2000 naturtyp: 9070 Skogsbete
Beskrivning: Objektet utgörs av ett igenvuxet gammalt skogsbete på kalk. Beståndet är talldominerat med rikligt av enbuskar och spridda granar. Det är hög ålder
på tallen och en del av granarna. Här finns ett visst inslag av hävdgynnade växter
och fläckvis är det alvarkaraktär längst i söder. Området har en gradvis övergång
från det naturskogsartade område 14. Området har lång ekologisk kontinuitet och
en rik och exklusiv flora mykorrhizasvampar.
Sällsynthet och hot: Hotad sällsynt naturtyp.
Biotopkvalitéer: Gamla tallar, enar och enstaka gamla granar, rik flora och då särskilt rik svampflora
Naturvårdsarter: Purpurknipprot §, persnycklar §, nästrot §, jordtistel (NT), backtimjan (NT), ljus solvända (NT), loppstarr (VU), slåtterfibbla (VU), svartfläckig
blåvinge (NT), brudsporre §, gul lammticka (VU), flattoppad klubbsvamp (NT),
Cortinarius russeoides (NT), svartgrön spindling (VU), denises spindling (NT),
granrotspindling (VU), kungsspindling (NT), vit taggsvamp (VU), duvspindling
(VU), blå slemspindling, olivspindling.
Artrikedom: Rikt på naturvårdsarter.
Områdesskydd: Nej
Kommentar: Området förefaller gallrat (för länge sedan) vilket gjort det en smula
ensartat.

23

Naturvärdesinventering Klinte Klintebys 1:4

Naturcentrum projekt 1357

Objekt ID: 16

0,2 ha

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde – naturvärdesklass 2
Dominerande naturtyp: Myr
Biotoper: Rikkärr
Natura 2000 naturtyp: 7230 Rikkärr
Beskrivning: Objektet utgörs av ett litet öppet kärr som delvis har karaktären av
en vät. Här finns en relativt rik flora med rikkärrsarter som t ex kärrknipprot, brudsporre och ängsstarr.
Sällsynthet och hot: Hotad sällsynt naturtyp.
Biotopkvalitéer: Fluktuerande vattennivå, rik flora
Naturvårdsarter: Skogsknipprot §, kärrknipprot §, brudsporre §, loppstarr (VU),
ängsstarr (NT), alvargräslök, slåtterblomma
Artrikedom: Relativt rikt på naturvårdsarter.
Områdesskydd: Nej
Kommentar: Långsamt igenväxande.
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Naturcentrum projekt 1357

Objekt ID: 17

0,5 ha

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Kalktallskog
Natura 2000 naturtyp: 9010 Tajga under utveckling
Beskrivning: Objektet utgörs av ett litet område med 100 – 150-årig frisk kalktallskog. Förutom tall så finns en hel del gammal en och enstaka gran. Centralt finns
en glänta med lite kärrknipprot och loppstarr bland annat. Älväxing förekommer
rikligt i beståndet. Jordarten är sandig.
Sällsynthet och hot: Hotad sällsynt naturtyp under utveckling.
Biotopkvalitéer: Gamla tallar och enbuskar. Vissa botaniska värden.
Naturvårdsarter: Kärrknipprot §, loppstarr (VU)
Artrikedom Måttligt artrikt.
Områdesskydd: Nej
Kommentar: Sannolikt finns enstaka rödlistade marksvampar här.
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Objekt ID: 18

3,2 ha

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Kalktallskog
Natura 2000 naturtyp: Nej
Beskrivning: Objektet utgörs av ca 30 årig tallskog på grunt jordtäcke och därför
gläntigt med viss alvarkaraktär. Längst i öster finns ett stråk med fuktäng. Området hyser en relativt rik hävdgynnad flora om än tillfälligt.
Sällsynthet och hot: Denna typ av natur är vanlig och inte minskande på Gotland.
Biotopkvalitéer: Hällar och fuktstråk. Vissa botaniska värden.
Naturvårdsarter: Persnycklar §, brudsporre §, backtimjan (NT), ljus solvända (NT),
jordtistel (NT), bredbrämad bastardsvärmare (NT), ängsstarr (NT), loppstarr
(VU), kalkkrokmossa
Artrikedom: Relativt artrikt.
Områdesskydd: Nej
Kommentar: Det är artrikedomen som gör att området kvalificerar sig som naturvärdesobjekt. Kortlivade habitatkvalitéer.
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Naturcentrum projekt 1357

Objekt ID: 19

1,1 ha

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Barrsumpskog
Natura 2000 naturtyp: Nej
Beskrivning: Objektet utgörs av frisk till fuktig talldominerad skogsmark av sumpskogskaraktär. Tallarna är av relativt hög ålder. Gråvide(?), pors, en och brakved
förekommer rikligt och gör området svårframkomligt. Loppstarr närmast dominerar fältskiktet tillsammans med blåtåtel.
Sällsynthet och hot: Denna typ av natur uppstår när fuktig till våt ängsmark växer
igen, men täcker ganska små ytor.
Biotopkvalitéer: Varierande vattenstånd, gamla tallar. Vissa botaniska värden.
Naturvårdsarter: Loppstarr (VU), blåmossa, gammelgranslav, ormbär, tibast
Artrikedom: Inte särskilt artrikt vad gäller naturvårdsarter.
Områdesskydd: Nej
Kommentar: Hydrologiskt opåverkat.
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Objekt ID: 20

0,6 ha (inom utr omr)

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3
Dominerande naturtyp: Myr
Biotoper: Agmyr
Natura 2000 naturtyp: 7210 Agmyr
Beskrivning: Objektet utgörs av artfattig agmyr med ett högvuxet och tätt fältskikt
starkt dominerat av gotlandsag. Här finns också ett litet inslag av smalfräken, i övrigt finns inte mycket kärlväxter i inventeringsytan. Området är blött trots en torr
sommar och därför säkert viktigt för groddjur. Möjligen är kantzonerna i andra delar artrikare (utanför inventeringsområdet).
Sällsynthet och hot: Detta är en sällsynt och hydrologiskt känslig naturtyp.
Biotopkvalitéer: Varierande vattenstånd.
Naturvårdsarter: Gotlandsag, smalfräken
Artrikedom: Mycket artfattigt
Områdesskydd: Nej
Kommentar: Endast en mindre del av våtmarken är inventerad i denna inventering.
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Objekt ID: 21

0,4 ha (inom utr omr)

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Kalkbarrskog
Natura 2000 naturtyp: Nej
Beskrivning: Objektet utgörs av en liten rest med ca 100-årig kalkbarrskog på sandigt men friskt underlag. Enstaka träd kan vara äldre och det kan finnas kontinuitet som glest trädbärande mark. Fältskiktet domineras av örnbräken, någon Calamagrostis-art och lundskafting.
Sällsynthet och hot: Gammal barrskog på kalkrik sandig mark är en hotad naturtyp. Den är på väg att utvecklas här.
Biotopkvalitéer: Kalkrik sandig jord. Enstaka äldre träd.
Naturvårdsarter: Skogsknipprot §, lundskafting, ormbär, gammelgranslav
Artrikedom: Tämligen artfattigt
Områdesskydd: Nej
Kommentar: En sedan länge igenvuxen fodermark på väg att utveckla kvalitéer
som skog om den får stå kvar och åldras.
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Objekt ID: 22 a-c

8,5 ha (inom utr omr)

Naturvärdesbedömning: Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1
Dominerande naturtyp: Myr
Biotoper: Agmyr med kantvåtmarker
Natura 2000 naturtyp: 7210 Agmyr – 2,1 ha (22a)
7230 Rikkärr – 2,8 ha (22b)
6410a Kalkfuktäng – 3,6 ha (22 c)
Beskrivning: Objektet utgörs av en agmyr med mycket rik flora, särskilt mot kanterna. Den västra delen utgörs av en fuktäng på sandig botten med ett lågvuxet
fältskikt. Denna del nyttjas som krossbana ibland. I öster finns ett dike med svag
avvattnande effekt (vid högvatten).
Sällsynthet och hot: Så pass stora rikkärrsmiljöer av hög kvalité är sällsynta och
hotade av såväl igenväxning som dränering.
Biotopkvalitéer: Fluktuerande vattenstånd. Rik flora.
Naturvårdsarter: Kärrknipprot §, brudsporre §, vaxnycklar §, ängsnycklar §, gotlandssnok § (NT), majviva (NT), ängsstarr (NT),vanlig backruta (NT), källnate
(VU), tagelsäv, tätört, fjälltätört, smalfräken, knappag, axag, knägräs, kalkkrassing, sydknutarv, kustarun, uddögontröst, slåtterblomma, gotlandsag, skånskt
mannagräs, darrgräs, älväxing, rödklint, krissla
Artrikedom: Mycket rik kärlväxtflora.
Områdesskydd: Nej
Kommentar: Borde prioriteras för hydrologiskt återställande samt återupptagen
hävd. Primärt bör fuktängsdelarna röjas på uppväxande sly och småtallar.
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Objekt ID: 23

0,4 ha

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Skogsbetesrest
Natura 2000 naturtyp: 9070 skogsbete
Beskrivning: Objektet utgörs av en liten yta med äldre tall, gläntor och hällmarker
med rik flora. I kanten finns en liten jaktstuga och en eldstad. Här finns en relativt
rik flora i ljusare delar.
Sällsynthet och hot: En hotad naturtyp.
Biotopkvalitéer: Gammal tall, gläntighet. Rik flora.
Naturvårdsarter: Backtimjan (NT), ljus solvända (NT), jordtistel (NT), persnycklar §,
gullviva, harmynta, bergmynta, darrgräs, knägräs, guldlockmossa, kruskalkmossa
Artrikedom: Rik kärlväxtflora.
Områdesskydd: Nej
Kommentar: Liten areal gör att området inte klassas högre.
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Objekt ID: 24

0,7 ha

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3
Dominerande naturtyp: Infrastruktur och bebyggd mark
Biotoper: Vägkant
Natura 2000 naturtyp: Nej
Beskrivning: Objektet utgörs av en brukningsväg med rik flora och rikligt med
dagfjärilar och andra pollinatörer.
Sällsynthet och hot: Örtrika gräsmarker är minskande generellt även om denna
typ inte hör till de mest utsatta.
Biotopkvalitéer: Örtrikedom.
Naturvårdsarter: Backtimjan (NT), ljus solvända (NT), jordtistel (NT), nicktistel
(NT), slåtterfibbla (VU), purpurknipprot §, grå småfingerört, darrgräs, bitterfibbla, sexfläckig bastardsvärmare (NT), bredbrämad bastardsvärmare (NT),
svartfläckig blåvinge (NT), gotlandshumla
Artrikedom: Rik flora och lägre fauna.
Områdesskydd: Nej
Kommentar: Artrikedomen, inte habitatkvalitén, ligger till grund för att området
klassas som ett naturvärdesobjekt.
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Objekt ID: 25

0,07 ha

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Karstspricka
Natura 2000 naturtyp: Nej
Beskrivning: Objektet utgörs av en drygt 5 meter bred sprickdal bevuxen med
blandskog. I botten sipprar en liten rännil fram. Luftfuktigheten i sprickdalen är
mycket hög. Möjligen är sprickdalen aktivt rensad på lös sten eftersom det ligger
en hyfsad hög ovanför kanten på den östra sidan. På en av dessa stenar växer den
sällsynta laven skrynklig skinnlav. Nere i dalen växer mer fuktighetsälskande lavar
och mossor, men området är ganska artfattigt.
Sällsynthet och hot: Detta är en mycket sällsynt naturtyp.
Biotopkvalitéer: Lodytor och kalkblock. Hög luftfuktighet.
Naturvårdsarter: Skrynklig skinnlav (VU), purpurknipprot §, kalklungmossa,
orangepudrad klotterlav (NT)
Artrikedom: Måttlig artrikedom.
Områdesskydd: Nej
Kommentar: Skogen är tät varför klyftan är lite för mörk ur ett artmångfaldsperspektiv.
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Kartering av Natura 2000-naturtyper
I samband med naturvärdesinventeringen identifierades naturtyper enligt Natura
2000 inom fastigheten Klinte Klintenbys 1:4.
Följande naturtyper enligt art- och habitatdirektivet noterades:
• nordiskt alvar (6280a) - 12,2 ha
• kalkfuktäng (6410a) – 7,2 ha
• kalkkärr med ag (7210) – 3,2 ha
• rikkärr (7230) – 2,9 ha
• västlig taiga (9010) - 5,8 ha
• trädklädd betesmark (9070) – 16,1 ha
Totalt identifierades ca 47 ha, fördelade på 20 områden, som bedömdes tillhöra
någon av ovan nämnda naturtyper enligt art- och habitatdirektivet. Arealmässigt
dominerar trädklädd betesmark (9070) av typen skogsbete med sammanlagt ca
16 ha. Naturtypen är emellertid inte hävdad längre och håller på att utvecklas mot
västlig tajga 9010 i de fall den inte avverkas. I nuläget finns ännu tydlig beteskaraktär och stängselrester kvar. Därefter utgör olika typer av rikkärr och kalkfuktängar arealmässigt viktiga ytor liksom ett par små, men viktiga ytor västlig taiga
(9010). Föredelningen av naturtyperna inom respektive utan för brytningsområdet presenteras i tabell 1 och karta 2.
Tabell 1. Naturtyper enligt habitatdirektivet inom fastigheten Klinte Klintebys 1:4
med arealmässig fördelning inne i brytningsområdet respektive utanför det
samma (inom fastigheten Klinte Klintebys 1:4).
Naturtyper
I brytningsområUtanför brytningsområdet
det
men inom fastigheten
nordiskt alvar (6280a)*
6,9 ha
5,3 ha
kalkfuktäng (6410a)
3,0 ha
4,2 ha
kalkkärr med ag (7210)*
0,6 ha
9 ha
rikkärr (7230)
2,9 ha
västlig taiga (9010)*
5,8 ha
skogsbete (9070)
7,8 ha
8,3 ha
Av de sex identifierade naturtyperna enligt habitatdirektivet är tre stycken så kallade prioriterade naturtyper, nämligen nordiskt alvar (6280a), kalkkärr med ag
(7210) och västlig taiga (9010). Med prioriterade naturtyper menas att dessa naturtyper har ett mycket högt gemensamhetsintresse sett utifrån hela EUterritoriet oavsett vad deras status är i enskilda medlemsländer.
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Karta 2: Natura 2000-typernas utbredning
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Bilaga – Metodik
Inventeringen har utförts enligt Svensk Standard SS 19 90 00. Det innebär identifiering av geografiska områden med positiv betydelse för biologisk mångfald, samt
bedömning av denna betydelse. Områden av positiv betydelse för biologisk mångfald ska avgränsas och beskrivas som naturvärdesobjekt eller landskapsobjekt.
Med biologisk mångfald avses; ”mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.”

Förarbete
För att identifiera potentiella naturvärdesobjekt flygbildtolkades hela inventeringsområdet med hjälp av kartor i Eniro. Relevant information om biologiska bevarandevärden och naturvårdsintressen eftersöktes dessutom från följande källor:
• Naturvårdsverkets Skyddad natur
• Skogsstyrelsens Skogens pärlor
• Jordbruksverkets databas TUVA.
• ArtDatabankens databaser, utdrag av rödlistade, skyddade och fridlysta arter.
Noterade förekomster från perioden 1950-01-01 till 2017-03-28.

Fältinventering
Fältinventering genomfördes genom att hela inventeringsområdet genomströvades. Utifrån beprövad kunskap och erfarenhet eftersöktes biotopkvaliteter och arter av betydelse för biologisk mångfald.
Fältinventeringen utfördes under sju dagar i juli 2017 (23-29 juli) och en dag i oktober 2017 (10 oktober). 2015 besökets området vid tre tillfällen 24 juni, 28 juli
och 12-13 oktober.

Naturvärdesobjekt och landskapsobjekt
Svensk Standard SS 19 90 00 innebär att områden av positiv betydelse för biologisk mångfald avgränsas och beskrivas som naturvärdesobjekt eller landskapsobjekt. Naturvärdeobjekten ska naturvärdesbedömas och utgöras av en dominerande naturtyp. Landskapsobjekten kan bestå av flera olika naturtyper och behöver inte naturvärdesbedömas.

Naturvärdesbedömning
Naturvärdesobjektens betydelse för biologisk mångfald bedöms enligt en skala i
tre eller fyra naturvärdesklasser enligt figur 2. Vid bedömningen görs en sammanvägning av områdenas artvärde och biotopvärde.
Varje naturvärdesobjekt bedöms enligt en tregradig skala med så kallade naturvärdesklasser, se figur 2.
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Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1
Störst positiv betydelse för biologisk mångfald
Högt naturvärde – naturvärdesklass 2
Stor positiv betydelse för biologisk mångfald
Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3
Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald
Figur 2. Naturvärdesklasser.

Detaljeringsgrad
Naturvärdesinventering enligt Svensk Standard SS 19 90 00 kan utföras med olika
detaljeringsgrad. Inventeringen genomfördes i detta fall med detaljeringsgrad
översikt. Det innebär att redovisningen omfattar naturvärdesobjekt med en yta av
1 ha eller mer samt linjeformat objekt med en längd av 100 m eller mer och en
bredd av 2 m eller mer.

Tillägg
Naturvärdesinventering enligt Svensk Standard SS 19 90 00 kan utföras med olika
tillägg. Vid denna inventering har nedanstående tillägg ingått:
Tillägget fördjupad artinventering vilket innebär att specifika arter eller artgrupper
inventerats med den särskilda metodik, vid de tidpunkter och med den särskilda
kompetens som kan krävas för vissa arter/artgrupper. I den inventering har särskilt fokus legat på att inventerade rödlistade arter och arter som är skyddade enligt Artskyddsförordningen.
Tillägget kartering av Natura 2000-naturtyp vilket innebär att eventuella Natura
2000-naturtyper inom inventeringsområdet identifieras och avgränsas.

Naturvårdsarter
Med naturvårdsart avses art som indikerar att ett område har naturvärde eller
som i sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald. Bland naturvårdsarterna har rödlistade arter och skyddade arter särskild betydelse. Naturvårdsarter
kan, men behöver inte, tillhöra en eller flera olika kategorier enligt nedan.
Med rödlistad art menas art som enligt den internationella naturvårdsunionens
(IUCN) kriterier inte bedöms ha långsiktigt livskraftig population i Sverige utan löper risk att försvinna från landet. Rödlistade arter delas in i olika hotkategorier.
NT= Nära hotad, VU = sårbar, EN = starkt hotad, CR = Akut hotad och RE = nationellt utdöd. Rödlistade arter markeras i rapporten med någon av ovanstående hotkategorier efter artnamnet. Kategorierna VU, EN och CR räknas som hotade.
Skyddade arter markeras i rapporten med (§) efter artnamnet. Med skyddad art
eller fridlyst avses art som omfattas av förbud enligt 4–9 §§ Artskyddsförordningen. När det gäller fåglar, som samtliga är skyddade, är praxis att beakta rödlistade arter och arter som redovisas i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv. Stöd för en sådan
praxis finns i Naturvårdsverkets handbok (Naturvårdsverket 2009) där följande
står att läsa: ”Även om alla fågelarter omfattas bör arter markerade med B i bilaga
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1 till artskyddsförordningen, rödlistade arter samt sådana arter som uppvisar en
negativ trend prioriteras i skyddsarbetet.” I handboken listas ett antal fågelarter
vars populationer minskat med 50 % eller mer under perioden 1975–2005 enligt
Svensk häckfågeltaxering. Dessa uppgifter är emellertid föråldrade och har därför
inte beaktats i denna rapport såvida arterna inte arterna är rödlistade eller redovisas i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv.
Skogsstyrelsen har tagit fram en förteckning över arter som genom sin närvaro indikerar att ett område har högt naturvärde i skog – signalarter i skog. Art som tillhör denna kategori markeras med (S) efter artnamnet. Arter som enligt Skogsstyrelsens förteckningar har lågt signalvärde i den aktuella regionen har inte beaktats.
Arter som bedöms uppfylla definitionen för naturvårdsart men som inte tillhör någon av ovanstående kategorier redovisas utan markering efter artnamnet.
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Naturvärden i Klinte-Fröjelområdet

Dårgräsfjäril Lopinga achine är en skyddsvärd art som förekommer i Klinte-Fröjelområdet.
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Sammanfattning av naturvärdena
Naturcentrum AB undersökte under ett par dagar sommaren och hösten 2015, ett ca
1500 ha stort område kring Fröjel vid Klintehamn. Undersökningen fokuserade på att
identifiera höga naturvärden i form av skyddsvärda naturtyper och arter. Med skyddsvärda arter avses rödlistade arter (ArtDatabanken 2015) och skyddade arter enligt artskyddsförordningen. Naturvärdena visade sig vara koncentrerade till några av skogsbruk opåverkade kalkbarrskogar, några större agkärr samt små fläckar av mer udda biotoper som grusalvar, sandhed, torrängar, en röjd kraftledningsgata samt delar av ett befintligt kalkbrott. Marker med höga naturvärden utgör tillsammans ungefär en fjärdedel
(ca 400 hektar) av hela inventeringsområdet.
De gamla, opåverkade kalkbarrskogarna och agmyrarna har bedömts ha högsta naturvärde (naturvärdesklass 1) medan gamla medan mer påverkade skogsbestånd och
många av småbiotoperna bedöms ha högt naturvärde (naturvärdesklass 2).
Totalt noterades 72 skyddsvärda arter inom inventeringsområdet. Av dessa är 56 rödlistade medan 27 omfattas av artskyddsförordningen. Två tredjedelar (49 stycken) av
dessa arter har dokumenterats av oss under mycket kort inventeringstid – enbart tre
fältdagar. Övriga arter som påträffats inom området finns i ArtDatabankens observationsdatabas eller i artportalen (www.artportalen.se). I stort sett samtliga fynd av
skyddsvärda arter finns inom de naturvärdesklassade delområdena, det vill säga inom
ca 400 hektar.

Utförande, metoder
Inventeringarna har utförts på uppdrag av SMA Mineral AB och syftet har varit att få en
uppfattning om naturvärden i allmänhet samt huruvida området hyser rika förekomster
av rödlistade och skyddade arter.
Inventeringarna utfördes vid två tillfällen och omfattade totalt tre hela fältdagar, en i
juni och två i oktober. Fältbesöken gjordes av Petter Bohman och Tommy Knutsson,
Naturcentrum AB. Fältbesöken genomfördes under två olika årstider vilket också ger en
bättre bild av artförekomsterna.
Artnamnen, både svenska och vetenskapliga, följer den taxonomiska databasen Dyntaxa
- www.dyntaxa.se (ArtDatabanken). De rödlistade arterna anges enligt den senaste rödlistan (ArtDatabanken 2015). För varje rödlistad art anges respektive hotkategori (NT –
nära hotad, VU – sårbar, EN – starkt hotad, CR – akut hotad och RE – nationellt utdöd
samt DD – kunskapsbrist). Arter som omfattas av artskyddsförordningen anges enligt
gällande lagrum (Fridlyst, EU:s Fågeldirektiv och EU:s Art- och habitatdirektiv).
Naturvärdesbedömningarna följer i allt väsentligt standard för naturvärdesinventeringar NVI (SS 199000, 2014).
Det yttre inventeringsområdet har avgränsats av SMA Mineral.
Petter, Bohman, Tommy Knutsson & Svante Hultengren
2015-11-30
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Avgränsningen av naturvärdesobjekten i figur 2 är ungefärliga och ska ses som preliminära. Detta beror på att inventeringen gjordes översiktligt och under en begränsad tid.
Dessutom lades mer fokus på att kartlägga skyddsvärda arter än dra exakta objektsgränser.

Naturvärden i Klinte-Fröjelområdet
Klinte-Fröjelområdet sydöst om Klintehamn utgörs till stor del av barrskogar av olika
ålder och med olika grad av påverkan. Vissa men rätt stora delar är rationellt trakthyggesbrukade (nya avverkningar, planteringar, ungskogar och fröträdsställningar) medan
andra bestånd är mer naturliga med olikåldriga träd och med inslag av döda träd i olika
grad av nedbrytning.
I området finns några större och väl utvecklade agkärr. De största och mest värdefulla av
dessa är Hoxelmyr i sydväst och Stormyr i nordost. I dessa kärr förekommer bland annat
en rad orkidéer samt gotlandsag och trubbtåg.
Spridda i området finns också några värdefulla småbiotoper. De är oftast bara en knappt
en hektar stora (se karta 2). Dessa små biotoper utgörs av ett litet grusalvar, en öppen
sandmark, en torräng, flera mindre vätar, en röjd kraftledningsgata samt delar av ett
litet, befintligt kalkbrott.
Ungefär en fjärdedel av inventeringsområdets areal bedöms ha högsta eller högt naturvärde (naturvärdesklass 1 respektive naturvärdesklass 2). De relativt opåverkade kalkbarrskogarna, betade ängsbarrskogarna och de stora agmyrarna har bedömts ha högsta
naturvärde (naturvärdesklass 1) medan de något mer påverkade/brukade (men ändå
gamla) skogsbestånden och flera av de mindre biotoperna har bedömts ha högt naturvärde (naturvärdesklass 2).
Totalt har 72 skyddsvärda arter noterats inom det ca 1 500 hektar stora området. Av
dessa är 56 rödlistade medan 27 omfattas av artskyddsförordningen. Två tredjedelar
(49 stycken) av dessa arter har dokumenterats av oss under mycket kort inventeringstid
– enbart tre fältdagar. Nästa alla artfynd gjordes inom de naturvärdesklassade delområdena, det vill säga cirka 400 hektar. Se även BILAGA 1 och 3 samt figur 2.
Siffrorna ovan kan jämföras med de 116 rödlistade arter som påträffats i Stucks, Bunge
sn, spridda över ett 625 ha stort område (Fritz & Hultengren 2015). I Stucks genomfördes dock inventeringen under drygt 100 fältdagar under många års inventeringar. Bedömningen är att det inom undersökningsområdet finns naturtyper och delområden
med lika stora tätheter av skyddsvärda arter som i Stucks och i Ardre (Bohman m fl
2015). Dock skiljer sig naturtyperna i Fröjel en hel del från de nämnda områdena.
Ytterligare undersökningar, vid andra tidpunkter, i Klinte-Fröjelområdet skulle helt säkert resultera i att många fler fynd i form av rödlistade eller skyddade arter. Inte minst
inom den stora gruppen insekter.

Petter, Bohman, Tommy Knutsson & Svante Hultengren
2015-11-30
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De barrskogar som bedömts ha högsta eller högt naturvärde bedöms vara av typen med
”kalkbarrskog” (9005) i Natura 2000-systemet. Kärren Stormyr och Hoxelmyr samt
några mindre icke namngivna kärr utgörs av habitattypen ”agkärr” (7210). Se figur 3.
Området är inte skyddat nationellt eller internationellt, men i nordostligaste kanten
finns tre utpekade skogliga biotopskyddsområden (se figur 1). Dessutom finns flera
nyckelbiotoper och objekt med naturvärden registrerade av Skogsstyrelsen i området.
Vidare finns ett vattenskyddsområde mellan Lilla Snögrinde i norr och Hoxelmyr i söder.
Några övriga synpunkter på områdets naturvärden listas nedan.
•

Ungefär en fjärdedel av inventeringsområdet har högsta eller högt naturvärde
(naturvärdesklass 1 och 2).

•

I Klinte-Fröjelområdet finns mycket höga naturvärden. De är främst knutna till
relativt opåverkade kalkbarrskogar, medan de delar där trakthyggesbruk tillämpas generellt sett hyser låga naturvärden.

•

De värdefullaste naturtyperna innefattar:
- kalkbarrskog 9005 (lokalt med karstliknande inslag)
- ängstallskog (halvöppna f.d. skogsbeten av ängstyp)
- agkärr 7210 (rik flora)

•

Spår efter äldre kalkbrytningar finns spridda i stora delarna inventeringsområdet
men dessa är relativt små och gamla. Idag har det skapats en del naturvärden
kring dessa äldre brytningsplatser.

•

Sandfältet sydväst om Stormyr hyser sannolikt en rik insektsfauna och troligen
också en del skyddsvärda kärlväxter.

•

I kraftledningsgatan, som löper i NV-SO riktning genom områdets östra del, växer
flera rödlistade och fridlysta växter. På grund av det skyddade läget och det
varma mikroklimatet är sannolikt även insektslivet rikt här.

•

Ett mycket stort antal fynd av unika mykorrhiza-svampar hittade i områdets sydvästra delar. Många av arterna är karakteristiska för Gotland och saknas eller förekommer endast fläckvis i övriga Sverige och Nordeuropa.
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Figur 1. Skyddade eller utpekade värdefulla delobjekt inom det inventerade området. I den nordöstra
delen finns tre utpekade skogliga biotopskyddsområden och i de centrala delarna omfattas av ett
vattenskyddsområde. I området finns också ett flertal nyckelbiotoper och objekt med naturvärden
som har registrerats av Skogsstyrelsen (kartan kommer från:
www.skyddadnatur.naturvardsverket.se).
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Figur 2. Naturvärdesbedömning (enbart högsta naturvärde anges) samt fynd av skyddsvärda arter
(rödlistade samt skyddad arter). Inventeringsområdets yttergräns är markerat med streckad, röd
linje.
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Figur 3. De mest dominerande naturtyperna (angivna som Natura 2000-habitat) inom områdets mest
värdefulla delar. Inventeringsområdet är markerat med streckad, röd linje.
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BILAGA 1. Skyddsvärda arter i Klinte-Fröjelområdet
Med skyddsvärda arter avses rödlistade arter (aktuell hotkategori anges efter artnamnet)
och arter som omfattas av Artskyddsförordningen (arter som antingen är upptagna i EUs
fågeldirektiv eller Art- och habitat direktiv eller som är nationellt eller regionalt fridlysta).
* markerar arter som tidigare rapporterats från området. Uppgifter om deras förekomster
har hämtats ur ArtDatabankens observationsdatabas och/eller www.artportalen.se. Flera av
de tidigare rapporterade fynden av fåglar och vissa, äldre fynd av kärlväxter, lavar och svampar har mycket dålig geografisk noggrannhet (> +/- 5000 meter) och observationerna kan
därför ha gjorts utanför själva inventeringsområdet.
Fjärilar
Lopinga achine dårgräsfjäril – rödlistad som NT (missgynnad), omfattas av Artskyddsförordningen (EU:s art- och habitatdirektiv, bilaga IV). Tre individer observerades i inventeringsområdets centrala del den 24/6 -2015. Sannolikt är arten spridd i området.
Melita cinxia ängsnätfjäril – rödlistad som NT (missgynnad). En individ individer observerades i inventeringsområdet den 24/6 -2015. Sannolikt är arten spridd i området.
* Cupido minimus mindre blåvinge – rödlistad som NT (missgynnad). Enstaka fynd av mindre
blåvinge har rapporterats från området, senaste 2006. Sannolikt är arten spridd i området.
Fåglar
Lullula arborea trädlärka – omfattas av Artskyddsförordningen (EU:s fågeldirektiv). Ett par
trädlärka häckade 2015 vid skjutbanan väster om väg 141. Sannolikt finns ytterligare några
par i inventeringsområdet.
* Accipiter gentilis duvhök – rödlistad som NT (missgynnad), omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Häckning av duvhök har rapporterats från området eller dess närhet under
åren 1974 till 1985 (dålig geografisk noggrannhet i fynduppgifterna). Möjligen häckar fortfarande något par i eller i anslutning till området.
* Crex crex kornknarr – rödlistad som NT (missgynnad), omfattas av Artskyddsförordningen
(EU:s fågeldirektiv). Spelande kornknarrar har rapporterats från området eller dess närhet
vid fyra tillfällen mellan 1974 och 2014 (dålig geografisk noggrannhet i fynduppgifterna).
* Dendrocopos minor mindre hackspett – rödlistad som NT (missgynnad), omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Häckning av mindre hackspett har rapporterats från området
eller dess närhet under åren 1974 till 1985 (dålig geografisk noggrannhet i fynduppgifterna).
Möjligen häckar fortfarande något par i eller i anslutning till området.
* Dryocopus martius spillkråka – rödlistad som NT (missgynnad), omfattas av Artskyddsförordningen (EU:s fågeldirektiv). Häckning av spillkråka har rapporterats från området eller
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dess närhet under åren 1974 till 1985 (dålig geografisk noggrannhet i fynduppgifterna). Möjligen häckar fortfarande något par i eller i anslutning till området.
* Nucifraga caryocatactes nötkråka – rödlistad som NT (missgynnad), omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Spelande nötkråka har rapporterats från området 2014.
* Numenius arquata storspov – rödlistad som NT (missgynnad), omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Häckning av storspov har rapporterats från området eller dess närhet
under åren 1974 till 1985 (dålig geografisk noggrannhet i fynduppgifterna). Möjligen häckar
fortfarande något par i eller i anslutning till området.
* Perdix perdix rapphöna – rödlistad som NT (missgynnad), omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Häckning av rapphöna har rapporterats från området eller dess närhet under åren 1974 till 1985 (dålig geografisk noggrannhet i fynduppgifterna). Möjligen häckar
fortfarande något par i eller i anslutning till området.
Grod- och kräldjur
Bufo bufo vanlig padda – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Den lilla vattensamlingen som finns i botten av det befintliga kalkbrottet vid Lilla Snögrinde är en föryngringsplats för vanlig padda.
Lissotriton vulgaris mindre vattensalamander – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst).
Mindre vattensalamander förekommer rikligt i dammen i det lilla kalkbrottet vid Lilla Snögrinde.
Natrix natrix gotlandica gotlandssnok – rödlistad som NT (missgynnad), omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). En stor hona observerades i inventeringsområdet den 24/6 2015. Arten är sannolikt spridd i området.
Kärlväxter
Carex hostiana ängsstarr – rödlistad som NT (missgynnad). Observerades på minst fem olika
platser i inventeringsområdet. Arten är tämligen allmän i anslutning till kärr och andra fuktiga miljöer i inventeringsområdet.
Carex pulicaris loppstarr – rödlistad som NT (missgynnad). Observerades på minst åtta olika
platser i inventeringsområdet. Arten är tämligen allmän i anslutning till kärr och andra fuktiga miljöer i inventeringsområdet.
Cirsium acaule jordtistel – rödlistad som NT (missgynnad). Observerades på minst elva olika
platser i inventeringsområdet. Arten är tämligen allmän i torra, hävdade miljöer i området.
Dactylorhiza incarnata var. cruenta blodnycklar – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Blodnycklar hittades i anslutning till kärr på två ställen i nordöstra delen av inventeringsområdet. Blodnycklar verkar vara spridd men mindre vanlig i inventeringsområdet.
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Dactylorhiza incarnata var. incarnata ängsnycklar – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Ängsnycklar hittades i anslutning till kärr på två ställen i inventeringsområdet. Ängsnycklar verkar vara spridd men mindre vanlig i inventeringsområdet.
Dactylorhiza incarnata var. ochroleuca vaxnycklar – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Ett tiotal vaxnycklar växte vid ett agkärr i inventeringsområdets östligaste del.
Dactylorhiza maculata jungfru Marie nycklar – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst).
Jungfru Marie nycklar observerades i en tät tallskogsföryngring i östra delen av inventeringsområdet.
Epipactis atrorubens purpurknipprot – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Minst
200 plantor av purpurknipprot växte i den öppna grusmarken vid skjutbanan väster om väg
141.
Epipactis helleborine skogsknipprot – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Enstaka
plantor hittades i skogsmark.
Epipactis palustris kärrknipprot – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Ett hundratal
plantor växte vid det stora agkärret Stormyr i östra delen av inventeringsområdet. Arten
noterades även vid Hoxelmyr i inventeringsområdets västra del.
Fraxinus excelsior ask – rödlistad som EN (starkt hotad). Växer spridd i områdets kalkbarrskogstyper.
Gymnadenia conopsea brudsporre – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Brudsporre observerades på minste tre platser den 24/6 -2015. Sannolikt är arten spridd i stora
delar av inventeringsområdet.
Helianthemum nummularium ssp. nummularium ljus solvända – rödlistad som NT (missgynnad). Arten noterades på minste sex platser i inventeringsområdet den 24/6 -2015. Ljus
solvända är spridd och allmän i öppna, torra marker i hela området.
Hypericum montanum bergjohannesört – rödlistad som NT (missgynnad). Endast enstaka
förekomster noterades men arten är sannolikt spridd i stora delar av inventeringsområdet.
Hypochaeris maculata slåtterfibbla – rödlistad som VU (sårbar). Slåtterfibbla observerades
på minst fyra olika platser i inventeringsområdet. Flest plantor hittades utmed vägkanter och
andra hävdade marker.
Neottia nidus-avis nästrot – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Arten noterades
på minste fyra olika platser i området. Den är sannolikt spridd och allmän i skogsklädda delarna av inventeringsområdet.
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Neottia ovata tvåblad – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Tvåblad noterades på
ett par ställen men är sannolikt spridd och tämligen allmän i området.
Orchis mascula Sankt Pers nycklar – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Arten noterades på minst fem platser men den är sannolikt spridd och allmän i området.
Platanthera bifolia nattviol – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Nattviol förekommer i stora delar av området.
Platanthera bifolia subsp. bifolia ängsnattviol – rödlistad som NT (missgynnad), omfattas av
Artskyddsförordningen (fridlyst). Endast på en plats hittades nattvioler som bedömdes tillhöra underarten ängsnattviol. Sex olika plantor observerades.
Platanthera chlorantha grönvit nattviol – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst).
Grönvit nattviol noterades på enstaka platser i inventeringsområdet.
Polygala comosa toppjungfrulin – rödlistad som VU (sårbar). Enstaka plantor observerades i
den kraftledningsgata som löper från norr till söder genom inventeringsområdets östa del.
Primula farinosa majviva – rödlistad som NT (missgynnad). Ungefär 20 plantor observerades
i ett kärr söder om Stormyr den 24/6 -2015.
Ranunculus polyanthemos backsmörblomma – rödlistad som NT (missgynnad). Backsmörblomma noterades på minst fem platser i inventeringsområdet. Arten är spridd och tämligen
allmän i området.
Thymus serpyllum backtimjan – rödlistad som NT (missgynnad). Arten noterades på minste
sex platser i inventeringsområdet den 24/6 -2015. Men backtimjan är spridd och allmän i
öppna, torra marker i hela området.
Trifolium montanum backklöver – rödlistad som NT (missgynnad). Ett fynd i halvöppen ängsartad, örtrik kalktallskog.
* Buglossoides arvensis var. arvensis vit sminkrot – rödlistad som NT (missgynnad). Från inventeringsområdet finns två rapporter om vit sminkrot från 1993.
* Centaurium erythraea bredarun – rödlistad som VU (sårbar). Bredarun har rapporterats vid
ett tillfälle, 2000, från inventeringsområdet.
* Euphorbia exigua småtörel – rödlistad som VU (sårbar). Arten har rapporterats vid ett tillfälle, 1938, från inventeringsområdet eller dess närhet (dålig geografisk noggrannhet i fynduppgifterna).
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* Lathyrus tuberosus knölvial – rödlistad som VU (sårbar), omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Under 1900-talet har arten rapporterats vid ett tillfälle, 1926, från inventeringsområdet eller dess närhet (dålig geografisk noggrannhet i fynduppgifterna).
* Ranunculus arvensis åkerranunkel – rödlistad som VU (sårbar). Åkerranunkel rapporterades 1993 från inventeringsområdet.
Lavar
Agonimia allobata slät fjällav – rödlistad som NT (missgynnad). Ett fynd på kalkblock i kuperad och mosaikartad kalkbarrskog med riklig tillgång på block och avsatser.
* Calogaya lobulata dvärgpraktlav rödlistad som CR (akut hotad). 1946 rapporterades
dvärgpraktlav från inventeringsområdet eller dess närhet (dålig geografisk noggrannhet i
fynduppgifterna).
Steklar
* Andrena curvungula blåklockesandbi – rödlistad som NT (missgynnad). Arten har rapporterats vid ett tillfälle från inventeringsområdet, år 2004.
Svampar
Cortinarius barbarorum – rödlistad som NT (missgynnad). Hittades med 8 mycel och finns
sannolikt spridd i alla lämpliga, ej slutavverkade kalkbarrskogar i området. Större delen av
den svenska populationen förekommer på Gotland.
Cortinarius caesiocanescens duvspindling – rödlistad som VU (sårbar). Hittades på en lokal
(ännu skogsbetad kalkbarrskog) men finns sannolikt på fler lämpliga, ej slutavverkade kalkbarrskogar i området.
Cortinarius caesiocinctus – rödlistad som VU (sårbar). Påträffades med 4 mycel men finns
sannolikt i fler olikåldriga, ej slutavverkade kalkbarrskogar i området. Mycket sällsynt art där
man kan förmoda att större deln av den svenska populationen förekommer på Gotland.
Cortinarius citrinoolivaceus – rödlistad som VU (sårbar). Mycket sällsynt art som påträffades
på en lokal (den betade kalkbarrskogen). Finns i Nordeuropa enbart på Gotland där ett fåtal
fynd gjorts tidigare.
Cortinarius corrosus bullspindling – rödlistad som VU (sårbar). Hittades med 4 mycel och
finns sannolikt spridd i fler lämpliga, ej slutavverkade kalkbarrskogar i området. Större delen
av den svenska populationen förekommer på Gotland.
Cortinarius dionysae Denises spindling – rödlistad som NT (missgynnad). Hittades med 3 mycel och finns sannolikt spridd i andra lämpliga, ej slutavverkade kalkbarrskogar i området.
Större delen av den svenska populationen förekommer på Gotland.
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Cortinarius haasii gulsträngad fagerspindling – rödlistad som EN (starkt hotad). Hittades med
minst 11 mycel och finns sannolikt spridd i fler lämpliga, ej slutavverkade kalkbarrskogar i
området. Karaktärsart på Gotland där större delen av den svenska populationen förekommer.
Cortinarius meinhardii äggspindling – rödlistad som NT (missgynnad). Hittades med 1 mycel
men finns sannolikt i fler lämpliga, ej slutavverkade kalkbarrskogar i området.
Cortinarius mussivus – rödlistad som VU (sårbar). Hittades med 1 mycel men finns sannolikt i
fler lämpliga, ej slutavverkade kalkbarrskogar i området. Arten är mycket sällsynt och extremt lik C. russeoides och tveksamhet har länge rått huruvida äkta C. mussivus finns på Gotland. Fyndet som gjorde vid denna inventering är dock väl dokumenterat med såväl bild som
belägg.
Cortinarius pseudoarcuatorum – rödlistad som VU (sårbar). Påträffades med hela 5 mycel.
Mycket sällsynt art och i Nordeuropa enbart känd från gotländska kalkbarrskogar. Tidigare ej
känd från området.
Cortinarius pseudoglaucopus violettrandad spindling – rödlistad som VU (sårbar). Hittades
med 1 mycel men finns sannolikt spridd i fler lämpliga, ej slutavverkade kalkbarrskogar i området. Karaktärsart på Gotland där större delen av den svenska populationen förekommer.
Cortinarius russeoides – rödlistad som NT (missgynnad). Hittades med minst 5 mycel men
finns sannolikt spridd i de flesta lämpliga, ej slutavverkade kalkbarrskogar i området. Karaktärsart på Gotland där större delen av den svenska populationen förekommer. Jämför även
kommentar under C. mussivus.
Cortinarius violaceomaculatus – rödlistad som VU (sårbar). Påträffades med 1 mycel. Mycket
sällsynt art. Större delen av den svenska populationen förekommer på Gotland.
Hydnum albidum vit taggsvamp – rödlistad som VU (sårbar). Påträffades med 3 mycel.
Mycket sällsynt art och i Nordeuropa enbart känd från Gotlands kalkbarrskogar.
Phellinus pini tallticka – rödlistad som NT (missgynnad). Fruktkroppar av tallticka observerades på tre platser i inventeringsområdet.
Phellodon niger svart taggsvamp – rödlistad som NT (missgynnad). Hittades med 1 mycel
men finns sannolikt spridd i flera lämpliga, ej slutavverkade kalkbarrskogar i området.
* Albatrellus subrubescens lammticka – rödlistad som VU (sårbar). Ett fynd finns rapporterat
från inventeringsområdet år 2000.
* Cortinarius atrovirens svartgrön spindling – rödlistad som VU (sårbar). Ett fynd finns rapporterat från inventeringsområdet år 2014.

Petter, Bohman, Tommy Knutsson & Svante Hultengren
2015-11-30

14

Naturvårdsutlåtande
Naturcentrum AB

Bilaga B. 4b.
* Cortinarius fraudulosus granrotspindling – rödlistad som VU (sårbar). Två fynd finns rapporterade från inventeringsområdet. Fynden gjordes 2000 och 2014.
* Fibrodontia gossypina penselskinn – rödlistad som DD (kunskapsbrist). Ett fynd finns rapporterat från inventeringsområdet år 1977.
* Inonotus hispidus pälsticka – rödlistad som VU (sårbar). Ett fynd finns rapporterat från området år 1994. Det är dock så dålig geografisk noggrannhet i fynduppgifterna att vi inte med
säkerhet kan säga om fyndet gjorts i eller utanför inventeringsområdet.
* Leucopaxillus gentianeus bittermusseron – rödlistad som NT (missgynnad). Ett fynd finns
rapporterat från inventeringsområdet år 2011.
* Oligoporus floriformis rosetticka – rödlistad som VU (sårbar). Ett fynd finns rapporterat
från inventeringsområdet år 2000.
* Perenniporia fraxinea askticka – rödlistad som CR (akut hotad). Ett fynd finns rapporterat
från inventeringsområdet år 1977.
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BILAGA 2. Fotografier från Klinte-Fröjelområdet
A., B., C. och D. – olika typer av våtmarksmiljöer och småvatten som förekommer i inventeringsområdet, E. och F. – öppna, torra grus- och sandmarker med rik flora.

E.

A.

B.

C.

D.

E.

F.
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G. – grusalvar vid skjutbanan väster om väg 141, H. – röjd kraftledningsgata vid L. Snögrinde,
I. och J. – exempel på olika typer av kakbarrskogar som förekommer i inventeringsområdet,
K. – fröträdsställning med tall på kalkhällmark, L. – blodnycklar.

G.

H.

I.

J.

K.

L.
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BILAGA 3. Fynd av ”naturvårdsarter” Klinte-Fröjelområdet

Vetenskapligt namn
Lopinga achine
Melitaea cinxia
Lullula arborea
Bufo bufo
Lissotriton vulgaris
Natrix natrix gotlandica
Asplenium ruta-muraria
Carex appropinquata
Carex hostiana
Carex hostiana
Carex hostiana
Carex hostiana
Carex hostiana
Carex hostiana
Carex hostiana
Carex hostiana
Carex pulicaris
Carex pulicaris
Carex pulicaris
Carex pulicaris
Carex pulicaris
Carlina vulgaris

Svenskt namn
dårgräsfjäril
ängsnätfjäril
trädlärka
vanlig padda
mindre vattensalamander
gotlandssnok
murruta
tagelstarr
ängsstarr
ängsstarr
ängsstarr
ängsstarr
ängsstarr
ängsstarr
ängsstarr
ängsstarr
loppstarr
loppstarr
loppstarr
loppstarr
loppstarr
spåtistel
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NT
NT

NT

Signalart
Skyddsform
Bilaga 4
Fågeldirketiv
Fridlyst
Fridlyst
Fridlyst

Lokal
V. St. Solbjärge
Ö. L. Snögrinde
V. St. Solbjärge
L. Snögrinde
L. Snögrinde
V. St. Solbjärge
Fröjel, Styrmansberget O.
Fröjel, Hoxelmyr

NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
Fröjel O-NO.

Öst
Nord
(RT90)
(RT90)
1646280
6361463
1648152
6363944
1646945
6361927
1647264
6363427
1647264
6363427
1648054
6363865
1644122
6359182
1645076
6360623
1647672
6363435
1647820
6363275
1648358
6362890
1648448
6362796
1648483
6362372
1648663
6362797
1649229
6363163
1648152
6363944
1647672
6363435
1647820
6363275
1648483
6362372
1648663
6362797
1649229
6363163
1644709
6360351

Noggrannhet

Grupp
Fjärilar
Fjärilar
Fåglar
Groddjur
Groddjur
Kräldjur
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter

Hotkategori

Med ”naturvårdsarter” avses rödlistade arter, signalarter enligt Skogsstyrelsen, samt övriga naturvårdsintressanta arter. Här presenteras
de fynd som Naturcentrum gjorde i juni och oktober 2015. Varje enskilt fynd beskrivs hotkategori (rödlistan), eventuellt skydd, lokal, geografiska koordinater RT90, noggrannhet jämte kommentar och fynddatum.

10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m

Antal Kommentar
3
1 par häckning

1 hona

Fynddatum
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-10-12
2015-10-13
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-10-13
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Naturvårdsutlåtande
Naturcentrum AB

Bilaga B. 4b.
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter

Carlina vulgaris
Cirsium acaule
Cirsium acaule
Cirsium acaule
Cirsium acaule
Cirsium acaule
Cirsium acaule
Cirsium acaule
Cirsium acaule
Cirsium acaule
Cirsium acaule
Cirsium acaule
Cladium mariscus
Cotoneaster canescens

spåtistel
jordtistel
jordtistel
jordtistel
jordtistel
jordtistel
jordtistel
jordtistel
jordtistel
jordtistel
jordtistel
jordtistel
ag
alvaroxbär

Kärlväxter

Dactylorhiza incarnata var.
cruenta

blodnycklar

Kärlväxter

Dactylorhiza incarnata var.
cruenta

Kärlväxter

Dactylorhiza incarnata var.
incarnata

Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter

1645538
1644353
1644108
1645835
1644709
1645484
1647262
1648903
1648446
1647205
1646945
1647180
1645085
1645538

6359607
6358498
6358587
6359269
6360351
6359546
6463564
6462962
6364042
6363255
6361927
6362569
6360623
6359607

Fridlyst

1648663

6362797 10 m

1

2015-06-24

blodnycklar

Fridlyst

1649199

6363327 10 m

1

2015-06-24

ängsnycklar

Fridlyst

1648493

6362899 10 m

Dactylorhiza incarnata var.
incarnata

ängsnycklar

Fridlyst

1648483

6362372 10 m

10

2015-06-24

Dactylorhiza incarnata var.
ochroleuca
Dactylorhiza maculata
Epipactis atrorubens
Epipactis helleborine
Epipactis palustris
Epipactis palustris
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior

vaxnycklar
Jungfru Marie nycklar
purpurknipprot
skogsknipprot
kärrknipprot
kärrknipprot
ask
ask
ask
ask
ask
ask
ask
ask

Fridlyst
Fridlyst
Fridlyst
Fridlyst
Fridlyst
Fridlyst

1649199
1648795
1646945
1648911
1645076
1648358
1643864
1644100
1644160
1644108
1644594
1645945
1645883
1645815

6363327
6362884
6361927
6363023
6360623
6362890
6358855
6359160
6359016
6358587
6358524
6359466
6359350
6359263

10

2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-10-13
2015-06-24
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-12
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Fröjel, Vallhagar V.
Fröjel, Sigdarve
Fröjel, Sigdarve
Fröjel, Vallhagar V.
Fröjel O-NO.
Fröjel, Vallhagar V.

NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

Fröjel, Hoxelmyr
Fröjel, Vallhagar V.

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

Fröjel, Hoxelmyr
Stormyr
Fröjel, Styrmansberget O.
Fröjel, Styrmansberget O.
Fröjel, Styrmansberget O.
Fröjel, Sigdarve
Fröjel, Sigdarve, Sälle N.
Fröjel, Vallhagar V.
Fröjel, Vallhagar V.
Fröjel, Vallhagar V.

2015-10-13
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-13
2015-10-13
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-10-13
2015-10-13

10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m

10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m

2015-06-24

100
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Naturvårdsutlåtande
Naturcentrum AB

Bilaga B. 4b.
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter

Gymnadenia conopsea
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia conopsea

brudsporre
brudsporre
brudsporre

Kärlväxter

Helianthemum nummularium
subsp. nummularium

ljus solvända

Kärlväxter

Helianthemum nummularium
subsp. nummularium

Kärlväxter

Helianthemum nummularium
subsp. nummularium

Kärlväxter

Helianthemum nummularium
subsp. nummularium

Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter

1644170
1647672
1648903

6359063 10 m
6363435 10 m
6462962 10 m

2015-10-12
2015-06-24
2015-06-24

NT

1647672

6363435 10 m

2015-06-24

ljus solvända

NT

1648903

6462962 10 m

2015-06-24

ljus solvända

NT

1648446

6364042 10 m

2015-06-24

ljus solvända

NT

1647205

6363255 10 m

2015-06-24

Helianthemum nummularium
subsp. nummularium

ljus solvända

NT

1647042

6361806 10 m

2015-06-24

Helianthemum nummularium
subsp. nummularium
Hypericum montanum
Hypochaeris maculata
Hypochaeris maculata
Hypochaeris maculata
Hypochaeris maculata
Juncus subnodulosus
Linum catharticum
Neottia nidus-avis
Neottia nidus-avis
Neottia nidus-avis
Neottia nidus-avis
Neottia ovata
Neottia ovata
Orchis mascula
Orchis mascula
Orchis mascula
Orchis mascula
Orchis mascula
Orthilia secunda
Picris hieracioides
Picris hieracioides
Picris hieracioides

ljus solvända
bergjohannesört
slåtterfibbla
slåtterfibbla
slåtterfibbla
slåtterfibbla
trubbtåg
vildlin
nästrot
nästrot
nästrot
nästrot
tvåblad
tvåblad
Sankt Pers nycklar
Sankt Pers nycklar
Sankt Pers nycklar
Sankt Pers nycklar
Sankt Pers nycklar
björkpyrola
bitterfibbla
bitterfibbla
bitterfibbla

NT
NT
VU
VU
VU
VU

1647117
1647262
1647262
1647205
1647987
1647180
1645085
1644384
1649186
1648031
1646514
1647117
1647672
1647180
1647262
1648446
1646446
1647180
1647672
1644406
1645538
1645538
1645416

6362594
6463564
6463564
6363255
6362247
6362569
6360623
6359784
6363463
6364094
6361175
6362594
6363435
6362569
6463564
6364042
6361246
6362569
6363435
6359861
6359607
6359607
6359854

2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-10-13
2015-10-13
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-10-13
2015-10-13
2015-10-13
2015-10-13
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Fridlyst
Fridlyst
Fridlyst

Fröjel, Styrmansberget O.

L. Snögrinde
L. Snögrinde

Fröjel, Hoxelmyr
Fröjel O-NO.
Fridlyst
Fridlyst
Fridlyst
Fridlyst
Fridlyst
Fridlyst
Fridlyst
Fridlyst
Fridlyst
Fridlyst
Fridlyst
Fröjel O-NO.
Fröjel, Vallhagar V.
Fröjel, Vallhagar V.
Fröjel, Vallhagar V.

10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m

30

6

20

Naturvårdsutlåtande
Naturcentrum AB

Bilaga B. 4b.
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Lavar
Lavar
Lavar
Lavar
Lavar
Lavar
Lavar
Lavar
Lavar
Lavar
Lavar
Lavar
Lavar
Mossor

Platanthera bifolia
Platanthera bifolia
Platanthera bifolia
Platanthera bifolia subsp.
bifolia
Platanthera chlorantha
Polygala comosa
Primula farinosa
Ranunculus polyanthemos
Ranunculus polyanthemos
Ranunculus polyanthemos
Ranunculus polyanthemos
Ranunculus polyanthemos
Schoenus nigricans
Sorbus rupicola
Succisa pratensis
Thymus serpyllum
Thymus serpyllum
Thymus serpyllum
Thymus serpyllum
Thymus serpyllum
Thymus serpyllum
Trifolium montanum
Agonimia allobata
Felipes leucopellaeus
Felipes leucopellaeus
Felipes leucopellaeus
Felipes leucopellaeus
Felipes leucopellaeus
Gyalecta jenensis
Gyalecta jenensis
Lecanactis abietina
Lecanactis abietina
Lecanactis abietina
Lecanactis abietina
Lecanactis abietina
Leucobryum glaucum

nattviol
nattviol
nattviol
ängsnattviol
grönvit nattviol
toppjungfrulin
majviva
backsmörblomma
backsmörblomma
backsmörblomma
backsmörblomma
backsmörblomma
knappag
klippoxel
ängsvädd
backtimjan
backtimjan
backtimjan
backtimjan
backtimjan
backtimjan
backklöver
slät fjällav
kattfotslav
kattfotslav
kattfotslav
kattfotslav
kattfotslav
kraterlav
kraterlav
gammelgranslav
gammelgranslav
gammelgranslav
gammelgranslav
gammelgranslav
blåmossa
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Fridlyst
Fridlyst
Fridlyst
NT

Fridlyst
Fridlyst

L. Snögrinde
L. Snögrinde
N. L. Solbjärge

VU
NT
NT
NT
NT
NT
NT

Fröjel O-NO.
Fröjel, Hoxelmyr
Fröjel, Hoxelmyr SV.
Fröjel, Hoxelmyr
Fröjel O-NO.
Fröjel O-NO.
Fröjel, Vallhagar V.

NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
S
S
S
S
S

Fröjel, Sigdarve
Fröjel, Styrmansberget O.
Fröjel, Styrmansberget O.
Fröjel, Styrmansberget O.
Fröjel, Sigdarve
Fröjel O-NO.
Fröjel, Hoxelmyr SV.
Fröjel, Styrmansberget O.
Fröjel, Hoxelmyr SV.
Fröjel, Styrmansberget O.
Fröjel, Styrmansberget O.
Fröjel, Sigdarve
Fröjel O-NO.
Fröjel, Hoxelmyr SV.
Fröjel, Hoxelmyr SV.

1647672
1649061
1647180

6363435 10 m
6363712 10 m
6362569 10 m

2

2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24

1648446
1647262
1647672
1648483
1647672
1648448
1648903
1646234
1644384
1645085
1644971
1645085
1644384
1644709
1645538
1648903
1648446
1647042
1644108
1643937
1643955
1644122
1644420
1644378
1644910
1643937
1645103
1643955
1644122
1644420
1644378
1644910
1645075

6364042
6463564
6363435
6362372
6363435
6362796
6462962
6361565
6359784
6360623
6359914
6360623
6359784
6360351
6359607
6462962
6364042
6361806
6358587
6359053
6359022
6359182
6358521
6359902
6359886
6359053
6359955
6359022
6359182
6358521
6359902
6359886
6359970

6

2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-10-13
2015-10-13
2015-10-13
2015-10-13
2015-10-13
2015-10-13
2015-10-13
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-24
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-13
2015-10-13
2015-10-12
2015-10-13
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-13
2015-10-13
2015-10-13

10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m

20
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Naturvårdsutlåtande
Naturcentrum AB

Bilaga B. 4b.
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar

Boletus luridus
Cortinarius barbarorum
Cortinarius barbarorum
Cortinarius barbarorum
Cortinarius barbarorum
Cortinarius barbarorum
Cortinarius barbarorum
Cortinarius barbarorum
Cortinarius barbarorum
Cortinarius caesiocanescens
Cortinarius caesiocinctus
Cortinarius caesiocinctus
Cortinarius caesiocinctus
Cortinarius caesiocinctus
Cortinarius citrinoolivaceus
Cortinarius corrosus
Cortinarius corrosus
Cortinarius corrosus
Cortinarius corrosus
Cortinarius dionysae
Cortinarius dionysae
Cortinarius dionysae
Cortinarius glaucopus
Cortinarius haasii
Cortinarius haasii
Cortinarius haasii
Cortinarius haasii
Cortinarius haasii
Cortinarius haasii
Cortinarius haasii
Cortinarius haasii
Cortinarius haasii
Cortinarius haasii
Cortinarius haasii
Cortinarius infractus
Cortinarius infractus

eldsopp

duvspindling

bullspindling
bullspindling
bullspindling
bullspindling
Denises spindling
Denises spindling
Denises spindling
strimspindling
gulsträngad fagerspindling
gulsträngad fagerspindling
gulsträngad fagerspindling
gulsträngad fagerspindling
gulsträngad fagerspindling
gulsträngad fagerspindling
gulsträngad fagerspindling
gulsträngad fagerspindling
gulsträngad fagerspindling
gulsträngad fagerspindling
gulsträngad fagerspindling
bitterspindling
bitterspindling

Petter, Bohman, Tommy Knutsson & Svante Hultengren
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S
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
NT
NT
NT
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

S

S
S
S
S
S
S
S
S

Fröjel, Styrmansberget O.
Fröjel, Sigdarve
Fröjel, Sigdarve, Sälle N.
Fröjel, Sigdarve, Sälle N.
Fröjel, Hoxelmyr
Fröjel, Hoxelmyr SV.
Fröjel, Hoxelmyr SV.
Fröjel, Hoxelmyr SV.
Fröjel, Vallhagar V.
Fröjel, Sigdarve, Sälle N.
Fröjel, Sigdarve O-SO.
Fröjel, Sigdarve, Sälle N.
Fröjel, Hoxelmyr SV.
Fröjel, Vallhagar V.
Fröjel, Sigdarve, Sälle N.
Fröjel, Styrmansberget O.
Fröjel, Sigdarve
Fröjel, Sigdarve
Fröjel, Sigdarve, Sälle N.
Fröjel, Sigdarve, Sälle N.
Fröjel, Vallhagar V.
Fröjel, Sigdarve, Sälle N.
Fröjel, Sigdarve, Sälle N.
Fröjel, Styrmansberget O.
Fröjel, Sigdarve O-SO.
Fröjel, Sigdarve, Sälle N.
Fröjel, Sigdarve, Sälle N.
Fröjel, Sigdarve, Sälle N.
Fröjel, Sigdarve, Sälle N.
Fröjel, Sigdarve, Sälle N.
Fröjel, Sigdarve, Sälle N.
Fröjel, Vallhagar V.
Fröjel, Hoxelmyr V.
Fröjel, Hoxelmyr
Fröjel, Sigdarve O-SO.
Fröjel, Sigdarve, Sälle N.

1644206
1644081
1644694
1644758
1645071
1645120
1644971
1644821
1645416
1644628
1644363
1644758
1645236
1645492
1644694
1643864
1644060
1644138
1644694
1644694
1646108
1644680
1644628
1644186
1644389
1644450
1644473
1644501
1644694
1644758
1644582
1645852
1644965
1645077
1644363
1644450

6359099
6358608
6358185
6358117
6360466
6359958
6359914
6359788
6359854
6358280
6358398
6358117
6359956
6359875
6358185
6358855
6358626
6358552
6358185
6358185
6359815
6358234
6358280
6359143
6358407
6358405
6358395
6358332
6358185
6358117
6358345
6359438
6360423
6360448
6358398
6358405

10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m

2015-10-12
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-13
2015-10-13
2015-10-13
2015-10-13
2015-10-13
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-13
2015-10-13
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-13
2015-10-13
2015-10-12
2015-10-12
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Bilaga B. 4b.
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar
Svampar

Cortinarius infractus
Cortinarius infractus
Cortinarius infractus
Cortinarius meinhardii
Cortinarius mussivus
Cortinarius odorifer
Cortinarius odorifer
Cortinarius odorifer
Cortinarius odorifer
Cortinarius odorifer
Cortinarius odorifer
Cortinarius odorifer
Cortinarius odorifer
Cortinarius odorifer
Cortinarius odorifer
Cortinarius piceae
Cortinarius piceae
Cortinarius pseudoarcuatorum
Cortinarius pseudoarcuatorum
Cortinarius pseudoarcuatorum
Cortinarius pseudoarcuatorum
Cortinarius pseudoarcuatorum
Cortinarius pseudoglaucopus
Cortinarius russeoides
Cortinarius russeoides
Cortinarius russeoides
Cortinarius russeoides
Cortinarius russeoides
Cortinarius varius
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Cortinarius venetus
Cortinarius venetus
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Fröjel, Hoxelmyr V.
Fröjel, Hoxelmyr SV.
Fröjel, Vallhagar V.
Fröjel, Sigdarve
Fröjel, Hoxelmyr SV.
Fröjel, Sigdarve, Sälle N.
Fröjel, Sigdarve, Sälle N.
Fröjel, Sigdarve, Sälle N.
Fröjel, Sigdarve, Sälle N.
Fröjel, Vallhagar V.
Fröjel, Vallhagar V.
Fröjel, Hoxelmyr SV.
Fröjel, Hoxelmyr SV.
Fröjel, Vallhagar V.
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Svampar
Svampar
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Echinoderma aspera
Entoloma madidum
Hydnum albidum
Hydnum albidum
Hydnum albidum
Lactarius sanguifluus
Lactarius sanguifluus
Lactarius sanguifluus
Lactarius sanguifluus
Lactarius sanguifluus
Lactarius sanguifluus
Lactarius sanguifluus
Lactarius sanguifluus
Lactarius sanguifluus
Lactarius sanguifluus
Lactarius sanguifluus
Lactarius sanguifluus
Phellinus pini
Phellinus pini
Phellinus pini
Phellodon niger
Phellodon tomentosus
Russula queletii
Russula queletii
Tricholoma aurantium
Tricholoma batschii
Tricholoma batschii

spärrfjällskivling
blårödling
vit taggsvamp
vit taggsvamp
vit taggsvamp
vinriska
vinriska
vinriska
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vinriska
vinriska
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Sammanfattning av naturvärdena
Naturvärdena i Ardre-området vid Ljugarn bedöms vara mycket höga. Ungefär 40 % av
det ca 250 ha stora undersökningsområdet har ”högsta naturvärde” (figur 2). I området
finns väl utvecklade kalkhällmarker med rikligt av karstvittrade sprickor samt glesa och
mycket artrika kalkbarrskogar (figur 3). Båda dessa naturtyper har högsta naturvärde –
motsvarande klass I enligt bedömningsgrunderna för naturvärdesinventeringar – NVI
(SS 199000, 2014). Arealen kalkmarker av typen ”öppen karsthällmark” uppgår till cirka
27 hektar. De sammanhängande bestånden av värdefull kalkbarrskog omfattar cirka 75
hektar. Såväl karsthällmarken som kalkbarrskogen bedöms ha gynnsam bevarandestatus.
Totalt har 49 rödlistade arter noterats inom det aktuella området. 18 arter omfattas av
artskyddsförordningen, och av dessa är tio upptagna i EU:s fågeldirektiv eller art- och
habitatdirektiv. Övriga åtta arter är nationellt fridlysta.
Drygt hälften av artobservationerna gjorts av Naturcentrum AB under drygt två fältdagar i juni och i oktober, övriga kommer från Artdatabankens observationsdatabas och
www.artportalen.se. Bedömningen är också att det förekommer ytterligare ett stort antal rödlistade och skyddade arter i området.
Uppgifter om lokalförekomster för några de arter som förekommer inom området är
skyddsklassade och har därför inte angivits närmare. Skyddsklassade arter följer ArtDatabanken (20150505).

Utförande, metoder
Inventeringarna har utförts på uppdrag av SMA Mineral AB och syftet har varit att få en
uppfattning om naturvärdena i allmänhet samt huruvida området hyser förekomster av
rödlistade och skyddade arter.
Inventeringarna, som får betraktas som specialiserade men översiktliga, utfördes vid två
tillfällen och omfattade totalt två hela fältdagar, en i juni och ytterligare en i oktober.
Fältbesöken gjordes av Petter Bohman och Tommy Knutsson, Naturcentrum AB. Fältbesöken förlades till två olika årstider för att få en bättre bild av artförekomsterna.
Artnamnen, både svenska och vetenskapliga, följer den taxonomiska databasen Dyntaxa
- www.dyntaxa.se (Artdatabanken). De rödlistade arterna anges enligt den senaste rödlistan (Artdatabanken 2015). För varje rödlistad art anges respektive hotkategori (NT –
nära hotad, VU – sårbar, EN – starkt hotad, CR – akut hotad och RE – nationellt utdöd
samt DD – kunskapsbrist). Arter som omfattas av artskyddsförordningen anges enligt
gällande lagrum (fridlyst, EU´s fågeldirektiv och EU´s Art- och habitatdirektiv).
Naturvärdesbedömningarna följer i allt väsentligt standard för naturvärdesinventeringar NVI (SS 199000, 2014).
Det yttre inventeringsområdet har avgränsats av SMA Mineral.
Petter, Bohman, Tommy Knutsson & Svante Hultengren
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Naturvärden i Ardre-området, Ljugarn
Ardre-området nordväst om Ljugarn utgörs i huvudsak av öppna karstalvarmarker och
gamla, naturliga barrblandskogar på kalkrik mark. Därtill finns ett litet, nedlagt kalkbrott samt ett litet aktivt sådant.
Bedömningen av naturvärdena i den centrala delen av det utpekade Ardreområdet är att
dessa är ”extrema” (se figur 2). Inte mindre än 49 rödlistade arter har noterats totalt
inom ett relativt litet område (ca 100 ha). Hälften av dessa har dokumenterats av oss
under mycket kort inventeringstid – enbart drygt två fältdagar. Siffrorna kan jämföras
med de 116 rödlistade arter som påträffats i Stucks, Bunge sn, spridda över ett 625 ha
stort område och dokumenterade under drygt 100 fältdagar under många års inventeringar (Fritz & Hultengren 2015). Det finns förvisso skillnader när det gäller artinnehållet, men antalet arter och tätheten av fynd av rödlistade arter bedömer vi vara likartad.
Såväl de öppna ”alvarmarkerna” inklusive karsthällmarker (motsvarande karsthällmarker 8240 i Natura 2000-systemet) som de gamla kalkrika barrskogarna (kalkbarrskog/taiga 9005) bedöms därför ha ”högsta naturvärde” (se karta 3) = naturvärdesklass
I vid jämförelser med klassificeringen i inventeringsmetodiken NVI (SIS 199000). I båda
dessa naturtyper förekommer en lång rad skyddsvärda arter (rödlistade arter och arter
som omfattas av Artskyddsförordningen) – se BILAGA 1 och 2. Avgränsningen av kategorin ”högsta naturvärde” framgår av kartan. Inom övriga delar finns naturvärden men
dessa har inte karterats eftersom fokus har lagts på att ringa in områden med ”högsta
naturvärde”. Ett exempal är det gamla brottet i inventeringsområdets östra kant har
naturvärden. I botten av detta finns en lite damm som bland annat är lekvatten för vanlig padda.
Runt de aktiva brotten lägst i norr finns också naturvärden, men de ligger spridda utmed
brottets kanter.
Området är inte skyddat nationellt eller internationellt, men i den norra delen finns ett
utpekat skogligt biotopskyddsområde (se figur 1).
Några övriga synpunkter på områdets naturvärden listas nedan.
• Nyckelbiotoper med olikåldriga kalkbarrskogar med mängder av rödlistade och sällsynta svampar, främst mykorrhiza-bildare förekommer i kanterna av det inventerade
kalkhällmarksområdet. Ett mindre område är biotopskyddat (längst i NV).
• Alvar/-karstmarkerna är mycket artrika och hyser bl a en stor population av alvarplacodlav Squamarina gypsacea VU samt en anmärkningsvärd stor population av vitpudrad kantlav S. lentigera samt även i övrigt en väl utvecklad flora där många sällsynta och rödlistade arter förekommer.
• Bland arter i art- och habitatdirektivet kan framhållas avarönn Sorbus teodori VU som
påträffades på tre olika platser. Bland övriga högt klassade rödlistade kärlväxter bör
särskilt framhållas hjorttunga Asplenium scolopendrium CR (trol. inplanterad) och
Petter, Bohman, Tommy Knutsson & Svante Hultengren
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gulkronill Hippocrepis emerus EN m fl.
• De delar som påverkats av skogsbruk hyser betydligt lägre naturvärden.
• Flera naturtyper som definieras inom N2000 finns representerade i området av vilka
karsthällmark (8240), alvar (6280) samt västlig taiga/kalkbarrskog (9005) är särskilt
vanliga.
• Området är i samma klass som andra liknande områden som vi inventerat på Gotland
t ex Stucks vid Bästeträsk, File hajdar och Hejnum hällar.
• Ytterligare undersökningar, vid andra tidpunkter, skulle helt säkert resultera i att
många fler fynd i form av rödlistade eller skyddade arter.

Figur 1. Befintliga lagskydd inom det inventerade området. I den norra delen finns ett utpekat skogligt biotopskyddsområde (kartan kommer från: www.skyddadnatur.naturvardsverket.se).
Petter, Bohman, Tommy Knutsson & Svante Hultengren
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Figur 2. Naturvärdesbedömning (enbart högsta naturvärde anges) samt fynd av skyddsvärda arter
(rödlistade samt skyddad arter). Inventeringsområdets yttergräns är markerat med streckad, röd
linje.
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Figur 3. Skyddsvärda naturtyper inom området. Inventeringsområdet är markerat med streckad, röd
linje.
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BILAGA 1. Skyddsvärda arter i Ardre-området, Ljugarn
Med skyddsvärda arter avses rödlistade arter (aktuell hotkategori anges efter artnamnet)
och arter som omfattas av Artskyddsförordningen (arter som antingen är upptagna i EUs
fågeldirektiv eller Art- och habitat direktiv eller som är nationellt eller regionalt fridlysta).
* markerar arter som tidigare rapporterats från området. Uppgifter om deras förekomster
har hämtats ur Artdatabankens observationsdatabas och Artportalen.se
Däggdjur
Pipistrellus nathusii trollpipistrell – omfattas av Artskyddsförordningen (EU´s art- och habitatdirektiv, bilaga IV). En individ hittades vilande under löst sittande bark på en död tall. Arten uppträder sannolikt endast tillfälligt i området. Eventuella koloniplatser återfinns troligen utanför inventeringsområdet.
Fjärilar
Athetis gluteosa gråaktigt kärrängsfly – rödlistad som NT (missgynnad).
Detta rödlistade nattfly hittades i ett exemplar under barken på en död gran den 25/6-2015.
Pyrausta nigrata svart ljusmott – rödlistad som NT (missgynnad).
Flera observationer gjordes runt om i de öppna och halvöppna markerna i inventeringsområdet den 25/6-2015. Arten är allmän i de öppna alvarmarkerna.
Melitaea cinxia ängsnätfjäril – rödlistad som NT (missgynnad).
Endast ett exemplar observerades den 25/6 -2015. Arten förekommer i de öppna alvarmarkerna i inventeringsområdet.
*Lopinga achine dårgräsfjäril – rödlistad som NT (missgynnad), omfattas av Artskyddsförordningen (EU´s art- och habitatdirektiv, bilaga IV). Två fynd (från 2013 och 2014) finns rapporterande från inventeringsområdet.
*Parnassius apollo apollofjäril – rödlistad som NT (missgynnad), omfattas av Artskyddsförordningen (EU´s art- och habitatdirektiv, bilaga IV). Fem fynd finns rapporterade från inventeringsområdet mellan 2008 och 2014.
*Phengaris arion svartfläckig blåvinge – rödlistad som NT (missgynnad), omfattas av Artskyddsförordningen (EU´s art- och habitatdirektiv, bilaga IV). Tre äldre fynd finns från området, samtliga från 2008.
*Zygaena lonicerae bredbrämad bastardsvärmare – rödlistad som NT (missgynnad).
Ett fynd finns rapporterat från inventeringsområdet 2013.
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Fåglar
Dryocopus martius spillkråka – rödlistad som NT (missgynnad), omfattas av Artskyddsförordningen (EU´s fågeldirektiv). Enstaka spillkråkor observerades den 14/10, 2015. Möjligen
häckar något par i barrskogsbestånden i inventeringsområdet.
Lullula arborea trädlärka – omfattas av Artskyddsförordningen (EU´s fågeldirektiv). Två exemplar observerades den 14/10 -2015. Möjligen häckar något par i de glesa skogsbestånden
som omger alvarmarken.
Lyrurus tetrix orre – omfattas av Artskyddsförordningen (EU´s fågeldirektiv)
Spillning från orre observerades den 14/10, 2015. Det är oklart om arten häckar i området
eller om det rör sig om enstaka fåglar som tillfälligt besöker inventeringsområdet.
*Crex crex kornknarr – rödlistad som NT (missgynnad), omfattas av Artskyddsförordningen
(EU´s fågeldirektiv). Spelande kornknarr har tidigare rapporterats vid två tillfällen (2006 och
2008) från inventeringsområdet eller dess direkta närhet.
Grod- och kräldjur
Bufo bufo vanlig padda – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Den lilla vattensamlingen som finns i botten av det gamla brottet är en föryngringsplats för vanlig padda. Den
25/6, 2015 observerades 1000-tals paddlarver i dammen.
Natrix natrix gotlandica gotlandssnok – rödlistad som NT (missgynnad), omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst) Gotlandssnoken är en rödlistad underart till den vanliga snoken, och förkommer endast på Gotland. En stor hona observerades i karstsprickorna i områdets norra del den 25/6 -2015.
Kärlväxter
Arenaria gothica kalknarv – rödlistad som VU (sårbar). Kalknarv förekommer med enstaka
stora bestånd (> 200 plantor) och några små bestånd i de öppna, grusiga partierna av alvarmarken.
Asplenium scolopendrium hjorttunga – rödlistad som EN (starkt hotad), omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Två plantor av denna mycket sällsynta ormbunke växer i ett
par karstsprickor i norra delen av inventeringsområdet. Eventuellt är arten inplanterad i området.
Gymnadenia conopsea brudsporre – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Brudsporre förekommer med enstaka, spridda plantor i stora delar av inventeringsområdet. Inget
av fältbesöken sammanföll med artens blomningstid vilket innebär att den kan vara betydligt
vanligare i inventeringsområdet än vad denna studie visar.
Helianthemum nummularium subsp. nummularium ljus solvända – rödlistad som NT (missgynnad). Ljus solvända förekommer allmänt i öppna till halvöppna delar av inventeringsområdet. Fläckvis är den beståndsbildande.
Petter, Bohman, Tommy Knutsson & Svante Hultengren
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Lycopodium annotinum revlummer – omfattas av Artskyddsförordningen (EU´s art- och habitatdirektiv, bilaga V). Enstaka plantor av revlummer observerades den 14/10 -2015. Arten
förekommer sparsamt i inventeringsområdets skogsbestånd.
Neottia nidus-avis nästrot – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Nästrot är tämligen allmän och spridd i stora delar av inventeringsområdet. Särskilt rikliga förekomster finns
utmed inventeringsområdets östra kant.
Orchis mascula Sankt Pers nycklar – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst)
Enstaka överblommande plantor hittades den 25/6 -2015. Arten är sannolikt vanlig i stora
delar av inventeringsområdet men eftersom fältbesöken var efter artens blomningstid gjordes endast enstaka fynd.
Sorbus teodori avarönn – VU, omfattas av Artskyddsförordningen (EU´s art- och habitatdirektiv bilaga II och IV). Tre avarönnar påträffades i inventeringsområdet.
Thymus serpyllum backtimjan – rödlistad som NT (missgynnad). Backtimjan är en karaktärsart i de öppna alvarmarkerna i inventeringsområdet. På flera platser är den beståndsbildande.
*Aconitum napellus äkta stormhatt – rödlistad som CR (akut hotad). Har tidigare rapporterats vid ett tillfälle från inventeringsområdet (1997).
*Bromopsis benekenii strävlosta – rödlistad som NT (missgynnad). Har rapporterats vid ett
tillfälle från inventeringsområdet (1999).
*Buglossoides arvensis var. coerulescens blå sminkrot – rödlistad som EN (starkt hotad). Har
rapporterats vid ett tillfälle från inventeringsområdet (1988).
*Chimaphila umbellata ryl – rödlistad som EN (starkt hotad), omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Har tidigare rapporterats vid ett tillfälle från inventeringsområdet (2004).
*Hippocrepis emerus gulkronill – rödlistad som EN (starkt hotad), omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). En enstaka planta har rapporterats vid fem tillfällen från en och samma
plats i norra delen av inventeringsområdet. Observationer har gjorts mellan 1992 och 2007.
Lavar
Cladonia parasitica dvärgbägarlav – rödlistad som NT (missgynnad). Dvärgbägarlav observerades på en tallåga den 25/6 -2015. Arten är sannolikt spridd men sällsynt i inventeringsområdet.
Squamarina gypsacea alvarplacodlav – rödlistad som VU (sårbar). Alvarplacodlav påträffades
på fem olika platser i de öppna alvarmarkerna. Flera av förekomsterna var relativt stora med
minst 20 – 30 stycken exemplar, på bålar av brun skivlav Psora lurida.
Petter, Bohman, Tommy Knutsson & Svante Hultengren
2015-11-23

10

Naturvårdsutlåtande
Naturcentrum AB

Bilaga B. 4c.
Skalbaggar
Cerylon impressum tallgångbagge – rödlistad som VU (sårbar). Ett par individer av tallgångbaggen hittades under barken på en nyligen död tall i kanten av den öppna alvarmarken. På
Gotland har arten en tydligt östlig utbredning med Torsburgen som ett av kärnområdena
(Bohman & Franc 2009)
Uloma rufa – rödlistad som NT (missgynnad). Fem individer av svartbaggen Uloma rufa hittade under barken på en nyligen död tallåga. Sannolikt finns arten sprid på nyligen död tallved i hela inventeringsområdet.
Steklar
*Mutilla europaea röd sammetsstekel – rödlistad som NT (missgynnad). Har rapporterats vid
ett tillfälle från inventeringsområdet (2008).
*Nomada facilis fibblegökbi – rödlistad som EN (starkt hotad). Har tidigare rapporterats från
inventeringsområdet vid ett tillfälle (2008).
Svampar
Cortinarius atrovirens svartgrön spindling – rödlistad som VU (sårbar). Hittades med minst
fyra mycel och finns sannolikt spridd i fler lämpliga, ej slutavverkade kalkbarrskogar i området. Större delen av den svenska populationen förekommer på Gotland.
Cortinarius barbarorum – rödlistad som NT (missgynnad). Påträffades med minst fyra mycel
och finns sannolikt spridd i lämpliga kalkbarrskogar i området. Större delen av den svenska
populationen förekommer på Gotland.
Cortinarius caesiocinctus – rödlistad som VU (sårbar). Påträffades med två mycel men finns
sannolikt spridd i fler lämpliga, ej slutavverkade kalkbarrskogar i området. Mycket sällsynt
art där man kan förmoda att en stor andel av den svenska populationen förekommer på Gotland.
Cortinarius fraudulosus granrotspindling – rödlistad som VU (sårbar). Hittades med minst sex
mycel men finns sannolikt spridd i alla lämpliga, ej slutavverkade kalkbarrskogar i området.
Större delen av den svenska populationen förekommer på Gotland.
Cortinarius haasii gulsträngad fagerspindling – rödlistad som EN (starkt hotad). Påträffades
med minst sju mycel och finns sannolikt spridd i fler lämpliga, ej slutavverkade kalkbarrskogar i området. Större delen av den svenska populationen förekommer på Gotland.
Cortinarius pseudoarcuatorum – rödlistad som VU (sårbar). Påträffades med ett mycel.
Mycket sällsynt art och i Nordeuropa enbart känd från Gotlands kalkbarrskogar. Tidigare ej
känd från området.
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Cortinarius russeoides – rödlistad som NT (missgynnad). Hittades med minst åtta mycel men
finns sannolikt spridd i alla lämpliga, ej slutavverkade kalkbarrskogar i området. Större delen
av den svenska populationen förekommer på Gotland.
Cortinarius violaceomaculatus – rödlistad som VU (sårbar). Påträffades med ett mycel.
Mycket sällsynt art. Större delen av den svenska populationen förekommer på Gotland.
Echinoderma echinacea taggfjällskivling – rödlistad som NT (missgynnad). Påträffades med
ett mycel. Tidigare mycket få fynd gjorda på Gotland.
Ramaria flava – rödlistad som VU (sårbar). Påträffades med ett mycel. Arterna av de stora
gula fingersvamparna är mycket svåridentifierade och taxonomin ännu ej helt utredd. Fyndet från Ardre tros tillhöra arten Ramaria brunneicontusa vilket kommer att bli det nya
namnet för det som tidigare kallats R. flava.
*Clavariadelphus truncatus flatttoppad klubbsvamp – rödlistad som NT (missgynnad). Har
observerats vid två tidigare tillfällen inom inventeringsområdet (2006 och 2011).
*Cortinarius camptoros elastisk spindling – VU. Har rapporterats med ett mycel (1992).
*Cortinarius flavovirens mjölspindling – VU. Har observerats vid två tillfällen ifrån inventeringsområdet (1992 och 2000).
*Cortinarius meinhardii äggspindling – rödlistad som NT (missgynnad). Har rapporterats med
ett mycel (2012).
*Cortinarius prasinus grönkantad spindling – EN. Har observerats vid två tillfällen ifrån inventeringsområdet (1992 och 2000).
*Cortinarius variiformis lövklubbspindling – rödlistad som VU (sårbar). Har rapporterats med
ett mycel (1992).
*Inonotus hispidus pälsticka – rödlistad som VU (sårbar). Har rapporterats vid ett tillfälle från
inventeringsområdet (1995).
*Lactarius mairei borstriska – rödlistad som VU (sårbar). Har rapporterats vid ett tillfälle från
inventeringsområdet (1992).
*Lepiota grangei grönfjällig fjällskivling – rödlistad som VU (sårbar). Har rapporterats vid ett
tillfälle från inventeringsområdet (2011).
*Leucopaxillus gentianeus bittermusseron – rödlistad som NT (missgynnad). Har rapporterats vid ett tillfälle från inventeringsområdet (2011).
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*Phellinus pini tallticka – rödlistad som NT (missgynnad). Har rapporterats vid ett tillfälle från
inventeringsområdet (2004).
*Scleroderma verrucosum knottrig rottryffel – rödlistad som NT (missgynnad). Har rapporterats vid ett tillfälle från inventeringsområdet (2000).
*Sowerbyella imperialis gul rotskål – rödlistad som NT (missgynnad). Har rapporterats vid ett
tillfälle från inventeringsområdet (2011).
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BILAGA 2. Fotografier från Ardre-området, Ljugarn
A. & B. – olikåldriga barrnaturskogar på kalkmark, C. & D. – öppna karsthällmarker i områdets centrala delar, E. – gotlandssnok, F. – hjorttunga i karstspricka.

A.

B.

C.

D.

E.
F.
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BILAGA 3. Fynd av ”naturvårdsarter” i Ardre-området, Ljugarn

Noggrann
het

Nord
(RT90)

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Däggdjur

Pipistrellus nathusii

trollpipistrell

1 vilande under bark

2015-06-25

Fjärilar

Athetis gluteosa

gråaktigt kärrängsfly

NT

Ekese, Ardre

1672664

6362523 10 m

1

2015-06-25

Fjärilar

Melitaea cinxia

ängsnätfjäril

NT

Fridhem V., Ardre

1672865

6362541 10 m

1

2015-06-25

Fjärilar

Pyrausta nigrata

svart ljusmott

NT

Fridhem V., Ardre

1673063

6362731 10 m

1

2015-06-25

Fjärilar

Pyrausta nigrata

svart ljusmott

NT

Ekese, Ardre

1672791

6362718 10 m

1

2015-06-25

Fjärilar

Pyrausta nigrata

svart ljusmott

NT

Ekese, Ardre

1672573

6363222 10 m

2015-06-25

Fåglar

Dryocopus martius

spillkråka

NT

Fågeldirektivet

Ekese, Ardre

1672170

6362240 10 m

2015-10-14

Fåglar

Dryocopus martius

spillkråka

NT

Fågeldirektivet

Fridhem V., Ardre

1673209

6362624 10 m

2015-10-14

Fåglar

Lullula arborea

trädlärka

Fågeldirektivet

Ekese, Ardre

1672330

6363319 10 m

Fåglar

Lyrurus tetrix

orre

Fågeldirektivet

Ekese, Ardre

1672380

6363256 10 m

Groddjur

Bufo bufo

vanlig padda

Fridlyst

Fridhem V., Ardre

1673114

6362678 10 m

1000

2015-06-25

Kräldjur

Natrix natrix gotlandica

gotlandssnok

NT

Fridlyst

Ekese, Ardre

1672463

6363458 10 m

1

2015-06-25

Kärlväxter

Arenaria gothica

kalknarv

VU

Ekese, Ardre

1672647

6363019 10 m

200

2015-06-25

Kärlväxter

Arenaria gothica

kalknarv

VU

Ekese, Ardre

1672525

6363309 10 m

5

2015-06-25

Kärlväxter

Arenaria gothica

kalknarv

VU

Ekese, Ardre

1672573

6363222

5

2015-06-25

Kärlväxter

Asplenium scolopendrium

hjorttunga

EN

Fridlyst

Ekese, Ardre

Kärlväxter

Asplenium scolopendrium

hjorttunga

EN

Fridlyst

Ekese, Ardre

Kärlväxter

Asplenium scolopendrium

hjorttunga

EN

Fridlyst

Ekese, Ardre

Bilaga 4

Lokal

Öst
(RT90)

Grupp
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Skyddsform

Signa
lart

Hotkategori

Med ”naturvårdsarter” avses rödlistade arter, signalarter enligt Skogsstyrelsen, samt övriga naturvårdsintressanta arter. Här presenteras
de fynd som Naturcentrum gjorde i juni och oktober 2015. Varje enskilt fynd beskrivs med hotkategori (rödlistan), eventuellt skydd, lokal,
geografiska koordinater RT90, noggrannhet jämte kommentar och fynddatum. Lokaldata om förekomster av skyddsklassade arter enligt
Artdatabanken (20150505) har tagits bort.

Ekese, Ardre

Antal Kommentar

2

Fynddatum

2015-10-14
färsk spillning

2015-10-14
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Kärlväxter

brudsporre

Kärlväxter

Gymnadenia conopsea
Helianthemum nummularium subsp.
nummularium

Ekese, Ardre

1672712

6363147 10 m

2015-06-25

Ekese, Ardre

1672573

6363222 10 m

2015-06-25

Kärlväxter

Lycopodium annotinum

revlummer

Kärlväxter

Neottia nidus-avis

nästrot

Fridlyst, Bilaga 5

Fridhem V., Ardre

1673209

6362624 10 m

2015-10-14

Fridlyst

Ekese, Ardre

1672305

6363481 10 m

2015-06-25

Kärlväxter

Neottia nidus-avis

nästrot

Fridlyst

Fridhem V., Ardre

1673193

6362389 10 m

2015-06-25

Kärlväxter

Orchis mascula

Sankt Pers nycklar

Kärlväxter

Sorbus teodori

avarönn

VU Bilaga 2 och 4

Fridlyst

Fridhem V., Ardre

1673008

6362731 10 m 1

2015-06-25

Ekese, Ardre

1672496

6363450 10 m

2015-10-14

Kärlväxter

Sorbus teodori

avarönn

VU Bilaga 2 och 4

Ekese, Ardre

1672429

6363442 10 m

2015-10-14

Kärlväxter

Sorbus teodori

Kärlväxter

Thymus serpyllum

avarönn

VU Bilaga 2 och 4

Ekese, Ardre

1672320

6363535 10 m

2015-10-14

backtimjan

NT

Ekese, Ardre

1672306

6363550 10 m

2015-10-14

Kärlväxter

Thymus serpyllum

backtimjan

NT

Ekese, Ardre

1672330

6363319 10 m

2015-10-14

Lavar

Cladonia parasitica

dvärgbägarlav

NT

S

Fridhem V., Ardre

1673008

6362731 10 m 1

2015-06-25

Lavar

Felipes leucopellaeus

kattfotslav

S

Ekese, Ardre

1672092

6363659 10 m

2015-10-14

Lavar

Felipes leucopellaeus

kattfotslav

S

Fridhem V., Ardre

1673130

6362745 10 m

2015-10-14

Lavar

Gyalecta jenensis

kraterlav

Ekese, Ardre

1672799

6363137 10 m

2015-10-14

Lavar

Lecanactis abietina

gammelgranslav

Ekese, Ardre

1672092

6363659 10 m

2015-10-14

Lavar

Lecanactis abietina

gammelgranslav

Fridhem V., Ardre

1673130

6362745 10 m

2015-10-14

Lavar

Squamarina gypsacea

alvarplacodlav

VU

Ekese, Ardre

1672865

6362541 10 m 10

2015-06-25

Lavar

Squamarina gypsacea

alvarplacodlav

VU

Ekese, Ardre

1672689

6363048 10 m 5

2015-06-25

Lavar

Squamarina gypsacea

alvarplacodlav

VU

Ekese, Ardre

1672693

6363114 10 m 20

2015-06-25

Lavar

Squamarina gypsacea

alvarplacodlav

VU

Ekese, Ardre

1672712

6363147 10 m 5

ljus solvända

Lavar

Squamarina gypsacea

alvarplacodlav

Lavar

Squamarina lentigera

vitpudrad kantlav

Lavar

Squamarina lentigera

vitpudrad kantlav

Mossor

Leucobryum glaucum

blåmossa

Skalbaggar Cerylon impressum

tallgångbagge

Skalbaggar Uloma rufa
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Fridlyst
NT

VU

2015-06-25
på ca 30 bålar av
Psora lurida; 100-tals
gypsacea-fjäll

Ekese, Ardre

1672643

6363065 10 m 100

Ekese, Ardre

1672647

6363038 10 m

Ekese, Ardre

1672643

6363065 10 m

Ekese, Ardre

1672399

6363440 10 m

2015-10-14

VU

Ekese, Ardre

1672648

6362725 10 m 1

2015-06-25

NT

Ekese, Ardre

1672648

6362725 10 m 5

2015-06-25

S

2015-10-14
2015-10-14

ovanligt riklig!

2015-10-14
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Svampar

Cortinarius armillatus

rödbandad spindling

Ekese, Ardre

1672065

6363560 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius atrovirens

svartgrön spindling

Svampar

Cortinarius atrovirens

svartgrön spindling

VU

Ekese, Ardre

1672216

6363626 10 m

2015-10-14

VU

Ekese, Ardre

1672065

6363560 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius atrovirens

svartgrön spindling

VU

Ekese, Ardre

1672082

6363535 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius atrovirens

Svampar

Cortinarius barbarorum

svartgrön spindling

VU

Fridhem V., Ardre

1673130

6362745 10 m

2015-10-14

NT

Ekese, Ardre

1672065

6363560 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius barbarorum

NT

Ekese, Ardre

1672736

6363006 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius barbarorum

NT

Ekese, Ardre

1672806

6362996 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius barbarorum

NT

Fridhem V., Ardre

1673237

6362629 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius caesiocinctus

VU

Ekese, Ardre

1672736

6363006 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius caesiocinctus

VU

Fridhem V., Ardre

1673209

6362624 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius fraudulosus

granrotspindling

VU

Ekese, Ardre

1672076

6363623 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius fraudulosus

granrotspindling

VU

Ekese, Ardre

1672073

6363591 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius fraudulosus

granrotspindling

VU

Ekese, Ardre

1672065

6363560 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius fraudulosus

granrotspindling

VU

Ekese, Ardre

1672380

6363256 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius fraudulosus

granrotspindling

VU

Ekese, Ardre

1672423

6363190 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius fraudulosus

VU

Fridhem V., Ardre

1673237

6362629 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius haasii

EN

Ekese, Ardre

1672086

6363641 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius haasii

EN

Ekese, Ardre

1672073

6363591 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius haasii

EN

Ekese, Ardre

1672065

6363560 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius haasii

EN

Fridhem V., Ardre

1673190

6362607 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius haasii

EN

Fridhem V., Ardre

1673237

6362629 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius haasii

EN

Fridhem V., Ardre

1673158

6362678 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius haasii

granrotspindling
gulsträngad fagerspindling
gulsträngad fagerspindling
gulsträngad fagerspindling
gulsträngad fagerspindling
gulsträngad fagerspindling
gulsträngad fagerspindling
gulsträngad fagerspindling

EN

Fridhem V., Ardre

1673130

6362745 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius infractus

bitterspindling

Ekese, Ardre

1672411

6363214 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius infractus

bitterspindling

Ekese, Ardre

1672736

6363006 10 m

2015-10-14
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Svampar

Cortinarius infractus

bitterspindling

Fridhem V., Ardre

1673237

6362629 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius odorifer

anisspindling

Ekese, Ardre

1672399

6363440 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius odorifer

anisspindling

Ekese, Ardre

1672306

6363550 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius odorifer

anisspindling

Ekese, Ardre

1672216

6363626 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius odorifer

anisspindling

Ekese, Ardre

1672082

6363535 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius odorifer

anisspindling

Ekese, Ardre

1672330

6363319 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius odorifer

anisspindling

Ekese, Ardre

1672392

6363300 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius odorifer

anisspindling

Ekese, Ardre

1672423

6363190 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius odorifer

anisspindling

Ekese, Ardre

1672736

6363006 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius odorifer

anisspindling

Fridhem V., Ardre

1673209

6362624 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius odorifer

anisspindling

Fridhem V., Ardre

1673130

6362745 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius percomis

kryddspindling

Fridhem V., Ardre

1673143

6362725 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius pseudoarcuatorum

VU

Fridhem V., Ardre

1673143

6362725 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius russeoides

NT

Ekese, Ardre

1672192

6363646 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius russeoides

NT

Ekese, Ardre

1672086

6363641 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius russeoides

NT

Ekese, Ardre

1672065

6363560 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius russeoides

NT

Ekese, Ardre

1672200

6363231 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius russeoides

NT

Ekese, Ardre

1672411

6363214 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius russeoides

NT

Fridhem V., Ardre

1673237

6362629 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius russeoides

NT

Fridhem V., Ardre

1673204

6362724 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius russeoides

Fridhem V., Ardre

1673130

6362745 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius salor

blå slemspindling

S

Ekese, Ardre

1672192

6363646 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius salor

blå slemspindling

S

Ekese, Ardre

1672076

6363623 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius salor

blå slemspindling

S

Fridhem V., Ardre

1673237

6362629 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius subgracilis

Ekese, Ardre

1672192

6363646 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius variecolor

kantspindling

Ekese, Ardre

1672380

6363256 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius variecolor

kantspindling

Fridhem V., Ardre

1673204

6362724 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius varius

klubbspindling

Ekese, Ardre

1672076

6363623 10 m

2015-10-14

S

NT
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Naturvårdsutlåtande
Naturcentrum AB

Bilaga B. 4c.
Svampar

Cortinarius varius

klubbspindling

Ekese, Ardre

1672392

6363300 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius varius

klubbspindling

Ekese, Ardre

1672411

6363214 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius varius

klubbspindling

Fridhem V., Ardre

1673204

6362724 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius venetus

olivspindling

Ekese, Ardre

1672256

6363278 10 m

2015-10-14

Svampar

Cortinarius violaceomaculatus

VU

Ekese, Ardre

1672200

6363231 10 m

2015-10-14

Svampar

Echinoderma echinacea

NT

Ekese, Ardre

1672192

6363646 10 m

2015-10-14

Svampar

Entoloma caesiocinctum

Fridhem V., Ardre

1673237

6362629 10 m

2015-10-14

Svampar

Hydnellum ferrugineum

Fridhem V., Ardre

1673143

6362725 10 m

2015-10-14

Svampar

Hydnum

Ekese, Ardre

1672806

6362996 10 m

2015-10-14

Svampar

Hygrophorus persicolor

Ekese, Ardre

1672082

6363535 10 m

2015-10-14

Svampar

Lactarius leonis

lejonriska

Fridhem V., Ardre

1673130

6362745 10 m

2015-10-14

Svampar

Lactarius sanguifluus

Vinriska

Fridhem V., Ardre

1673167

6362620 10 m

2015-10-14

Svampar

Ramaria flava

Fridhem V., Ardre

1673191

6362588 10 m

2015-10-14

Svampar

Russula queletii

krusbärskremla

Ekese, Ardre

1672192

6363646 10 m

2015-10-14

Svampar

Russula queletii

krusbärskremla

Fridhem V., Ardre

1673130

6362745 10 m

2015-10-14

Svampar

Sarcodon imbricatus

fjällig taggsvamp

Ekese, Ardre

1672065

6363560 10 m

2015-10-14

Svampar

Sarcodon imbricatus

fjällig taggsvamp

Ekese, Ardre

1672392

6363300 10 m

2015-10-14

Svampar

Sarcodon imbricatus

fjällig taggsvamp

Fridhem V., Ardre

1673204

6362724 10 m

2015-10-14

taggfjällskivling

S

dropptaggsvamp

S

NA

VU
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Bilaga B. 4d.
GRUPP

VETENSKAPLIGT ARTNAMN

SVENSKT NAMN

HOTKATEGORI

SKYDDSSTATUS

FYNDÅR

UPPGIFTSLÄMNARE

KOMMENTARER

FÅGLAR

Accipiter gentilis

duvhök

NT (nära hotad)

Rödlistad

1985-12-31,
2018-04-11 –
2018-06-18

Naturcentrum AB

Ett revir i anslutning till fastighetens östra kant. Tämligen sällsynt
på Gotland. Beståndet skattas till 150 par.

BEDÖMD PÅVERKAN
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
nationellt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
nationellt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
nationellt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
nationellt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
nationellt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
nationellt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
nationellt.
Stenbrytningen och efterbehandlingen kommer leda till att
lämpliga bohylor skapas vilket gynnar berguven.
Sprägningar, trafik och annan versksamhet i täkten kan
störa berguvarna, särsklit under kritiska perioder inför och
under häckningen.

FÅGLAR

Alauda arvensis

sånglärka

NT (nära hotad)

Rödlistad

2018-04-11 –
2018-06-18

Naturcentrum AB

Överflygande. Ca fem revir på jordbruksmarken norr om
fastigheten. Tillhör jordbrukslandskapet och häckar inte inom
fastigheten. Allmän art med ca 50 000 par på Gotland.

FÅGLAR

Anthus pratensis

ängspiplärka

NT (nära hotad)

Rödlistad

2018-04-11 –
2018-06-18

Naturcentrum AB

Överflygande. Inga häckningar inom Klinte Klintebys 1:5. Allmän art
med ca 3 500 par på Gotland.

FÅGLAR

Anthus trivialis

trädpiplärka

LC (utom fara)

Minskat med -50%

2018-04-11 –
2018-06-18

Naturcentrum AB

Allmän inom fastigheten. Häckar med ca 60 par, vara av ca 35 inom
brytområdet. Allmäna art med ca 15 000 par på Gotland.

FÅGLAR

Apus apus

tornseglare

VU (sårbar)

Rödlistad

2018-04-11 –
2018-06-18

Naturcentrum AB

Överflygande. Inga häckningar inom Klinte Klintebys 1:5. Allmän art
som häckar med ca 8 000 par på Gotland.

FÅGLAR

Aquila chrysaetos

kungsörn

NT (nära hotad)

Rödlistad och Fågeldirektiv

2018-04-11 –
2018-06-18

Naturcentrum AB

Födosöker inom fastigheten. Minst 4 olika individer observerade
under april-juni 2018. Häckar inte inom fastigheten.

FÅGLAR

Branta leucopis

vitkindad gås

LC (utom fara)

Fågeldirektiv

2018-04-11 –
2018-06-18

Naturcentrum AB

Överflygande. Inga häckningar inom Klinte Klintebys 1:5. På
Gotland är vitkindag gås en allmän art med ca 3 000 häckande par.

FÅGLAR

Bubo bubo

berguv

VU (sårbar)

Fågeldirktiv

2018-04-11

Naturcentrum AB

Ett aktivit revir centralt inom Klinte Klintebys 1:5. Flera
observationer i anslutning till Lilla Snögrinde-täkten.
Häckningsplats är okänd. 2018 var boplatsen inte placerade i
något av de två aktiva brotten. Arten är mycekt sällsynt på Gotland
och antalet par skattas till ca 13 stycken.

FÅGLAR

Caprimulgus europaeus

nattskärra

LC (utom fara)

Fågeldirektivet

2017-07-23 – 29
samt 2018-06-16

Naturcentrum AB

Totalt noterades ca 30 spelande individer. 10 av dessa inom
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
brytområdet, 10 inom övriga fastigheten och 10 strax utanför
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
fastigheten. En på Gotland allmän art med ca 1 800 häckande par. nationellt.

FÅGLAR

Circus pygargus

ängshök

EN (starkt hotad)

Rödlistad och Fågeldirektiv

2018-04-11 –
2018-06-18

Naturcentrum AB

Överflygande. Inga häckningar inom Klinte Klintebys 1:5. Mycket
sällsynt häckfågel på Gotland, ca 7 par.

FÅGLAR

Corvus corone

kråka

LC (utom fara)

Minskat med -50%

2018-04-11 –
2018-06-18

Naturcentrum AB

FÅGLAR

Crex crex

kornknarr

NT (nära hotad)

Fågeldirektivet

2012-07-04,
2018-04-11 –
2018-06-18

ArtDatabanken,
observatör Jan
Wärnbäck.
Naturcenterum AB

FÅGLAR

Cuculus canorus

gök

LC (utom fara)

Minskat med -50%

2018-04-11 –
2018-06-18

Naturcentrum AB

FÅGLAR

Delichon urbica

hussvala

VU (sårbar)

Rödlistad

2018-04-11 –
2018-06-18

Naturcentrum AB

FÅGLAR

Dendrocopos minor

mindre hackspett

NT (nära hotad)

Fågeldirektivet

1985-12-31

ArtDatabanken

FÅGLAR

Dryocopus martius

spillkråka

NT (nära hotad)

Rödlistad och Fågeldirektiv

2018-04-11 –
2018-06-18

Naturcentrum AB

FÅGLAR

Emberiza citrinella

gulsparv

VU (sårbar)

Rödlistad

2018-04-11 –
2018-06-18

Naturcentrum AB

FÅGLAR

Emberiza schoeniclus

sävsparv

VU (sårbar)

Rödlistad

2018-04-11 –
2018-06-18

Naturcentrum AB

FÅGLAR

Fringilla montifringilla

bergfink

LC (utom fara)

Minskat med -50%

2018-04-11 –
2018-06-18

Naturcentrum AB

ENDAST FYND
FYND I ÖVRIGA
FYND INOM
UTANFÖR
KLINTE
BRYTOMRÅDET
KLINTE
KLINTEBYS 1:5
KLINTEBYS 1:5
•

•

•

•

•

•

•

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
nationellt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
Överflygande. Inga häckningar inom Klinte Klintebys 1:5. En allmän
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
art som häckar med ca 3 000 par på Gotland.
nationellt.
Tillhör jordbrukslandskapet och häckar inte inom fastigheten. En
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
observation från brytområdet 2012. På grund av dålig
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
norggrannhetsangivelse är det osäkert om yndet faktiskt är från
nationellt.
brytområdet. Ca 600 häckande par på Gotland.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
5-7 häckningar inom fastigheten, vara av 2-3 inom planerat
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
brytområde. En allmän art med ca 1000 häckande par på Gotland.
nationellt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
Överflygande. Inga häckningar inom Klinte Klintebys 1:5. En allmän
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
art med ca 3 000 häckande par på Gotland.
nationellt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
Endast en äldre observation från 1985. Inga moderna fynd inom
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
fastigheten.
nationellt.
Två revir i eller i anslutning till fastigheten sommaren 2018. Ett av Ett av de två revirer riskerar att påverkas negativt i samband
dessa revir finns åtminstonde delvis inom planerat brytområde. På med avbaning. Bervarandestatus lokalt, regionalt eller
Gotland häckar ca 150 par.
nationellt påverkas inte.
Allmän inom fastigheten. Häckar med ca 35 par, vara av ca 25 inom Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
brytområdet. Arten är mycklet allmän på Gotland och beståndet
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
skattas till ca 30 000 par.
nationellt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
Två revir vid Stormyr. Häckar inte inom det planerade brytområdet.
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
Tämligen allmän art på Gotland, ca 2 000 par.
nationellt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
Förbifyttande. Inga häckningar inom Klinte Klintebys 1:5. Häckar
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
inte på Gotland.
nationellt.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

FÅGLAR

Gallinago gallinago

enkelbeckasin

LC (utom fara)

Minskat med -50%

2018-04-11 –
2018-06-18

Naturcentrum AB

FÅGLAR

Grus grus

trana

LC (utom fara)

Fågeldirektiv

2018-04-11 –
2018-06-18

Naturcentrum AB

FÅGLAR

Haliaeetus albicilla

havsörn

NT (nära hotad)

Rödlistad och Fågeldirektiv

2018-04-11 –
2018-06-18

Naturcentrum AB

FÅGLAR

Lanius collurio

törnskata

LC (utom fara)

Fågeldirektiv

2018-04-11 –
2018-06-18

Naturcentrum AB
Naturcentrum AB

FÅGLAR

Larus argentatus

gråtrut

VU (sårbar)

Rödlistad

2018-04-11 –
2018-06-18

FÅGLAR

Lullula arborea

trädlärka

LC (utom fara)

Fågeldirektiv

2018-04-11 –
2018-06-18

Naturcentrum AB

FÅGLAR

Luscinia luscinia

näktergal

LC (utom fara)

Minskat med -50%

2018-04-11 –
2018-06-18

Naturcentrum AB

FÅGLAR

Milvus milvus

röd glada

LC (utom fara)

Fågeldirektiv

2018-04-11 –
2018-06-18

Naturcentrum AB

FÅGLAR

Muscicapa striata

grå flugsnappare

LC (utom fara)

Minskat med -50%

2018-04-11 –
2018-06-18

Naturcentrum AB

FÅGLAR

Numenius arquata

storspov

NT (nära hotad)

Fågeldirektivet

1985-12-31

ArtDatabanken

FÅGLAR

Perdix perdix

rapphöna

NT (nära hotad)

Fågeldirektivet

1985-12-31

ArtDatabanken

FÅGLAR

Phoenicurus phoenicurus

rödstjärt

LC (utom fara)

Minskat med -50%

2018-04-11 –
2018-06-18

Naturcentrum AB

FÅGLAR

Phylloscopus trochiloides

lundsångare

NT (nära hotad)

Fågeldirektivet

2010-05-25 samt
2018-06-18

ArtDatabanken och
Naturcentrum AB

FÅGLAR

Prunella modularis

järnsparv

LC (utom fara)

Minskat med -50%

2018-04-11 –
2018-06-18

Naturcentrum AB

FÅGLAR

Pyrrhula pyrrhula

domherre

LC (utom fara)

Minskat med -50%

2018-04-11 –
2018-06-18

Naturcentrum AB

FÅGLAR

Regulus regulus

kungsfågel

VU (sårbar)

Rödlistad

2018-04-11 –
2018-06-18

Naturcentrum AB

FÅGLAR

Saxicola rubetra

buskskvätta

NT (nära hotad)

Rödlistad

2018-04-11 –
2018-06-18

Naturcentrum AB
Naturcentrum AB

FÅGLAR

Sturnus vulgaris

stare

VU (sårbar)

Rödlistad

2018-04-11 –
2018-06-18

FÅGLAR

Tringa glareola

grönbena

LC (utom fara)

Fågeldirektiv

2018-04-11 –
2018-06-18

Naturcentrum AB

FÅGLAR

Vanellus vanellus

tofsvipa

LC (utom fara)

Minskat med -50%

2018-04-11 –
2018-06-18

Naturcentrum AB

På kort sikt kan den lokala populationen påverkas svagt
Häckar med 8 par inom fastigheten, 2 av dessa inom brytområdet.
negativt. Efterbehandlingsplanen kommer på längre sikt
Bedöms inte påverkas av bryt- och efterbehandlingsplanen.
leda till att brytområdet blir mer gynnsammt för arten och
Tämligen allmän art på Gotland, ca 1000 par.
sannolikt öka den lokala populationen.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
Ett revir vid Stormyr. Häckar inte inom det planerade brytområdet.
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
Tämligen sällsynt på Gotland. Beståndet skattas till 150 par.
nationellt.
Födosöker i anslutning till Stormyr. Minst 4 olika individer
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
observerade under april-juni 2018. Häckar inte inom fastigheten.
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
Tämligen sällsynt häckfågel på Gotland. Beståndet skattas till ca 24
nationellt.
par.
Ett revir i östligaste delen av brytområdet. Tämligen allmän art på
Efterbehandlingen kommer på sikt leda till att lämpliga
Gotland. Det gotlänska beståndet skattas till ca 1 200 par.
häckningsmiljöer skapas och att arten därmed gynnas.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
Överflygande. Inga häckningar inom Klinte Klintebys 1:5. Häckar
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
med ca 3 000 par på Gotland.
nationellt.
På kortsikt bedöms brytplanen inte påverka den lokala
Ett revir vid Lilla Snögriinde-täkten, inom brytområdet. Häckar med beståndet. Efterbehandlingsplanen kommer leda till att
ca 300 par på Gotland.
trädlärkan gynnas genom att fler lämpliga häckningsmiljöer
skapas.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
Revir noterade utanför fastigheten. Inga häckningar inom
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
fastigheten. Allmän art på Gotland, ca 2 000 par.
nationellt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
Förbifyttande. Inga häckningar inom Klinte Klintebys 1:5. Mycket
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
sällsynt häckfågel på Gotland, endast enstaka häckningar.
nationellt.
Arten kommer sannolikt missgynnas av stenbrytningen och
Häckar med 3 par inom fastigeheten, vara av 2 inom det planerade den efterföljande efterbehandlingen. Artens bevarande
brytområdet. Allmän art på Gotland, ca 8 500 par.
status bedöms inte påverkas varken lokalt, regionalt eller
nationellt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
Endast äldre obserationer från 1985. Tillhör jordbrukslandskapet
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
och häckar inte inom området.
nationellt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
Endast äldre obserationer från 1985. Tillhör jordbrukslandskapet
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
och häckar inte inom området.
nationellt.
Arten kommer sannolikt missgynnas av stenbrytningen och
Häckar med 3 par inom fastigeheten, vara av 2 inom det planerade den efterföljande efterbehandlingen. Artens bevarande
brytområdet. Allmän art på Gotland, ca 3 000 par.
status bedöms inte påverkas varken lokalt, regionalt eller
nationellt.
2018-års häckningsplats kommer försvinna i samband med
Ett revir i nordligaste delen av fastigheten, delvis inom planerat
avbaning. Lämpliga häckningspålatser kommer finnas kvar
brytområde, sommaren 2018 samt en sjungande lundsångare
inom de deklar av fastigheten Klinte Klintebys 1:5 som inte
observerad 2010. Tämligen sällsynt häckfågel. Det gotlänska
påverkas av stenbrytningen. Viss risk för lokal påverkan.
beståndet skattas till ca 40 par.
Artens bevarande status bedöms inte påverkas varken
regionalt eller nationellt.
Arten kommer sannolikt missgynnas av stenbrytningen och
Häckar med 7 par inom fastigheten, vara av 6 inom planerat
den efterföljande efterbehandlingen. Artens bevarande
brytområde. Allmän häckfågel på Gotland, ca 2 000 par.
status bedöms inte påverkas varken lokalt, regionalt eller
nationellt.
Arten kommer sannolikt missgynnas av stenbrytningen och
Häckar med 5-7 par inom Klinte Klintebys 1:5, varav möjligen 3-4 den efterföljande efterbehandlingen. Artens bevarande
inom brytområdet. Allmän häckfågel på Gotland, ca 2 000 par.
status bedöms inte påverkas varken lokalt, regionalt eller
nationellt.
Arten kommer sannolikt missgynnas av stenbrytningen och
Häckar med 15-20 par inom fastigheten, vara av 7-8 inom planerat den efterföljande efterbehandlingen. Artens bevarande
brytområde. Allmän häckfågel på Gotland, ca 18 000 par.
status bedöms inte påverkas varken lokalt, regionalt eller
nationellt.
Passerande. Häckar ej inom Klinte Klintebys 1:5. Det gotländska
Efterbehandlingen kommer på sikt leda till att lämpliga
beståndet skattas till ca 800 par.
häckningsmiljöer skapas och att arten därmed gynnas.
Häckar med tre par strax utanför fastighetens nordligaste del. I
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
övrigr endast observationer av överflygande starar. Mycket allmän artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
häckfågel på Gotland, ca 35 000 par.
nationellt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
Förbifyttande. Inga häckningar inom Klinte Klintebys 1:5. Häckar
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
inte på Gotland.
nationellt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
Två till tre revir vid Stormyr. Häckar inte inom det planerade
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
brytområdet. Allmän häckfågel på Gotland, ca 4 000 par.
nationellt.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

GROD OCH
KRÄLDJUR

Coronella austriaca

hasseksnok

VU (sårbar)

Art- och habitatdirektiv

2010-talet

GROD OCH
KRÄLDJUR

Lissotriton vulgaris

mindre vattensalamander

LC (utom fara)

Fridlyst

2015-06-24

GROD OCH
KRÄLDJUR

Natrix natrix subsp.
gotlandica

gotlandssnok

NT (nära hotad)

Fridlyst

2015-06-24 samt
2017

INSEKTER

Andrena curvungula

blåklockesandbi

NT (nära hotad)

2004-06-29

INSEKTER

Anthophora retusa

svartpälsbi

VU (sårbar)

2008-06-15 samt
2018-06-11

INSEKTER

Hemistola chrysoprasaria

smaragdgrön lundmätare

EN (starkt hotad)

1969-07-05

INSEKTER

Leucorrhinia albifrons

pudrad kärrtrollslända

LC (utom fara)

Art- och habitatdirektiv

2018-06-11

INSEKTER

Lophinga achine

dårgräsfjäril

NT (nära hotad)

Art- och habitatdirektiv

2018-06-11 – 12

INSEKTER

Melitaea cinxia

ängsnätfjäril

NT (nära hotad)

2015-06-24

INSEKTER

Perizoma bifaciata

snedstreckad fältmätare

NT (nära hotad)

1969-07-16

INSEKTER

Phengaris arion

svartfläckig blåvinge

NT (nära hotad)

Art- och habitatdirektiv

2017-07-23 – 29

INSEKTER

Scolia hirta

hårig dolkstekel

NT (nära hotad)

Fridlyst

2018-06-12

INSEKTER

Zygaena filipendulae

sexfläckig bastardsvärmare

NT (nära hotad)

2017-07-23 – 29

INSEKTER

Zygaena lonicerae

bredbrämad
bastardsvärmare

NT (nära hotad)

2017-07-23 – 29

KÄRLVÄXTER

Buglossoides arvensis var.
arvensis

vit sminkrot

NT (nära hotad)

1993-01-01 - 1231

KÄRLVÄXTER

Carex hostiana

ängsstarr

NT (nära hotad)

2015-06-24

Per-Erik Eriksson
(Boende i Lilla
Snögrinde)

Efterbehandlingen kommer leda till att arealen lämpligt
Ett fynd några hundra meter väster om Snögrindebrottet. Fyndet är
habitat bilr betydligt större än idag och att arten därmed
belagt med foto.
gynnas.
Efterbehandlingen kommer leda till att flera större och
Naturcentrum AB
Ett fynd i vattensamling i ett äldre dagbrott.
mindre vattensamlingar skapas vilket bedöms gynna arten
kraftigt.
Efterbehandlingen kommer leda till att flera större och
Tre fynd inom fastigheten vara av ett inom planerat brytområde.
Naturcentrum AB
mindre vattensamlingar skapas och att arealen lämpligt
Arten är vanligt förekommande på Gotland.
habitat ökar vilket bedöms gynna arten.
ArtDatabanken,
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
Ett fynd väster om fastigheten Klinte Klintebys 1:5. Ej noterad
observatör Anders L.
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
inom sökt brytområde.
Nilsson
nationellt.
Svartpälsbi är inom fastigheten endast påträffad i direkt
Uppges i Segerlind
anslutning till de befintliga stenbrotten och verkar därmed
Ett äldre fynd från den norra täkten 2008 samt ett fynd från Lilla
2016. Naturcentrum
vara gynad av täktverksamheten. Stenbrytnigen och
Snögrinde-brottet 2018.
AB 2018
efterbehandlingen kommer att gynna artens lokala
population.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
ArtDatabanken,
Inga moderna fynd. Ett äldre fynd strax utanför fastigheten Klinte
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
observatör Göran Frisk Klintebys 1:5. Ej noterad inom sökt brytområde.
nationellt.
Efterbehandlingen kommer leda till att flera större och
En reproducerande population finns i den anlaggda
Naturcentrum AB
mindre vattensamlingar skapas vilket bedöms gynna arten
lakvattendammen i Lilla Snögrinde-brottet.
kraftigt.
Avverkning av skog och avbaning kommer att minska
arealen lämpligt habitat inom fastigheten. Nya habitat
Förekommer spritt inom hela fastigheten Klinte Klintebys 1:5 och kommer inte skapas vid efterbehandlingen. Sammantaget
unanför denna. 24 fyndplatser och totalt ca 130 individer
leder detta till viss negativ påverkan på den lokala
Naturcentrum AB
noterade i och i direkt anslutning till Klinte Klintebys 1:5. Fem av
populationen. Eftersom endast 5 av de 24 fyndplatserna
fyndplatserna finns inom det planerade brytområdet.
ligger inom det planerade brytområdet bedöms påverkan bli
liten. Artens regionala och nationella bevarandestatus
kommer inte att påverkas.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
Ett fynd norr om fastigheten Klinte Klintebys 1:5. Ej noterad inom
Naturcentrum AB
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
sökt brytområde.
nationellt.
ArtDatabanken,
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
obsevatörer Lennart
Inga moderna fynd. Ett äldre fynd strax utanför fastigheten Klinte
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
Cederholm / Ingvar
Klintebys 1:5. Ej noterad inom sökt brytområde.
nationellt.
Svensson
Kortsiktig negativ påverkan på den lokala populationen kan
inte uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar
Totalt gjordes åtta fynd inom fastigheten, fem av dessa från det
av fastigheten som inte berörs av den planerade
planerade brytområdet. Samtliga fynd gjordes sommaren 2017.
stenbrytningen. Erftersom den svartfläckig blåvinges
Arten är lokalt vanligt på Gotland. Svartfläckig blåvinge är till stor
Naturcentrum AB
habitat utgörs av öppna marker med gott om backtimjan
del beroende av backtimjan. Larvutvecklingen sker hos myror av
bedöms möjligheten till återetablering efter
släktet Myrmica. För att svartfläckig blåvinge ska kunna hysa en
återställningsarbeten i kalkbrottetsom som god. På sikt kan
population krävs att båda dessa arter förekommer.
återställningsplanen leda till att arealen gynnsamt habitat
för arten ökar jämfört med nuläget.
Ett fynd i kraftledningsgatan öster om Lilla Snögrind-brottet.
Efterbehandlingen kommer leda till att arealen lämpligt
Fyndet är inom det planerade brytområdet. Hårig dolkstekel flyger
Naturcentrum AB
habitat på sikt bilr betydligt större än idag och att arten
på öppna marker med riktillgång på blommor, bl.a. arterna
därmed gynnas.
backtimjan, axveronika och väddklint.
Brytplanen bedöms inte påverka artens bevarandestatus
Två noteringar från fasigheten gjordes sommaren 2017. Ej noterad
Naturcentrum AB
negativt lokalt, regionalt eller nationellt. Efterbehandlingen
inom sökt brytområde.
kan på sikt gynna arten.
Fyra noteringar från området gjordes sommaren 2017. Arten
förekommer på blomrika friska och torra marker. Även öppnare
blomrika buskmarker, t.ex. igenväxande hyggesmark på kalkrika
jordarter. Fjärilarna är ivriga blombesökare och besöker gärna röda
Brytplanen bedöms inte påverka artens bevarandestatus
och blåvioletta korgblommiga växter, t.ex. åkervädd Knautia
Naturcentrum AB
negativt lokalt, regionalt eller nationellt. Efterbehandlingen
arvensis, ängsvädd Succisa pratensis, väddklint Centaurea
kan på sikt gynna arten.
scabiosa, rödklint C. jacea, olika tistlar Cirsium spp. och
kungsmynta Origanum vulgare. Arten är lokalt vanligt på Gotland,
och förekomsten på Klinteområdet bedöms gynnas av de
återställningsåtgärder som föreslås.
ArtDatabanken,
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
Fyndplatsen ligger straxt SO om fastigheten Klinte Klintebys 1:5. Ej
observatör Gun
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
noterad inom sökt brytområde.
Ingmansson
nationellt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
Rödlistad art som är vanlig på Gotland men minskande i landet i
Naturcentrum AB
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
övrigt. Ej noterad inom sökt brytområde.
nationellt.
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KÄRLVÄXTER

Carex pulicaris

loppstarr

VU (sårbar)

2015-06-24

Naturcentrum AB

Allmän inom fasatigheten, både inom och utanför planerat
brytområde. Rödlistad art som är vanlig på Gotland men
minskande i landet i övrigt.

KÄRLVÄXTER

Cirsium acaule

jordtistel

NT (nära hotad)

2015-06-24

Naturcentrum AB

Allmän inom fasatigheten, både inom och utanför planerat
brytområde. Rödlistad art som är vanlig på Gotland men
minskande i landet i övrigt.

KÄRLVÄXTER

Dactylorhiza incarnata

ängsnycklar

LC (utom fara)

Fridlyst

2017-07-23 – 29

Naturcentrum AB

Skyddad art som är allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer
ovanlig i övriga landet.

KÄRLVÄXTER

Dactylorhiza incarnata var.
cruenta

blodnycklar

NA (ej tillämplig)

Fridlyst

2015-06-24

Naturcentrum AB

Skyddad art som är allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer
ovanlig i övriga landet. Ej noterad inom sökt brtområde.

KÄRLVÄXTER

Dactylorhiza incarnata var.
ochroleuca

vaxnycklar

NA (ej tillämplig)

Fridlyst

2017-07-23 – 29

Naturcentrum AB

Skyddad art som är allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer
ovanlig i övriga landet. Ej noterad inom sökt brtområde.

KÄRLVÄXTER

Dactylorhiza maculata

fläcknycklar

LC (utom fara)

Fridlyst

2015-06-24

Naturcentrum AB

Skyddad art som är allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer
ovanlig i övriga landet.

KÄRLVÄXTER

Epipactis atrorubens

purpurknipprot

LC (utom fara)

Fridlyst

2017-07-23 – 29

Naturcentrum AB

Skyddad art som är allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer
ovanlig i övriga landet.

KÄRLVÄXTER

Epipactis helleborine

skogsknipprot

LC (utom fara)

Fridlyst

2017-07-23 – 29

Naturcentrum AB

Skyddad art som är allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer
ovanlig i övriga landet.

KÄRLVÄXTER

Epipactis palustris

kärrknipprot

LC (utom fara)

Fridlyst

2017-07-23 – 29

Naturcentrum AB

Skyddad art som är allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer
ovanlig i övriga landet.

KÄRLVÄXTER

Gymnadenia conopsea

brudsporre

LC (utom fara)

Fridlyst

2015-06-24

Naturcentrum AB

Skyddad art som är allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer
ovanlig i övriga landet.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
nationellt. Bedöms ha en fortsatt gynnsam status i
Klintehamnsområdet även efter den utvidgade
kalkbrytning.en Möjligheten till återetablering av arten, efter
återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på
lång sikt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
nationellt. Bedöms ha en fortsatt gynnsam status i
Klintehamnsområdet även efter den utvidgade
kalkbrytning.en Möjligheten till återetablering av arten, efter
återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på
lång sikt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
nationellt. Bedöms ha en fortsatt gynnsam status i
Klintehamnsområdet även efter den utvidgade
kalkbrytning.en Möjligheten till återetablering av arten, efter
återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på
lång sikt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
nationellt. Bedöms ha en fortsatt gynnsam status i
Klintehamnsområdet även efter den utvidgade
kalkbrytning.en Möjligheten till återetablering av arten, efter
återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på
lång sikt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
nationellt. Bedöms ha en fortsatt gynnsam status i
Klintehamnsområdet även efter den utvidgade
kalkbrytning.en Möjligheten till återetablering av arten, efter
återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på
lång sikt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
nationellt. Bedöms ha en fortsatt gynnsam status i
Klintehamnsområdet även efter den utvidgade
kalkbrytning.en Möjligheten till återetablering av arten, efter
återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på
lång sikt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
nationellt. Bedöms ha en fortsatt gynnsam status i
Klintehamnsområdet även efter den utvidgade
kalkbrytning.en Möjligheten till återetablering av arten, efter
återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på
lång sikt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
nationellt. Bedöms ha en fortsatt gynnsam status i
Klintehamnsområdet även efter den utvidgade
kalkbrytning.en Möjligheten till återetablering av arten, efter
återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på
lång sikt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
nationellt. Bedöms ha en fortsatt gynnsam status i
Klintehamnsområdet även efter den utvidgade
kalkbrytning.en Möjligheten till återetablering av arten, efter
återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på
lång sikt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
nationellt. Bedöms ha en fortsatt gynnsam status i
Klintehamnsområdet även efter den utvidgade
kalkbrytning.en Möjligheten till återetablering av arten, efter
återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på
lång sikt.
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KÄRLVÄXTER

Gymnadenia conopsea
subsp. densiflora

KÄRLVÄXTER

Helianthemum nummularium
ljus solvända
subsp. nummularium

KÄRLVÄXTER

Hypochaeris maculata

KÄRLVÄXTER

praktsporre

NA (ej tillämplig)

Fridlyst

2017-07-23 – 29

Naturcentrum AB

NT (nära hotad)

2015-06-24

Naturcentrum AB

slåtterfibbla

VU (sårbar)

2015-06-24

Naturcentrum AB

Neottia nidus-avis

nästrot

LC (utom fara)

Fridlyst

2015-06-24

Naturcentrum AB

KÄRLVÄXTER

Neottia ovata

tvåblad

LC (utom fara)

Fridlyst

2015-06-24

Naturcentrum AB

KÄRLVÄXTER

Orchis mascula

Sankt Pers nycklar

LC (utom fara)

Fridlyst

2017-07-23 – 29

Naturcentrum AB

KÄRLVÄXTER

Pimpinella saxifraga subsp.
nigra

sammetsbockrot

EN (starkt hotad)

2013-06-10 samt
2018-06-11 – 12

Lars Fröberg och
Naturcentrum AB

KÄRLVÄXTER

Platanthera bifolia

nattviol

LC (utom fara)

2015-06-24

Naturcentrum AB

KÄRLVÄXTER

Polygala comosa

toppjungfrulin

VU (sårbar)

2015-06-24

Naturcentrum AB

KÄRLVÄXTER

Potamogeton coloratus

källnate

VU (sårbar)

2017-07-23 – 29

Naturcentrum AB

KÄRLVÄXTER

Primula farinosa

majviva

NT (nära hotad)

2017-07-23 – 29

Naturcentrum AB

KÄRLVÄXTER

Ranunculus polyanthemos

backsmörblomma

NT (nära hotad)

2015-06-24

Naturcentrum AB

KÄRLVÄXTER

Thalictrum simplex subsp.
simplex

vanlig backruta

NT (nära hotad)

2017-07-23 – 29

Naturcentrum AB

KÄRLVÄXTER

Thymus serpyllum

backtimjan

NT (nära hotad)

2017-07-23 – 29

Naturcentrum AB

KÄRLVÄXTER

Trifolium montanum

backklöver

NT (nära hotad)

2017-07-23 – 29

Naturcentrum AB

LAVAR

Alyxoria ochrocheila

orangepudrad klotterlav

NT (nära hotad)

2017-07-23 – 29

Naturcentrum AB

LAVAR

Reichlingia zwackhii

frostfläck

CR (akut hotad)

2017-07-23 – 29

Naturcentrum AB

Fridlyst

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
nationellt. Bedöms ha en fortsatt gynnsam status i
Skyddad art som är allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer
Klintehamnsområdet även efter den utvidgade
ovanlig i övriga landet.
kalkbrytning.en Möjligheten till återetablering av arten, efter
återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på
lång sikt .
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
Allmän inom fasatigheten, både inom och utanför planerat
nationellt. Bedöms ha en fortsatt gynnsam status i
brytområde. Rödlistad art som är vanlig på Gotland men
Klintehamnsområdet även efter den utvidgade
minskande i landet i övrigt. Bedöms kunna bevaras med aktuell
kalkbrytning.en Möjligheten till återetablering av arten, efter
brytplan.
återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på
lång sikt .
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
nationellt. Bedöms ha en fortsatt gynnsam status i
Rödlistad art som är vanlig på Gotland men minskande i landet i
Klintehamnsområdet även efter den utvidgade
övrigt. Bedöms kunna bevaras med aktuell brytplan.
kalkbrytning.en Möjligheten till återetablering av arten, efter
återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på
lång sikt .
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
Skyddad art som är allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
ovanlig i övriga landet. Ej noterad inom sökt brtområde.
nationellt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
Skyddad art som är allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
ovanlig i övriga landet. Ej noterad inom sökt brtområde.
nationellt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
nationellt. Bedöms ha en fortsatt gynnsam status i
Skyddad art som är vanlig i kalktrakter t ex Gotland, men ovanlig i
Klintehamnsområdet även efter den utvidgade
övriga landet.
kalkbrytningen Möjligheten till återetablering av arten, efter
återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på
lång sikt.
Viss negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte
uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar av
38 fyndplatser i och i direkt anslutning till fastgheten Klinte
fastigheten som inte berörs av den planerade
Klintebys 1:5. Totalt noterades ca 470 plantor. 16 av fyndplatsrna
stenbrytningen. Erftersom arten är störningsgynnand
och ca 150 av plantorna är inom det planerade brytområdet.
bedöms möjligheten till återetablering efter
återställningsarbeten i kalkbrottetsom som god.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
Skyddad art som är allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
ovanlig i övriga landet. Ej noterad inom sökt brtområde.
nationellt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
Rödlistad art som är vanlig på Gotland men minskande i landet i
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
övrigt. Ej noterad inom sökt brytområde.
nationellt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
Rödlistad art. Förekommer i Stormyr. Ej noterad inom sökt
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
brytområde.
nationellt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
Rödlistad art som är vanlig på Gotland men minskande i landet i
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
övrigt. Ej noterad inom sökt brytområde.
nationellt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
Rödlistad art som är vanlig på Gotland men minskande i landet i
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
övrigt. Ej noterad inom sökt brytområde.
nationellt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
Förekommer spritt vid Stormyr. Ej noterad inom sökt brytområde. artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
nationellt.
Allmän inom fasatigheten, både inom och utanför planerat
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
brytområde. Rödlistad art som är vanlig på Gotland men
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
minskande i landet i övrigt.
nationellt.
Enstaka fynd inom fastigheten. Ej noterad inom sökt brytområde. Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
Rödlistad art som är vanlig på Gotland men minskande i landet i
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
övrigt.
nationellt.
Tre fynd väster om Lilla Snögrinde-täkten, två utanför fastigheten Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
och ett inom det plaerade brytområdet. Rödlistad art som är vanlig artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
på Gotland men minskande i landet i övrigt.
nationellt.
På enbuske på kalhygge i västra kanten av fastigheten. Ej noterad
Eftersom växtplatsen ligger utanför planerat brytområde
inom sökt brytområde. Mycket sällsynt art som i Sverige enbart
bedöms den inte påverkas av den utvidgade
förekommer på Gotland.
stenbrytningen.
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LAVAR

Scytinium schraderi

skrynklig skinnlav

VU (sårbar)

2017-07-23 – 29

Naturcentrum AB

Ett fynd starx utanför fastigheten strax väster om Lilla Snögrindetäkten. Rödlistad art och sällsynt, störningsgynnad och troligen
starkt förbisedd art.

STORSVAMPAR

Albatrellus citrinus

gul lammticka

VU (sårbar)

2017-10-10

Naturcentrum AB

Enstaka fynd från såväl brytningsområdet som utanför.

STORSVAMPAR

Albatrellus subrubescens

lammticka

VU (sårbar)

2000-09-21

ArtDatabanken,
Lammtickan bildar mykorrhiza med tall. På Gotland förekommer
observatörer S.
svampen ofta i äldre betade barrskogar. Ej noterad inom sökt
Gutsén, H-G. Toresson brytområde.

STORSVAMPAR

Clavariadelphus truncatus

flattoppad klubbsvamp

NT (nära hotad)

2017-10-10

Naturcentrum AB

STORSVAMPAR

Cortinarius atrovirens

svartgrön spindling

VU (sårbar)

2017-10-10

Naturcentrum AB

STORSVAMPAR

Cortinarius barbaricus

blåfotad fagerspindling

VU (sårbar)

2017-10-10

Naturcentrum AB

STORSVAMPAR

Cortinarius barbarorum

–

NT (nära hotad)

2017-10-10

Naturcentrum AB

STORSVAMPAR

Cortinarius bovinus

–

VU (sårbar)

2017-10-10

Naturcentrum AB

STORSVAMPAR

Cortinarius caesiocanescens

duvspindling

VU (sårbar)

2017-10-10

Naturcentrum AB

STORSVAMPAR

Cortinarius caesiostramineus

blekspindling

NT (nära hotad)

2017-10-10

Naturcentrum AB

STORSVAMPAR

Cortinarius catharinae

blek fagerspindling

DD (kunskapsbrist)

2017-10-10

Naturcentrum AB

STORSVAMPAR

Cortinarius dionysae

Denises spindling

NT (nära hotad)

2017-10-10

Naturcentrum AB

STORSVAMPAR

Cortinarius elegantior

kungsspindling

NT (nära hotad)

2017-10-10

Naturcentrum AB

STORSVAMPAR

Cortinarius fraudulosus

granrotspindling

VU (sårbar)

2017-10-10

Naturcentrum AB

STORSVAMPAR

Cortinarius haasii

gulsträngad fagerspindling

EN (starkt hotad)

2017-10-10

Naturcentrum AB

STORSVAMPAR

Cortinarius meinhardii

äggspindling

NT (nära hotad)

2017-10-10

Naturcentrum AB

STORSVAMPAR

Cortinarius pseudoglaucopus violettrandad spindling

VU (sårbar)

2017-10-10

Naturcentrum AB

STORSVAMPAR

Cortinarius russeoides

–

NT (nära hotad)

2017-10-10

Naturcentrum AB

STORSVAMPAR

Cortinarius terpsichores

tallpraktspindling

VU (sårbar)

2017-10-10

Naturcentrum AB

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
nationellt.
Viss negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte
uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar av
fastigheten som inte berörs av den planerade
stenbrytningen.

•

•

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
nationellt.

Viss negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte
uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar av
fastigheten som inte berörs av den planerade
stenbrytningen.
Viss negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte
Enstaka fynd från såväl brytningsområdet som utanför. Bildar
uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar av
mykorrhiza med gran. Är vanlig på Gotland.
fastigheten som inte berörs av den planerade
stenbrytningen.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
Ej noterad inom sökt brytområde.
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
nationellt.
Viss negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte
Bildar mykorrhiza med barrträd i äldre kalkbarrskogar. Förekommer uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar av
framför allt på Gotland med spridda förekomster i Mellansverige. fastigheten som inte berörs av den planerade
stenbrytningen.
Viss negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte
Arten noterades endast inom brytningsområdet men då arten
uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar av
troligen är förbisedd är det troligt att den förekommer på fler
fastigheten som inte berörs av den planerade
platser inom och utanför Klinte Klintebys 1:5.
stenbrytningen.
Bildar mykorrhiza med tall på kalkrik mark i ängstallskog, mer sällan
ängsgranskog. Huvudsakligen i äldre kontinuitetsskog som inte
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
kalavverkats. Flest fynd är gjorda i Uppland och på Gotland. På
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
Gotland är denna art funnen på en rad lokaler och förefaller inte
nationellt.
vara alltför ovanlig. Ej noterad inom sökt brytområde.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
Ej noterad inom sökt brytområde.
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
nationellt.
Ett fynd i kraftledningsgatan som löper genom fastigheten. Ej
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
noterad inom sökt brytområde. Arten har endast några få kända
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
växtplatser i Sverige.
nationellt.
Viss negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte
Bildar mykorrhiza med tall och gran. Växer i kalktallskog och
uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar av
ängsgranskog på kalkrik mark och kan i vissa trakter vara relativt
fastigheten som inte berörs av den planerade
vanlig.
stenbrytningen.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
Ej noterad inom sökt brytområde.
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
nationellt.
Viss negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte
En mykorrhiza-svamp, som är knuten till gran. Vanligen växer den i
uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar av
djup barrmatta gärna i gamla myrstackar, i äldre ängsgranskog på
fastigheten som inte berörs av den planerade
kalkrik mark
stenbrytningen.
Tre fynd inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5, vara av ett inom
Viss negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte
planerat brytområde. En mycket sällsynt art som i landet har sin
uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar av
huvudsakliga utbredning på Gotland. Bildar mykorrhiza med tall
fastigheten som inte berörs av den planerade
och gran i luckig kalkbarrskog.
stenbrytningen.
Viss negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte
Bildar mykorrhiza med gran i ängsgranskog på kalkrik mark. Kan
uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar av
lokalt vara mycket vanlig och ibland förekomma även i yngre
fastigheten som inte berörs av den planerade
granskog på frisk kalkmark.
stenbrytningen.
En mycket sällsynt barrskogsart med några spridda förekomster i Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
mellersta Sverige och på Gotland. Ej noterad inom sökt
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
brytområde.
nationellt.
Viss negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte
Bildar mykorrhiza med gran och tall i örtrika kalkbarrskogar. Är
uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar av
tämligen vanlig på Gotland och östra Mellansverige.
fastigheten som inte berörs av den planerade
stenbrytningen.
Bildar mykorrhiza med tall i luckig kalkbarrskog. Enbart funnen på Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
Gotland och Öland. Förekommer inte inom sökt brytområde. Ej
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
noterad inom sökt brytområde.
nationellt.
Enstaka fynd från såväl brytningsområdet som utanför.
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Bildar mykorrhiza med gran och tall i kalkbarrskog. De flesta
fynden i landet är gjorda på Gotland där den förekommer i
betespräglade äldre kalkbarrskogar. Ej noterad inom sökt
brytområde.

STORSVAMPAR

Cortinarius violaceomaculatus –

VU (sårbar)

2017-10-10

Naturcentrum AB

STORSVAMPAR

Fibrodontia gossypina

penselskinn

DD (kunskapsbrist)

1977-09-01

ArtDatabanken,
Endast äldre fynd. Ej funnen inom planerat brytområde.
observatör S. Sunhede

STORSVAMPAR

Geastrum coronatum

mörk jordstjärna

NT (nära hotad)

2018-06-11

Naturcentrum AB

STORSVAMPAR

Hydnum albidum

vit taggsvamp

VU (sårbar)

2017-10-10

Naturcentrum AB

STORSVAMPAR

Hygrophorus cossus

ekvaxskivling

NT (nära hotad)

2017-10-10

Naturcentrum AB

STORSVAMPAR

Hygrophorus gliocyclus

slemringad vaxskivling

VU (sårbar)

2017-10-10

Naturcentrum AB

STORSVAMPAR

Leucopaxillus gentianeus

bittermusseron

NT (nära hotad)

2017-10-10

Naturcentrum AB

STORSVAMPAR

Oligoporus floriformis

rosetticka

VU (sårbar)

2000-09-21

ArtDatabanken,
observatörer S.
Endast äldre fynd. Ej funnen inom planerat brytområde.
Gutsén, H-G. Toresson

STORSVAMPAR

Perenniporia fraxinea

askticka

CR (akut hotad)

1977-09-17

ArtDatabanken,
Endast äldre fynd. Ej funnen inom planerat brytområde.
observatör S. Sunhede

STORSVAMPAR

Phellinus pini

tallticka

NT (nära hotad)

2015-06-24

Naturcentrum AB

STORSVAMPAR

Tricholoma ustaloides

mjölmusseron

NT (nära hotad)

2017-10-10

Naturcentrum AB

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
nationellt.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
nationellt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
Förekommer på kalkrikmark med intermediär störning. Påträffades
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
i kraftledningsgata norr om brytomårdet.
nationellt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
I Sverige är vit taggsvamp endast funnen i ett tjugotal kalktallskogar
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
på Gotland. Ej noterad inom sökt brytområde.
nationellt.
Inom fastigehten endast funnen inom planerat brytområde.
Negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte
Relativt vanlig i södra Sverige.
uteslutas.
Inom fastigheten endast funnen inom planerat brytområde. Bildar
Negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte
mykorrhiza med tall, ev. även med gran, på kalkrik mark i barrskog,
uteslutas.
helst kalktallskog.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
Nedbrytare i förna i kalkrik barr- och blandskog. I Sverige oftast i
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
kalkbarrskog. Ej noterad inom sökt brytområde.
nationellt.

•

•

•

•
•
•

•

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
nationellt.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
nationellt.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka
Rödlistad tallboende ticka som är tämligan allmän på Gotland.
artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller
Förekommer inte inom sökt brytområde.
nationellt.
Endaast funnen inom planerat brytområde. Finns spridd på Öland Negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte
och Gotland.
uteslutas.

•

•

•

•
•

Bilaga B. 4e

Kompletterande artinventering på fastigheten Klinte Klintebys 1:4
sommaren 2018.

Sammanfattning
Under ett par dagar i juni 2018 genomförde Naturcentrum AB på uppdrag av SMA
Mineral riktade inventeringar av svartpälsbi Anthophora retusa (VU) och
sammetsbockrot Pimpinella saxifraga subsp. nigra (EN) inom fastigheten Klinte

Klintebys 1:4 [anm. numera benämnt Klinte Klintebys 1:5], Gotland.
Inventeringarna syftade till att öka kunskapen om dessa båda arters förekomst
inom det aktuella området. Båda har tidigare observerats i området, svartpälsbiet
2008 och sammetsbockrot 2013, men då endast i något enstaka exemplar
vardera.
Vid inventeringen i juni 2018 hittades en hona av svartpälsbi i anslutning till
kalkbrottet vid Lilla Snögrinde. År 2008 hittades arten vid det norra av de två
brotten. Där kunde arten inte återfinnas trots noggrant eftersök 2018. Fyndet
visar dock att arten fortfarande har åtminstone en liten population i anslutning
till de befintliga brotten.
Sammetsbockrot hittades på sammanlagt 38 platser i och i direkt anslutning till
fastigheten Klinte Klintebys 1:4. Totalt noterades ca 470 plantor. Inom det
planerade brytområdet noterades sammetsbockrot på 16 platser med totalt ca
150 plantor, övriga fynd gjordes utanför brytområdet.
Samtliga växtplatser var i anslutning till störd mark så som sandiga
skogsbilvägar, stigar och i en kraftledningsgata. Majoriteten av fynden gjordes i
mittsträngen på två olika skogsbilvägar.
Utöver svartpälsbi och sammetsbockrot gjordes även 24 fynd av dårgräsfjäril
Lopinga achine (NT, N2000), ett fynd av den rödlistade stekeln hårig dolkstekel
Scolia hirta (NT), ett fynd av pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
(N2000) och ett fynd av mörk jordstjärna Geastrum coronatum (NT).
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Inledning
Inom fastigheten Klinte Klintebys 1:4 [anm. numera benämnt Klinte Klintebys 1:5]
planerar SMA Mineral att utöka kalkstensbrytning. I nuläget bryts kalksten i två mindre
brott i fastighetens nordliga och västliga delar. Inför den planerade utökningen har flera
naturvärdesinventeringar och riktade artinventeringar genomförts i området under
senare år (Hagström m.fl. 2018, Bohman m.fl. 2015, Segerlind 2016 och Fröberg 2013).
På grund av det omfattande inventeringsarbetet finns god kunskap om vilka särskilt
skyddsvärda arter som förekommer inom fastigheten och dess närmaste omgivningar.
Ett behov av specifika och kompletterande inventeringar har dock identifierats för några
få skyddsvärda arter och artgrupper. Dessa är svartpälsbi Anthophora retusa,
sammetsbockrot Pimpinella saxifraga subsp. nigra och häckande fåglar.
Svartpälsbi är rödlistat i kategorin Sårbar (VU) och underarten sammetsbockrot är
rödlistad i kategorin Starkt hotad (EN) (ArtDatabanken 2015). Sammetsbockroten har
sin huvudsakliga förekomst i Sverige just på Gotland med ca 15 av landets ca 20 kända
förekomster. Svartpälsbiet förekommer förutom på Gotland även runt Mälardalen, på
Öland och i Kalmar län.
Varken svartpälsbi eller sammetsbockrot har något formellt skydd i lagstiftningen.

Utmed kanten av kalkbrottet vid Lilla Snögrinde växer stora bestånd av bland annat
blåeld, gulreseda och vallmo. Denna typ av miljön är mycket lämplig för svartpälsbi.
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Tidigare fynd
Från fastigheten Klinte Klintebys 1:4 finns ett tidigare fynd vardera av svartpälsbi
(Segerlind 2016) och sammetsbockrot (Fröberg 2013). Svartpälsbi observerades 2008 i
den norra täkten. Sammetsbockrot noterades 2013 några hundra meter sydsydväst om
den norra täkten. Se figur 1.

Teckenförklaring
Fastighetsgräns
Planerat brytområde
Tidigare fynd
sammetsbockrot
svartpälsbi
250

0

250

500

750

1000 m

Figur 1. Tidigare fynd av sammetsbockrot och svartpälsbi från fastigheten Klinte Klintebys
1:4.

Utförande
Inventeringen genomfördes under den 11 och 12 juni 2018. Under dessa dagar
genomströvades hela fastigheten Klinte Klintebys 1:4. Svartpälsbi och sammetsbockrot
eftersöktes i hela området, men särskilt noga på de platser där de observerats tidigare
och i miljöer som bedömdes vara lämpliga för respektive art.
Svartpälsbi förekommer främst i anslutning till varma, torra och blomrika miljöer med
blottad, sandig mark (ArtDatabanken – artfaktablad 2013). Sådana miljöer förekommer
rikligast i anslutning till de två befintliga täkterna. Därför eftersöktes arten särskilt noga
i närheten av dessa.
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Sammetsbockrotens habitat är mindre noggrant beskrivet. Underarten är svår att skilja
från huvudarten vanlig bockrot Pimpinella saxifraga subsp. saxifraga. Sammetsbockroten
har sammetsludna blad och stjälkar samt en svart rot (ArtDatabanken – artfaktablad 2007)
vars inre blånar vid snitt. Försiktigt blottlades och rispades den översta delen på roten på en
planta per observerat bestånd för att kontrollera om den blånade. Vidare samlades 10 plantor
från olika bestånd in för kontrollbestämning av Mora Aronsson, ArtDatabanken.
Under både den 11 och 12 juni var eftermiddagarna varma och soliga och därmed
lämpliga för inventering av svartpälsbi. Inventering av sammetsbockrot är inte
väderberoende och kunde därför genomföras under hela fältdagarna.

Resultat
Svartpälsbi – Anthophora retusa
En hona av svartpälsbi hittades i ett stort bestånd av blåeld och som växte i Lilla
Snögrinde-brottets södra kant (figur 2).
Stora delar av de jordvallar som omger täkten är bevuxna med blåeld, resedaväxter,
vallmo, färgkulla och andra pollen- och nektarrika växter. Vallarna är solexponerade och
bidrar till att ett varmt och torrt mikroklimat skapas. Den blottade marken är lämplig för
svartpälsbin att gräva bohål i. Miljön runt täkten är på många sätt mycket lämplig för
svartpälsbi och andra vilda biarter.
Trots noggrant eftersök i den norra täkten och i övriga delar av inventeringsområdet
hittades inga fler svartpälsbin.
Fyndet i täkten vid Lilla Snögrinde visar att arten fortfarande har åtminstone en liten
population i anslutning till de aktiva brotten på fastigheten Klinte Klintebys 1:4.
Eftersom både årets fynd och det äldre fyndet har gjorts i direkt anslutning till de
befintliga täkterna, och att inga fynd har gjorts utanför dessa, kan man anta att det är
själva täktverksamheten som skapat livsmiljön för svartpälsbiet på Klinte Klintebys 1:4.

Hona av svartpälsbi som suger nektar på blåeld i södra kanten av Lilla Snögrinde-brottet,
2018-06-12.
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Utmed Snögrindetäktens södra kant växer stora bestånd av blåeld och resedaväxter på
upplagda vallar av kalkhaltig sand och grus. På dessa vallar hittades en hona av
svartpälsbi.
Sammetbockrot – Pimpinella saxifraga subsp. nigra
Totalt hittades 38 olika bestånd av sammetsbockrot spritt inom och i direkt anslutning
till fastigheten Klinte Klintebys 1:4 (figur 2). Det totala antalet plantor uppgick till ca 470
stycken.
Inom det planerade brytområdet hittades 16 bestånd med totalt ca 150 plantor. De
övriga 22 bestånden, med totalt 320 plantor hittades utanför brytområdet (figur 2).
Trots att arten inte eftersöktes aktivt utanför fastigheten gjordes ändå enstaka fynd
väster om väg 141. Sannolikt är arten spridd i ett större område runt Klintehamn.
Sammetsbockrot är att betrakta som allmänt förekommande i delar av fastigheten Klinte
Klintebys 1:4, både inom och utanför det planerade brytområdet.
Samtliga fynd gjordes på platser med tunt jordtäcke och där marken mer eller mindre
regelbundet påverkas av störningar. Majoriteten av fyndplatserna utgjordes av
mittsträngen och kanterna utmed skogsbilvägar, utmed stigar och längs en
kraftledningsgata. Växtplatserna var för det mesta soliga och mycket torra. Enstaka fynd
gjordes även i mer skuggiga miljöer, t.ex. där trädridåer skuggade skogsbilvägar.
Vanlig bockrot Pimpinella saxifraga subsp. saxifraga hittades inte under inventeringen,
varken inom brytområdet eller någon annanstans inom fastigheten.
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Mittsträngen på sandiga skogsbilvägar var den typiska växtplatsen för sammetsbockrot på
fastigheten Klinte Klintebys 1:4. På bilden anas ett tiotal plantor av sammetsbockrot, alla i
vägens mittsträng.
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Figur 2. 2018-års fyndplatser av sammetsbockrot (gula cirklar) och svartpälsbi (grön
cirkel) inom fastigheten Klintebys 1:4.

Övriga skyddsvärda arter
I samband med sökandet efter sammetsbockrot och svartpälsbi observerades ytterligare
fyra särskilt skyddsvärda arter som inte tidigare noterats från fastigheten Klinte
Klintebys 1:4, nämligen dårgräsfjäril Lopinga achine (rödlistad som NT och fridlyst),
pudrad kärrtrollslända Leucorrhina albifrons (fridlyst), hårig dolkstekel Scolia hirta
(rödlistad som NT och fridlyst) och mörk jordstjärna Geastrum coronatum (rödlistad
som NT) (figur 3).
Dårgräsfjäril hittades på sammanlagt 24 platser med totalt ca 130 individer. Fem av
fyndplatserna, sammanlagt 16 individer, hittades inom det planerade brytområdet. En
mycket stor del av fynden gjordes i gles till sluten skog med undervegetation av
örnbräken, diverse buskar och starr samt utmed skogskanter. Arten förekommer i ett
band över centrala Gotland och i ett begränsat område i Östergötland. Den är rödlistad
som Nära hotad (NT) och upptagen i bilaga 4 till EU:s artdirektiv, vilket innebär att den
är skyddad enligt artskyddsförordningen i Sverige.
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Dårgräsfjäril var en av de vanligaste fjärilsarterna i skogsmark inom Klinte Klintebys 1:4 i
mitten av juni 2018.
En population av pudrad kärrtrollslända hittades i den anlagda lakvattendammen i
västra delen av Lilla Snögrindetäkten (figur 3). Här observerades ett tiotal vuxna
sländor och även parning noterades. Detta visar att arten reproducerar sig på platsen.
Pudrad kärrtrollslända är inte rödlistad i Sverige men upptagen i bilaga 4 till EU:s
artdirektiv, vilket innebär att den är skyddad enligt artskyddsförordningen i Sverige.
En hårig dolkstekel hittades i kraftledningsgatan strax öster om Lilla Snögrindetäkten.
Fyndplatsen ligger inom det planerade brytområdet (figur 3). I Sverige förekommer
hårig dolkstekel i princip bara på Gotland där den är spridd över stora delar av ön. Den
lever i öppna och blomrika marker. Arten är rödlistad som Nära hotad (NT) och är
fridlyst.
Längst norrut i den kraftledningsgata som löper i nord-sydlig riktning genom
fastigheten hittades tre äldre fruktkroppar av mörk jordstjärna. Fyndplatsen ligger strax
utanför det planerade brytområdet. Arten är rödlistad som Nära hotad (NT) och
förekommer från Skåne till Dalarna men med en sydostlig tyngdpunkt i sin utbredning.
Mörk jordstjärna har de flesta av sina kända förekomster Gotland.
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Figur 3. Noterade fyndplatser för pudrad kärrtrollslända, hårig dolkstekel, dårgräsfjäril
och mörk jordstjärna inom fastigheten Klinte Klintebys 1:4.
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Sammanfattning
På uppdrag av SMA Mineral AB har Naturcentrum AB genomfört en häckfågelinventering inom
fastigheten Klinte Klintebys 1:4 [anm. numera benämnt Klinte Klintebys 1:5] under våren och
sommaren 2018. Inventeringens syfte har varit att utgöra underlag inför utvidgad kalkstensbrytning
inom fastigheten.
Fastigheten Klinte Klintebys 1:4 är drygt 220 hektar stor och utgörs av barrskogar i varierande ålder,
hyggen, öppna alvarmarker, en större agmyr (Stormyr) samt två befintliga kalkstenstäkter. Knappt
halva arealen, drygt 100 hektar, är planerat för utvidgad kalkstensbrytning.
Totalt noterades 86 olika fågelarter under inventeringen. För 53 av dessa konstaterades revir eller
häckning inom fastigheten. Inom det planerade brytområdet noterades revir av 38 olika fågelarter.
Naturvårdsverket har bedömt att fågelarter som är upptagna i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv, är
nationellt rödlistade eller som har minskat med minst 50 % mellan åren 1975 och 2005 bör ges
speciell uppmärksamhet vid tillämpningen av artskyddsförordningen (Naturvårdsverket 2009). Dessa
arter benämns i denna rapport som arter med skyddsstatus.
Av de revirhävdande fågelarterna inom fastigheten Klinte Klintebys 1:4 har 18 stycken skyddsstatus.
Inom det planerade brytområdet har revir av 14 arter med skyddsstatus identifierats. Flertalet av
dessa arter häckar med fler än 1000 par på Gotland årligen och är att betrakta som allmänna. Sex av
arterna häckar dock med färre än 300 par på Gotland och är att betrakta som nationellt eller
regionalt sällsynta. Dessa är duvhök, trana, berguv, spillkråka, trädlärka och lundsångare. För
samtliga, utom spillkråka, identifierades ett revir vardera. För spillkråka identifierades 2 revir.
För berguv, spillkråka, trädlärka och lundsångare noterades ett revir vardera inom det planerade
brytområdet.
Den planerade kalkstensbrytningen bedöms kunna ge effekter för de ovan nämnda sällsynta arter
som har revir inom det planerade brytområdet. Berguv och trädlärka är två arter som häckar i eller i
anslutning till såväl äldre som pågående bergtäkter. Främst för att täktverksamheten skapar lämpliga
häckningsplatser. Båda dessa arter kan komma att gynnas av den planerade klakstensbrytningen,
beroende på vilka åtgärder som vidtas i samband med efterbehandlingen av täkten.
Spillkråka och lundsångare är utpräglade skogsfåglar. Arealen skogsmark inom fastigheten kommer
att minska till följd av avbaning och kalkstensbrytning. Detta kan leda till att reviren för dessa arter
försvinner eller flyttas till de delar av fastigheten som inte berörs av täktverksamheten.
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Uppdrag
Naturcentrum AB har på uppdrag av SMA genomfört en häckfågelinventering inom fastigheten Klinte
Klintebys 1:4 [anm. numera benämnt Klinte Klintebys 1:5] strax öster om Klintehamn, Gotland.
Inventeringens syfte har varit att utgöra underlag inför utvidgad kalkstensbrytning inom fastigheten.
Fastighetsgränser och planerat brytområde framgår av figur 1. Inventeringen har genomförts enligt
revirkarteringsmetoden.

Figur 1. Fastigheten Klinte Klintebys 1:4. Röd linje markerar fastighetsgränsen och grön linje markerar
planerat brytområde. Häckfågelinventeringen har genomförts inom fastighetsgränsen.

Material och metoder
Inventeringen är en revirkartering av häckande fåglar 2018. Inventeringen var inriktad framför allt på
förekomsten av och förutsättningarna för arter som bör ges speciell uppmärksamhet vid
tillämpningen av Artskyddsförordningen enligt Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 2009). Det gäller
arter som rödlistade och arter som är upptagna i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv samt fågelarter som
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minskat med minst 50 % mellan 1975 och 2005 (Naturvårdsverket 2009). I denna rapport benämns
dessa arter som arter med skyddsstatus.
Kategorierna i den svenska rödlistan anger risken för utdöende i landet till följd av till exempel liten
utbredning, låg populationsstorlek eller minskande population. Även vanliga arter kan bli rödlistade
om bestånden minskar kraftigt. För de arter som är upptagna i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv ska bl.a.
"särskilda skyddsområden" upprättas (artikel 4). Direktivet föreskriver också att medlemsstaterna
utanför de skyddade områdena ska "sträva efter att undvika förorening och försämring av
livsmiljöer" (artikel 4.4).
Fåglar inventerades med hjälp av revirkarteringsmetoden (Bibby m.fl. 2000) under sammanlagt 13
besök mellan 11:e april och 18:e juni 2018 (tabell 1). Inventeringarna utfördes såväl dagtid som
nattetid beroende på syftet med respektive inventeringstillfälle.
Tabell 1. Datum, klockslag (avrundat till närmaste hel eller halv timme), väder och syfte för respektive
inventeringstillfälle.
Datum

Tid

Väder

Primärt syfte

11 apr

10:00-13:00

Klart med byig O vind, +2°C. Under eftermiddagen
omkring +10°C

Eftersök av rovfåglar, spettar
och rek av omr.

11 apr

18:00-21:00

Klart, svag till måttig O vind, +3°C

Eftersök av berguv

12 apr

06:00-14:00

Klart och vindstilla, -1°C. Senare måttlig O vind och
omkring +10°C.

Allmän revirkartering

12 apr

18:00-20:30

Klart och vindstilla, +4°C.

13 apr

06:00-09:00

4 maj

06:00-13:00

5 maj

05:00-09:00

6 maj

04:30-09:00

26 maj

04:30-12:30

27 maj

04:00-09:30

28 maj

04:00-09:30

16 juni

23:00-02:00

Klart och vindstilla, +11°C. Under natten tidvis dimmigt.

Eftersök av nattskärra

18 juni

05:00-10:00

Klart och svag S vind, +14°C. Snabbt ökande till
omkring +23°C

Eftersök av lundsångare

Eftersök av berguv

Klart och vindstilla, +1°C. Senare måttlig O vind och
+8°C
Klart och vindstilla, +2°C. Under dagen måttlig V vind
och +13°C.
Klart och vindstilla, 0°C. Under fm svag V vind och
+10°C
Klart och vindstilla, +2°C. Under fm svag V vind och
+11°C
Klart och svag S vind, +12°C, snabbt ökande till
omkring +25°C
Klart och svag S vind, +11°C, snabbt ökande till
omkring +22°C
Klart och vindstilla, +9°C. Senare svag till måttlig SO
vind och +22°C.

Allmän revirkartering
Allmän revirkartering
Allmän revirkartering
Allmän revirkartering
Allmän revirkartering
Allmän revirkartering
Allmän revirkartering

Observerade (sedda och hörda) fåglar markeras i fält på en ”besökskarta” med en kod för varje art
och beteende. Efter varje besök förs observationerna artvis över till en ”artkarta”. Efter det sista
besöket analyseras antal observationer på ”artkartorna”. Observationer av revirhävdande fåglar,
oftast sjungande hanar, från olika besök kommer då att vara ”klumpade” på vissa ställen. De platser
där upprepade observationer av revirhävdande fåglar gjorts bedöms som ett revir. Detta görs för
samtliga observerade arter och resulterar i en god bild av antalet revir för respektive art inom
inventeringsområdet.
Antalet revir av respektive art inom Klinte Klintebys 1:4 har jämförts med antal häckande par på
Gotland som helhet. Uppgifterna om antalet häckande par på Gotland är hämtade från Ottosson
m.fl. (2012) och avser läget 2008. Dessa antalsskattningar är schablonberäkningar grundade på den
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tillgängliga bakgrundsinformationen, och ger en så bra bild som det är möjligt att få av
storleksordningen på bestånden vid beräkningstillfället.
Inventeringsområdet, som är drygt 220 hektar stort, domineras av tallskogar i varierande ålder och
hyggen med fröträd. Skogsbestånden har i stor utsträckning varit betade för flera tiotals år sedan. Nu
har allt bete upphört och skogen brukas med konventionellt hyggesbruk. Centralt genom fastigheten
löper en kraftledningsgata i nord-sydlig riktning. I kraftledningsgatan och på mindre områden spritt i
fastigheten finns öppna gräs- och alvarmarker. Stormyr är en stor agmyr i fastighetens sydostligaste
del. Vidare finns det spridda små kärr runt om inom inventeringsområdet. Vid de första besöken i
april hade Stormyr extremt högt vattenstånd och utgjordes av en stor klarvattenyta. Senare på
säsongen torkade vattnet upp och i slutet av maj var Stormyr så gott som helt torrlagd. Denna
kraftiga uttorkning påverkade sannolikt häckningsframgången för änder, vadare och andra
våtmarksfåglar negativt.

Stormyr 11 april 2018. Myren hade extremt högt vatten under våren 2018.

Stormyr den 26 maj 2018. Redan 1,5 månader efter första besöket var Stormyr så gott som helt
torrlagd.
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Resultat
Totalt noterades 86 fågelarter under inventeringen. För 53 av dessa konstaterades revir inom
fastigheten Klinte Klintebys 1:4 och av dessa hade 38 arter revir inom det planerade brytområdet.
Övriga arter passerade eller uppehöll sig på fastigheten endast tillfälligt (tabell 2).
Av de revirhävdande arterna inom fastigheten har 20 stycken skyddsstatus (tabell 2 och bilaga 1).
Inom det planerade brytområdet noterades revir av 15 av dessa arter (tabell 2 och bilaga 1).

En av de två subadulta kungsörnar som tagit nattkvist i en frötall på ett hygge väster om Stormyr den
4 maj 2018. Något säkert revir av kungsörn påträffades inte under inventeringen.
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Tabell 2. Observerade fåglar inom fastigheten Klinte Klintebys 1:4. För de arter som har revir inom
fastigheten Klinte Klintebys 1:4 har antalet revir angivits inom fastigheten som helhet samt antal revir
inom det planerade brytområdet. Arter i kursiv stil gäller observationer utan häckningskriterier
(sträckande, förbiflygande, födosökande etc.) eller om hörda fåglar uppenbart befunnit sig utanför
fastigheten (t ex. kornknarr, näktergal). Fet stil markerar de arter som har revir inom fastigheten och
som har skyddsstatus.
Art
Grågås
Vitkindad gås
Gravand
Kricka
Gräsand
Vigg
Knipa
Fasan
Storskarv
Gråhäger
Röd glada
Havsörn
Ängshök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Kungsörn
Vattenrall
Kornknarr
Sothöna
Trana
Tofsvipa
Enkelbeckasin
Morkulla
Rödbena
Grönbena
Skogssnäppa
Fiskmås
Gråtrut
Skogsduva
Ringduva
Gök
Berguv
Nattskärra
Tornseglare
Göktyta
Spillkråka
Större hackspett
Trädlärka
Sånglärka
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka

Antal revir
totalt
2-3
3-4
2
1
1
1
1
1
2-3
8
2-3
3
3-4
20-25
40-45
5-7
1
30
2
5-6
1
55-60

Skyddsstatus1

Antal revir
brytområdet
0
0
0
1
0
0
0
0
2
1-2
0
7-10
18-20
2-3
1
10
1
2-3
1
30-35

Fågeldirektiv

Fågeldirektiv
NT, Fågeldirektiv
EN, Fågeldirektiv
NT

NT, Fågeldirektiv
NT, Fågeldirektiv
Fågeldirektiv
-50%
-50%

Fågeldirektiv

VU

-50%
VU, Fågeldirektiv
Fågeldirektiv
VU
NT, Fågeldirektiv
Fågeldirektiv
NT
VU
-50%
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Antal par på
Gotland2
1 500
3 000
1 500
300
4 000
400
10
3 000
10 300
100
2
24
7
150
600
420
50
200
600
1 000
150
4 000
1 000
6 000
1 900
0
300
2 500
3 000
3 000
15 000
1 000
13
1 800
8 000
140
250
2 500
300
50 000
4 500
3 000
15 000
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Ängspiplärka
Gulärla
Sädesärla
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Rödstjärt
Buskskvätta
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Dubbeltrast
Rödvingetrast
Ärtsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare
Lövsångare
Kungsfågel
Grå flugsnappare
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Trädkrypare
Törnskata
Nötskrika
Kaja
Kråka
Korp
Stare
Bofink
Bergfink
Grönfink
Grönsiska
Hämpling
Gråsiska
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Domherre
Stenknäck
Gulsparv
Sävsparv

2
13-15
7
45-50
3
35-40
50-55
7-8
1
7
3
40-45
1
200-220
15-20
3
35
7
25
5
1
8-10
3
40-45
7-8
3-4
5
5-7
32-35
2
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2
8-10
6
15-20
2
15-20
25-28
4
0
5
3
20
1
90-100
7-8
2
17-18
6
18-20
4
1
2-3
0
20-22
5-6
2-3
1-2
3-4
22-24
0

NT

-50%
-50%
-50%
NT

NT
VU
-50%

Fågeldirektiv

-50%
VU
-50%

-50%
VU
VU

1Fågelarter

3 500
85
8 500
4 000
2 000
24 000
2 000
3 000
800
52 000
3 500
25 000
500
10 000
4 000
9 000
16 000
40
130 000
18 000
8 500
20 000
12 000
25 000
3 000
1 200
3 000
5 000
3 000
230
35 000
60 000
0
12 000
2 000
6 500
5
900
400
2 000
400
30 000
2 000

som ingår i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv, är rödlistade i Sverige eller har minskat med minst 50 % under perioden 1975-2005
enligt Svensk häckfågeltaxering.
2Ottosson

m.fl. 2012. Fåglarna i Sverige – antal och förekomst. SOF, Halmstad.
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Häckande eller revirhävdande arter med skyddsstatus
Observationer och revir av häckande eller revirhävdande arter med skyddsstatus presenteras i text
nedan och med artvisa kartor i bilaga 1.
Duvhök. Tre observationer inom ett begränsat område i skogen på östra sidan. Vid två tillfällen
hördes duvhök varna. Detta ger, trots få iakttagelser, starka indicier om att det finns ett revir i
anslutning till fastigheten Klint Klintebys 1:4.
Trana. Ett par håller revir på Stormyr och ses och hörs regelbundet under maj och juni. På grund av
det höga vattenståndet i april har paret sannolikt misslyckats eller ej gått till häckning. Paret sågs vid
flera tillfällen födosöka tillsammans på Stormyr.
Tofsvipa. Västra delen av Stormyr hyser 2-3 par.
Enkelbeckasin. Omkring 10 olika individer bedöms hålla revir inom fastigheten. Stormyr och
kringliggande våtmarksmiljöer håller flest par men två revir identifierades på det större hygget strax
söder om norra täkten.
Gök. Arten är svårinventerad och rörlig under parningstid. Under början av maj hördes tre olika
individer, men tidsmässigt låg besöken precis när de första gökarna anlänt till Sverige. Vid besöken i
slutet av maj hördes sannolikt minst 6-7 olika sjungande fåglar. 5-7 häckningar bedöms ha
genomförts inom fastigheten och 2-3 av dessa var inom det planerade brytområdet.
Berguv. Baserat på obekräftade rykten gjordes en riktad inventeringsinsats för berguv den 11-12
april. Under denna period inventerades området, dels genom att lyssna efter spel och dels genom att
noggrant spana efter bohyllor på klippväggarna i de båda täkterna. Redan vid första kvällsbesöket
den 11 april upptäcks ett par som verkar födosöka i Lilla Snögrindetäkten. De sågs sitta bland
sprängmassorna i östra delen av täkten men flög ganska snart söderut och försvann in i den glesa
skogen. Inga fler iakttagelser gjordes under kvällen den 11 april. Den 12 april ropade hanen
regelbundet mellan 18:55 och 19:50. Honan svarar regelbundet på ungefär vart 4:e rop.
I samband med revirkartering den 5 maj hördes en berguv ropa några enstaka gånger vid 05-tiden.
Uven hördes avlägset norrut från Stormyr, något svårlokaliserat, men troligen omkring en km bort i
nordlig eller nordvästlig riktning, alltså i närheten av Lilla Snögrindetäkten. Trots regelbundet
eftersök i området runt Lilla Snögrindetäkten under maj gjordes inga fler observationer av arten.
Generellt föredrar berguven boplatser på klipphyllor men i tätare berguvsbestånd kan boet placeras
direkt på marken. Området runt Lilla Snögrindetäkten hyser ett aktivt revir men ingen säker häckning
har kunnat konstateras. Det är dock säkerställt att det inte finns något bo i någon av de befintliga
täkterna.
Nattskärra. Riktad inventering genomfördes under natten mellan den 16-17 juni. Förutsättningarna
var idealiska med klart och vindstilla väder. Trots att dimma tidvis svepte genom området under den
senare delen av inventeringsperioden mattades inte spelet av överhuvudtaget. Fastighetens östra del
inventerades i huvudsak till fots medan bil kunde användas i de västra och centrala delarna. Punkter
(röd med svart bård) markerar platser som avlyssnats minst 5 minuter (se bilaga 1). För att minimera
dubbelräkning har ungefärlig riktning till varje spelande individ tagits ut från respektive punkt. Dessa
riktningar har också ofta kunnat styrkas under förflyttningen mellan punkterna. Blå cirklar markerar
spelande individer och texten ”NA” markerar observerade, födosökande individer (se bilaga 1).
Sammanlagt noterades ca 30 spelande nattskärror inom eller i nära anslutning till
inventeringsområdet. Utöver dessa noterades minst 9 födosökande individer. Området hyser en
mycket stor population och biotopen är också mycket väl lämpad för arten. Revirtätheten verkar vara
så hög att normalt mindre lämpliga miljöer såsom täta barr- och barrblandskog hyser spelande
individer.
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Spillkråka. Inga bohål hittades men området hyser åtminstone 2 par. Revirstrid mellan tre individer
noterades den 12 april sydväst om Stormyr på äldre hygge. Observationerna är mycket spridda inom
området, men det bedöms som troligt att ett revir finns centralt på fastigheten och ett revir söder
om.
Trädlärka. Trots goda förutsättningar noterades bara en revirhävdande fågel, den 6 maj. Individen
sjöng i spelflykt på norrsidan av Snögrindetäkten under morgontimmarna. Inga fler iakttagelser
gjordes i inventeringsområdet. Observationen föranleder ändå att platsen bedöms som ett revir.
Trädpiplärka. Arten har en stor population inom fastigheten och bedöms som den näst vanligaste
arten efter lövsångare. Omkring 55-60 revir inom fastigheten och 30-35 av dessa inom brytområdet.
Järnsparv. Minst 7 revir där alla är inom brytområdet.
Rödstjärt. 3 revirhävdande fåglar varav 2 inom brytområdet.
Lundsångare. Inventerades under morgonen den 18 juni mellan 05:00-10:00. Området
genomströvades till fots längs befintliga vägar och stigar i huvudsak i områden som bedöms som
lämpliga för arten. I glesa populationer verkar lundsångaren föredra högstammig ädellövskog men
arten förekommer även i blandskog med god förekomst av löv. I täta populationer kan den även
uppträda i ren barrskog.
En individ hävdade revir och sjöng intensivt vid 06-tiden i ett begränsat område med högstammiga
lövträd längs en liten skogsväg i östra kanten av norra täkten. Fågeln sjöng oavbrutet och rörde sig på
båda sidor om skogsvägen, dels i den smala lövskogsridån öster om skogsvägen, men även i det
högstammiga barrdominerade partiet väster om vägen. Fågeln var mycket svår att följa, men vid
något tillfälle sågs den flyga västerut med vad som såg ut att vara föda eller möjligen bomaterial i
näbben.
Huvuddelen av de gotländska lundsångarna anlände vid månadsskiftet maj-juni under 2018. Det
bedöms som osannolikt att denna individ redan skulle ha kläckta ungar, men de observationer som
gjordes visar ändå på starka häckningsindicier med bland annat ett starkt revirhävdande beteende.
Kungsfågel. 15-20 revir identifierades inom fastigheten Klinte Klintebys 1:4, 7-8 av dessa låg inom det
planerade brytområdet.
Grå flugsnappare. Tre revir identifierades inom fastigheten Klinte Klintebys 1:4, 2 av dessa låg inom
det planerade brytområdet.
Törnskata. Endast tre observationer gjordes i området. En hane observerades den 26 maj i södra
delen av fastigheten, längs kraftledningsgatan samt en hane den 28 maj i nordligaste delen av
kraftledningsgatan. Dessa båda observationer kan mycket väl gälla flyttande individer. Den tredje
observationen gäller en varnande hane den 27 maj vid en hyggeskant i brytområdets östligaste del.
Denna observation bedömdes som ett revir.
Stare. Huvuddelen av observationerna gäller förbiflygande individer. Alldeles öster om norra täkten
häckar minst tre par i gamla bohål/håligheter i bl.a. i grov asp.
Domherre. Arten är svårinventerad på grund av att den är tystlåten och tillbakadragen under
häckningstid. 5-7 par varav möjligen 3-4 inom brytområdet. Observationer ofta i samband med
födosök och tystlåten förflyttning.
Gulsparv. 32-35 par varav 22-24 inom brytområdet. Arten trivs bra på hyggen och i gles barrskog
såväl som kraftledningsgator och bedöms ha en stor population inom fastigheten Klinte Klintebys 1:4.
Sävsparv. 2 revir (sjungande hanar) på norra sidan av Stormyr, inga observationer i övrigt.

12

Häckfågelinventering, Klinte Klintebys 1:4

Naturcentrum AB 2018-08-15

Tillfälligt besökande arter med skyddsstatus
Röd glada. Ett födosökande exemplar sågs flyga mot nordväst över kraftledningsgatan i norra delen
av fastigheten den 12 april. Inga revir inom fastigheten Klinte Klintebys 1:4.
Havsörn. Området runt Stormyr används sannolikt som jaktmarker av havsörnar. Under vårvintern
och våren 2018 var vattenståndet på myren exceptionellt högt och hela myren stod under vatten och
nivån nådde dessutom en bra bit in i den intilliggande skogen. Detta kan ha haft stor dragningskraft
på havsörn då det rastade gott om änder och gäss där. Senare under våren när vattnet sjunkit undan
användes framför allt västra delen av myren som motocrossbana vilket kan ha haft en störande
effekt på örnarna.
Totalt gjordes sex observationer av minst 4 olika individer mellan den 11 april och den 4 maj. De
flesta observationerna gjordes runt Stormyr. Inget revir kunde konstateras.
Kungsörn. Området används i första hand som jaktmarker och inget revir har kunnat konstateras.
Även av kungsörn gjordes totalt sex observationer av minst 4 olika individer. En observation
utgjordes av två stycken subadulta (3-4 år gamla) kungsörnar som tagit nattkvist i varsin frötall på ett
hygge söder om Stormyr.
Ängshök. En hona sträckte norrut utmed kraftledningen den 4 maj. Inga revir inom fastigheten Klinte
Klintebys 1:4.
Kornknarr. Spel hördes söder om fastigheten Klinte Klintebys 1:4 natten den 16-17 juni. Inga revir
inom fastigheten Klintebys 1:4.
Grönbena. Tre exemplar sågs och hördes spelflyga tillsammans över Stormyr i gryningen den 5 maj.
De uppehöll sig inom ett begränsat område strax norr och nordväst om ön i Stormyr. Tidsmässigt
sammanfaller observationen med grönbenans vårflytt och grönbenan spelar ibland under
flyttningen. Inga fler observationer gjordes under våren. Den sammantagna bedömningen är att
grönbena inte häckar inom fastigheten.
Tornseglare. Förekommer inte som häckfågel inom fastigheten, för de fåglar som noterats gäller i
samtliga fall födosökande individer. I maj sågs tornseglare vid fem tillfällen med sammanlagt nio
individer och i juni vid två tillfällen med sammanlagt fyra individer.
Sånglärka. 4-5 revir i jordbruksmarkerna norr om den norra täkten. I övrigt endast sträckande
individer observerade. Inga revir inom fastigheten Klinte Klintebys 1:4.
Kråka. Endast sporadiska observationer av förbiflygande individer och inget som indikerar häckning
inom fastigheten Klinte Klintebys 1:4.

Övriga observerade arter utan skyddsstatus
Sparvhök. Två exemplar sågs sträcka norrut den 12 april och dessa utgör de enda observationerna av
arten.
Ormvråk. Enstaka observationer av termikflygande exemplar men inga iakttagelser som tyder på
häckning i eller i direkt anslutning till fastigheten.
Vattenrall. Ett exemplar spelar på Stormyr natten den 16-17 juni. Ett revir vid Stormyr.
Sothöna. Ett par på Stormyr under april och inledningen av maj. I slutet av maj är myren i det
närmaste torr och sothönsen verkar inte finnas kvar. Inget konstaterat revir.
Morkulla. I samband med revirkarteringen stöttes totalt tre exemplar upp och vid
nattskärreinventeringen i juni noterades endast två spelflygande individer. 2 – 3 revir inom
fastigheten.
Rödbena. 2-3 par på Stormyr. Inga iakttagelser utanför myrområdet. Tre revir vid Stormyr.
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Skogssnäppa. 3-4 revir inom fastigheten, varav åtminstone två på Stormyr.
Skogsduva. Området hyser en relativt stor population av skogsduvor och i brist på boträd verkar
flertalet par häcka i håligheter längs täkternas bergväggar. 2-3 par ses regelbundet i Snögrindetäkten
och minst 3 par i den norra täkten.
Göktyta. Sex olika individer noterades i början av maj. Tidsmässigt sammanfaller observationerna
med göktytans vårflytt. Det är inte ovanligt att rastande fåglar sjunger innan de nått fram till
häckningsplatserna. Sannolikt var de spelande göktytorna flyttande fåglar som passerade
fastigheten. Under slutet av maj noterades inga göktytor vilket tyder på att inga häckningar
genomförts inom fastigheten.
Större hackspett 4-6 revir inom fastigheten varav 1-2 inom brytområdet.
Gulärla. En sträckande strax norr om Stormyr den 26 maj. Ingen häckning inom fastigheten.
Sädesärla Förhållandevis få observationer och ett revir i vardera täkt.
Trädgårdssångare. Tre revirhävdande individer inom fastigheten.
Svarthätta. 40 – 45 revir inom fastigheten varav ca 20 inom brytområdet.
Kaja. Enstaka överflygande fåglar. Ingen häckning konstaterad inom fastigheten.
Korp. Inga observationer som tyder på häckning inom området och de fåtal observationer som gjorts
gäller förbiflygande individer, ofta på hög höjd eller långt utanför området.
Grönfink. Endast en observation i området under hela inventeringsperioden.
Gråsiska. 25 sträckande den 13 april och 1 förbiflygande Stormyr den 4 maj. Ingen häckning inom
fastigheten.
Hämpling. 3-4 revir varav ett i respektive täktområde. Övriga observationer i kraftledningsgatan.
Mindre korsnäbb. Möjligen en handfull revir. I maj var fåglarna rörliga och svårbedömda, flera kullar
sågs under inventeringsperioden, men dessa kan mycket väl gälla kringstrykande flockar från andra
områden då de häckar tidigt på säsongen.
Större korsnäbb. En hane sågs den 4 maj. Ingen häckning inom fastigheten.

14

Häckfågelinventering, Klinte Klintebys 1:4

Naturcentrum AB 2018-08-15

Slutsats
Häckfågelfaunan inom de drygt 200 hektar som utgör fastigheten Klinte Klintebys 1:4 har en
artsammansättning och populationstätheter som är typisk för centrala Gotlands skogsmarker. Det
totala antalet häckande eller revirhävdande fågelarter inom fastigheten är 52 stycken. Av dessa har
18 stycken skyddsstatus. Inom det planerade brytområdet noterades totalt 38 arter varav 15 har
skyddsstatus.
Sex av arterna med skyddsstatus häckar med färre än 300 par årligen på Gotland, nämligen: duvhök
(ca 150 par), trana (ca 150 par), berguv (ca 13 par), spillkråka (ca 250 par), trädlärka (ca 300 par) och
lundsångare (ca 40 par) (Ottosson m.fl. 2012). De övriga skyddsklassade arterna häckar med mer än
1000 par på Gotland årligen (Ottosson m.fl. 2012) och är att betrakta som allmänna, på såväl Gotland
som i övriga Sverige. För dessa arter kommer den planerade täktverksamheten knappast påverka
arternas populationsstorlek, varken lokalt regionalt eller nationellt, och därmed inte försvåra
upprätthållandet av deras respektive bevarandestatus.
Duvhök och trana har ett revir vardera inom fastigheten Klinte Klintebys 1:4, men i båda fallen ligger
reviren utanför det planerade brytområdet.
Arterna berguv, spillkråka, trädlärka och lundsångare har ett revir vardera inom det planerade
brytområdet. Reviren av berguv och trädlärka observerades i och i anslutning till Lilla
Snögrindetäkten medan reviren av spillkråka och lundsångare båda var i skogsmarken söder och
öster om de båda befintliga täkterna.
Berguven är en sällsynt art som ofta etablerar revir i och i anslutning till såväl äldre som pågående
täkter. Bona placeras inte sällan i de stup och branter som bildas vid stenbrytningen. I Klintebys har
berguvarna inte byggt bo i själva täkterna men möjligen i omgivande marker.
Trädlärkan häckar i glesa skogar och olika typer av öppna miljöer, inte sällan i äldre täkter. På lång
sikt kommer den planerad stenbrytning inom Klinte Klintebys 1:4 sannolikt skapa lämpliga
häckningsmiljöer för trädlärka.
Spillkråka och lundsångare är båda knutna till skogsmark. Kortsiktigt kommer arealen äldre
skogsmark att minska i samband med avbaningen inför stenbrytning. Detta kan få till följd att reviren
av spillkråka och lundsångare försvinner från brytområdet. I den del av fastigheten där stenbrytning
inte är planerad, drygt 100 hektar, finns gott om lämpliga häckmiljöer för både spillkråka och
lundsångare. Förutsättningarna för att dessa arter ska finnas kvar inom fastigheten under och efter
brytningen är därmed goda.
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Bilaga 1.
Revirkartor för häckande arter med skyddsstatus
Kartorna i bilaga 1 visar revir för och observationer av de fågelarter med skyddsstatus som häckar
inom fastigheten Klintebys 1:4.
Revir är markerade med röda cirklar eller polygoner. Revirens storlek är schabloner och visar inte det
enskilda revirets exakta storlek eller form utan endast revirets ungefärliga placering.
Observationer markeras med följande symboler: sjungande individer markeras med en liten ring,
observationer av icke sjungande fåglar markeras med en artkod bestående av två bokstäver (t.ex. DH
= duvhök) och observationer av flygande fåglar markeras med en pil som visar flygriktning. Andra
symboler förklaras under respektive karta. Symbolernas färg markera inventeringsperiod: orange =
11-13 april, grön = 4-6 maj, gul = 26 -28 maj och blå = 16-18 juni.

Revirkarta för duvhök. Ett duvhöksrevir finns öster om fastigheten. Eventuellt går delar av reviret in i
fastighetens östra kant. ”m” efter artkoden betyder hanne.
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Revirkarta för trana. På Stormyr finns ett tranrevir. Det är oklart om paret lyckades med häckningen
sommaren 2018.
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Revirkarta för tofsvipa. Två till tre par tofsvipa håller revir i västra delen av Stormyr. Inom övriga delar
av fastigheten observerades några förbiflygande tofsvipor.
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Revirkarta för enkelbeckasin. Åtta revir av enkelbeckasin har identifierats på fastigheten Klintebys
1:4. Huvuddelen av populationen är koncentrerad till Stormyr. Två revir finns inom brytområdet.
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Observationskarta för gök. Det är svårt att bedöma antal revir och häckningar av då de inte bygger
egna bon eller föder upp sina egna ungar. Observationerna tyder på att 5-7 häckningar av gök skett i
eller i anslutning till fastigheten och att 2-3 av dessa skett inom brytområdet.
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Revirkarta för berguv. I anslutning till Lilla Snögrinde-täkten finns ett berguvsrevir. Varken boplats
eller ungar påträffades under inventeringen därför går det inte med säkerhet veta om paret lyckades
med häckningen eller ej 2018.
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Observationskarta för nattskärra. Observationerna utgörs till störst del av hörda spelande individer
(blå ringar) och till en mindre del sedda fåglar (artkoden). Observationerna är gjorda mellan den 1617 maj 2018. Utifrån observationerna bedöms det finnas ca 30 revir i och i anslutning till fastigheten
Klinte Klintebys 1:4, 10 av dessa bedöms vara inom det planerade brytområdet. Röda fyllda cirklar
markera platser där lyssningen efter spelande nattskärror har utförts.
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Observationskarta för spillkråka. Två revir har identifierats, ett som delvis berör det planerade
brytområdet och ett längre söder ut.
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Revirkarta för trädlärka. Trädlärka har ett revir i anslutning till Lilla Snögrinde-täkten.
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Revirkarta för trädpiplärka. Trädpiplärka är en av de talrikaste häckfåglarna inom fastigheten Klinte
Klintebys 1:4. Ca 60 revir har identifierats i eller i anslutning till fastigheten, 30-35 av dessa ligger
inom det planerade brytområdet.
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Revirkarta för järnsparv. Sju järnsparvsrevir har identifierats, av dessa ligger sex helt eller delvis inom
det planerade brytområdet.
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Revirkarta för rödstjärt. Tre rödstjärtsrevir har identifierats, två av dessa ligger inom det planerade
brytområdet.
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Revirkarta för lundsångare. Området enda lundsångarrevir ligger i fastighetens nordligaste del och
berörs delvis av det planerade brytområdet. Observationerna gjordes den 18 juni 2018.

29

Häckfågelinventering, Klinte Klintebys 1:4

Naturcentrum AB 2018-08-15

Revirkarta för kungsfågel. Kungsfågel häckar allmänt inom fastigheten och minst 15 revir
identifierades. 7-8 av reviren ligger inom det planerade brytområdet.
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Revirkarta för grå flugsnappare. Tre revir av grå flugsnappare har identifierats, två av dessa ligger
inom det planerade brytområdet.
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Revirkarta för törnskata. Ett revir och två passerande hannar av törnskata har observerats. Reviret
ligger inom det planerade brytområdet.
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Revirkarta för stare. Tre starhäckningar hittades i anslutning till fastighetens nordligaste spets. Alla
häckningsplatserna ligger på gränsen till brytområdet.
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Observationskarta för domherre. Eftersom domherre under häckningstid är tystlåten och
tillbakadragen är det svårt att avgöra antalet revir. Observationerna tyder dock på att det finns 5-7
revir inom fastigheten och att 3-4 av dessa ligger inom det planerade brytområdet.
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Revirkarta för gulsparv. Gulsparv är en mycket allmän fågel inom fastigheten Klinte Klintebys 1:4.
Antalet revir uppgår till 32-35 stycken. Av dessa bedöms 22-24 ligga inom det planerade
brytområdet.
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Revirkarta för sävsparv. Två sävsparvsrevir har identifierat i anslutning till Stormyr.
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1 Bakgrund
SMA Mineral AB har för avsikt att utöka täktverksamheten på Klinte Klintebys 1:4, se
figur 1 nedan. ÅF Infrastructure har fått i uppdrag av SMA Mineral att ta fram denna
trafikutredning som ett underlag till täktansökan. Utredningen beskriver
verksamhetens påverkan på den ca 4 km långa sträckan från täkten till hamnen i
Klintehamn när det gäller vägstandard och trafiksäkerhet.

Figur 1 Planerat brytområde för täkt
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2 Nuläge
Kartan i figur 2 nedan visar en orientering över området.

Figur 2 Orienteringskarta där Utfart S och N är södra respektive norra anslutningen från täkten

2.1 Väg 141/140
Väg 141/140 är på aktuell sträcka mellan anslutningen från täkten (nedan kallad Utfart
S) och Klintehamn av typen vanlig väg med ett körfält i vardera riktning. Sträckan har
en vägbredd på mellan 6-9 meter enligt Trafikverkets hemsida och den är som bredast
på väg 140 i anslutning till hamnen.
Väg 141/140 har på aktuell vägsträcka klassning BK1, vilket är den högsta
bärighetsstandarden. BK 1 medger en bruttovikt på fordon på 64 ton.
Hastighetsbegränsningen varierar mellan 40 och 80 km/h.
De flesta av byggnaderna utmed väg 141 ligger nära vägen, som minst ca 5 meter
från vägkant.
Bönders backe har den största lutningen ca 200-300 meter söder om korsningen med
väg 562. Lutningen uppgår här till ca 5-6% för att därefter avta till ca 3% nära
korsningen. Där lutningen är som störst och fastigheter ligger nära har väg 141
vägräcken av typen balkräcken i ca 100 meter, se figur 3 nedan. I korsningen mellan
väg 141 och väg 562 finns också vägräcke 60-70 meter längs väg 141, se figur 4
nedan. Samma korsning är reglerad med stopplikt för trafik söderifrån.
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Figur 3 Vägräcken längs Bönders backe

Figur 4 Vägräcke längs väg 141 i korsningen med väg 562

På väg 141 finns en busshållplats, Lilla Snögrinde, som trafikeras av linje 10 Burgsvik
– Klintehamn – Visby, se figur 5 nedan. Linjen har på vardagar sex avgångar i vardera
riktning. Hållplatsen har enligt uppgifter från Region Gotland enstaka påstigande per
dygn.
Skolskjutsens hållplatser på sträckan är Lilla Snögrinde, Mölner, Valle, Klinte Prästgård
och Valleängsvägen, se figur 5 nedan. För närvarande används endast Lilla Snögrinde
som skolskjutshållplats av ett barn medan övriga hållplatser inte används.
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Skolskjutsen trafikerar hållplatserna mellan klockan 8:30-9:00 på morgonen och
15:00-16:00 på eftermiddagen.

Figur 5 Buss- och skolskjutshållplatser

Det finns ingen separat gång- eller cykelbana utmed väg 141/140.
Utfart S från täkten mot väg 141, trafikeras idag av motsvarande typer av lastbilar
som är aktuella i framtiden för en utökad täktverksamhet.
Under tidsperioden 2000-2017 har elva trafikolyckor polis- och/eller sjukhusrapporterats på väg 141/140 mellan Utfart S och Lamellvägen. Åtta stycken av dessa
var singelolyckor, varav tre med måttligt skadade, fyra med lindrigt skadade och en
utan personskador. En olycka har skett mellan moped och motorfordon och gav
lindriga skador. En olycka har skett med ett parkerat fordon och gav måttliga skador.
En olycka skedde när ett motorfordon skulle svänga av vägen och gav lindriga skador.
De flesta olyckorna skedde där väg 141 och väg 561 möts samt i korsningen mellan
väg 140 och 141 och en skedde i korsningen väg 141/väg 562, se figur 6 nedan.
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Figur 6 Polis- och/eller sjukhusrapporterade olyckor under perioden 2000-2017

2.2 Väg 562
Väg 562 på aktuell sträcka mellan anslutningen från norra delen av täkten (nedan
kallad Utfart N) och väg 141 är av typen vanlig väg med ett körfält i vardera riktningen
och baserat på en mätning på ortofoto kan konstateras att den har en bredd på ca 56,5 meter.
Väg 562 har samma bärighetsstandard som väg 141, BK1.
Hastighetsbegränsningen varierar mellan 40 och 60 km/h.
Vissa av byggnaderna utmed väg 562 ligger nära vägen, som minst ca 5 meter från
vägkant.
På sträckan finns en busshållplats, Klintebys, som trafikeras av linje 51 Klintehamn –
Visby, se figur 5 ovan. Turtätheten är tre avgångar på morgon/förmiddag och tre på
eftermiddagen. Det saknas uppgifter om antal påstigande.
Skolskjutsens hållplatser på sträckan är Klinte Klintebys och Klintebys, se figur 5 ovan.
För närvarande används dessa hållplatser av två barn och skolskjutsen trafikerar
hållplatserna mellan klockan 8:30-9:00 på morgonen och 15:00-16:00 på
eftermiddagen.
Väg 562 har ingen separat gång- eller cykelbana.
Utfart N från täkten, mot väg 562, trafikeras idag av motsvarande typer av lastbilar
som är aktuella i framtiden för en utökad täktverksamhet.
Under tidsperioden 2000-2017 har inga trafikolyckor polis- och/eller
sjukhusrapporterats på väg 562 mellan Utfart N och korsningen med väg 141.
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2.3 Lamellvägen
Lamellvägen (sträckan från väg 140 fram till hamnens grind) är en kommunal väg som
idag hanterar trafik till och från hamnen. Vägen har ett körfält i vardera riktning och
baserat på en mätning på ortofoto kan konstateras att den har en bredd på ca 7,5-9
meter.
Lamellvägen har bärighetsstandarden BK1.
Hastighetsbegränsningen är 50 km/h.
En byggnad finns längs vägen och den ligger ca 11 meter från vägkant.
Lamellvägen har ingen separat gång- och cykelbana eller busshållplats.
Under tidsperioden 2000-2017 har inga polis- och/eller sjukhusrapporterade
trafikolyckor inträffat på aktuell sträcka på Lamellvägen.

2.4 Trafikmängder
I tabell 1 nedan presenteras trafikmängderna på olika vägavsnitt. Figur 7 visar var
trafikmätningarna är utförda. Vissa av mätpunkterna ligger utanför de studerade
sträckorna, men har använts som en uppskattning av trafikmängd för avsnitten mellan
de kända mätpunkterna. Trafikmängden anges i årsdygnstrafik (nedan ÅDT).
Punkt

Väg

ÅDT Fordon
(år)

ÅDT Tung
trafik

Andel tung
trafik

A

141 långt söder om
studerad sträcka

1080 (2014)

90

8%

B

141 öster om
Donnersgatan

1740 (2014)

160

9%

C

141 väster om
Donnersgatan

900 (2014)

110

12 %

D

140 långt norr om
studerad sträcka

2750 (2014)

210

8%

E

562 strax norr om
studerad sträcka

1140 (2016)

100

9%

Tabell 1 Trafikmängder hämtade från Trafikverkets hemsida
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Figur 7 Mätpunkter för trafikräkningar

Dagens trafikalstring från verksamheten är enligt uppgift från SMA Mineral i snitt ca 20
transporter per dygn. Då innefattas även den tomma transporten till täkten. Av dessa
ca 20 transporter går en större andel via Utfart N (väg 562) och resterande via Utfart
S (väg 141) då det beror på vilken täkt som används för brytning av kalksten.
Täkttransporterna utgör idag en stor andel av den tunga trafiken.
I praktiken sker transporterna inte jämnt fördelat under året utan i kampanjer, som
mest transporteras 4000 ton på en vecka vilket motsvarar 40 transporter per dygn och
två lastbilar går i skytteltrafik mellan klockan 07 och 16 antingen från norra eller södra
täkten med målpunkt hamnen.
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3 Nulägesanalys
De ca 20 transporter per dygn, som idag genereras av SMA:s täktverksamhet, i
enlighet med de tillstånd som finns, bedöms endast påverka väg 141/140 och 562
marginellt. Detta då de av det totala antalet fordon endast utgör en procent av
dygnstrafiken.

3.1 Trafiksäkerhet
Större delen av väg 141/140 bedöms inte användas av oskyddade trafikanter i någon
större utsträckning. Däremot är det önskvärt att hela sträckan är tillgänglig för de
oskyddade trafikanterna eftersom det inte finns några alternativa stråk att välja för de
som önskar transportera sig till fots eller med cykel. Då det inte finns någon gång- och
cykelbana hänvisas de oskyddade trafikanterna till vägrenen. På vissa sträckor finns
det ingen vägren. Sommartid förekommer det en del cykeltrafik, i första hand turister,
både på väg 141/140 och 562. En tydlig målpunkt är exempelvis fritidsområdet
Klinteberget. Detta sammantaget gör att trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är
relativt låg.
Stor del av sträckan mellan täkten och hamnen har en karaktär av landsväg medan
vissa avsnitt är bymiljö. Det finns ett antal punkter som är intressanta att studera
utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv, se figur 8 nedan. I fem av dessa, där bymiljön
framträder, bedöms att oskyddade trafikanter förekommer i lite större utsträckning
och i två ansluter täkttrafiken till det allmänna vägnätet. Motiven för valet av de åtta
punkterna beskrivs nedan i respektive analys av dagens situation.

Figur 8 Redovisning av hastigheter samt intressanta punkter ur trafiksäkerhetsperspektiv
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3.1.1 Väg 141/140
Nedan redovisas en beskrivning av de fyra punkter på väg 141 och punkten på väg
140 mer ingående, se punkt 1-5 i figur 8.
Vid punkt 1 går väg 141 i nordsydlig riktning. Trafiken från täkten angör idag väg 141
med en högersväng. En körspårsanalys visar att ett 24 meters ekipage inte kan
svänga höger utan att komma in på mötande trafiks körfält. Det bedöms dock inte
vara ett problem i nuläget då trafikmängden på sträckan och frekvensen av
täkttransporter är låg.
Hastighetsbegränsningen 80 km/h ger enligt Trafikverkets publikation Vägar och
gators utformning (nedan kallad VGU) ett krav på att siktsträckan ska vara ca 195
meter i båda riktningarna från en mätpunkt fem meter in på anslutande väg (Utfart S).
Trafikverket, som väghållare för väg 141, kan ge godkännande för ett lägre krav på
som minst ca 150 meters siktsträcka som mäts tre meter in på anslutande väg.
I punkt 1 bedöms sikten söderut uppfylla kraven ovan så länge vägens säkerhetszon, i
detta fall 5-6 meter från vägkant, hålls fri från skymmande vegetation. Den längre
siktsträckan på 195 meter uppfylls inte norrut. Siktsträckan försämras i och med att
vägen kröker något österut och släntkrönet på östra sidan om vägen är
siktskymmande. En studie på plats visar på en siktsträcka på 160 meter, 5 meter in på
anslutningsvägen, vilket är inom den siktsträcka som Trafikverket kan medge som
avsteg. Sammanfattningsvis innebär det att Trafikverket måste medge ett avsteg från
VGU för korsningen alternativt att åtgärder genomförs för att öka siktsträckan.
En översiktlig analys av sikten i korsningen mellan väg 141 och väg 562 (punkt 3)
visar att sikten till viss del är begränsad av vegetation. I punkt 2 och 3 vid Bönders
backe ligger husen nära väg 141 och det medför att boende i viss mån vistas på eller i
närheten av vägen. Det är vid dessa punkter vägräcke på båda sidor av vägen och
husen ligger under vägnivå, se figur 3 ovan. De oskyddade trafikanterna kan på
sträckan med vägräcken inte nyttja vägrenen eftersom den är mycket smal/obefintlig
och vägräckena gör att de måste använda körbanan vilket kan upplevas otryggt vid
samspel med andra trafikslag, se figur 9 nedan. Fordonstrafiken har dock en
hastighetsbegränsning på 40 km/h och söder om vägräckena öppnas möjligheten att
nyttja vägrenen igen, se figur 10 nedan. Även om vägrenen i sig inte är så bred finns
det friytor utanför vägrenen som gör att de oskyddade trafikanterna inte är så trängda
som på sträckor som har vägräcken. En del av de oskyddade trafikanter som har
målpunkt Klinteberget korsar vägen i punkt 3 och rör sig längs med vägen i punkt 2.
Att avsnitten vid räckena är smala är problematiskt för de oskyddade, dock rör det sig
om korta sträckor.
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Figur 9 Vägräcken vid Bönders backe

Figur 10 Bönders backe söder om vägräckena
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I punkt 4 vid Klinte kyrka finns ett antal fastighetsanslutningar relativt tätt och det kan
finnas svårigheter med sikten vid utfart mot väg 141 med anledning av vegetation och
kurvor, se figur 11 och 12 nedan. Sommartid är miljön mer inbäddad i grönska än
bilderna visar. Besökare till kyrkan kommer antingen från väg 141 eller väg 561, då
den största parkeringen och församlingshemmet ligger öster om kyrkan bedöms de
flesta besökare angöra från öster via väg 561. Det medför att det inte bedöms befinna
sig oskyddade trafikanter utmed väg 141 i någon större utsträckning, däremot bör
tillgängligheten för oskyddade trafikanter beaktas. Att fastighetsanslutningarna ligger
så pass tätt gör att avsnittet har en karaktär av bymiljö vilket inte helt matchar med
den gällande hastighetsbegränsningen 60 km/h.

Figur 11 Vintrig miljö i punkt 4, riktning mot kyrkan

Figur 12 Kurva på väg 141 vid Klinte kyrka, i riktning mot öster

Vid punkt 5 finns en passage för oskyddade trafikanter av väg 140. Punkten är
intressant ur ett trafiksäkerhetsperspektiv dels eftersom passagen ger en styrd ström
av gående och cyklister som har start respektive målpunkter öster/väster om väg 140
men också för att den är belägen i en kurva, se figur 13 nedan. Passagen är idag
utformad med en refug som möjliggör för oskyddade trafikanter att passera ett körfält
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åt gången, se figur 14 nedan. Utformningen med refug och vägmärke bedöms som
acceptabel ur ett trafiksäkerhetsperspektiv utifrån den skyltade hastigheten 60 km/h.
För att få god trafiksäkerhet vid 60 km/h skulle passagen för gående och cyklister
behöva utformas planskilt. En sådan lösning bedöms dock inte vara
samhällsekonomiskt lönsam då kostnaderna är höga och både antalet fordon och
oskyddade trafikanter bedöms vara relativt få.

Figur 13 Kurva innan gång- och cykelpassage på väg 140 i riktning mot hamnen

Figur 14 Gång- och cykelpassage på väg 140
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3.1.2 Väg 562
I punkt 6, se figur 8 ovan, ligger Utfart N och trafiken från täkten gör idag en
vänstersväng ut på väg 562. Vid hastighetsbegränsningen 60 km/h är kravet på
siktsträckan ca 135 meter från en mätpunkt fem meter in på anslutande väg (Utfart
N). Väghållaren/Trafikverket kan dock godkänna som minst ca 105 meter från en
mätpunkt tre meter in på anslutande väg.
I punkt 6 är sikten österut fem meter in på Utfart N delvis skymd av ett nätstängsel,
dvs sikten i korsningen bedöms vid en översiktlig analys inte uppfylla siktkraven, se
figur 15 nedan. Det innebär att en åtgärd krävs för att uppfylla kraven alternativt att
Trafikverket accepterar ett avsteg. I de fall Trafikverket accepterar avsteg så uppfylls
kravet på 135 meter tre meter från korsningen. Samma resonemang som ovan om
avsteg gäller för sikten västerut fem meter in på anslutande väg då den är något
skymd av trädlinjen. Även här uppfylls en siktsträcka på över 135 meter tre meter in
på Utfart N.

Figur 15 Sikten österut fem meter in på Utfart N

I punkt 7 ligger ett större antal hus nära väg 562 vilket ger karaktären bymiljö. Det
medför också att boende i större utsträckning vistas på eller i närheten av vägen, se
figur 16 nedan. På sommaren inramas gaturummet av täta häckar och kan därför
upplevas trängre och på sträckan finns endast smal eller ingen vägren vilket gör att
oskyddade trafikanter delvis rör sig i körbanan. Hållplatsen Klintebys ligger även här,
som trafikeras både av linjetrafik och skolskjuts, se figur 17 nedan. Hållplatserna
medför också att gående vistas på vägen. Hastighetsbegränsningen på 40 km/h ger
dock en god trafiksäkerhet trots att oskyddade vistas på vägen.
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Figur 16 Vintrig vägmiljö i punkt 7

Figur 17 Vintrig miljö i punkt 7 med hållplats Klintebys

3.1.3 Bönders backe och korsningen väg 141/ väg 562
I punkt 2 och 3 finns Bönders backe. Backens lutning kan framförallt vintertid, då
vägarna inte saltas på Gotland, upplevas problematisk. En analys har utförts kopplat
till backens lutning och som underlag har en laserscanning från Lantmäteriet, ett
ortofoto samt Google Street View använts.
Enligt VGU tillåts lutningar på upp till 6% på sträckor när nya vägar projekteras och
väghållaren kan godkänna upp till 8% lutning. Bönders backes lutning på ca 5-6%
uppfyller därmed kraven. Vilplanet innan en korsning ska enligt VGU vara mindre än
2,5%, vilket Bönders backe inte uppfyller med ca 3-3,5% nära korsningen mellan väg
141 och väg 562. Efter väghållarens godkännande kan dock lutningar upp till 3,5%
tillåtas, vilket innebär att nuvarande lutning rent trafiktekniskt har en acceptabel
standard.
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Huvudriktningen genom korsningen, det vill säga väg 562/141 har en lutning på
mindre än 1% och ligger klart under kraven i VGU. Detta då kraven på lutning i
korsning är under eller lika med 2,5% med möjlighet för godkännande av väghållaren
upp till 3,5%. Sammanfattningsvis så bedöms korsningen ha en acceptabel standard
när det gäller lutningar. Den problematik som tidigare beskrivits för oskyddade
trafikanter gäller dock även i korsningen. På delen som har vägräcke finns en smal
kantstensförsedd yta som kan användas av oskyddade vilket förbättrar trafiksäkerhet.
Även i korsningen är hastighetsbegränsningen 40 km/h varför trafiksäkerheten för
oskyddade sammantaget bedöms som acceptabel.

3.1.4 Olycksstatistik
För att ytterligare göra en avstämning av trafiksäkerheten har i avsnitt 2 redovisad
olycksstatistik studerats ytterligare. Av de åtta singelolyckor som skett på väg
141/140 är sex olyckor halk- och/eller hastighetsrelaterade och två är föranledda av
förarmisstag.
Av de sex halk- och/eller hastighetsrelaterade singelolyckorna kan endast två, de som
skett vid korsningen väg 141/väg 561 vid Klinte kyrka, delvis härledas till vägens
utformning. Även de två olyckorna av annan typ än singelolycka (moped-motorfordon
respektive parkerat fordon), som skett på platsen kan härledas till kurvans radie i
kombination med för hög hastighet. De senare två olyckorna är de enda längs hela
vägsträckan där oskyddade trafikanter varit inblandade.
De återstående två singelolyckorna kan inte kopplas till vägens utformning och skick
utan beror på förarens beteende. Totalt sett bedöms inte vägsträckan vara speciellt
olycksdrabbad.

4 Täktverksamheten
Täktverksamhet bedrivs av SMA Mineral AB på Klinte Klintebys 1:4. SMA Mineral
önskar utöka täktverksamheten med ytterligare 805 kton per år i förhållande till
nuvarande tillstånd på 95 kton per år, vilket innebär en total volym på 900 kton per
år. Transporterna från verksamheten kommer att gå till hamnen i Klintehamn. I den
planerade verksamheten ingår utlastning av krossat bergmaterial och transport av
material med lastbilar.
I tabell 2 nedan redovisas vad nuläget samt önskad volymökning inom täkten innebär
för trafikalstringen. Transporterna till och från kalkstentäkten planeras ske mellan
klockan 06 och 22 med undantag för perioden 15 juni – 15 augusti då transporterna
planeras ske mellan klockan 06 och 18. Nedanstående totalt antal trafikrörelser
omfattar transporten både till och från täkten, endast från täkten med last.

Volym

Produktion Fordon
Nyttolast Antal
Totalt antal
Bruttovikt
uttransporter* trafikrörelser*
kton/år

Nuläge, 95 kton/år
Ansökt volym 900 kton/år

ton
95
900

ton
64
64

antal/dygn
40
40

antal/dygn
10
100

Tabell 2 Trafikalstring *) 220 dygn/år

En uttagsvolym på 900 kton per år ger en ökning med 180 transporter till ca 200
transporter som belastar transportvägen från täkten. I praktiken innebär det att tre till
fyra lastbilar går i skytteltrafik mellan täkten och hamnen.
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4.1 Alternativa vägval
Under arbetets gång har alternativa transportvägar till/från täkten diskuterats.
Alternativ 1 innebär huvudsaklig utfart från täkten via Utfart S, vidare transport på väg
141 och 140 för att sedan nå hamnen via Lamellvägen. Samma vägsträckning används
tillbaka till täkten.
Alternativ 2 innebär huvudsaklig utfart från täkten via Utfart N, vidare transport på
väg 562, 141 och 140 för att på samma sätt som för alternativ 1 nå hamnen via
Lamellvägen. Samma vägsträckning används tillbaka till täkten.
Alternativ 3 är en kombination av de tidigare alternativen, där utfart från täkten sker
via Utfart N, vidare transport på väg 562, 141, 140 och Lamellvägen. Tillbaka till
täkten är dock vägsträckningen Lamellvägen, väg 140 och 141 för att nå täkten via
Utfart S.

5 Konsekvenser av utökad verksamhet
5.1 Trafikalstring
I tabell 3 nedan redovisas påverkan på respektive väg av utökad täktverksamhet.
Vissa av mätpunkterna ligger utanför de studerade sträckorna, se figur 7 ovan, men
har använts som en uppskattning av trafikmängd för avsnitten mellan de kända
mätpunkterna.
Punkt

Väg

Framtida
fordon/dygn,
Alt 1 (antal
tung trafik)

Framtida
fordon/dygn,
Alt 2 (antal
tung trafik)

Framtida
fordon/dygn,
Alt 3 (antal
tung trafik)

A

141

1260 (270)

1080 (90)

1170 (180)

B

141 öster om
Donnersgatan

1920 (340)

1920 (340)

1920 (340)

C

141 väster om
Donnersgatan

1080 (290)

1080 (290)

1080 (290)

D

140

2930 (390)

2930 (390)

2930 (390)

E

562

1140 (100)

1320 (280)

1230 (190)

Tabell 3 Trafikalstring kopplat till respektive vägvalsalternativ var av 200 fordon/dygn alstras från
SMAs verksamhet

Den ökade trafiken från täktverksamheten ger en procentuell ökning av totalt antal
fordon på de studerade vägarna på mellan 7 och 20 %. Ökningen utgörs av tunga
transporter vilket ger en framtida generell andel tung trafik på mellan 13 och 21 %. I
punkt C blir andelen tung trafik 26 %. Anledningen till den höga andelen är att det
totala antalet fordon är mycket lägre på just detta avsnitt än på de andra. Att en lite
större väg som har som funktion att förbinda orter eller en gata som förbinder
stadsdelar i en lite större ort, har en andel tung trafik på ca 10-15 % är inte ovanligt.
Vägar, både i städer och på landsbygd, som har en uppsamlande funktion kan utifrån
sin standard normalt hantera en trafikmängd på ca 2000 fordon per dygn, vilket också
bedöms gälla för väg 140, väg 141 samt väg 562. Inte heller korsningarna utmed
sträckan bedöms ha några problem att kapacitetsmässigt hantera trafikökningen.
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5.2 Trafiksäkerhet
Trafiksäkerheten på sträckan påverkas till viss del av den ökade tunga trafiken. Den
ökade andelen tung trafik bidrar förmodligen till en ökad upplevd otrygghet genom att
de oskyddade trafikanterna vistas på en smal sektion vilket gör att de tunga fordonen
kommer nära personen. Konsekvenserna av en eventuell olycka blir större genom att
fordonen är tunga och stora och därmed har en större rörelseenergi.
Upplevelsen är ofta att de tunga fordonen kör fortare än de faktiskt gör, genom att de
låter mycket och ger en stor visuell påverkan. Vilket bidrar till en negativ upplevelse
för de boende, kollektivtrafikresenärer och övriga som vistas på vägen.
Det ökade antalet transporter till och från täkten medför att det blir så pass många
transporter att det blir vanligare att lastbilarna möts på sträckan mellan täkten och
Klintehamn. Detta är framförallt ett problem i anslutning till bymiljön vid Bönders
backe där sektionen är smal och gaturummet mindre.
Nedan redovisas trafiksäkerhetsaspekterna kopplat till det tre alternativa vägvalen för
täkttransporterna.

5.2.1 Alternativ 1
För alternativ 1 berörs punkterna 1-5.
Punkt 1 avser Utfart S från täkten, huvudsaklig andel av transporter kommer gå här.
Släntkrönet på väg 141 är siktskymmande så en åtgärd bör vidtas eller dialog med
Trafikverket om avsteg bör inledas. Problemen finns idag men blir mer påtagliga då
antalet transporter ökar.
De boende i de två punkterna 2-3, där bebyggelsen ligger nära, kommer förmodligen
uppleva en ökad störning.
Vid punkt 3 där korsningsutformningen premierar de som kommer från öster och inte
täkttrafiken på väg 141 söderifrån gör att lastbilarna måste stanna och starta vilket
kan upplevas störande för de boende och till viss del påverkar flödet i korsningen.
Vid punkt 4 kommer den ökade tunga trafiken passera korsningen med väg 561 och
angöringen till kyrkan vilket i viss mån påverkar möjligheten att ta sig ut på väg 141
från kyrkan och kommer förmodligen upplevas besvärande vid vänstersväng. Denna
konsekvens bedöms dock inte så stor utan borde kunna accepteras. Vid kyrkan ligger
fastighetsanslutningarna till väg 141 tätt. Med anledning av vegetation och kurvor kan
det kan vara svårt att se och uppfatta dessa anslutningar för förarna av de tunga
transporterna såväl som att det kan vara svårt för de boende att se av samma
anledning.
Tryggheten vid passagen i punkt 5 kan i viss mån bli påverkad av ökad andel tung
trafik främst på grund av att de tunga transporterna har längre bromssträcka och
upplevs stora.
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5.2.2 Alternativ 2
Alternativ 2 är framtaget som ett alternativ för att undvika start och stopp för
lastbilarna i Bönders backe. För alternativ 2 berörs punkterna 3-7.
Boende i punkterna 3 och 7, där bebyggelsen ligger nära vägen, kommer förmodligen
uppleva en ökad störning genom ökat antal tunga transporter. Eftersom väg 562 är
något smalare än väg 141 och därmed mer småskalig bedöms påverkan bli något
större här än på väg 141. Lastbilarna kör dock i korsningens huvudriktning i Bönders
Backe vilket ger mindre störande moment än i alternativ 1.
Punkt 6 berörs genom att majoriteten av tillkommande trafik belastar den punkten.
Om hänsyn tas till åtgärder alternativt avsteg för siktsträckor som beskrivs i avsnitt
nulägesanalys bör korsningen kunna hantera trafikökningen.
Punkt 4 och 5 berörs på samma sätt som i alternativ 1.

5.2.3 Alternativ 3
I alternativ 3 undviks start och stopp vid Bönders backe med lastad lastbil. Alternativet
medför dock att samtliga punkter 1-7 kommer beröras av ökad tung trafik, dock i
halverad omfattning för punkt 1, 5 och 6-7 jämfört med alternativ 1 respektive 2.

5.3 Summering
Punkt 4 och 5 påverkas på samma sätt i alla tre alternativen. Den påverkan som den
tillkommande trafiken har på dessa två punkter bedömts acceptabel. För punkt 3 är
alternativ 2 eller 3 det bästa alternativet genom att den tunga trafiken kör i
korsningens huvudriktning. Gaturummet vid väg 562 är mer småskaligt och vägen är
smalare vilket gör att den bedöms påverkas mer än delen av väg 141 som påverkas av
alternativ 1. Alternativ 3 bedöms sammantaget som minst attraktivt då alternativet
medför att boende utmed båda vägarna kommer att påverkas av den ökade trafiken
och att mängden är halverad jämfört med de andra alternativen kommer förmodligen
inte värderas så högt av de berörda. Sammanfattningsvis bedöms alternativ 1 vara att
föredra då konsekvenserna för de boende bedöms minst i det alternativet. Väg 141 har
den standard och utformning som har bäst förutsättningar att hantera den tunga
trafiken.

5.4 Vägteknik
Med ökad andel tunga transporter kan påverkan på vägkroppen förändras varför en
analys har genomförts. Påverkan för väg 140 och 141, redovisas i korthet nedan.
Analysen har endast genomförts för väg 140/141 då alternativ 1 bedömts
fördelaktigare än de andra alternativen.
Trafikmängd som ligger till grund för bedömningen redovisas i avsnitt 2.4 respektive
5.1.

5.4.1 Väg 140
Med hjälp av Trafikverkets PMSv3 (Pavement Management System v3 är en
vägdatabas med mätdata, bilder och historik) har en okulär bedömning gjorts av
aktuell vägsträcka innan beläggningsåtgärden under 2017 genomfördes. Främsta
problemen kan härledas till beständighet (åldring) och slitage, se figur 18 nedan. Det
är minimalt med sprickbildning och bärighetsrelaterade problem och inget som påvisar
risksektioner bärighetsmässigt.
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Figur 18 Exempel på begynnande nötning/slitage i hjulspåren på väg 140

Trafikverkets Pavement Management System (PMS) har en särskild programvara för
dimensionering av vägar om heter Objekt. Sett till nedbrytningen av vägen är
bedömningen, med dimensionering enligt PMS Objekt, att den ökade trafiken kommer
ge en ökad nedbrytning och tidigarelägga en kommande beläggningsåtgärd med 1-2
år jämfört med tidigare 11-14 år. En del i bedömningen baserar sig på att vägen
verkar vara bra byggd sett till den minimala nedbrytning som varit under vägens
nuvarande livslängd.

5.4.2 Väg 141
En okulär bedömning gjordes även av väg 141 innan beläggningsåtgärden under 2017
genomfördes som påvisar samma resultat som för väg 140, se exempel på
beständighet (åldring) och slitage i figur 19 nedan. Det är även minimalt med
sprickbildning och bärighetsrelaterade problem.

Figur 19 Exempel på begynnande nötning/slitage i hjulspåren på väg 141 med smala ”spår” på
grund av nötning av personbilstrafik

Sett till nedbrytningen av vägen är bedömningen, med dimensionering enligt PMS
Objekt, att den ökade trafiken kommer ge en ökad nedbrytning och tidigarelägga en
kommande beläggningsåtgärd med 2-3 år jämfört med tidigare 12-15 år. En del i
bedömningen baserar sig på att vägen verkar vara bra byggd sett till den minimala
nedbrytning som varit under vägens nuvarande livslängd.
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6 Åtgärder
I trafikplaneringen finns en arsenal av åtgärder som på olika sätt förbättrar
trafikmiljön. I detta avsnitt presenteras de åtgärder som SMA Mineral har ansvaret för
att genomföra kopplat till de problem som tillkommer/förvärras utifrån nuläget med
ökande täkttransporter. Åtgärderna tar sin utgångspunkt i att alternativ 1 för
transportväg är valt.

6.1 Utfart S
För att uppnå siktsträcka enligt riktlinjerna så finns behov av åtgärder där slänten görs
flackare för att på så vis erhålla bättre sikt. Ett alternativ till åtgärder är att
Trafikverket godkänner ett avsteg från riktlinjerna för siktsträckor. Om avsteg inte
godkänns behöver även eventuell röjning i slänten stämmas av med Trafikverket, då
del av området troligtvis är att klassa som vägområde även om SMA är markägare.
Slänten ligger dessutom inom riksintresse för naturvård vilket innebär att en
avstämning måste ske med Länsstyrelsen.
För att minska påverkan på motriktat körfält vid utfart med högersväng kan
anslutningen utföras med större radie än dagens utformning. På så vis kommer inte
högersvängande lastbil in på motriktat körfält.

6.2 Planering av transporterna
Vid ökat antal täkttransporter är det viktigt att i möjligaste mån undvika möte mellan
två lastbilar i bymiljön vid Bönders backe och en åtgärd är därför att justera
lastbilarnas avgångstid från hamn respektive täkt. På så vis blir gaturummet vid
vägräckena där samspelet mellan oskyddade trafikanter och lastbilar ska ske inte
trängre än nödvändigt.
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Sammanfattning
I denna rapport redovisas resultatet av utförda beräkningar av externt buller från
bergtäktverksamhet vid planerad bergtäkt inom fastigheten Klintebys 1:4 på Gotland.
Beräkningarna avser 8 st. olika beräkningsfall med 2 st. alternativa placeringar av
utlastning och krossplatser samt 8 st. olika borrplatser.
Beräkningarna grundas på uppgifter om verksamhetens maskinutrustningar och
brytningsplan. Förväntade ljudnivåer beräknas för totalt 10 st. bostadsfastigheter
omkring täktområdet. I industribullerberäkningarna ingår också beräkning av
ljudnivåbidraget från lastbilstransporter inom verksamhetsområdet och fram till
anslutningspunkt väg 141.
Beräkning av vägtrafikbuller har utförts mellan Klintehamn och täktvägens
anslutningspunkt till det allmänna vägnätet.
Externt industribuller
Beräknade ekvivalenta ljudnivåer dagtid överstiger eller tangerar riktvärdet 50 dBA i
beräkningsfall 1-4. I beräkningsfall 1-2 är det både borrning och krossplats som ger
överskridandet. I beräkningsfall 3-4 är det borrningen som ger överskridandet.
För att uppfylla riktvärdet dagtid om 50 dBA för beräkningsfall 1-4 rekommenderas att
borrning på ytberget utförs med bullerdämpad borrigg. I beräkningsfall 1-2 står
krossplatsen på befintlig marknivå (+47 m). Bullervall behöver skapas för att medge
skärmning mot fastigheter i väster. Med ovanstående åtgärder i beräkningsfall 1-4
innehålls 50 dBA i samtliga beräkningspunkter dagtid.
Vägtrafikbuller
Beräkningsresultat visar att den tillkommande maximala täkttrafiken om 204 passager
ger en ökning av beräknade ekvivalenta ljudnivåer på mellan 0-3 dBA vid utvalda
bostäder utmed väg 141 för huvudalternativet där all transport sker ut på den södra
utfarten från täkten och vidare utmed väg 141 till Klintehamn.
Jämfört befintlig trafik erhåller ytterligare 3 st. bostäder/beräkningspunkter beräknade
ljudnivåer överstigande LAeq 55 dBA i och med tillkommande täkttransporter för
Vägtrafikfall 2.
Enligt vägledning ”Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga
bostäder”, se kapitel 4.2, skall bedömning om skyddsåtgärder bedömas utifrån dels
hur höga ljudnivåer bostäderna utsätts för men även skall beaktas byggnadsår av
befintliga bostäder berörda av trafikbuller från transporter på allmän väg.
Enligt den riskanalys/vibrationsutredning som utförts i projektet är berörda befintliga
bostäder uteslutande byggda före 1997 varför, enligt tabell 2, riktvärdet om 65 dBA
bör tillämpas avseende skyddsåtgärder. Inga fastigheter överstiger 65 dBA vid något
av de beräknade fallen, se tabell 8 och figur 13.
Beräkningarna avser ett värsta drift- och vindfall vilket innebär att vi räknat med att
alla maskiner och fordon är i drift samtidigt i varje beräkningsfall och att det råder
medvindsförhållanden (vind från maskiner mot bostäder) till samtliga
beräkningspunkter. Vid andra vindförhållanden än medvindsförhållande mellan källa
och mottagare blir ljudnivåerna genomgående lägre. Det är också sällan alla maskiner
är i full drift samtidigt.
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1 Bakgrund
SMA Mineral AB ansöker om tillstånd för bergtäktverksamhet inom fastigheten
Klintebys 1:4 på Gotland. Den planerade täktens brytområde redovisas i det streckade
området i figur 1 nedan.
Inom ramen för tillståndsansökan skall man bland annat utreda den fortsatta
verksamhetens förväntade bullerpåverkan till bostäder i omgivningen kring
bergtäkten.

Figur 1. Planerat brytområde visas inom streckat område. Verksamhetsområde visas
med heldragen blå linje.

2 Uppdrag
På uppdrag av SMA Mineral AB har ÅF Ljud och Vibrationer utfört beräkningar av buller
från bryt-, och transportverksamhet inom bergtäkten till närmaste bostäder omkring
planerat täktområde.

3 Underlag
Följande underlag har använts i utredningen:




Information om framtida verksamhet i form av listad maskinutrustning,
brytningsområde och transportvägar, SMA Mineral AB
Fastighetskartan (rasterdata) samt höjddata i 2 m rutnät över området,
Metria.
Bulleremissionsdata på typisk maskinutrustning inom berg- och stentäkter från
ÅF Ljud & Vibrationers källdatabas, upplagda från tidigare bullerutredningar
och ljudmätningar.
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4 Bedömningsgrunder
4.1 Externt industribuller
Naturvårdsverket har under april 2015 utkommit med ”Vägledning om industri- och
annat verksamhetsbuller”, RAPPORT 6538. Vägledningen ersätter Naturvårdsverkets
tidigare allmänna råd Riktlinjer för externt industribuller, RR 1978:5 samt
övergångsvägledningen Buller från industrier.
Tabell 1. Utomhusriktvärden från rapport 6538 ”Vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller”. Tabellen avser frifältsvärden.
Områdesanvändning

Ekvivalent ljudnivå i dBA

Dag
kl. 06-18

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid
bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler

50

Kväll kl. 18-22,
samt lör- sönoch helgdag
kl. 06-18

Natt
kl. 22-06

45

40

Dessa nivåer stämmer i stort överens med bullervillkoret i miljötillståndet för den
befintliga verksamheten förutom att tiden för natt nu har ändrats från kl. 22-06 istället
för som tidigare kl. 22-07.
Utöver detta gäller enligt den nya vägledningen:


Maximala ljudnivåer (LAFmax> 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan
22–06 annat än vid enstaka tillfällen.



Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens
buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete,
lossning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara
tonkomponenter bör värdena i tabell 1 sänkas med 5 dBA.



I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av
tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket,
bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande
verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst
en timme, även vid kortare händelser.



Friluftsområden:
Människor söker sig till friluftsområden och andra rekreationsområden för att
bland annat komma bort från samhällsbullret. Ljudnivåerna behöver vara låga
för att ge den kvalitet som eftersöks. Nivåerna bör på vardagar dagtid klockan
06-18 inte överskrida 40 dBA som ekvivalent ljudnivå. Under kväll och natt
klockan 18-06 samt dagtid lör-, sön- och helgdagar bör bullret inte överskrida
den ekvivalenta ljudnivån 35 dBA. Maximala ljudnivåer (LAFmax > 50 dBA) bör
inte förekomma nattetid klockan 22-06. Med friluftsområden avses i det här
sammanhanget område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra
områden som nyttjas mer frekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en
viktig faktor och där en låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet. Även i mer
bullerutsatta områden som används för friluftsliv och rekreation, till exempel
grönområden och parker i stad och stadsnära miljö, utgör den relativa
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tystnaden en viktig hälsoaspekt och buller bör begränsas även om ovan
angivna ljudnivåer för friluftsområden inte kan klaras.


Trafikbuller
Buller från trafiken inom verksamhetsområdet bör som huvudprincip bedömas
som industribuller. För trafik till och från verksamhetsområdet på angränsande
vägar och järnvägar bör som huvudprincip riktvärden för trafik vara
vägledande. Utifrån en sammanvägd bild av bullersituationen kan dock andra
bedömningar i särskilda fall behöva göras. Det kan exempelvis vara fallet vid
tillfartsvägar till täkter, där transporterna till och från dessa står för en
betydande del av bullerstörningarna.

4.2 Riktvärden för trafikbuller
Infrastrukturpropositionen 1996/97:53
Riktvärden för buller från vägtrafik redovisas i riksdagsbeslutet och
infrastrukturpropositionen 1996/97:53. I denna anges följande riktvärden för
bostadsbebyggelse:


Ekvivalentnivå inomhus

30 dBA



Maximalnivå inomhus

45 dBA



Ekvivalentnivå utomhus (vid fasad, frifältsvärde):

55 dBA



Maximalnivå utomhus vid uteplats i anslutning till bostad:

70 dBA

Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder
Naturvårdsverket har i juni 2017 utgivit en uppdaterad vägledning ”Riktvärden för
buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder”. Det är en tillsynsvägledning
baserad på rättspraxis efter ovanstående infrastrukturproposition 1996/97:53.
I vägledningen beskrivs riktvärden vid befintliga bostäder baserade på begreppet ”god
bebyggd miljö”. För buller från vägtrafik sammanfaller dessa i stort med
infrastrukturpropositionens riktvärden utomhus dvs. ekvivalentnivå 55 dBA utomhus
vid fasad samt uteplats och maximalnivå utomhus på uteplats 70 dBA.
I vägledningen står följande om när åtgärder behöver övervägas: ” Enligt praxis har
det i äldre befintlig miljö inte bedömts att åtgärder rutinmässigt ska övervägas även
om nivåerna för god miljö inte klaras. Istället har de så kallade ”åtgärdsnivåerna”
använts för att avgöra om åtgärder i normalfallet behöver övervägas i äldre befintlig
miljö. Med äldre befintlig miljö avses bostäder byggda före våren år 1997 samt att den
störande vägen eller spåret inte byggts eller väsentligt byggts om efter nämnda
tidpunkt.”
Vidare beskrivs att vid bullerstörning i ”nyare befintlig miljö”, d.v.s. om bostäderna
eller infrastrukturen byggts eller om infrastrukturen väsentligt byggts om efter våren
1997, finns enligt praxis inte samma ”åtgärdsnivåer”. Bullerskyddsåtgärder eller andra
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försiktighetsmått ska enligt miljöbalken för dessa fall övervägas om olägenhet för
människors hälsa kan befaras eller om god miljö inte nås.
För ”nya bostadsbyggnader”, efter 1 januari 2015 gäller särskilda regler angående
tillsynen enligt miljöbalken (se 26 kap. 9a §). Vid beslutet om detaljplan eller bygglov
enligt plan- och bygglagen ska det vid förhöjda bullernivåer göras en bedömning om
vilka nivåer som får förekomma med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet
för människors hälsa.
I tabell nedan ges ett utdrag ur tabell i ovan beskriven vägledning som tillämpas för
att avgöra när skyddsåtgärder behöver övervägas:
Tabell 2. Nivåer för att i normalfallet avgöra när skyddsåtgärder eller andra
försiktighetsmått behöver övervägas. Tabellen avser frifältsvärden.
Efter 2015 - ”nya
bostadsbyggnader”

1997-2015

Före 1997 ”äldre
befintlig miljö”

Buller från väg vid
fasad

Se planbeskrivning
eller bygglov

55 dBA Leq, 24h

65 dBA Leq, 24h

Buller från väg,
uteplats

Se planbeskrivning
eller bygglov

55 dBA1 Leq, 24h

-

70 dBA2 Lmax

Kommentar trafikbuller:
För den planerade täktverksamheten har täkttransporter fram till anslutningspunkt vid
täktens södra utfart vid väg 141 räknats som industribuller.
Flera beräkningsalternativ redovisas i kapitel 11 avseende täkttransporters påverkan
på vägtrafikbuller på det allmänna vägnätet mellan täkten och hamnen beroende på
vilken väg transporterna tar. Huvudalternativet är dock att använda täktens södra
utfart, och följa utmed väg 141 till Klintehamn, se vägtrafikfall 2 i kapitel 11.

1

Varken propositionen eller praxis har någon tydlig angivelse för ekvivalent nivå för
vägbuller vid uteplats. Enligt Naturvårdsverket är en tänkbar nivå för att nå en god
miljökvalitet 55 dBA Leq24h (samma som för spår samt ambitionsnivå enligt
anknytande dokument från centrala myndigheter). Det kan även noteras att 50 dBA
Leq bör underskridas vid en uteplats vid nya bostadsbyggnader för att undvika
olägenhet för människors hälsa enligt trafikbullerförordningen.
2
Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, dag och kväll
(kl. 06-22)

741983 Rapport B

Sida 8 (27)

Bilaga B.6

RAPPORT
5 Planerad verksamhet
I den planerade verksamheten ingår vanligtvis utlastning av krossat bergmaterial och
transport av material med lastbilar. Borrning utförs mer tillfälligt. I följande
bullerberäkningar skapas situationer där den vanliga utlastningsverksamheten
kombineras med krossning, borrning och skutknackning dvs samtliga verksamheter
pågår samtidigt i beräkningarna för att beskriva ett ur bullersynpunkt värsta fall för
respektive brytskede.
Ansökan kommer att avse ett uttag om maximalt 900 000 ton per där merparten
transporteras till hamnen i Klintehamn och en liten del till lokalförsörjning. Med den
maximala totala årsproduktionen 900 000 ton kommer det maximala antalet
transporter att uppgå till totalt 102 st. per dag d.v.s. ca 204 st. fordonsrörelser per
dag på täktvägen för vidare transport ut på väg 141, se figur 2.
Driftstider för verksamheten är normalt vardagar från kl. 06:00 – 18:00. Utlastning
och krossning kan även pågå kvällstid 18:00 – 22:00 och helger. Borrning, sprängning
och skutknackning bedrivs dock enbart dagtid vardagar.

Väg 141

Figur 2. Planerad inledande transportväg från täkt Klintebys 1:4 samt utvalda
beräkningspunkter vid närliggande bostäder.

5.1 Brytningsplan, placering av maskiner
Slutlig täktbottennivå varierar inom området pga. det utbrutna materialets kvalitet.
SMA Mineral har tillhandahållit en brytplan med slutliga täktbottenhöjder. Ur denna
brytplan har vi tagit fram 8 st. beräkningsfall som representerar brytskeden i dels
kronologisk ordning men även valda placeringar av maskiner för att förmedla värsta
placeringar ur bullersynpunkt.
I de inledande beräkningsfallen (1 och 2, se figur 3) beräknas krossplatsen vara
placerad inom befintligt stenbrott i den mittersta västra delen av planerat
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brytningsområde, c:a +47 m.ö.h. På krossplatsen återfinns förkross, efterkross,
sorteringsverk samt lastmaskiner.
I följande beräkningsfall (3-8, se figur 4-6) flyttas enligt bullerberäkningarnas förslag
krossplatsen ned strax söder om ursprunglig krossplats till en täktbottenhöjd om +32
m. Placeringen av krossplats skall vara så nära den skapade västra pallkanten som
möjligt, beräkningarna har ett avstånd om maximalt c:a 35 m från pallkanten ansatts.
Brytning har beräknats ske kontinuerligt i två brytfronter. Dock sker enligt
beräkningarna borrning och skutknackning endast vid en brytfront åt gången.
Dumperstransporter och lastning antas dock ske kontinuerligt från respektive
brytfront.
På täktbotten placeras följande maskiner och verksamheter:





Lastning vid respektive brytfront med grävmaskin till dumper.
Transporter med dumper till och från centralt belägen krossplats.
Krossplats och utlastning till lastbil.
Grävmaskin försedd med hydraulhammare för att knackning av skut efter
sprängning.

På den i vissa lägen högt belägna bergsytan kommer en borrvagn att vara placerad
när borrning sker. I samtliga beräkningsfall har borrvagnen antagit placerad oskärmad
på högsta belägna plats vid varje borrplats.

6 Bullerkällor
Den maskinella utrustning som planeras att ingå i verksamheten och dess ljudemission
redovisas i tabell 3 och placeringar geografiskt i figur 3-6.
Tabell 3. Planerad maskinpark vid bergtäkt inom Klintebys 1:4.

Bullerkälla

Ljudeffektnivå,
dBA rel. 1 pW

Ekvivalent
ljudtrycksni
vå, dBA rel.
20 μPa på
10 m
avstånd

1. Larvburen borrigg,
topphammarborr typ Atlas-Copco.

123

95

2. Mobil förkross

121

93

3. Mobil efterkross

116

88

4. Grävmaskin

109

81

3 st. Lastar förkross samt
dumpers vid brytfront.

5. Skutknackning

116

88

Grävmaskin med kopplad
hydraulhammare.

6. Hjullastare

109

81

2 st. Utlastning till lastbil
samt lastning av efterkross.

7. Dumper, typ Volvo A25

112

84

2 st. Antaget 10 transporter
per timme från respektive
brytfront.

8. Lastbil, under transport

106

78

204 rörelser per dag (max)
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Maskinutrustning enligt tabell 3 har modellerats i bullerberäkningarna kombinerat med
uppgifter om drift i bergtäkten.
I beräkningarna har vi antagit att alla krossar är i full drift hela arbetstiden dagtid.
Ljudemissionsdata för bergborren gäller full drift under borrning och av erfarenhet så
vet vi att borrning förekommer c:a 80 % av arbetstiden. Övrig tid används till att flytta
bergborren till nya borrhål och då kör man bara kompressorn som ligger c:a 10 dB
under borrljudet.
Vad det gäller ljudemissionsdata från hjullastare och grävmaskinen så gäller dessa
fullgasmoment i samband med lastning. Övrig tid kör man dessa i tomgång eller i
transport då ljudemissionen är c:a 10 dB lägre. I beräkningarna har vi antagit att man
kör med fullt gaspådrag maximalt 50 % av arbetstiden. Ljudemissionsdata från
skutknackningen gäller maximalt ljud då full knackning av sten på mark pågår. För
den dimensionerande tidsenheten om en timme enligt rapport 6538 har det i
beräkningarna antagits att skutknackning förekommer upp till maximalt 50 % av
arbetstiden.
Antagen hastighet på täktvägen för lastbilstrafik inom och utanför
verksamhetsområdet har satts till 30 km/h. Täktvägen fram till anslutningspunkt på
väg 141 har tagits med i industribullerberäkningen.

7 Beräkning av externt industribuller från bergtäkten
Beräkningsgången kan kort beskrivas enligt följande:









Digitalt kartunderlag, över täktområdet och dess omgivning har använts som
grunddata i programmet. Utgående från kartunderlaget har samtliga
betydande externbullerkällor matats in i kartans koordinatsystem.
Bullerkällornas utstrålade ljudeffektnivå har lagts in som källdata.
Beräkningsprogrammet tar hänsyn till de ytor och byggnader som befinner sig
i närheten av källorna samt utefter ljudets utbredning i omgivningen. Detta
innebär att eventuella ljudreflektioner eller skärmningar som påverkar
ljudutbredningen från respektive källa räknas in automatiskt.
Övriga ljuddämpande parametrar som ingår i beräkningen är dämpning på
grund av avståndet, atmosfärsdämpning, markdämpning (hård eller mjuk
mark), vegetationsdämpning samt skärmning på grund av olika byggnader i
området.
Resultatet redovisas som beräknade totala ljudimmissionsnivåer vid
mottagarpunkt samt som så kallade bullerspridningskartor i färg där
nivågränser i steg om 5 dBA redovisas.

7.1 Beräkningsmetod
Beräkningarna av buller från täktverksamheten är baserade på en gemensam nordisk
modell för beräkning av externt industribuller, DAL32 (Kragh J, Andersen B, Jacobsen
J: ”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. ”medvindsfall”, dvs.
vindriktning från källa till mottagare (± 45°). Som hjälpmedel har använts
datorprogrammet SoundPlan ver. 7.1 där ovanstående beräkningsmodell ingår.
Beräkningsmodellens osäkerhet ligger inom ca +/- 2 dBA.
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7.2 Beräkningspunkter
Utvalda beräkningspunkter (10 st.), se figur 2, representerar bostadsfastigheter i
täktens omgivning. Avstånd från brytgräns till närmaste bostäder, beräkningspunkt 1
är ca 370 m.

7.3 Beräkningsfall – Brytskeden
Beräkningar av externt industribuller har indelats i 6 st. olika beräkningsfall utifrån
olika brytskeden av verksamheten. I verksamheten ingår vanligtvis utlastning av
krossat bergmaterial och transport av material med lastbilar. Krossning, borrning och
avbaning utförs mer tillfälligt. I följande beräkningssituationer har den vanliga
utlastningsverksamheten kombineras med krossning, borrning eller avbaning.
Beräkningsfall 1 – Skede 1, borrplats (+52 m.ö.h.) direkt S om krossplats (+47
m.ö.h.).
Beräkningsfall 2 – Skede 2, borrplats (+54 m.ö.h.) N om krossplats (+47 m.ö.h.).
Beräkningsfall 3 – Skede 3, borrplats (+56 m.ö.h.) i SV, krossplats (+32 m.ö.h.).
Beräkningsfall 4 – Skede 4, borrplats (+48 m.ö.h.) i NV, krossplats (+32 m.ö.h.).
Beräkningsfall 5 – Skede 5, borrplats (+56 m.ö.h.) i S, krossplats (+32 m.ö.h.).
Beräkningsfall 6 – Skede 6, borrplats (+51 m.ö.h.) i NO, krossplats (+32 m.ö.h.).
Beräkningsfall 7 – Skede 7, borrplats (+50 m.ö.h.) i SO, krossplats (+32 m.ö.h.).
Beräkningsfall 8 – Skede 8, borrplats (+53 m.ö.h.) i O, krossplats (+32 m.ö.h.).
Antagna maskinplaceringar per brytskede visas i figur 3-6. Observera att
beräkningsfall 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 hänger ihop placeringsmässigt avseende brytfronters
läge men där borrning och skutknackning varierar mellan situationerna.

Krossplats
+47 m, skede
1 och 2

Borrning
skede 2

Borrning
skede 1

Figur 3.
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Borrning
skede 4

Krossplats
+32 m, Skede
3-8

Borrning
skede 3

Figur 4.

Beräkningsfall 3 och 4.

Krossplats
+32 m, Skede
3-8

Borrning
skede 6

Borrning
skede 5

Figur 5.
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Krossplats
+32 m, Skede
3-8

Borrning
skede 8

Borrning
skede 7

Figur 6.

Beräkningsfall 7 och 8.

8 Beräkningsresultat externt industribuller
8.1 Antagande och förutsättningar
Resultatet av beräkningarna redovisas som den högsta ekvivalenta ljudtrycksnivån i
dBA som kan uppstå vid närmaste bostäder vid verksamhet, med ovan angivna
bullerkällor i drift samtidigt.
I tabell 4 redovisas bidrag från täktområdets buller (externt industribuller) för de olika
beräkningsfallen under dagtid kl. 06-18.

8.2 Beräknade ljudnivåer
Beräknade högsta totala ekvivalenta ljudnivåer från täktverksamheten samt beräknade
bullerbidrag från enskilda bullerkällor redovisas för utvalda beräkningspunkter från
verksamhetens bullerkällor indelade i följande grupper:
a) Borrning med bergborr
b) Utlastning och transporter (dumpers, lastning med grävmaskin och
lastbilstransporter på täktväg fram till väg 141).
c) Krossplats (förkross, efterkross, lastmaskiner och sorteringsverk).
d) Skutknackning

8.3 Beräkningsfall 1–8, dagtid 06-18
I tabell 4 redovisas beräknade ekvivalenta ljudnivåer från redovisade beräkningsfall för
verksamheten i bergtäkten dagtid inklusive lastbilstrafik på täktvägen. Redovisade
värden i varje beräkningspunkt avser frifältsvärden, dvs. utan fasadreflex.
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Tabell 4.

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i dBA vid bostäder från 8 st.
brytskeden inom bergtäkten. Maximal produktion, dagtid
Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i resp. beräkningspunkt

Källgrupp/Ber. punkt
Beräkningsfall 1
Borrning
Utlastning och transporter
Krossplats
Skutknackning
Total
Beräkningsfall 2
Borrning
Utlastning och transporter
Krossplats
Skutknackning
Total
Beräkningsfall 3
Borrning
Utlastning och transporter
Krossplats
Skutknackning
Total
Beräkningsfall 4
Borrning
Utlastning och transporter
Krossplats
Skutknackning
Total
Beräkningsfall 5
Borrning
Utlastning och transporter
Krossplats
Skutknackning
Total
Beräkningsfall 6
Borrning
Utlastning och transporter
Krossplats
Skutknackning
Total
Beräkningsfall 7
Borrning
Utlastning och transporter
Krossplats
Skutknackning
Total
Beräkningsfall 8
Borrning
Utlastning och transporter
Krossplats
Skutknackning
Total
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

49
35
52
35
54

49
36
51
41
53

52
36
53
42
56

48
37
50
42
53

37
30
35
33
40

37
30
33
31
39

35
30
33
24
38

32
28
31
29
36

35
31
40
30
42

28
21
36
23
37

39
35
52
34
52

39
36
51
34
51

32
36
53
29
54

42
37
50
37
51

39
30
35
33
41

39
30
34
34
41

39
30
33
34
41

38
28
31
33
40

43
31
40
37
46

27
21
36
24
37

54
35
37
28
54

50
34
35
25
50

46
34
32
22
46

44
34
34
20
44

33
26
25
11
35

32
26
25
10
33

30
26
24
10
32

27
27
22
13
31

30
31
25
27
35

31
21
27
16
33

35
35
37
31
41

36
34
35
32
40

33
34
32
19
38

40
34
34
27
42

40
26
25
22
41

42
26
25
20
43

45
26
24
21
45

45
27
22
20
45

50
31
25
24
50

24
21
27
22
30

42
36
37
38
45

40
36
35
36
43

39
34
32
28
41

36
36
34
32
41

29
30
25
27
34

28
29
25
26
33

27
30
24
25
33

26
27
22
23
31

29
31
25
18
34

37
23
37
14
40

35
36
37
32
41

35
36
35
31
41

28
34
32
26
37

36
36
34
32
41

34
30
25
31
37

35
29
25
31
37

35
30
24
23
37

35
27
22
17
36

45
31
25
24
45

28
23
37
17
38

39
36
37
35
43

37
35
35
34
42

32
32
37
26
39

34
34
34
31
39

29
26
26
26
33

28
26
25
26
32

28
26
24
26
32

26
22
22
24
30

31
24
25
19
33

39
28
38
19
42

41
36
37
36
44

40
35
35
35
43

41
32
37
29
43

37
34
34
33
41

31
26
26
28
35

31
26
25
28
34

31
26
24
28
34

29
22
22
12
30

34
24
25
13
35

35
28
38
32
40
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Kommentar:
Beräknade ekvivalenta ljudnivåer dagtid överstiger eller tangerar riktvärdet 50 dBA i
beräkningsfall 1-4. I beräkningsfall 1-2 är det både borrning och krossplats som ger
överskridandet. I beräkningsfall 3-4 är det borrningen som ger överskridandet.

9 Rekommenderade åtgärder
9.1 Bullerdämpad bergborr
För att uppfylla riktvärdet dagtid om 50 dBA för beräkningsfall 1-4 rekommenderas att
borrning på ytberget utförs med bullerdämpad borrigg, se figur 7.
På marknaden finns idag exempel på bullerdämpade topphammarborrar. Åtgärden
innebär att man bl.a. kapslat in borrstativet med ett lättare kompositmaterial för att
dämpa borrstålets ljudnivåbidrag. Mätningar har visat att man med en bullerdämpad
bergborr i drift mäter ca 10 dB lägre ljudnivå på 10 meters avstånd jämfört med en
odämpad. ÅF har i mätningar uppmätt ljudeffektnivå LwA 112 dB på en Atlas Copco
T40 försedd med bullerdämpning. Motsvarande produkter finns även hos Sandvik.

Figur 7. Bullerdämpad bergborr, Atlas Copco Silenced Smartrig.

9.2 Vall vid inledande krossplats
I beräkningsfall 1-2 står krossplatsen på befintlig marknivå (+47 m). Bullervall
behöver skapas för att medge skärmning mot fastigheter i väster.
Förkross och efterkross är de källor som behöver skärmas av. Dessa bör placeras så
nära den uppbyggda krossvallen som möjligt för att skapa bullerskärmning till utsatta
bostäder. Vallens höjd bör vara minst 6 m. Avståndet mellan respektive kross och
vallens krön bör inte överskrida 20 m. Längden på vallen bestäms av avståndet mellan
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vall och krossar, en tumregel är att siktvinkeln mellan krossar och berörda
bostadsfastigheter bör brytas med marginal.

Figur 8.

Bullervall väster om krossplats.

9.3 Beräkningsfall 1–4 inkl. bulleråtgärder
I nedanstående tabell redovisas beräkningsfall 1–4 dagtid inkl. bullerreducerande
åtgärder.



Bullerdämpad borrigg ersätter ordinarie borrigg i beräkningsfall 1–4.
Bullervall införs väster om krossplats i beräkningsfall 1–2.
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Tabell 5.

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i dBA vid bostäder från 4 st.
bullerdämpade brytskeden inom bergtäkten. Max produktion, dagtid
Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i resp. beräkningspunkt

Källgrupp/Ber. punkt
Beräkningsfall 1 inklusive
Borrning
Utlastning och transporter
Krossplats
Skutknackning
Total
Beräkningsfall 2 inklusive
Borrning
Utlastning och transporter
Krossplats
Skutknackning
Total
Beräkningsfall 3 inklusive
Borrning
Utlastning och transporter
Krossplats
Skutknackning
Total
Beräkningsfall 4 inklusive
Borrning
Utlastning och transporter
Krossplats
Skutknackning
Total

1

2

3

bullerreducerande
38
38
41
35
36
36
42
41
42
35
41
42
45
46
47
bullerreducerande
28
28
21
35
36
36
42
41
43
34
34
29
44
43
44
bullerreducerande
43
39
35
35
34
34
37
35
32
28
25
22
44
41
38
bullerreducerande
24
24
22
35
34
34
37
35
32
31
32
18
39
36
40
4

4

5

åtgärder
37
26
37
30
39
33
42
33
45
37
åtgärder
31
28
37
30
40
33
37
33
43
38
åtgärder
33
22
34
26
34
25
20
11
38
30
åtgärder
29
29
34
26
34
25
27
22
38
32

6

7

8

9

10

26
30
33
31
36

24
30
33
24
35

21
28
31
29
35

24
31
40
24
41

17
22
36
23
37

28
30
33
34
38

28
30
32
34
38

27
28
31
33
36

32
31
40
37
43

16
22
36
24
36

21
26
25
10
29

19
26
24
10
29

16
27
22
13
29

19
31
25
27
33

20
21
27
16
29

31
26
25
20
33

34
26
24
21
35

34
27
22
20
35

39
31
25
24
40

13
21
27
22
29

Med dämpad borrning i beräkningsfall 1–4 och bullervall vid det inledande läget av
krossplatsen innehålls 50 dBA i samtliga beräkningspunkter dagtid.

10 Beräkningsfall 1-8, kvällstid 18-22
I tabell 6 redovisas beräknade ekvivalenta ljudnivåer från redovisade beräkningsfall för
verksamheten i bergtäkten dagtid inklusive lastbilstrafik på täktvägen. Redovisade
värden i varje beräkningspunkt avser frifältsvärden, dvs. utan fasadreflex. Obs!
Föreslagna åtgärder enligt kapitel 9 ingår i beräkningsfall 1-4.
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Tabell 6.

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i dBA vid bostäder från 8 st.
brytskeden inom bergtäkten. Maximal produktion, kvällstid
Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i resp. beräkningspunkt

Källgrupp/Ber. punkt
Beräkningsfall 1
Borrning
Utlastning och transporter
Krossplats
Skutknackning
Total
Beräkningsfall 2
Borrning
Utlastning och transporter
Krossplats
Skutknackning
Total
Beräkningsfall 3
Borrning
Utlastning och transporter
Krossplats
Skutknackning
Total
Beräkningsfall 4
Borrning
Utlastning och transporter
Krossplats
Skutknackning
Total
Beräkningsfall 5
Borrning
Utlastning och transporter
Krossplats
Skutknackning
Total
Beräkningsfall 6
Borrning
Utlastning och transporter
Krossplats
Skutknackning
Total
Beräkningsfall 7
Borrning
Utlastning och transporter
Krossplats
Skutknackning
Total
Beräkningsfall 8
Borrning
Utlastning och transporter
Krossplats
Skutknackning
Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

35
42
43

36
41
42

36
42
43

37
39
41

30
33
35

30
33
35

30
33
35

28
31
33

31
40
41

22
36
36

35
42
43

36
41
42

36
43
44

37
40
42

30
33
35

30
33
35

30
32
34

28
31
33

31
40
41

22
36
36

35
37
39

34
35
38

34
32
36

34
34
37

26
25
29

26
25
29

26
24
28

27
22
28

31
25
32

21
27
28

35
37
39

34
35
38

34
32
36

34
34
37

26
25
29

26
25
29

26
24
28

27
22
28

31
25
32

21
27
28

36
37
40

36
35
39

34
32
36

36
34
38

30
25
31

29
25
30

30
24
31

27
22
28

31
25
32

23
37
37

36
37
40

36
35
39

34
32
36

36
34
38

30
25
31

29
25
30

30
24
31

27
22
28

31
25
32

23
37
37

36
37
40

35
35
38

32
37
38

34
34
37

26
26
29

26
25
29

26
24
28

22
22
25

24
25
28

28
38
38

36
37
40

35
35
38

32
37
38

34
34
37

26
26
29

26
25
29

26
24
28

22
22
25

24
25
28

28
38
38

Kommentar: Beräknade ekvivalenta ljudnivåer vid drift kvällstid samt helger
innehåller riktvärdet 45 dBA för samtliga beräkningsfall 1-8.
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11 Beräkning av vägtrafikbuller från transporter
Planerat antal lastbilstransporter har i beräkningarna av vägtrafikbuller ansatts till det
antal som dimensioneras av ett maximalt årsuttag om 900 000 ton i täkten d.v.s. 204
passager på täktvägen fram till anslutningspunkt vid väg 141 och vidare transport mot
Klintehamns hamn utmed väg 141. Täktransporterna på väg 141 har beräknats på så
sätt att 204 passager per årsmedeldygn har adderats till den befintliga trafiken utmed
väg 141. En alternativ väg för täktransporterna har studerats som avser att använda
nordlig utfart/infart till täkten via väg 562. Totalt har 4 situationer av vägtrafik
studerats enligt nedanstående beskrivning:
-Vägtrafikfall 1

Befintlig trafik baserat på Trafikverkets senaste trafikmätning
från 2014 inklusive dagens 22 täkttransporter på väg 141 (södra
in-/utfarten).

-Vägtrafikfall 2

Befintlig trafik baserat på Trafikverkets senaste trafikmätning från
2014 inklusive 204 planerade täkttransporter på väg 141 för
vidare transport in på väg 141 vid Klintebys (södra in-/utfarten).

-Vägtrafikfall 3

Befintlig trafik baserat på Trafikverkets senaste trafikmätning från
2014 inklusive 204 planerade täkttransporter på väg 562 för
vidare transport in på väg 141 vid Klintebys (norra in-/utfarten).

-Vägtrafikfall 4

Befintlig trafik baserat på Trafikverkets senaste trafikmätning från
2014 inklusive 204 planerade täkttransporter som fördelas vid
Klintebys österut så att 102 passager sker utmed väg 562 och
102 passager på väg 141.

Utfart N

Väg 562

Väg 141

Utfart S

Figur 9.

Alternativa vägar och utfarter.

Fram till anslutningspunkt täktväg/allmän väg har täkttransporter beräknats som en
industribullerkälla, d.v.s. buller från transporter ingår i beräknade industribullernivåer
enligt tabell 3–5. I nedanstående beräkning av vägtrafikbuller har vissa av tidigare
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redovisade beräkningspunkter kompletterats med ytterligare beräkningspunkter utmed
väg 141/562.

11.1 Beräkningsmodell
Beräkningar har utförts enligt den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller och
genomförts i beräkningsprogrammet Trivector Buller väg II.
Giltigheten för beräkningsmodellen för vägtrafik är begränsad till avstånd upp till 300
m mätt vinkelrätt mot vägen vid neutrala eller måttliga medvindsförhållanden dvs.(0-3
m/s) medvind eller vid motsvarande temperaturgradienter. Osäkerheten kan delas upp
i beräkningsmodellens osäkerhet samt osäkerhet i indata. Osäkerhet i beräknad
ekvivalentnivå anges i rapport 4653 från Naturvårdsverket.

11.2 Beräkningspunkter
Beräkningspunkterna vid fastigheterna är placerade 2 meter över mark där ekvivalenta
och maximala ljudnivåer från trafiken beräknas till den mest bullerutsatta fasaden.
Samtliga beräknade ekvivalenta värden redovisas som s.k. frifältsvärden. Uppgifter om
placering av befintliga uteplatser saknas.
Beräkningspunkter har valts ut för att beräkna ljudnivåer till fastigheter nära belägna
till väg 141/562. Totalt 76 punkter, se figur 10-12.

Väg 141

Figur 10.
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Väg 562

Väg 141

Figur 11.

Beräkningspunkter för vägtrafikbuller - utmed väg 562 och 141 mellan
täktens norra utfart mot hamnen via Klintebys.

Väg 141

Figur 12.

Beräkningspunkter för vägtrafikbuller - utmed 141 mellan Klintebys
och hamnen.

11.3 Trafikdata
Trafikuppgifterna nedan är inhämtade från Trafikverkets hemsida och avser mätningar
utförda år 2014. Observera att befintliga 22 täkttransporter från SMA inte var med i
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trafikmätningarna 2014 men avspeglar ett befintligt skede i och med nyligt
genomförda täkttransporter.
Tabell 7.

Trafikuppgifter

Väg

Antal fordon
per dygn

Andel tunga
fordon

Hastighet (km/h)

Täktväg befintligt antal täktfordon på
väg 141

22

100 %

30

Täktväg planerat antal täktfordon
med fördelning enligt beskrivning av
respektive vägtrafikfall.

204

100 %

30

Väg 141 mellan täktens södra infart
och Klintebys

1080

8,3 %

80/60/40

Väg 141 mellan Klintebys och före
Donnersgatan

1740

9,2 %

40/60/80

Väg 141 mellan Donnersgatan till
korsning med väg 140

900

12,2 %

80

Väg 141 mellan väg 140 och avfart
till hamnen via Lamellvägen

2750

7,7 %

60

Väg 562 mellan Klintebys och den
norra infarten till täkten

1140

8,8 %

60/40

Figur 13.
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11.4 Resultat
I tabell 8 redovisas beräknade dygnsekvivalenta (LAeq) och maximala (LAFmax)
ljudnivåer i dBA från redovisad vägtrafik, frifältsvärde, inklusive täkttransporter från
beräknad maximalproduktion vid bergtäkten i Klintebys 1:4.
Beräknade ljudnivåer i tabell 8 har fetstilmarkerats för att visa vilka nivåer som
överstiger ”god bebyggd miljö” LAeq 55 dBA samt LAFmax 70 dBA, dock utan uppgifter
om placering av befintliga uteplatser.
Tabell 8.

Beräknade ljudnivåer i dBA från vägtrafik
Vägtrafikfall 1
Befintlig
trafikering

Vägtrafikfall 2
Tillkommande
täktfordon
väg 141

Vägtrafikfall 3
Tillkommande
täktfordon
väg 562

Vägtrafikfall 4
Tillkommande
täktfordon
fördelas på
väg 141 och
562

Beräkningspunkt

LAeq

LAFmax

LAeq

LAFmax

LAeq

LAFmax

LAeq

LAFmax

V1

60

81

63

83

60

80

62

82

V2

60

79

62

81

59

79

61

81

V3

59

77

61

79

58

77

60

78

V4

50

67

52

69

50

67

51

69

V5

55

74

58

76

55

73

56

76

V6

56

74

58

77

55

73

57

76

V7

56

73

58

76

55

73

57

76

V8

49

64

51

67

48

64

50

66

V9

58

79

60

82

58

78

59

81

V10

52

69

55

72

51

68

53

71

V11

56

78

59

82

55

77

58

81

V12

52

69

55

73

52

68

54

72

V13

56

74

56

74

58

78

57

77

V14

47

60

47

60

50

64

49

63

V15

52

71

52

71

55

75

54

74

V16

54

75

54

75

57

79

56

78

V17

53

71

53

71

56

75

54

74

V18

52

69

52

69

55

73

54

72

V19

54

73

54

73

57

77

56

76

V20

48

62

48

62

51

66

49

65

V21

53

72

53

72

56

76

55

75

V22

53

71

53

71

56

75

55

74

V23

58

82

58

82

61

86

60

85

V24

54

74

55

74

58

78

56

77

V25

55

76

55

76

58

80

57

79

V26

55

75

55

75

58

79

57

78

V27

53

73

54

73

56

77

55

76

V28

56

77

56

77

58

81

57

80
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Vägtrafikfall 1
Befintlig
trafikering

Vägtrafikfall 2
Tillkommande
täktfordon
väg 141

Vägtrafikfall 3
Tillkommande
täktfordon
väg 562

Vägtrafikfall 4
Tillkommande
täktfordon
fördelas på
väg 141 och
562

Beräkningspunkt

LAeq

LAFmax

LAeq

LAFmax

LAeq

LAFmax

LAeq

LAFmax

V29

48

64

48

65

50

68

49

67

V30

56

76

59

79

58

78

58

78

V31

57

79

59

80

59

81

59

80

V32

53

71

55

72

55

72

55

72

V33

52

73

53

75

53

75

53

75

V34

48

66

50

68

50

68

50

68

V35

57

77

59

78

59

78

59

78

V36

59

79

61

80

61

80

61

80

V37

56

74

58

75

58

75

58

75

V38

44

57

46

58

46

58

46

58

V39

52

67

53

68

53

68

53

68

V40

53

68

55

69

55

69

55

69

V41

48

63

50

64

50

64

50

64

V42

49

62

51

63

51

63

51

63

V43

57

74

58

75

58

75

58

75

V44

57

74

59

75

59

75

59

75

V45

57

74

59

75

59

75

59

75

V46

43

54

45

56

45

56

45

56

V47

43

56

45

57

45

57

45

57

V48

57

75

59

76

59

76

59

76

V49

61

79

63

80

63

80

63

80

V50

47

60

49

61

49

61

49

61

V51

53

68

55

69

55

69

55

69

V52

48

62

49

63

49

63

49

63

V53

46

61

48

62

48

62

48

62

V54

42

55

43

56

43

56

43

56

V55

42

54

43

55

43

55

43

55

V56

40

53

42

54

42

54

42

54

V57

43

53

44

54

44

54

44

54

V58

45

59

47

60

47

60

47

60

V59

47

63

48

64

48

64

48

64

V60

49

64

50

65

50

65

50

65

V61

45

60

46

61

46

61

46

61

V62

53

68

54

68

54

68

54

68

V63

46

61

47

62

47

62

47

62

V64

56

72

57

73

57

73

57

73
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Vägtrafikfall 1
Befintlig
trafikering

Vägtrafikfall 2
Tillkommande
täktfordon
väg 141

Vägtrafikfall 3
Tillkommande
täktfordon
väg 562

Vägtrafikfall 4
Tillkommande
täktfordon
fördelas på
väg 141 och
562

Beräkningspunkt

LAeq

LAFmax

LAeq

LAFmax

LAeq

LAFmax

LAeq

LAFmax

V65

55

69

56

70

56

70

56

70

V66

55

69

56

70

56

70

56

70

V67

57

73

58

74

58

74

58

74

V68

52

68

53

68

53

68

53

68

V69

48

65

50

66

50

66

50

66

V70

48

63

49

64

49

64

49

64

V71

46

62

47

63

47

63

47

63

V72

50

64

51

65

51

65

51

65

V73

46

61

47

62

47

62

47

62

V74

39

56

40

57

40

57

40

57

V75

37

46

39

47

39

47

39

47

V76

38

49

40

51

40

51

40

51

Slutsats
I figur 14 redovisas en sammanfattande jämförelse mellan de utredda trafikfallen och
ur stapeldiagrammet kan utläsas följande:
Vägtrafikfall 1: Av 76 st. beräknade bostadsfastigheter nära vägarna erhåller 22 st.
beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer överstigande 55 dBA
Vägtrafikfall 2: Dito 25 st. beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer överstigande 55
dBA
Vägtrafikfall 3: Dito 31 st. beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer överstigande 55
dBA
Vägtrafikfall 4: Dito 30 st. beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer överstigande 55
dBA
Dessutom kan konstateras att inga fastigheter får dygnsekvivalenta ljudnivåer
överstigande 65 dBA enligt utförda beräkningar.
För huvudalternativet, Vägtrafikfall 2, beräknas följande ökningar av ekvivalent
ljudnivå jämfört befintlig trafikering:





Ökning 0–1 dBA:
hamnar över LAeq
Ökning 1–2 dBA:
hamnar över LAeq
Ökning 2–3 dBA:
hamnar över LAeq
Ökning 3–4 dBA:
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16 st. beräkningspunkter totalt. Ingen beräkningspunkt
55 dBA som sedan tidigare inte hade nivåer över 55 dBA.
25 st. beräkningspunkter totalt. 2 st. beräkningspunkter
55 dBA som sedan tidigare inte hade nivåer över 55 dBA.
31 st. beräkningspunkter totalt. 1 st. beräkningspunkter
55 dBA som sedan tidigare inte hade nivåer över 55 dBA.
Inga beräkningspunkter.
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Jämfört befintlig trafik är det alltså 3 st. ytterligare bostäder/beräkningspunkter som
erhåller nivåer överstigande LAeq 55 dBA i och med tillkommande täkttransporter för
Vägtrafikfall 2.

Figur 14.

Jämförelse av beräknade trafikbullernivåer för vägtrafikfall 1–4

Enligt vägledning ”Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga
bostäder”, se kapitel 4.2, skall bedömning om skyddsåtgärder bedömas utifrån dels
hur höga ljudnivåer bostäderna utsätts för men även skall beaktas byggnadsår av
befintliga bostäder berörda av trafikbuller från transporter på allmän väg.
Enligt den riskanalys/vibrationsutredning som utförts i projektet är berörda befintliga
bostäder uteslutande byggda före 1997 varför, enligt tabell 2, riktvärdet om 65 dBA
bör tillämpas avseende skyddsåtgärder. Inga fastigheter överstiger 65 dBA vid något
av de beräknade fallen, se tabell 8 och figur 14.
Försiktighetsmått/åtgärder
Vad det gäller åtgärder mot trafikbuller, som inte inbegriper bulleravskärmande vallar
och plank, gör hastighetssänkningar ofta en betydande effekt. Beräkningar av vilka
konsekvenser hastighetssänkningar skulle innebära för beräknade fall redovisas inte
för varje fastighet utan enbart en generell diskussion som dock baseras på utförda
beräkningar. För huvudalternativet kan man med hastighetssänkningar med 10-20
km/h åstadkomma en totalt lägre ljudnivå vid bostad än befintlig ljudnivå med dagens
trafik (nuläge, vägtrafikfall 1) utan hastighetssänkningar.
På speciellt utsatta fastigheter där hastigheten inte kan sänkas, t.ex. vid Bönders
backe utmed väg 141 innan korsningen väg 141 och 562, kan bullerdämpande
åtgärder för utomhusmiljön skapas t.ex. genom att montera bullerskyddande plank
och/eller om så krävs fönster med tilläggsisolering mot buller för att sänka ljudnivåer
inomhus.
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Allmänt om uppdraget

ÅF Infrastructure AB – Ljud & Vibrationer har på uppdrag av SMA Mineral AB upprättat
en riskanalys med inventering av objekt i omgivningen och förslag till kontrollåtgärder
med avseende på vibrationer härrörande dels från sprängningar i kalkbrottet i Klinte,
dels från tunga transporter mellan kalkbrottet och hamnen.

2

Underlag

Riskanalysen grundar sig på:







3

Svensk Standard SS 02 52 11.
Svensk Standard SS 460 48 60.
Svensk Standard SS 460 48 66.
Uppgifter om verksamheten tillhörande kalkbrottet, erhållna från Thomas
Mårtensson på SMA Mineral AB.
Platsbesök med inventering av riskobjekt, utförd 2018-02-05/06 av Carl
Pilman, ÅF Ljud & Vibrationer.
Jordartskarta från SGU.

Vibrationskällor

Sprängningar i kalkbrottet kommer alstra vibrationer. Antalet sprängningar i
kalkbrottet kommer utökas till ca 1 sprängning per vecka.
Vibrationer alstras även från tunga fordon till omgivningen. Vibrationerna ökar med
hastigheten och förstärks av ojämnheter i vägen (farthinder, bulor, gropar, tjälskott).
Även vid inbromsning och vid snäva kurvor ökar vibrationsalstringen till omgivningen.
Lastbilstransporter till och från kalkbrottet kommer utökas, från ca 11
transporter/dygn till ca 200 transporter/dygn. Lastbilarna kommer passera nära vissa
fastigheter, som därmed kan exponeras för vibrationer.

4

Riktvärde för vibrationer

4.1

Sprängning

Svensk Standard SS 460 48 66 (”Vibration och stöt - Riktvärden för
sprängningsinducerade vibrationer i byggnader”) anger riktvärden för vibrationer
orsakade av sprängning.
Riktvärde för vibrationer orsakade av sprängning beräknas utifrån följande faktorer:





4.2

Aktuella markförhållanden.
Byggnadens grundläggningsätt.
Byggnadens material.
Byggnadstyp och användningsområde.

Vägtrafik

Metod för mätning och beräkning av riktvärde för vibrationer som riskerar skada på
byggnader anges i Svensk Standard SS 02 52 11. Observera att standarden inte anger
riktvärde för vibrationer orsakade av vägtrafik, utan fokuserar istället på vibrationer
från entreprenadmaskiner (packning, schaktning etc).
Vibrationsriktvärde för vibrationer över lång tid finns specificerat i den tyska
standarden DIN 4150-3. För bostäder som utsätts för vibrationer under lång tid gäller
Datum: 2018-03-07
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enligt DIN 4150-3 att 5 mm/s är den vibrationshastighet då det föreligger risk för
skada på bostadshus, 2,5 mm/s för extra känsliga objekt och 10 mm/s för
industribyggnader.
Den tyska standarden DIN 4150-3 har exempelvis i andra fall tillämpats på
Trafikverkets inrådan vid bedömning av vibrationer med avseende på byggnadsskada
från vägtrafik.

5

Markförhållanden

Enligt jordartskarta från Sveriges Geologiska Undersökning, se figur 1 nedan, består
undergrunden i området av berg (kalksten) och moränlera.

Figur 1. Jordartskarta från SGU. Rött område markerar berggrund (kalksten) och lila område
markerar moränlera.

6

Inventering

Samtliga fastigheter som ingått i riskanalysen presenteras i bilaga 1.
Alla byggnader inom 500 meter från kalkbrottets planerade yttersta gränser har ingått
i inventeringen.
Byggnader som ligger speciellt nära transportvägen till och från kalkbrottet har tagits
med i inventeringen. Sträckor där lastbilar kan tänkas stoppa och starta har tagits
extra hänsyn till, samt kurvor. Inga uppenbara ojämnheter kunde observeras i vägen
vid inventeringen.
Även Klinte Kyrka har ingått i inventeringen, då den identifierats som extra känsligt
objekt.
Vid syneförrättning av utvalda byggnader bör man mer noggrant kontrollera hur
byggnaderna är konstruerade. Gör man i det skedet en annan bedömning av
byggnadens konstruktion än vad som gjorts i denna riskanalys bör riktvärdet anpassas
därefter.

Datum: 2018-03-07
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Objekt

De objekt som ingått i riskanalysen för sprängning samt framräknat
vibrationsriktvärde presenteras i tabell 2 nedan. Motsvarande för transport till och från
täkten presenteras i tabell 3. Mer detaljerad info för varje fastighet presenteras i
Bilaga 1 och 2.
Fastighetsbeteckning

Adress

Nr

Klinte lilla snögrinde 1:50 (290m)
Klinte Lilla Snögrinde 531
1
Klinte lilla snögrinde 1:26 (404m)
Klinte Lilla Snögrinde 527
2
Klinte lilla snögrinde 1:26 (400m)
Klinte Lilla Snögrinde 525
3
Klinte lilla snögrinde 1:26 (416m)
Klinte Lilla Snögrinde 523
4
Kline lilla snögrinde 1:46 (499m)
Klinte Lilla Snögrinde 521
5
Klinte Prästgården 1:10 (340m)
Klinte Prästgården 526
6
Klinte Prästgården 1:6 (396m)
Klinte Prästgården 522
7
Klinte Prästgården 1:5 (445m)
Klinte Prästgården 520
8
Klinte Hunninge 1:16 (395m)
Klinte Hunninge 315
9
Klinte Hunninge 1:12 (426m)
Klinte Hunninge 314
10
Klinte Stora Snögrinde 1:16 (489m)
Klinte Klintebys 140
11
Klinte Stora Snögrinde 1:13 (496m)
Klinte Stora Snögrinde 147
12
Klinte Stora Snögrinde 1:7 (453m)
Klinte Stora Snögrinde 143
13
Klinte Klintebys 1:2 (458m)
Klinte Klintebys 141
14
Klinte Klintebys 1:3 (470m)
Klinte Klintebys 139
15
Klinte Tyrvalds 1:51 (455m)
Klinte Tyrvalds 309
16
Klinte Tyrvalds 1:48 (469m)
Klinte Tyrvalds 305
17
Fröjel Lilla Solbjärge 2:1 (479m)
Fröjel Lilla Solbjärge 510
18
Tabell 2. Översikt med nummer, adress och riktvärden för fastigheter runt
beröras av sprängning. I bilaga 1 presenteras samtliga objekt mer utförligt.

Datum: 2018-03-07

Ofta använt
riktvärde för
vibrationer
avseende
sprängning
(Naturvårdsverket,
Länsstyrelsen)
4 mm/s PEAK
4 mm/s PEAK
4 mm/s PEAK
4 mm/s PEAK
4 mm/s PEAK
4 mm/s PEAK
4 mm/s PEAK
4 mm/s PEAK
4 mm/s PEAK
4 mm/s PEAK
4 mm/s PEAK
4 mm/s PEAK
4 mm/s PEAK
4 mm/s PEAK
4 mm/s PEAK
4 mm/s PEAK
4 mm/s PEAK
4 mm/s PEAK
täkten som kan
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Adress

Nr

Riktvärde för
vibrationer
avseende
vägtrafik, enl
SS 02 52 11
Klinte Prästgården 1:10
Klinte Prästgården 526
1
4,7 mm/s PEAK
Klinte Prästgården 1:6
Klinte Prästgården 522
2
7,2 mm/s PEAK
Klinte Prästgården 1:5
Klinte Prästgården 520
3
4,7 mm/s PEAK
Klinte Prästgården 1:3
Klinte Prästgården 510
4
7,2 mm/s PEAK
Klinte Prästgården 1:15
Klinte Prästgård 185
5
3,5 mm/s PEAK
Klinte Prästgården 1:9
Klinte Prästgård 512
6
7,2 mm/s PEAK
Klinte Lilla Snögrinde 1:39
Klinte Lilla Snögrinde 517
7
4,7 mm/s PEAK
Klinte Lilla Snögrinde 1:44
Klinte Lilla Snögrinde 515
8
7,2 mm/s PEAK
Klinte Lilla Snögrinde 1:42
Klinte Lilla Snögrinde 177
9
3,5 mm/s PEAK
Klinte Lilla Snögrinde 1:43
Klinte Lilla Snögrinde 175
10
3,5 mm/s PEAK
Klinte Lilla Snögrinde 1:41
Klinte Lilla Snögrinde 165
11
3,5 mm/s PEAK
Klinte Lilla Snögrinde 1:45
Klinte Lilla Snögrinde 511
12
3,5 mm/s PEAK
Klinte Lilla Snögrinde 2:1
Klinte Lilla Snögrinde 400
13
3,5 mm/s PEAK
Klinte Lilla Snögrinde 1:6
Klinte Lilla Snögrinde 402
14
3,5 mm/s PEAK
Klinte Lilla Snögrinde 1:5
Klinte Lilla Snögrinde 172
15
3,5 mm/s PEAK
Klinte Lilla Snögrinde 1:16
Klinte Lilla Snögrinde 170
16
3,5 mm/s PEAK
Klinte Lilla Snögrinde 1:15
Klinte Lilla Snögrinde 168
17
3,5 mm/s PEAK
Klinte Lilla Snögrinde 1:20
Klinte Lilla Snögrinde 164
18
3,5 mm/s PEAK
Klinte Lilla Snögrinde 1:31
Klinte Lilla Snögrinde 162
19
3,5 mm/s PEAK
Klinte Lilla Snögrinde 1:8
Klinte Lilla Snögrinde 160
20
3,5 mm/s PEAK
Klinte Lilla Snögrinde 1:32
Klinte Lilla Snögrinde 157
21
3,5 mm/s PEAK
Klinte Ganne 1:4
Klinte Ganne 502
22
3,5 mm/s PEAK
Klinte Ganne 1:7
Klinte Ganne 506
23
3,5 mm/s PEAK
Klinte Mölner 1:4
Klinte Mölner 501
24
3,5 mm/s PEAK
Klinte Mölner 1:15
Klinte Mölner 505
25
5,4 mm/s PEAK
Klinte Mölner 1:16
Klinte Mölner 507
26
3,5 mm/s PEAK
Klinte Mölner 1:23
Klinte Mölner 179
27
3,5 mm/s PEAK
Klinte Mölner 1:17
Klinte Lilla Snögrinde 177B
28
3,5 mm/s PEAK
Klinte Valle 1:45
Klinte Valle 401
29
5,4 mm/s PEAK
Klinte Valle 1:138
Klinte Valle 184
30
5,4 mm/s PEAK
Klinte Valle 1:124/101
Klinte Valle 180
31
5,4 mm/s PEAK
Klinte Valle 1:78
Klinte Valle 176
32
5,4 mm/s PEAK
Klinte Valle 1:75
Barlastvägen 4
33
3,5 mm/s PEAK
Klinte Valle 1:146
Barlastvägen 1
34
7,2 mm/s PEAK
Klinte Valle 1:214
Södra Kustvägen 34
35
7,2 mm/s PEAK
Klinte Valle 1:117
Södra Kustvägen 36
36
7,2 mm/s PEAK
Klinte Valle 1:79
Södra Kustvägen 35
37
3,5 mm/s PEAK
Klinte Valle 1:219
Krukmakaregatan 3
38
7,2 mm/s PEAK
Klinte Valle 1:215
Södra Kustvägen 39:A
39
7,2 mm/s PEAK
Klinte Valle 1:57
Södra Kustvägen 39:B
40
4,7 mm/s PEAK
Klinte Kyrkbacken 1:1
Klinte Kyrkbacken 183
41
4,7 mm/s PEAK
Klinte Valle 1:144
Klinte Valle 186
42
3,5 mm/s PEAK
Klinte Kyrkogården 3:1
Klinte Kyrka 1
43
1,8 mm/s PEAK
Klinte Rannarve 1:13
Klinte Rannarve 198
44
3,5 mm/s PEAK
Klinte Rannarve 1:12
Valleängsvägen 1
45
4,7 mm/s PEAK
Klinte Sicklings 1:93
Klinte Sicklings 195
46
3,5 mm/s PEAK
Klinte Sicklings 1:92
Klinte Sicklings 193
47
3,5 mm/s PEAK
Klinte Sicklings 1:91
Klinte Sicklings 191
48
4,7 mm/s PEAK
Klinte Svarvare 1:3
Klinte Svarvare 153
49
3,5 mm/s PEAK
Tabell 3. Översikt med nummer, adress och riktvärden för berörda fastigheter runt transportväg
för tunga transporter. I bilaga 2 presenteras samtliga objekt mer utförligt.

I figur 2-5 nedan visas kalkbrottet med omgivning på flygfoto. De inventerade
fastigheterna har märks ut med blå ballonger.

Datum: 2018-03-07
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Figur 2. Översiktskarta med fastigheter utmärkta.

,

Figur 3. Översiktskarta med fastigheter utmärkta.

Datum: 2018-03-07
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Figur 4. Översiktskarta med fastigheter utmärkta.

Figur 5. Översiktskarta med fastigheter utmärkta.

Datum: 2018-03-07
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Figur 6. Översiktskarta med fastigheter utmärkta.

Datum: 2018-03-07
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7

Förslag till kontrollåtgärder

7.1

Syneförrättning

Om man misstänker starka vibrationer vid byggnader bör syneförrättning utföras före
start av vibrationsalstrande aktiviteter samt i nära anslutning till avslutande av
aktiviteterna. Tillvägagångsätt bör utgå från Svensk Standard SS 460 48 60, som
innefattar okulär sprickbesiktning in- och utvändigt samt provtryckning av rökkanaler.
Omfattning av syneförrättningarna bestäms närmare av utföraren i samråd med
beställaren, så att man, tillsammans med eventuella vibrationsmätningar, uppnår
fullgod kontroll.

7.2

Vibrationsmätning

Vibrationsmätning bör initialt ske i husgrund till de byggnader som bedöms som mest
utsatta för vibrationer. Vilka byggnader som väljs ut baseras på byggnadens
känslighet och avstånd till arbetsområdet och bör ske i samråd mellan mättekniker och
SMA.
Vibrationer bör registreras kontinuerligt mätperioden. Toppvärdet av
vibrationshastigheten registreras i mm/s PEAK. Det rekommenderas att mätare med
automatiskt SMS-larm används. Larmnivå bör sättas med marginal till beräknat
riktvärde för när risk för skada på byggnad föreligger (se Bilaga 1-2 för riktvärde för
respektive byggnad).
Förslagsvis väljs den byggnad som bedöms som mest utsatt för vibrationer från
sprängning respektive transporter i Klinte, samt Klinte Kyrka eftersom den bedöms
vara av särskilt värde i sammanhanget. Alltså:
Mätpunkt 1 Lilla Snögrinde 1:26

Vibrationsmätning i
byggnadsgrund i hus mest
utsatt av vibrationer från
sprängningar i kalkbrott

Har utförts och presenterats i
746940 Rapport A - Vibrationer
och luftstötvåg från sprängning –
Lilla Snögrinde 1:26, Gotland, ÅF
Infrastructure AB, 2017-12-22.

Mätpunkt 2 Klinte Hunninge 1:16

Vibrationsmätning i
byggnadsgrund i hus mest
utsatt av vibrationer från
sprängningar i kalkbrott

Bör utföras vid sprängning i nordöstra delen av brottet, med
samma utförande som
mätningarna vid Lilla Snögrinde
1:26.

Mätpunkt 3 förslag Klinte Mölner
1:4*

Vibrationsmätning i
byggnadsgrund i hus mest
utsatt av vibrationer från
transporter

Påbörjas innan utökade
transporter börjar köras, för att få
ett nulägesfall.

Mätpunkt 4 - förslag
Klinte Ganne 1:7**

Vibrationsmätning i
byggnadsgrund i hus mest
utsatt av vibrationer från
transporter

Påbörjas innan utökade
transporter börjar köras, för att få
ett nulägesfall.

Datum: 2018-03-07
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Vibrationsmätning i
byggnadsgrund

Mätning pågår. Värden kommer
att presenteras mätrapport efter
slutförd mätning.
Högsta uppmätta värde efter
mätning 2018-02-06 till 2018-0213: 0,035 mm/s PEAK (enl SS 02
52 11).

Mätpunkt 6 – Klinte
Prästgården 1:10

Vibrationsmätning i
byggnadsgrund i hus mest
utsatt av vibrationer från
sprängningar i kalkbrott

För framtida mätning när brytning
sker västerut från dagens
brytgränd. Bör utföras vid
sprängning med samma utförande
som mätningarna vid Lilla
Snögrinde 1:26.

*Klinte Mölner 1:4 väljs för att den är placerad nära en plats där transporterna
kommer bromsa in och svänga snävt.
**Klitne Ganne 1:7 (bi-hus) Väljs för att det är en av de byggnader som ligger
närmast vägen på en sträcka där den skyltade väghastigheten är som störst (60
km/h). Se figur 7 nedan för vilken byggnad som avses.

Figur 7. Klitne Ganne 1:7, bi-hus.

Om man efter en tids mätning gör bedömningen att man mätt under ett ”värsta fall”
och man med marginal ligger under riktvärde, kan omfattningen på mätningarna
minskas.

Datum: 2018-03-07
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Bilaga 1. Fastighetsförteckning med vibrationsriktvärde
avseende sprängning
1. Klinte Lilla Snögrinde 1:50

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Ofta använt riktvärde för
vibrationer, sprängning

Datum: 2018-03-07

Klinte Lilla Snögrinde 1:50
1
Klinte Lilla Snögrinde 531
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax=4 mm/s PEAK

746940 Rapport. Riskanalys med avseende på vibrationer från sprängning och trafik_r01
Sida 12 (64)

RAPPORT

BILAGA B.7

2. Klinte Lilla Snögrinde 1:26

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Ofta använt riktvärde för
vibrationer, sprängning

Klinte Lilla Snögrinde 1:26
2
Klinte Lilla Snögrinde 527
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax=4 mm/s PEAK

3. Klinte Lilla Snögrinde 1:26

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Ofta använt riktvärde för
vibrationer, sprängning
Datum: 2018-03-07

Klinte Lilla Snögrinde 1:26
3
Klinte Lilla Snögrinde 525
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax=4 mm/s PEAK
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4. Klinte Lilla Snögrinde 1:26

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Ofta använt riktvärde för
vibrationer, sprängning

Datum: 2018-03-07

Klinte Lilla Snögrinde 1:26
4
Klinte Lilla Snögrinde 523
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax=4 mm/s PEAK
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5. Klinte Lilla Snögrinde 1:46

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Ofta använt riktvärde för
vibrationer, sprängning

Datum: 2018-03-07

Klinte Lilla Snögrinde 1:46
5
Klinte Lilla Snögrinde 521
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax=4 mm/s PEAK

746940 Rapport. Riskanalys med avseende på vibrationer från sprängning och trafik_r01
Sida 15 (64)

RAPPORT

BILAGA B.7

6. Klinte Prästgården 1:10

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Ofta använt riktvärde för
vibrationer, sprängning

Datum: 2018-03-07

Klinte Prästgården 1:10
6
Klinte Prästgården 526
Bostad
Berg (kalksten)
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 4 mm/s PEAK
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7. Klinte Prästgården 1:6

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Ofta använt riktvärde för
vibrationer, sprängning

Datum: 2018-03-07

Klinte Lilla Prästgården 1:6
7
Klinte Lilla Prästgården 522
Bostad
Berg (kalksten)
Platta
Trä
Vmax= 4 mm/s PEAK
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8. Klinte Prästgården 1:5

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Ofta använt riktvärde för
vibrationer, sprängning

Datum: 2018-03-07

Klinte Prästgården 1:5
8
Klinte Prästgården 520
Bostad
Berg (kalksten)
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 4 mm/s PEAK
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9. Klinte Hunninge 1:16

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Ofta använt riktvärde för
vibrationer, sprängning

Datum: 2018-03-07

Klinte Hunninge 1:16
9
Klinte Hunninge 315
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 4 mm/s PEAK
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Klinte Hunninge 1:12

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Ofta använt riktvärde för
vibrationer, sprängning

11.

BILAGA B.7

Klinte Hunninge 1:12
10
Klinte Hunninge 314
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 4 mm/s PEAK

Klinte Stora Snögrinde 1:16

Transformatorstation
Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Ofta använt riktvärde för
vibrationer, sprängning

Datum: 2018-03-07

Klinte Stora Snögrinde 1:16
11
Klinte Klintebys 140
Tranformatorstation/elverk
Moränlera
Vmax= 10 mm/s PEAK
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Klinte Stora Snögrinde 1:13

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Ofta använt riktvärde för
vibrationer, sprängning

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Stora Snögrinde 1:13
12
Klinte Lilla Snögrinde 147
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 4 mm/s PEAK
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Klinte Stora Snögrinde 1:7

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Ofta använt riktvärde för
vibrationer, sprängning

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Stora Snögrinde 1:7
13
Klinte Stora Snögrinde 143
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 4 mm/s PEAK
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Klinte Klintebys 1:2

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Ofta använt riktvärde för
vibrationer, sprängning

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Klintebys 1:2
14
Klinte Klintebys 141
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 4 mm/s PEAK
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15.

Klinte Klintebys 1:3

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Ofta använt riktvärde för
vibrationer, sprängning

16.

Klinte Klintebys 1:3
15
Klinte Klintebys 139
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 4 mm/s PEAK

Klinte Tyrvalds 1:51

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Ofta använt riktvärde för
vibrationer, sprängning

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Tyrvalds 1:51
16
Klinte Tyrvalds 309
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 4 mm/s PEAK

746940 Rapport. Riskanalys med avseende på vibrationer från sprängning och trafik_r01
Sida 24 (64)

RAPPORT
17.

Klinte Tyrvalds 1:48

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Ofta använt riktvärde för
vibrationer, sprängning

18.

Klinte Tyrvalds 1:48
17
Klinte Tyrvalds 305
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 4 mm/s PEAK

Fröjel Lilla Solbjärge 2:1

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Ofta använt riktvärde för
vibrationer, sprängning

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Lilla Solbjörge 2:1
19
Klinte Lilla Solbjärge 510
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 4 mm/s PEAK
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Bilaga 2. Fastighetsförteckning med vibrationsriktvärde
avseende vägtrafik

1. Klinte Prästgården 1:10

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer, SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

Klinte Prästgården 1:10
1
Klinte Prästgården 526
Bostad
Berg (kalksten)
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 4,7 mm/s PEAK
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2. Klinte Prästgården 1:6

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer, SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

Klinte Prästgården 1:6
2
Klinte Prästgården 522
Bostad
Berg (kalksten)
Platta
Trä
Vmax= 7,2 mm/s PEAK

746940 Rapport. Riskanalys med avseende på vibrationer från sprängning och trafik_r01
Sida 27 (64)

RAPPORT

BILAGA B.7

3. Klinte Prästgård 1:5

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer, SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

Klinte Prästgården 1:5
3
Klinte Prästgården 520
Bostad
Berg (kalksten)
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 4,7 mm/s PEAK
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4. Klinte Prästgården 1:3

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer, SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

Klinte Prästgården 1:3
4
Klinte Prästgården 510
Bostad
Berg (kalksten)
Platta
Trä
Vmax= 7,2 mm/s PEAK
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Klinte Prästgården 1:15

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer, SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

Klinte Prästgården 1:15
5
Klinte Prästgård 185
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 3,5 mm/s PEAK
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5. Klinte Prästgården 1:9

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

Klinte Prästgården 1:9
6
Klinte Prästgård 512
Bostad
Berg (kalksten)
Platta
Trä
Vmax= 7,2 mm/s PEAK
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6. Klinte Lilla Snögrinde 1:39

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

Klinte Lilla Snögrinde 1:39
7
Klinte Lilla Snögrinde 517
Bostad
Berg (kalksten)
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 4,7 mm/s PEAK
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7. Klinte Lilla Snögrinde 1:44

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Fastighetsägare:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

Klinte Lilla Snögrinde 1:44
8
Klinte Lilla Snögrinde 519

Bostad
Berg (kalksten)
Platta
Trä
Vmax= 7,2 mm/s PEAK

746940 Rapport. Riskanalys med avseende på vibrationer från sprängning och trafik_r01
Sida 33 (64)

RAPPORT

BILAGA B.7

8. Klinte Lilla Snögrinde 1:42

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

Klinte Lilla Snögrinde 1:42
9
Klinte Lilla Snögrinde 177
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 3,5 mm/s PEAK
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9. Klinte Lilla Snögrinde 1:43

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

10.

Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 3,5 mm/s PEAK

Klinte Lilla Snögrinde 1:41

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

Klinte Lilla Snögrinde 1:43
10
Klinte Lilla Snögrinde 175

Klinte Lilla Snögrinde 1:41
11
Klinte Lilla Snögrinde 165
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 3,5 mm/s PEAK
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11.

Klinte Lilla Snögrinde 1:45

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

12.

Klinte Lilla Snögrinde 1:45
12
Klinte Lilla Snögrinde 511
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 3,5 mm/s PEAK

Klinte Lilla Snögrinde 2:1

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Lilla Snögrinde 1:39
13
Klinte Lilla Snögrinde 517
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 3,5 mm/s PEAK
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Klinte Lilla Snögrinde 1:6

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Lilla Snögrinde 1:6
14
Klinte Lilla Snögrinde 402
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 3,5 mm/s PEAK
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Klinte Lilla Snögrinde 1:5

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Lilla Snögrinde 1:5
15
Klinte Lilla Snögrinde 172
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 3,5 mm/s PEAK
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Klinte Lilla Snögrinde 1:16

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Lilla Snögrinde 1:16
16
Klinte Lilla Snögrinde 170
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 3,5 mm/s PEAK
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16.

Klinte Lilla Snögrinde 1:15

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

17.

Klinte Lilla Snögrinde 1:15
17
Klinte Lilla Snögrinde 168
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 3,5 mm/s PEAK

Klinte Lilla Snögrinde 1:20

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Lilla Snögrinde 1:20
18
Klinte Lilla Snögrinde 164
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 3,5 mm/s PEAK
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18.

Klinte Lilla Snögrinde 1:31

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

19.

Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 3,5 mm/s PEAK

Klinte Lilla Snögrinde 1:8
20
Klinte Lilla Snögrinde 160
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 3,5 mm/s PEAK

Klinte Lilla Snögrinde 1:32

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

Klinte Lilla Snögrinde 1:31
19
Klinte Lilla Snögrinde 162

Klinte Lilla Snögrinde 1:8

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

20.

BILAGA B.7

Klinte Lilla Snögrinde 1:32
21
Klinte Lilla Snögrinde 157
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 3,5 mm/s PEAK
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21.

Klinte Ganne 1:4

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Ganne 1:4
22
Klinte Ganne 502
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 3,5 mm/s PEAK
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22.

Klinte Ganne 1:7

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Ganne 1:7
23
Klinte Ganne 506
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 3,5 mm/s PEAK
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23.

Klinte Mölne 1:4

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Mölne 1:4
24
Klinte Mölne 501
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 3,5 mm/s PEAK
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24.

Klinte Mölne 1:15

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Mölne 1:15
25
Klinte Mölne 505
Bostad
Moränlera
Platta
Trä
Vmax= 5,4 mm/s PEAK
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25.

Klinte Mölne 1:16

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Mölne 1:16
26
Klinte Mölne 507
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 3,5 mm/s PEAK
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26.

Klinte Mölne 1:23

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Mölne 1:23
27
Klinte Mölne 179
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 3,5 mm/s PEAK

746940 Rapport. Riskanalys med avseende på vibrationer från sprängning och trafik_r01
Sida 47 (64)

RAPPORT
27.

Klinte Mölne 1:17

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Mölne 1:17
28
Klinte Lilla Snögrinde 177B
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 3,5 mm/s PEAK
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28.

Klinte Valle 1:45

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Valle 1:45
29
Klinte Valle 401
Bostad
Moränlera
Platta
Trä
Vmax= 5,4 mm/s PEAK
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29.

Klinte Valle 1:138

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Valle 1:138
30
Klinte Valle 184
Bostad
Moränlera
Platta
Trä
Vmax= 5,4 mm/s PEAK
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30.

Klinte Valle 1:124/101

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Valle 1:124/101
31
Klinte Valle 180
Bostad
Moränlera
Platta
Trä
Vmax= 5,4 mm/s PEAK
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31.

Klinte Valle 1:78

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Valle 1:78
32
Klinte Valle 176
Bostad
Moränlera
Platta
Trä
Vmax= 5,4 mm/s PEAK
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32.

Klinte Valle 1:144

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Valle 1:144
33
Klinte Valle 186
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 3,5 mm/s PEAK
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33.

Klinte Valle 1:75

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

34.

Klinte Valle 1:75
34
Barlastvägen 4
Bostad
Berg (kalksten)
Platta
Trä
Vmax= 7,2 mm/s PEAK

Klinte Valle 1:146

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Valle 1:146
35
Barlastvägen 1
Bostad
Berg (kalksten)
Platta
Trä
Vmax= 7,2 mm/s PEAK

746940 Rapport. Riskanalys med avseende på vibrationer från sprängning och trafik_r01
Sida 54 (64)

RAPPORT
35.

Klinte Valle 1:214

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

36.

Klinte Valle 1:214
36
Södra Kustvägen 34
Bostad
Berg (kalsten)
Platta
Tegel
Vmax= 7,2 mm/s PEAK

Klinte Valle 1:117

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Fastighetsägare:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Valle 1:117
37
Södra Kustvägen 36

Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 3,5 mm/s PEAK
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37.

Klinte Valle 1:79

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

38.

Klinte Valle 1:79
38
Södra Kustvägen 35
Bostad
Berg (kalksten)
Platta
Trä
Vmax= 7,2 mm/s PEAK

Klinte Valle 1:219

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Valle 1:219
39
Krukmakaregatan 3
Bostad
Berg (kalksten)
Platta
Trä
Vmax= 7,2 mm/s PEAK
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39.

Klinte Valle 1:215

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

40.

Klinte Valle 1:215
40
Södra Kustvägen 39:A
Bostad
Berg (kalksten)
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 4,7 mm/s PEAK

Klinte Valle 1:57

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Valle 1:57
41
Södra Kustvägen 39:B
Bostad
Berg (kalksten)
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 4,7 mm/s PEAK
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41.

Klinte Kyrkbacken 1:1

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Kyrkbacken 1:1
42
Klinte Kyrkbacken 183
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 3,5 mm/s PEAK
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42.

Klinte Kyrkogården 3:1

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Kyrkogården 3:1
43
Klinte Kyrka 1
Kyrka
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 1,8 mm/s PEAK
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43.

Klinte Rannarve 1:13

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Rannarve 1:13
44
Klinte Rannarve 198
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 3,5 mm/s PEAK
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44.

Klinte Rannarve 1:12

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Rannarve Valleängsvägen 1
45
Klinte Valleängsvägen 1
Bostad
Moränlera
Platta
Trä
Vmax= 4,7 mm/s PEAK
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45.

Klinte Sicklings 1:93

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Sicklings 195
46
Klinte Sicklings 195
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 3,5 mm/s PEAK
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46.

Klinte Sicklings 1:92

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Valle 1:92
47
Klinte Sicklings 193
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 3,5 mm/s PEAK
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47.

Klinte Sicklings 1:91

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

48.

Klinte Sicklings 1:91
48
Klinte Sicklings 191
Bostad
Moränlera
Platta
Trä
Vmax= 4,7 mm/s PEAK

Klinte Svarvare 1:3

Fastighetsbeteckning:
Nummer:
Adress:
Byggnadsinformation
Byggnadstyp/verksamhet:
Undergrund:
Grundläggningssätt:
Stomme:
Riktvärde för vibrationer,
SS 02 52 11

Datum: 2018-03-07

BILAGA B.7

Klinte Svarvare 1:3
49
Klinte Svarvare 153
Bostad
Moränlera
Platta
Murad/kalksten
Vmax= 3,5 mm/s PEAK
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Efterbehandlingsplan
Klinte Klintebys 1:5

Efterbehandlingsplan Klinte Klintebys 1:5

Naturcentrum AB, 2018-10-30

Efterbehandlingsplan
Efterbehandlingsplanens syfte är att skapa skogsmark och biologiskt värdefulla naturtyper
efter att kalksten brutits ut, samt att skapa en vatteresurs som kan användas i framtiden till
t.ex. bevattning och förstärkning av dricksvattenförekomster. Målet är att det, på
efterbehandlade ytorna i kalkbrottets botten, ska etablera sig en artrik flora och fauna
redan några år efter att åtgärderna genomförts. De skapade miljöerna ska därefter hysa
höga biologiska värden under avsevärd tid. Efterbehandlingen kommer att genomföras
parallellt med stenbrytningen och pågå kontinuerligt under driftstiden (figur 1).
Efterbehandlingsåtgärderna består av två typer, dels generellt tillskapande av naturtyper
som utgörs av tidiga successionsstadier på kalkhällmarker och kalkrik mineraljord, dels
riktade och artspecifika åtgärder för de djur- och växtpopulationer som bedöms löpa störst
risk att påverkas av den planerade kalkbrytningen.
Det planerade brytområdet visas i detalj i figur 2.
Med ett tids- och rumsanpassat system för brytning (figur 3), avbaning av de delar som skall
brytas, transport av jordmaterial och förna (fröbanker och perenner, m. m) till de delar som
skall återställas efter brytning, samt iordningställande av ytor för naturlig kolonisation
inklusive våtmarker, bedöms värdefulla ekologiska successionstadier kunna utvecklas och
vidmakthållas under en mycket lång period. Med hjälp av en biologiskt anpassad brytplan,
bedöms en god eller oförändrad bevarandestatus kunna bibehållas för de flesta av de i
området förekommande ”särskilt skyddsvärda arterna”1.
Brytningen planeras att genomföras under minst 40 år, vilket är en i naturvårdssammanhang lång tid. En strävan med efterbehandlingsplanen är att så långt möjligt
efterlikna naturliga successioner samt att nyttja i området naturligt förekommande
substrat, växtsamhällen och arter.
Planering av åtgärder kommer att utföras i samråd mellan produktionspersonal, geologer
och biologisk expertis. Efterbehandlingsarbetet utförs löpande under drifttiden genom att
material som avbaningsmassor i form av sand, jord, finmaterial av sten, material från tvätt
av sten, block m.m. allt eftersom läggs ut i områden där täktbotten nått slutlig nivå, mellan
+30 och +45 möh. Bedömt är att minst 5–10 ha sammanhängande utbruten areal krävs för
att inleda arbeten med efterbehandling.
När det gäller vattenresurser så kommer det att finnas, förutom mindre vattensamlingar
som skapas naturligt i lågpunkter, två större öppna vattenytor både under brytperioden och
efter avslutad verksamhet och efterbehandling (Figur 4).
1. En damm kommer att anläggas i den norra delen av stenbrottet med en planerad
volym på ca 150 000 m3. Allt länshållningsvatten inom brytområdet kommer att

1
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pumpas till dammen för lagring av vatten från den nedebördsrika vinterperioden till
sommaren då det råder brist på vatten. Vattnet i dammen kan användas dels för
bevatttning av jordbruksgrödor under växtsäsongen april till oktober, och dels som
förstärkning av grundvattenförekomsten vid Loggarve vattentäkt. Efter avslutad
verksamhet och efterbehadling kan den även användas för rekreation.
2. Efter brytning och successiv efterbehandling i den sydvästra delen där brottbotten
bedöms bli lägst kommer avrinnande vatten att naturligt samlas dit med en
bedömd vattenyta på +41 till +43 m. I detta område ligger grundvattennivån under
sommaren naturligt under brottbotten och vatten kommer att infiltrera till djupare
liggande grundvatten och förstärka grundvattenresursen under sommaren. Under
vinterperioden kan grundvattennivån naturligt vid större nederbörd stiga till ca +50
m, vilket innebär att vatten kommer att avrinna i den konstgjorda bäcken längs
västra brottkanten till dammen i norra delen av brottet. När dammen blir full avleds
vattnet till bäcken i norr som rinner genom jordbruksmarkerna ner till Klintehamn
och mynnar vid Varvsholm.

Figur 1. Illustration som visar hur kalkbrytning och avbaning kombineras med kontinuerlig
återställning av biologiskt värdefulla naturtyper.

Generella åtgärder
De generella efterbehandlingsåtgärderna syftar till att skapa skogsmark och biologiskt
värdefulla naturtyper i brottet och ut med dess kanter. Figur 4 visar en schematisk skiss av
det efterbehandlade brottet vid avslutad stenbrytning.

3
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Följande naturtyper kommer aktivt att tillskapas (inom parentes anges vilka artgrupper och
naturvärden som avses att gynnas).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

klippkanter och klipphyllor (rovfåglar, kärlväxter, kryptogamer).
sydvända kalkhällsavsatser (kryptogamer, kärlväxter)
öppna kalkhällmarker (kryptogamer, kärlväxter, insekter)
kalkgrusmarker (kärlväxter, insekter)
sydvända slänter och torrbackar med kalkhaltigt grus och sand (kärlväxter, insekter,
reptiler)
flacka gräsmarker med förna och humus (kärlväxter, insekter)
torrängar (kärlväxter, insekter)
större och mindre våtmarker med öppet vatten (insekter, reptiler, amfibier, fåglar)
tillfälliga vätar (insekter)
svämzoner (kärlväxter, insekter)
vattendrag som förbinder förväntade våtmarksområden i syd och sydväst med
åkermarker i norr (fåglar, insekter, reptiler, amfibier)
buskmarker (fåglar)

Gemensamt för alla dessa naturtyper är att de är utgör successionsstadier på kalkrika
marker och att de saknar eller har har tunna mineralrika jordlager. Sådana naturtyper har
en minskande trend i Sverige, och på Gotland, på grund av omfattande igenväxning till följd
av förändrad markanvändning.
De tillskapade naturtyperna bedöms bli lämpliga habitat för en stor del av de rödlistade
och/eller skyddade arter som påträffats inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5. Redan inom
några år efter åtgärdernas genomförande kommer initiala etableringar av flera arter, till
exempel backtimjan, jordtistel, ljus solvända och flera orkidéer, att ske. Spridning och
återetablering av växter förväntas huvudsakligen ske med vind, fröer i använda material
(avbaningsmassor) och med djur.
För att underlätta för större djur att röra sig ut och in ur täktområdet kommer delar av
brottkanten att släntas med en lutning av motsvarande 1:3 till 1:4. Släntning kommer att
göras utmed 10-20 % av brottets kanter, företrädesvis där brytdjupet är begränsat av
kvalitetsskäl. Övriga delar av kanten lämnas som klippstup med syfte att utgöra lämpliga
häckningsmiljöer för berguv, rovfåglar, skogsduva och korp.
Fallande material och avbaningsmassor kommer att användas för att skapa topografiska
formationer, jordlager och andra önskvärda karaktärer för de anlagda naturtyperna.
Materialet kommer bland annat att används på följande sätt:
• Finkornigt material från tvättning kan användas som jordförbättrande medel i
skogsmark.
• Block placeras ut i tillskapade naturtyper för att skapa variation och strukturer.
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Kalksten, 100–500 mm fraktioner, används till att anlägga stenrösen för artspecifika
åtgärder (se nedan).
Fallande finmaterial, 0–20 mm fraktioner, kan användas till:
o skyddsvall som läggs upp runt täktens kanter och stup. Vallen är minst 1,2 m
hög med lutning av 1:1,5 (motsvarar ungefärlig rasvinkel 0–10 mm
kalkstenskross). Utanför vallen läggs även skut (=klippblock), minst ca. 0,5 m
höga för att uppmärksamma på förändringen i terrängen.
o delavsnitt av täktens branta pallkanter släntas, lutning ca 1:3, med finmaterial
för att underlätta in- och utpassage för djur. Skapas sluttningar i sydliga lägen
kan gynnsamma miljöer skapas för insekter och flora.
o att höja och forma höjdprofil på slutlig marknivå med syfte att utforma torra
områden inom de delar av täkten där täktbotten ligger under förväntad högsta
vattennivå efter avslutad verksamhet, 41- 43 möh.
Avbaningsmassor i form av torv, silt, sand och humusjord används till:
o toppskikt i ytor avsedda för återväxt med skog.
o finkornig silt kan användas som tätskärm vid vattendelare mot Stormyr.
o torv, levande växtmaterial, fröbanker från våtmarker används i anlagda nya
våtmarker
o sandhaltiga massor används som toppskikt på ytor avsedda för torrängar,
gräsmarker, sandiga sluttningar och vid olika artspecifika åtgärder (se nedan).

Artspecifika åtgärder
För cirka 15 av de rödlistade och/eller skyddade arterna som påträffats inom det planerade
brytområdet2 kommer kompletterande riktade och artspecifika åtgärder genomföras för att
gynna de lokala populationerna och därmed undvika negativ påverkan till följd av
kalkbrytningen.
Följande riktade åtgärder kommer att genomföras:
•

2

Bohyllor för berguv.
Tre till fem bohyllor anpassade för berguv skapas i brottkantens klippstup.
Bohyllorna anläggs i övre delen av syd- eller östvända klippstup i de delar av täkten
som ligger minst 50 meter från aktiv brytfront. Hyllorna konstrueras så att de har
ett överhäng som skyddar mot regn. Hyllornas bredd ska vara minst 3 meter och på
hyllplanen placeras några kalkstensblock (dimension ca 50 cm ) som skydd för
boplatsen. Bohyllorna konstrueras löpande under driftstiden allteftersom lämpliga
brottkanter blir tillgängliga. Åtgärden kommer att gynna förutom berguv även
dagrovfåglar (företrädesvis tornfalk och pilgrimsfalk), korp och skogsduva.

BILAGA B.4d.
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•

Buskmarker för törnskata
Mindre buskmarker (0,5-1 ha) skapas genom naturlig etablering av lövträdsplantor,
slån och bärande buskar i anslutning till fuktigare partier på täktbotten. För att
underlätta etableringen placeras ett lager av ca 50 cm jord med hög halt av
organiskt material (humus och förna) ovanpå kalkhäll eller kalkhaltig jord. Om
viltbetestrycket blir för högt kan det bli aktuellt med tillfällig stängsling för att
påskynda etableringen av buskvegetation. Förutom törnskata kommer en rad andra
tättingar som häckar i buskmarker att gynnas.

•

Små och fiskfria vattensamlingar
För att gynna mindre vattensalamander och pudrad kärrtrollslända, som båda
förekommer i lakvattendammen i det befintliga Snögrindebrottet anläggs flera små
permanenta vattensamlingar. Vattensamlingarna utformas med en eller flera
djuphålor (minst 1,5 meters djup) så att de håller vatten året om. Förutom
djuphålorna konstrueras dammarna så att de vid normalt vattenstånd är ungefär en
halvmeter djupa och har flacka stränder där vattenvegetation kan utvecklas.
Vattensamlingarna anläggs på finkornigt material, och i anslutning till dessa skapas
övervintringsplatser för salamandrar (och reptiler) genom att lägga upp rösen av
jord och sten med varierade dimensioner. Förutom mindre vattensalamander och
pudrad kärrtrollslända kommer gotlandssnok och andra reptiler samt en lång rad
limniska evertebrater gynnas av åtgärden.

•

Övervintringsplatser för reptiler
I sydvända och solexponerade lägen skapas övervintringsplatser för gotlandssnok
och andra reptiler. Övervintringsplatserna utgörs av långsträckta rösen med jord
och sten av varierande dimensioner. Konstruktionerna placeras på väldränerade
marker så att de inte riskeras att vattenfyllas vintertid. Rösena konstrueras på ett
sådant sätt att väsentliga delar ligger under tjäldjup. Detta för att förhindra att
övervintrande reptiler fryser ihjäl. Åtgärden kommer gynna den lokala
populationen av gotlandssnok och andra i området förekommande reptiler och
groddjur.

•

Blomrika jordvallar för svartpälsbi
För att gynna det rödlistade svartpälsbiet anläggs kalkhaltiga jordvallar i
solexponerade sydlägen. För att skapa varma och vindskyddade mikrohabitat, som
är gynnsamma för arten, konstrueras bågformiga vallar med insidan vänd mot
söder. Vallarna ska var minst en till två meter höga och minst 10–20 meter långa.
Jordmaterialets kornstorlekar ska vara varierade men innehålla en hög andel sand.
På eller i anslutning till vallarna skrapas sandblottor fram. Sanden är av central
betydelse eftersom svartpälsbiet skall kunna gräva ut bohål. Då dessa vallar blivit
koloniserade av blåeld och andra växter utgör de lämpliga habitat för arten. De
blomrika vallarna kommer gynna, förutom svartpälsbi, flera andra sällsynta och
hotade steklar, t.ex. hårig dolkstekel.
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•

Stödetablering av backtimjan för att gynna svartfläckig blåvinge
Svartfläckig blåvinge är beroende av både backtimjan och hedrödmyra för sin
livscykel. På sikt kommer både backtimjan och hedrödmyra att etablera sig
spontant i flera av de skapade naturtyperna i det nya brottet och då ge
förutsättningar för svartfläckig blåvinge att sprida sig dit. Denna process kan ta flera
år på grund av att både backtimjan och myran har relativt långsam spridning.
Backtimjan förökar sig både vegetativt (genom rotslående grenar) och genom
fröspridning. Fröna kan lagras under lång tid i fröbank. Genom att sprida ut
avbaningsmassor från platser med rik förekomst av backtimjan på ytor avsedda för
torrängar nere på brottbotten kan etableringen av backtimjan sannolikt påskyndas.
Denna åtgärd kan leda till att de skapade torrängarna snabbare blir lämpliga habitat
för blåvingen.

•

Stödetablering av sammetsbockrot
Inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5 finns en rik förekomst av sammetsbockrot,
som är en underart till vanlig bockrot. En majoritet av förekomsterna finns utanför
det planerade brytområdet men 16 av 38 förekomster noterades inom
brytområdesgränsen. Samtliga fynd gjordes på eller utmed sandiga skogsbilvägar,
stigar och i en kraftledningsgata. Gemensamt för alla växtplatserna var att miljön
utgjordes av tunn, sandig jord och viss markstörning. Detta tyder på att underarten
är störningsgynnad och kan med framgång etablera sig och fortleva i påverkade
miljöer med tunt jordlager. Spontan etablering i de skapade naturtyperna bör
därför kunna ske tämligen enkelt. För att ytterligare påskynda etableringen
kommer avbaningsmassor från ytor med rik förekomst av sammetsbockrot placeras
på skapade ytor med tunn och sandig jord nere i brottet. Sammetsbockrotens frön
gror redan året efter att de släpps från plantan3, därför behöver massorna placeras
ut redan samma vinter som avbaningen sker.

•

Avsättning av äldre skog utanför brytområdet
Arterna spillkråka, lundsångare, dårgräsfjäril och flera rödlistade marksvampar är
knutna till äldre skogsbestånd. För att bevara lokala populationer av dessa arter
undantas äldre skogsbestånd utanför det planerade brytområdet, men inom
fastigheten Klinte Klintebys 1:5, från skogsbruk. Dessa bestånd blir då frivilliga
avsättningar som får utvecklas fritt. Arealen avsatt skog kommer att uppgå till 15–
20 hektar och uteslutande utgöras av äldre bestånd, såväl barr- som lövskog.
Avsättningar kommer i första hand göras i skogsbestånd som identifierats som
objekt naturvärden (naturvärdesklass 1, 2 och 3) i Naturcentrums
naturvärdesinventering4. Inga av dessa skogsbestånd är klassade som
nyckelbiotoper eller omfattas av något formellt skydd, och skulle därför med
fortsatt markanvändning sannolikt avverkas när det nått avverkningsmogen ålder.

3

Thompson, K. & Grime, J. P. 1979. Seasonal variation in the seed bank of herbaceous species in ten contrasting
habitats. Journal of Ecology (1979) 67, 893-921.
4 Bilaga B.4a.
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Genom att undanta dessa bestånd från skogsbruk kommer andel äldre skog inom
fastigheten att bibehålls och åtgärden är därför att betrakta som
naturvårdshöjande.

Tidsplan och kostnadsberäkning
Efterbehandlingsarbetet påbörjas när ett område av cirka 5–10 hektars storlek brutits ut.
Detta för att de naturvårdande åtgärderna areellt inte ska påverkas negativt av det
verksamhetsområde som behövs för stenbrytningen. De första åtgärdsarbetena bedöms
påbörjas ca 10 år efter påbörjad stenbrytning. Genom ovanstående arbetsmetodik,
kommer de först utbrutna delområdena att ha haft 20–30 års tid för återetablering av flora
och fauna vid brytperiodens slut som beräknas ske efter 30–40 år, se illustration i figur 1
och figur 4.

Beräknade kostnader för återställningsarbeten redovisas i bifogad tabell 1.
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Figur 2. Brytområdets utbredning.
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Figur 3: Täktplan med brytriktningar i olika skeden
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Figur 4: Schematisk illustration av området efter brytning efter 30 till 40 års drift vid ansökt produktionsnivå.
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Tabell 1
Efterbehandlingkostnader
Bas
m
Skyddsvall vid stup
Slänt

Höjd
m
3,6
36

Skrymdensitet
ton/m3

Area
m2
1,2
12

Utläggning avbaningsmassor,
ursprungligt jorddjup 0,3 m

2,16
216,00
1090000
6000 m
Skyddsvall
vid stup

FörbruknSkutåtgång
ing
Längd
Material
(1 per m)
ton/m
m
ton
ton
1,5
3,24
6000
19440
2025
1,5
324
400
129600
1

327000

Avbanings400 m Slänt massor

Dumper, finmaterial och skut
Körsträcka, tor
Hastighet
Tid/lass
Maskintid, dumper*
Maskintid, last-/grävmaskin**

ton/lass
km/lass
km/h
h
h
h

40
1,2
20
0,18
94
179

40
1,2
20
0,18
570
1080

40
1,2
20
0,18
1438
2725

Tidseffektivitet
Fakturerbar tid maskiner
Kostnad
Maskiner
Kostnad/1000 ton bruten sten***

%
h
SEK/h
kSEK
SEK/1000 ton

70
273
1000
273
9

70
1650
1000
1650
55

70
4163
1000
4163
139

Summa maskiner materialhantering
kSEK
Konsultation Naturvårdsexpertis
kSEK
Plantering skog, 50 ha
kSEK
Arbetsledning
kSEK
Summa efterbehandling
kSEK
Kostnad efterbehandling SEK/1000 ton bruten sten***
Säkerhet bruten area och reduktion av säkerhet p.g.a. färdig
efterbehandling under drifttiden, kSEK/ha****

6086
300
625
300
7311
244
66

*) Effektiv tid, lastning 5 min/40 ton, tippning 2 min/40 ton
**) Effektiv tid lastning 5 min/40 ton utläggning 15 min/40 ton
***) 30 Mton
****) Beräknat för brytområde 109 ha
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1

INLEDNING
SMA Mineral AB avser att ansöka om utvidgat täkttillstånd på en del av fastigheten Klinte
Klintebys 1:4. Tillståndet är tänkt att komplettera och ersätta nu befintliga tillstånd för
täktverksamhet på fastigheten. Nu gällande tillstånd medger uttag av 25 000 ton
kalksten/år till och med den 1 september 2026, och 70 000 ton/år till och med den 31
december 2033. Planerad brytning avser att omfatta ett maximalt uttag av 900 000 ton
kalksten per år. Planerat brytområde omfattar ca 105 ha. Stormyrs tillrinningsområde på ca
115 ha undantas från brytning.
Med utgångspunkt i att den planerade verksamheten är av en omfattande natur med
brytning under grundvattenytan, och kan antas innebära betydande miljöpåverkan, har
SMA Mineral AB valt att samråda med en utökad krets av myndigheter, sakägare och
allmänheten i enlighet med processen för betydande miljöpåverkan. Beslut om betydande
miljöpåverkan ska dock fattas av länsstyrelsen med hänvisning till att planerad verksamhet
kommer att ses som en ändring av nuvarande tillstånd.
Den 1 januari 2018 träder nya bestämmelser om miljöbedömningar i kraft. Enligt punkten 4
i övergångsbestämmelserna ska äldre bestämmelser tillämpas i fråga om samråd som har
skett före ikraftträdandet.
Denna samrådsredogörelse sammanfattar samrådsprocessen.

2

SAMRÅDSFÖRFARANDE
Information till allmänheten om planerad miljöprövning samt inbjudan till samråd
publicerades i Gotlands allehanda och Gotlands tidning 2017-10-06. Kopia av annons
bifogas i Bilaga 1.
Fullständigt samrådsunderlag skickades till länsstyrelsen Gotlands län och Region Gotland
cirka 6 veckor före samrådsmötet. Ett förkortat samrådsunderlag med särskild inbjudan
(Bilaga 2) skickades till fastighetsägare inom cirka 1 km radie från verksamheten samt
ornitologiska och botaniska föreningar inom Gotlands län.
Samrådsunderlag har även gått ut till Skogsstyrelsen, Försvarsmakten, Naturvårdsverket,
Transportstyrelsen, MSB, Trafikverket, Havs-och vattenmyndigheten,
Naturskyddsföreningen och SGU med inbjudan till att delta i samrådet.
Muntligt samrådsmöte med myndigheterna genomfördes 2017-10-24 kl. 13-16 i Klinte
församlingshem, där representanter från länsstyrelsen Gotlands län och miljöförvaltningen
Region Gotland deltog. Protokoll från mötet bifogas i Bilaga 3.
Samrådsmöte med allmänheten och övriga föreningar hölls kl. 18-21 under kvällen 201710-24, uppemot ett 90-tal deltagare kom till mötet. Protokoll från mötet bifogas i Bilaga 4.
Tillfälle att yttra sig och ställa frågor i ärendet erbjöds till och med 2017-11-03 med
förlängning till 2017-11-10 efter förfrågan.
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3

SYNPUNKTER OCH BEMÖTANDEN
Under samrådsmötena inkom frågor och yttranden, som besvarades av SMA Mineral AB:s
företrädare enligt bifogat protokoll i Bilaga 3 och Bilaga 4.
I kommande kapitel hanteras de yttranden som inkommit brevledes från myndigheter,
föreningar och allmänheten. Samtliga yttranden kan läsas i Bilaga 5 och Bilaga 6. SMA
Mineral AB åtar sig att med ledning av inkomna synpunkter förtydliga berörda
ämnesområden i kommande miljökonsekvensbeskrivning och ansökan.

3.1

Yttranden från myndigheter
Tekniska nämnden, Region Gotland
Tekniska nämnden, Region Gotland, efterfrågar undersökningsmaterial som visar att
täktverksamheten inte påverkar de kommunala vattentäkterna samt de privata brunnarna i
området. Provpumpningar och mätning av grundvattennivåer bör göras för att påvisa hur
grundvattnet rör sig i berggrunden, samt om risk finns att relikt saltvatten eller bräckvatten
tränger in och förorenar grundvattnet. Vidare efterfrågar Tekniska nämnden eventuell
påverkan på Stormyr om förändringar sker i grundvattenflöden. Näringsämnen i
processvattnet bör ytterligare analyseras för att kunna bedöma en eventuell påverkan på
grundvattnet och intilliggande vattendrag.
Tekniska nämnden hänvisar även till gällande översiktsplan där ett ställningstagande har
gjorts att nya tillstånd till kalkbrytning endast kan komma ifråga om den planerade
verksamheten inte äventyrar den framtida vattenförsörjningen.
Vidare nämner den tekniska nämnden att det planeras för ett utvecklingsprojekt för att få
en befolkningsökning i Klintehamn och om de lokala vattentäkterna påverkas kan projektet
komma att påverkas negativt. Tekniska nämnden tar även upp möjligheten till ändrade
vattenskyddsområden och att de i framtiden kan komma att sträcka sig inom planerat
verksamhetsområde.
Tekniska nämnden uttryckte även en farhåga om att infiltration av processvatten kan
komma att påverka grundvattnets nuvarande status.
SMA Mineral AB kommer att göra fortsatta utredningar beträffande grundvattnet och
kommer att ta hänsyn till de synpunkter som Tekniska nämnden, Region Gotland, inkommit
med.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland, informerar om att planerad verksamhet
ligger inom vattenförekomsten Mellersta Gotland – Klintehamn och att den har
otillfredsställande kemisk status med krav på god kemisk status till 2021. Den kvantitativa
statusen är god. För att kunna erhålla ett tillstånd anser samhällsbyggnadsförvaltningen att
bolaget måste visa i sina ansökningshandlingar att den kemiska och kvantitativa statusen
inte försämras genom planerad verksamhet. Vidare önskar förvaltningen att planerad
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verksamhets eventuella grundvattenavsänkning bedöms närmare, och om den kan påverka
avrinningsområden för ytvatten för de kommunala vattentäkterna och privata brunnar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen vill att det i kommande ansökningshandlingar finns en
omfattande riskbedömning av verksamheten och en beskrivning av hur risker avses
förebyggas bl.a. med avseende på kemikalier och avfall. Därutöver ska en noggrann
bullerutredning göras och en redovisning av hur bolaget har tänkt minska störningarna. Det
ska även redovisas hur bolaget har tänkt att begränsa risken för damning.
Vidare informerar samhällsbyggnadsförvaltningen om att tillståndet i Klintehamn kan
komma att behöva utvidgas och att Regionen är den som ska ansöka om tillstånd.
SMA Mineral AB kommer att utföra ytterligare utredningar beträffande grundvattnet och
eventuell påverkan på det. Samråd sker med Trafikverket beträffande transporter och
alternativ till transportväg. Diskussioner förs även med Region Gotland om hamntillståndet
och dess eventuella utökning.
SMA Mineral AB kommer att ta hänsyn till de punkter som Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Region Gotland, har inkommit med.

Gotlands Elnät AB
Gotlands Elnät AB (GEAB) hänvisar till att det finns en 70 kV luftledning med ledningsrätt
samt en 10 kV ledning inom planerat verksamhetsområde. Ledningen ska vara trädsäker
och GEAB behöver 20 m på vardera sida om ledningarna för att kunna utföra underhåll i all
framtid. Markägaren får inte uppföra byggnad, ändra marknivå eller vidtaga andra åtgärder
som äventyrar funktionen eller driften av elnätsföretagets anläggningar.
SMA Mineral AB kommer att samråda med GEAB om en eventuell flytt av ledningarna inom
planerat verksamhetsområde när så krävs av brytningstekniska skäl.

Trafikverket
Trafikverket saknar en redovisning av antalet transporter som verksamheten kommer ge
upphov till. Trafikverket informerar om innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen bör
behandla de konsekvenser som kan uppkomma av transporten till och från den planerade
täkten samt vilka vägar som kommer att beröras. Konsekvenser som kan behöva belysas är
trafikrelaterat buller och vibrationer, framkomlighet för oskyddade trafikanter samt
eventuell påverkan på vattenområden och väganknutna natur- och kulturvärden. Vidare
anser Trafikverket att de korsningar som finns längs planerad väg bör undersökas i fråga om
de har den kapacitet som krävs för de planerade transporterna. Trafikverket anser att
antalet transporter bör minimeras för att minska klimatpåverkan och störningar för
omgivningen samt slitage och underhåll på vägnät. Vidare informerar Trafikverket om att
anslutningen mot väg 141 ska uppfylla krav enligt VGU och att ändringar kräver en ansökan.
Slutligen meddelar Trafikverket att eventuella åtgärder som krävs på grund av planerad
verksamhet ska bekostas av annan än Trafikverket.
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SMA Mineral AB kommer att titta på olika lösningar för att minimera störningar av
transporterna till och från planerat verksamhetsområde. Flera olika alternativ kommer att
utredas innan ansökningshandlingarna ges in.

Sveriges geologiska undersökning, SGU
SGU önskar att bolaget i ansökningshandlingarna redovisar brytningsdjupet mer i detalj, för
att kunna överblicka konsekvenserna av en brytning under grundvattenytan. Vidare önskar
SGU en tydligare redovisning av hur den planerade successiva efterbehandlingen minimerar
grundvattenpåverkan. De önskar även en tydligare beräkning av påverkansområdets
utbredning och informerar om att den hydrauliska konduktiviteten (K) i brunnsarkivet
troligen är undervärderad och att det finns skäl att kompenseras för detta med en faktor
tre. En avstämning bör göras med SGU före inlämning för att avgöra om t.ex.
påverkansområdets utbredning kan komma att påverkas av det nya sättet att betrakta
regionala K-värden.
SGU vill även informera om att en brytning som innebär grundvattenavsänkning kan
komma att påverka brunnar som ligger inom ett att annat avrinningsområde och att det är
viktigt att utföra en fältinventering av brunnarna, då brunnsarkivet kan ha stora luckor vad
det gäller privata brunnar.
SGU anser att vattenhanteringen bör redovisas tydligare i ansökningshandlingarna och att
vattenbalanser är viktiga. De olika alternativen lämnar en del luckor som bör besvaras som
huruvida infiltration av överskottsvatten ska ske och hur man kan avgöra om marken är
lämplig för en infiltration. SGU informerar om att en sådan åtgärd kräver rådighet över
aktuella marker. Alternativet att anlägga en våtmark bör även det utredas noggrant, samt
om bortledning av vattnet till ett närliggande dike kan skapa konsekvenser för grundvattnet
och hur reningen skulle utformas.
SGU önskar även en inventering av geologiska värden och nämner att man i området hittat
väl utvecklade böljeslagsmärken av silurisk ålder. Flertalet är idag beskrivna, men troligtvis
förekommer fler ej beskrivna ytor.
I övrigt är SGU positiva till att detaljerade resonemang förs beträffande ev. påverkan på
brunnar, och att en tydlig redovisning görs av grundvattennivåer i förhållande till
marknivåer i området. Den naturligt förekommande avrinningen refererar även väl till
SMHI:s beräkningar av den specifika avrinningen inom närliggande avrinningsområden.
SMA Mineral AB kommer att göra ytterligare utredningar beträffande eventuell
grundvattenpåverkan i området och fältinventeringar kommer att genomföras av privata
brunnar. Under samrådet efterfrågade bolaget information om privata brunnar och en del
uppgifter har kommit in. En noggrann redovisning av planerad vattenhantering kommer att
ges in med ansökningshandlingarna.
Beträffande böljeslagsmärkena som påtalats finns de beskrivna i anslutning till Klintebys
gård, men ej inom planerat brytområde.
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SMA Mineral AB kommer att ta hänsyn till de synpunkter som SGU har inkommit med.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
MSB önskar en redovisning av om planerad verksamhet kommer att omfattas av lagen
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor, den s.k. Sevesolagstiftningen, eller inte. Om planerad verksamhet
kommer omfattas av lagen ska enligt 22 kap. 1 § punkt 6 i miljöbalken ett handlingsprogram
och en säkerhetsrapport finnas med i ansökningshandlingarna.
Vidare önskar MSB att en redovisning av de risker som kan finnas i planerad verksamhet
och vilka konsekvenser som skulle kunna uppstå samt vilka skyddsåtgärder och
försiktighetsmått som planeras för att minska riskerna. Även risk för stenkast i samband
med sprängning samt vilka områden som kan beröras ska redovisas.
SMA Mineral AB kommer att hantera MSB:s synpunkter i kommande ansökningshandlingar.
3.1.1

Myndigheter som avstår från yttrande
•
•
•
•

3.1.2

Havs- och vattenmyndigheten
Transportstyrelsen, Sjöfart
Försvarsmakten
Skogsstyrelsen

Myndighetsyttranden som förväntas komma i efterhand
På grund av att handlingar inte registrerats korrekt hos Naturvårdsverket och Region
Gotland förväntas yttranden inkomma från dem i ett senare skede. Samrådsredogörelsen
kommer att uppdateras med eventuella yttranden.

3.2

Yttranden från allmänheten
Andemeningen i de flesta yttranden från allmänheten är en stark oro över påverkan på
grundvattnet och deras privata brunnar, kraftigt ökade bullernivåer och påverkan från
transporter både med avseende på säkerheten och buller. Oro har även uttryckts för hur
fastighetsvärdet kan komma att ändras med en sådan omfattande verksamhet strax intill
fastigheten, samt hur friluftsliv, natur- och kulturvärden kommer att beröras och särskilt
tillgången till området Stormyr.
SMA Mineral AB kommer att arbeta för att hitta en så bra lösning som möjligt för samtliga.
Utförligare utredningar beträffande eventuell påverkan på grundvattnet kommer att göras,
samt ytterligare natur- och kulturvärdesinventeringar. Beträffande transportfrågan ska
andra alternativ utredas och jämföras mot i samrådsunderlaget föreslagen transportväg.
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BESLUT OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
SMA Mineral AB efterfrågar härmed utifrån genomfört samråd ett beslut om betydande
miljöpåverkan från länsstyrelsen. Om möjligt önskar SMA Mineral AB ett beslut före den 31
januari 2018.
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Inbjudan till samråd –Täktansökan avseende del av fastigheten Klinte
Klintebys 1:4
Plats: Församlingshemmet, Klinte Kyrkskolan, 703, 623 76 Klintehamn
Datum: 2017-10-24
Tid: 18:00 - 21

Sammanfattning– Nuvarande och planerad verksamhet
Samråd med myndigheter och allmänhet är en del av den process som enligt miljöbalken föregår ett
miljötillstånd, t.ex. för täkter och annan industriell verksamhet.
SMA Mineral AB avser att ansöka om utvidgat täkttillstånd på en del av fastigheten Klinte Kl intebys
1:4 på Gotland. Tillståndet är tänkt att komplettera och ersätta nu befintliga tillstånd för
täktverksamhet på fastigheten. Nu gällande tillstånd medger uttag av 25 000 ton kalksten/år, till och
med den 1 september 2026, och 70 000 ton/år till och med den 31 december 2033. Planerad
brytning avser att omfatta ett maximalt uttag av 900 000 ton kalksten per år. Planerat brytområde
omfattar ca 105 ha. Inom Stormyrs tillrinningsområde undantas ca 115 ha från brytning.
Kalkstensprodukterna förädlas till bränd kalk i bolagets kalkverk som är lokaliserade till Östersjöns
kuster. Bränd kalk används i stål-, cellulosa- och pappersindustrin, sockerindustri m.m., samt för
miljöförbättrande åtgärder i vatten- och rökgasrening och som pH-reglerande medel, produkter till
jordbruket m.m. En andel av produkterna, de som faller med lägre kemisk kvalitet, används för
anläggnings- och byggnadsarbeten på Gotland.
Beräknat på den areal som ansökan omfattar finns kalksten med högsta kvalitetskrav (motsvarande
bl.a. stålindustrins behov) för drygt 30 års verksamhet vid planerad brytningstakt.
Uttaget av sten kommer att göras utifrån kvalitetskrav och efterfrågan. Täktens botten kommer
därmed att variera i höjdled mellan som lägst ca 30 möh till ca 46 möh. Utbrutna områden kommer
att efterbehandlas fortlöpande i 3-6 års-intervaller. Efterbehandlingen anpassas efter de topografiska
och hydrologiska förhållandena, de massor som finns att tillgå från avbaning och brytning samt
områdets lämplighet för ny naturtyp. Till exempel skapas öppet vatten, skogs-, myr- eller gräsmark.
Verksamheten kommer att innebära påverkan i form av förändrad landskapsbild, buller, vibrationer,
vattenpåverkan, damning, transporter m.m. I det följande beskrivs översiktligt de åtgärder som
planeras med syfte att minimera denna påverkan samt hur efterbehandlingen av utbrutna arealer
kan genomföras.

Lokalisering
Gotland är det område i Sverige som har tillräckligt god kvalitet och kvantitet av kalksten för
stålindustrins behov. I Dalarna, runt Siljan, finns begränsad och otillräcklig kvantitet med liknande
kvalitet. I övrigt saknar Sverige kalkstensråvara för framställning av bränd kalk i moderna
energieffektiva schaktugnar för försörjning av stålindustrin.
Den förvärvade delen av fastigheten Klinte Klintebys 1:4 bedöms i huvudsak ha relativt låga
naturvärden. Fastigheten bedöms därmed vara den mest lämpade för kalkbrytning av flera
undersökta alternativ på Gotland där naturvärden är högre, bland annat vid bolagets kalkbrott
Stucks, där tillståndsgiven sten är slut sedan 2015 och en mångårig tillståndsprocess fortfarande
pågår.
Lokalisering av täkten nära (ca 3 km) godshamnen i Klintehamn är lämplig genom att miljöbelastning
och störningar kopplade till tunga landtransporter blir begränsade. Försörjningen till SMA:s
kustbaserade kalkverk i anslutning till kundernas stålverk runt Östersjön blir därmed energieffektiv
och miljömässigt fördelaktig.

Fig. 1 – Karta över den planerade täktens lokalisering

Teknisk beskrivning Brytning av kalksten planeras ske genom att borrdjup och sprängning sker med pallhöjder som
varieras beroende på stenens kvalitet och terrängens variationer. Pallhöjderna bedöms komma att
variera mellan ca 5-15 m.
Bruten stenråvara transporteras till anläggning för förädling av utbruten sten genom krossning,
siktning torrt och/eller vått för framställning av olika storleksfraktioner av produkt.
Våt siktning/tvätt av bruten kalksten införs när grundförutsättningar för anläggningen är uppfyllda,
d.v.s. att lämplig slutlig nivå och plats för kross och siktanläggning identifierats, och när

länshållningsvatten finns att tillgå i tillräcklig omfattning. Syftet med tvätt är att förbättra kvalitet och
därigenom utbytet av användbara produkter. Avskilda mineraler, merparten utgörs av lermineraler,
förväntas även innehålla en andel sprängmedelsrester i form av kväveföreningar. Materialet kan
därför med fördel användas i återställningsarbetet som jordförbättrande medel med näringsämnen i
de områden som avses återställas till skogsmark.

Miljöpåverkan buller och vibrationer
Vibrationer och luftstötvåg uppstår i samband med sprängning. Sprängning kommer vid maximal
produktion att ske 1-2 ggr/vecka. Inför sprängning kommer de fastighetsägare som riskerar att
beröras (uppfatta sprängningen) att få meddelande om exakt tidpunkt för sprängningen med E-post
och/eller SMS-meddelande på morgonen några timmar före sprängning.
Verksamheten använder utrustning som förorsakar buller i form av bergborrmaskiner, stenkrossar,
siktverk, våtsiktar för tvätt av sten, hammare för skutknackning, grävmaskiner, truckar samt lastbilar
för uttransport av produkter. Bullerkällorna inom verksamhetsområdet kommer att dämpas i sådan
utsträckning, med bullervall vid krossanläggning och bergborr med bullerskydd, att de svenska
riktlinjerna för begränsningsvärden för närliggande fastigheter innehålls, tabell 1. Verksamheten
kommer att bedrivas med nedanstående moment begränsade i tid så som beskrivs i tabell 2 nedan.

Tabell 2
Art av verksamheten
Bergborr
Sprängning
Skutknackning
Krossning och siktning
I täkten interna transporter
Lastning av produkt
Transport av produkt till kund och hamn
*) Vanligtvis inte.

Helgdagar
06-18
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja*
Ja*

Lördagar
06-22
Nej
Nej
Nej
Ja*
Ja*
Ja*
Ja*

Dag
06-18
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Kväll
18-22
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja

Natt
22-06
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Utbredning av buller under inledningsskedet av brytningen redovisas i tabell och kartform i bilaga 1. I
senare skeden kommer maskinutrustning placeras på lägre nivåer vilket minskar bullernivåerna
ytterligare.

Transporter
En betydande andel av produktionen kommer att transporteras med lastbil till hamnen i Klintehamn
för vidare befordran till kunderna med sjötransport. Vid ansökt maximal produktionsnivå blir antale t
transporter ut från täkten 102 st/dygn, beräknat som medelvärde vid 220 driftdygn/år. Transporter
ger en ökad bullerbelastning motsvarande 3-4 dB(A) vid närliggande bostäder utmed väg 141.

Damning
Verksamheten i form av interna transporter krossning och hantering av produkter ger upphov till
damning under torr väderlek. Störande damning bekämpas vid behov med vatten alternativt att vissa
interna transportvägar asfalteras.

Brytningsplanering och landskapsbild
Kalkbrytning påverkar landskapsbilden genom att skogen avverkas, eventuellt jordtäcke tas bort och
kalkstenen bryts. På fastigheten kommer brytdjupet att variera över ytan beroende av kalkstenens
varierande kvalitet. Den för bl.a. stålindustrin mest passande stenen finns i huvudsak i ytskiktet med
lämpligt brytdjup som varierar mellan ca 5-25 m.

Fig 2 - Teckenförklaringar till fig. 3-5

Fig. 3 - Schematiskt utbredningen av brottet efter ca 5 år. Brytriktningar, röda pilar, samt
transportväg för utgående frakter, svarta pilar.
I fig. 3 ovan beskrivs schematiskt hur området kan te sig efter ca 5 års drift. Utbruten och öppen aktiv
areal styrs av verksamhetens behov av utrymme för maskiner och upplag av produkter. Den aktiva
arealen som hålls öppen för brytning, upplag, transporter m.m. förväntas uppgå till ca 20-30 ha. En
bassäng för uppsamling av länsvatten som kan användas för bevattning av jordbruksmark har anlagts
i norr. Ridå med träd har planterats utmed väg 141 i söder. Fysiska åtgärder för efterbehandling har
inte inletts.
Återställningsarbeten påbörjas när områden brutits ut till avsedd slutnivå och tillräcklig areal finns,
nu bedömt till ca 5-10 ha, för att påbörja arbeten med återställning. Anpassning görs till förväntade
hydrologiska förhållanden efter avslutad drift, orientering av sluttningar m.m. Planeringen görs i
samråd mellan geologer, driftplanerare, hydrologisk expertis, expertis på naturvärden samt
myndigheter. De lägsta lägena avsätts till myrmark och öppet vatten. Mer höglänta och bedömt torra
lägen avsätts till skogsmark genom plantering av lämpliga trädslag. Andra torra områden avsätts för
kalkhällar och områden där jordtäcke läggs ut i tunna och ej heltäckande lager. Etablering av
naturvärden sker genom naturlig spridning från omgivningarna, men också till del med fröer och
växtdelar från de avbaningsmassor som används i återställningsarbetet.

Fig. 5 – Läge efter ca 30 års drift vid ansökt produktionsnivå.
Olika typer av mark har etablerats i områden som brutits ut efter ca 30 års drift vid ansökt
produktionstakt, vilket också motsvarar brytområdet som ansökan omfattar. De
efterbehandlingsåtgärder som påbörjades efter 5-10 års drift förväntas ha resulterat i nyetablerade
naturtyper av varierande slag. Dessa bestäms av kalkberggrunden, de jordar och deras tjocklek och
innehåll av fröer samt hydrologiska förhållanden i området. Detta i kombination med naturlig
spridning av arter genom vind samt djur- och fågelliv.

Hydrologi och vattenhantering
Hydrologiska förhållanden efter att delområdena brutits ut blir styrande för den typ av natur som kan
formas efter avslutad brytning tillsammans med planering och utläggning av avbaningsmassor, deras
jordarter, tjocklek och innehåll av fröer.
Delar av det vatten som pumpas från verksamhetsaktiva ytor förväntas ha förhöjda halter av kväve
och svavel i form av sulfat. Dessa ämnen är nödvändiga för jordbrukets grödor och ingår i
gödningsämnen. Ett magasin för vatten anläggs i norra änden av brytområdet, där av verksamheten
påverkat vatten kan lagras under höst och vinter för att användas för bevattningsändamål under
växtsäsong på kringliggande jordbruksmark. Vatten kommer även att användas för tvätt av sten i
syfte att förbättra kvalitet och utbyte av produkt.

Eventuellt överskott av vatten infiltreras i skogsmark, alternativt som sista möjlighet avleds
eventuellt överskott via dike i nordöst. Grödor och växtlighet tar under växtsäsongen upp
näringsämnena kväve och svavel.
Brunnar i täktens omgivningar bedöms inte påverkas negativt av verksamheten.

Naturvärden
Som nämnts under lokalisering har området begränsade naturvärden. Detta har varit en av
utgångspunkterna för valet av område. Fastigheten hyser dock i viss utsträckning skyddsvärda arter
som är ovanliga i Sverige, men mera vanliga på Gotland.

Kulturvärden
Utmed fastighetsgränsen i nordväst finns en boplats och ett gravfält markerat. I nordöst finns
fornminnen i form av kalkugnsruin. I sydväst finns en hålväg från järnålder, medeltid och nyare tid
markerad. Planerad verksamhet kan beröra hålvägen i dess norra del. Övriga fornminnen som ligger i
anslutning till fastighetsgränsen i de norra delarna berörs inte av planerad brytning.

Kontrollprogram och villkor
Verksamheten kommer att bedrivas under överinseende av myndigheter och enligt kontrollprogram
som fastställs i samråd med myndigheter.
Mätning och loggning av vibrationer och luftstötvåg genomförs löpande på några utvalda och
näraliggande fastigheter.
Verksamhetens buller och förändringar i verksamheten ska följas upp med beräkningar av
bullerutbredning. De villkor för buller i relation till arbetstider som bolaget föreslår ska gälla
motsvarar de riktlinjer som normalt gäller för industriell verksamhet i anslutning till bebyggelse.
Program för uppföljning av nyetablering av fauna i återställda områden följs i lämpliga intervall er.

Synpunkter och kommunikation avseende samrådet
Denna information är det första ledet i samrådet som ska utföras innan ansökan upprättas och ges in
till Länsstyrelsen. Innan samrådet ska sökanden lämna in upplysningar till de berörda så att det ges
möjlighet att ställa frågor och inkomma med synpunkter. Den här informationsskriften är avsedd att
tillgodose upplysningsskyldigheten.
Efter att samråd genomförts upprättar sökanden en miljökonsekvensbeskrivning som tillsammans
med tillståndsansökan lämnas in till Länsstyrelsen. Vid behov åläggs sökanden att komplettera
ansökan.
Ansökan kungörs i ortspressen varefter allmänheten ges tillfälle att yttra sig. Om Ni har synpunkter är
det viktigt att Ni skriftligen inkommer med Era synpunkter även i detta skede. Det räcker inte med att
Ni lämnat synpunkter till sökanden i samrådsskedet. Länsstyrelsen begär också in yttranden från
kommunens miljönämnd m fl. Inkomna yttranden granskas och sökanden ges möjlighet att bemöta
dem.
Synpunkter med anledning av samrådet kan till och med 2017-11-03 lämnas till:
Kontakt:

Kristina Emilsson, Ewen Miljökonsult
E-post: kristina.emilsson@ewen.se
Tel: 070-391 54 93

Administrativa uppgifter
Sökande:

SMA Mineral AB, Box 329, 682 27 Filipstad.

Kontakt:

Platschef Thomas Mårtensson
E-post: thomas.martensson@smamineral.com
Tel: 070-260 30 76
Teknikchef Leif Norlander
E-post: leif.norlander@smamineral.com
Tel: 070-651 41 05

Verksamhetskod:

10.20 och 10.50

Fastighet:

Ansökan avser den södra delen av fastigheten Klinte; Klintebys 1:4,
Gotlands kommun.

Markägare:

Svante Runfeldt, Klintebys Gård, Klinte Klintebys 146, 623 76
Klintehamn, har tecknat avtal om överlåtelse av markområdet med
Daniel Juvél, Bertilsvik, 682 40 Filipstad. Lantmäteriförrättning är ännu
inte genomförd. Rätt till brytning av kalksten har avtalats mellan SMA
Mineral AB och nämnda parter.

Bilaga 1:1

Bilaga 1:2

Ernst Lennart Westman
Rose Marie Christina Westman
Lützengatan 7
115 20 STOCKHOLM

Anders Percy Odelius
Jan Wikström
Skeppar Olofs Gränd 6
111 31 STOCKHOLM

Bertil Arthur Edvard Vengberg
Sylvia Alice Margareta Vengberg
Klinte Prästgård 510
623 76 KLINTEHAMN

Stepanie Elizabeth Schenck
Västra Finnbodavägen 11 A
131 72 NACKA

Svenska kyrkan
Visby stift
Norra Kyrkogatan 3
621 55 VISBY

Ulf Manfred Lennart Nilsson
Klinte Prästgård 520
623 76 KLINTEHAMN

So-Young Hanna Mirjam Chun Eriksson
Anders Lars Eriksson
Skeppsvägen 2
182 76 STOCKHOLM

Rose-Marie Högvall
Malungsvägen 151
192 71 STOCKHOLM

Sören Anders Kerslow
Elsa Christina Kerslow
Gruddvägen 33
792 50 MORA

Åsa Birgitta Hansén
Roma Dansaretorp 807
622 54 ROMAKLOSTER

Anette Ingrid Stavring
Stavby-Husby 165
747 94 ALUNDA

Lars Börje Fredin
Fröjel Stora Hajdes 717
623 55 KLINTEHAMN

Svante Per Axel Runfeldt
Klinte Klintebys 146
623 76 KLINTEHAMN

Ebba Gunilla Maria Blomberg
Granstigen 15
623 77 KLINTEHAMN

Johan Peter Collén
Sylvia Marie Collén
Utsiktsvägen 7
183 52 TÄBY

Lars Gustav Rune Österlund
Sanda Sandgårde 442
621 45 VISBY

Anna Catharine Johnsson
Solbergagatan 8
621 45 VISBY

Lars Erik Sahlsten
Strandvägen 9
149 34 NYNÄSHAMN

Eva Marie Sahlsten
Ymsenvägen 2
120 38 ÅRSTA

Kristina Maria Larsson
Stånga Tjängsvide 849
623 60 STÅNGA

Lena Birgitta Nilsson
Klosterbrunnsgatan 5
621 56 VISBY

Karin-Astrid Marianne Sjölin
Tomtebogatan 36
113 38 STOCKHOLM

Ida Maria Karin Sjölin
Sörbo 9
572 93 OSKARSHAMN

Erik Sigurd Larsson
Lena Kersin Larsson
Klinte Lilla Snögrinde 157
623 76 KLINTEHAMN

Eva Charlotta Bengtsdotter Grahn
Per Tomas Grahn
Klinte Lilla Snögrinde 161
623 76 KLINTEHAMN

Lina Elisabet Lindgren
Malcon Patrik Samuel Pehrsson
Klinte Lilla Snögrinde 165
623 76 KLINTEHAMN

Ingrid Birgitta Fagerström Hejdström
Karl Raymond Erling Hejdström
Klinte Lilla Snögrinde 171
623 76 KLINTEHAMN

Erik Anders Bengt Sjölin
Prästgårdsgatan 28
172 32 SUNDBYBERG

Foodmark AB
Box 200
174 02 SUNDBYBERG

Inger Marianne Britse
Klinte Lilla Snögrinde 169
623 76 KLINTEHAMN

Per Gunnar Mikael Wahlgren
Klinte Lilla Snögrinde 167
623 76 KLINTEHAMN

Barbro Gunilla Normark
Starrängsvägen 18
115 50 STOCKHOLM

Per Göran Fröström
Klinte Lilla Snögrinde 177 B
623 76 KLINTEHAMN

Toivo Kalevi Kurki
Eivor Irma Kristina Kurki
Klinte Mölner 179
623 76 KLINTEHAMN

Kjell Stefan Magnusson
Klinte Mölner 501
623 76 KLINTEHAMN

Åke Ivar Sahlsten
Carina Marie Sahlsten
Klinte Valle 407
623 76 KLINTEHAMN

Maria Teresa Nygren
Per Inge Ulrik Pehrsson
Klinte Hunningen 315
623 76 KLINTEHAMN

Lars Johan Marin Hajdwall
Klinte Loggarve 120
623 76 KLINTEHAMN

Per Gunnar Eddie Lövkvist
Klinte Klintebys 141
623 76 KLINTEHAMN

Mattias Karl Inge Gustafsson
Ida Maria Sahlsten
Klinte Stora Snögrinde 143
623 76 KLINTEHAMN

Carl Gustaf Tage Sköld
Ingela Liselotte Margareta Sköld
Klinte Stora Snögrinde 147
623 76 KLINTEHAMN

Gotands Elnät AB
Box 1095
621 21 VISBY

Jonas Bertil Gunnar Trulsén
Ida Cecilia Carlén
Klinte Tyrvalds 301
623 76 KLINTEHAMN

Lizelott Susanne Högwall
Olof Dalins väg 12
112 52 STOCKHOLM

Lotta Ginger Karlsson
Klinte Tyrvalds 305
623 76 KLINTEHAMN

Stig Beril Bäckström
Klinte Tyrvalds 309
623 76 KLINTEHAMN

Olof Martin Wilske
Frida Charlotta Maria Wilske
Ellegatan 6
753 16 UPPSALA

Eric Carl Mikael Larsson
Klinte Loggarve 125
623 76 KLINTEHAMN

Lars Erik Johansson Rodvaldr
Ulla Kristina Åberg
Gammeluddsvägen 36
132 46 SALTSJÖ-BOO

Gerd Ann-Mari Boberg
Klinte Valle 425
623 76 KLINTEHAMN

Anne Marie Widing
Folkungagatan 160
116 30 STOCKHOLM

Ronny Berndt Håkan Lagergren
Fröjel Lilla Solbjärge 510
623 76 KLINTEHAMN

Olof Henry Jakobsson
Tyrvalds 224
623 76 KLINTEHAMN

Tomas Ernst Martin Norrby
Johanna Maria Wiman
Klinte Lilla Snögrinde 160
623 76 KLINTEHAMN

Per Erik Mikael Eriksson
Klinte Lilla Snögrinde 51
623 76 KLINTEHAMN

Olof Mikael Siltberg
Hasselquistvägen 5
121 46 JOHANNESHOV

Leif Johan Lindström
Nordingråvägen 19
870 32 ULLÅNGER

Johan Thomas Lindström
Vallenvägen 11
870 30 NORDINGRÅ

Leif Johan Lindström
Nordingråvägen 19
870 32 ULLÅNGER

Lars Anders Lindström
Floragatan 29
641 34 KATRINEHOLM

Lina Maria Hammarström
Fredrik Jan Henry Vengberg
Klinte Lilla Snögrinde 521
623 76 KLINTEHAMN

Elin Teresia Karlsdotter Torpvret
Kungsholmsgatan 17
112 27 STOCKHOLM

Olof Valdemar Sandelius
Skolkvior 14
623 77 KLINTEHAMN

Samrådsprotokoll
Protokoll från samrådsmöte beträffande SMA Mineral AB:s ansökan om tillstånd för täktverksamhet
på fastighet Klinte Klintebys 1:4, Gotlands kommun.
Inbjudna:
Datum:
Tid:
Plats:

Myndigheter
2017-10-24
13:00
Klinte församlingshem

Närvarande representanter för SMA Mineral AB:
Thomas Mårtensson, SMA Mineral AB
Leif Norlander, SMA Mineral AB
Tobias Skarphagen, SMA Mineral AB
Magnus Johansson, SMA Mineral AB
Carl-Lennart ”Charlie” Axelsson, Charlie A Geokonsult AB
Svante Hultengren, Naturcentrum AB,
Petter Bohman, Naturcentrum AB,
Per Wikström, ÅF-Infrastructure AB
Sofia Hedelius, Alrutz´Advokatbyrå AB
Kristina Emilsson, Ewen Miljökonsult (protokollförare)
Närvarande representanter för myndigheter:
Anna-Lena Fritz, Länsstyrelsen Gotlands län
Anna Lindberg, Länsstyrelsen Gotlands län
Daniel Langhammer, Länsstyrelsen Gotlands län
Fredrik Gustafsson, Länsstyrelsen Gotlands län
Henrik Johansson, Länsstyrelsen Gotlands län
Magnus Jönsson, Region Gotland
Markus Ekeroth, Länsstyrelsen Gotlands län
Mikael Hassellind, Region Gotland
Sandra Hultgren, Länsstyrelsen Gotlands län
Unni Karlsson, Länsstyrelsen Gotlands län

Frågor, kommentarer och bemötanden
Samrådsmöte har hållits med myndigheterna, där Länsstyrelsen Gotlands län och Region Gotland
hade representanter på plats. Nedan följer en sammanställning av de frågor som tydligt ska beskrivas
i kommande ansökningshandlingar.
Kulturvärden
Kulturenheten önskade att ett bredare perspektiv av kulturvärdena skulle undersökas och att en
arkeologisk undersökning kan komma att krävas. Möjligt är att kulturhistoriska lämningar fått ändrad
klassning, och då främst den hålväg som finns i de södra delarna av fastigheten. Kulturenheten
påtalade även att hänsyn skulle tas till fornlämningar och kulturvärden som ej ligger inom
brytområdet, utan efterforskningar bör göras efter transportvägen vid Klinte kyrka och vidare.
Blanketter inför ansökan om tillstånd för ändring av kulturvärden finns att ladda ned.
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Hydrogeologi
Frågan om brytning kommer att ske under grundvattenytan inom hela brytningsområdet ställdes.
Bolaget svarade att så är fallet och att pumpning kommer att ske under verksamhetstiden, damm för
länshållningsvatten samt nederbörd ska anläggas i den norra delen av brytningsområdet. Ingen
pumpning planeras däremot efter avslutad verksamhet. Frågor ställdes kring av- och
tillrinningsområden gällande Stormyr och de grundvattenmagasin som finns intill planerad
verksamhet eftersom planerad verksamhet ligger inom samma av- och tillrinningsområden.
Vattenskyddszonerna är dock väl tilltagna och det bör inte ske någon förändring i
grundvattentillförsel till dricksvattentäkterna. Frågan om det var möjligt att se om det finns
hydraulisk kontakt mellan de borrhålen ställdes. Utifrån de undersökningar som genomförts av
bolaget påträffades inga större vattenförande zoner eller tecken på artesiskt grundvatten. SGU:s
mätningar har studerats och mätningar med VLF i fält har inte kunnat verifiera att det finns några
grundvattenförande sprickbildningar i berggrunden. Vattengenomsläppligheten i den ytliga delen av
kalkberggrunden i sydvästra delen av fastigheten efterfrågades, och bolaget svarade att sådana
mätningar kan genomföras nu då grundvattennivån är hög. En fråga om relikt salt grundvatten
ställdes och bolaget svarade att det inte kommer ske någon brytning ner till de nivåer där relikt salt
grundvatten kan påträffas.
Ytterligare undersökningar av grundvattnet i området önskas då tryckförändringar i och med brytning
kan ändra grundvattenströmningarna och leda vattnet in i täkten särskilt från tillrinningsområdet till
Stormyr. Även mer detaljerade undersökningar av influensområdet runt den planerade
täktverksamheten önskas. Länsstyrelsen menade att det kommer att bli höga krav på utredningarna
eftersom brytning har beräknats att ske under en avsevärt lång tid på 30-40 år. Undersökningar
beträffande övriga våtmarksområden önskades.
Lösa diskussioner angående infiltrering av grundvatten i närliggande grundvattenmagasin startades,
vilket bolaget ser mycket positivt på och kommer att vilja utreda vidare med Region Gotland.
Övrigt är planen att det länshållningsvatten som ansamlas i den damm som ska anläggas i samband
med planerad verksamhet ska kunna användas som bevattningsvatten på intilliggande jordbruksmark
alternativt infiltreras inom brytningsområdet. Om utsläpp skulle ske till diket vid Hunninge kommer
rening bli ett krav om halterna av vissa ämnen i länshållningsvattnet är så pass förhöjda att det kan
orsaka skada på Klinteviken. Bolaget svarade att en oljeavskiljande anordning kommer att installeras
och provtagningar ska ske på bäcken vid Hunninge för att se vilka halter som bäcken uppvisar idag
och hur stor eventuell påverkan från planerad verksamhet skulle kunna bli.
Buller och vibrationer
Det saknas utredningar beträffande vibrationer från sprängningar och trafikrörelser. Utredningar
beträffande vibrationer kommer att hanteras i miljökonsekvensbeskrivningen.
Frågan om hur långt på riksväg 141 beräkningar kommer att ske, måste diskuteras med Trafikverket.
Antalet trafikrörelser räknas som ett medeltal och är vid ett maxuttag, ingen beräkning har gjorts
beträffande båtlastning.
Beträffande verksamhetstid under dygnet bör ett övervägande göras om vilka tider bullrande
verksamhet ska ske.
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Rödlistade arter och skyddsvärd natur
Under presentationen av naturvärden kom frågan om man tagit hänsyn till våtmarksinventeringar i
området. Hänsyn har tagits till eventuella utredningar som funnits tillgängliga, men egna
inventeringar tillbaka till 2015 ligger till grund för aktuella bedömningar. Det informerades även om
att en utökad fågelinventering kommer att utföras under våren 2018.
Önskemål fanns att man skulle komplettera naturvärdesinventeringarna med art- och
habitatsnaturtyper, samt naturvårdsarter och vilken bevarandestatus de har. Det önskades även att
man skulle ta fram en kartillustration där man tagit bort de vanligt hotade arterna såsom backtimjan,
solvända, jordtistel och loppstarr för att få en tydligare bild av de arter som är mer ovanliga även på
Gotland.
I och med planerad verksamhet så önskas att hänsyn ska tas till arter som har kortare
spridningsvägar för att få en sammanhängande grön infrastruktur och att man kan försöka göra en
ekologisk kompensation, då inte samma arter brukar komma tillbaka till områden där de blivit störda.
Detta kommer att tas hänsyn till i och med efterbehandlingen som planeras att utföras genom
environmental engineering.
Riksintressen och övriga skyddsvärda områden
Information gavs att området ligger inom riksintresse för energiproduktion i form av vindkraft, rörligt
friluftsliv och totalförsvar. Några områden ligger även inom naturvårdsområden som hänvisar till
berggrundsblottningar. Vidare informerades att planerad verksamhet ligger även inom ett område
som är populärt att vandra, cykla och rida genom fast det är inte klassat som riksintresse. Intill ligger
Klintberget som är omfattat av riksintresse friluftsliv. Samtliga riksintressen och övriga skyddsvärda
områden såsom till exempel nyckelbiotoper ska tas upp i kommande MKB.
Länsstyrelsen informerade om att Klintehamn står på tur för en exploateringsutveckling och att nya
områden med bostäder kan tänkas komma i framtiden, en översiktsplan bör studeras.
Övrig information
I övrigt informerades bolaget om vikten av att lokaliseringsalternativ utreds och tydligt redovisas i
MKB, samt även utredningar på alternativ till lokalisering av brytområdet inom fastigheten. Även
vilka transportvägar som är tänkta och hur damm ska hanteras ska redovisas. Finns det ytterligare
följdverksamheter förutom transporterna och hur ska de avgränsas. Byggnader och kulturvärden bör
besiktigas innan för att kunna se eventuell påverkan av sprängningar. Påverkan ska inte bara
redovisas för närmsta omgivning utan för Klintehamn i stort.
Det önskas också att ett verksamhetsområde planeras för och visas i ansökningshandlingarna, man
kommer behöva gå utanför brytområdet när man nått gränsen för villkorat brytningsområde, se
paralleller till Stucks. Man önskar även se tydliga efterbehandlingsplaner och hur området kan
komma att se ut om 30-40 år, det kan även vara bra att ange ungefärliga djup på brytningen.
Bolaget ska även motivera anledningen till att tillstånd söks för planerad verksamhet och hur
befintliga tillstånd ska hanteras, samt vad nollalternativet blir i förhållande till nuvarande
verksamhet. Bolaget bör även motivera om standardvillkor räcker. En redogörelse för tillståndet i
hamnen önskas och om det kan vara nödvändigt med en ny tillståndsansökan för hamnen så bör den
sättas igång i tid. Diskussion att ta med verksamhetsutövare och tillståndshandläggare.
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I ansökningshandlingarna bör ett totalt uttag anges även om det är grovt uppskattat, samt
information om den ekonomiska säkerheten och en tidsplan önskades.
Samrådsunderlag bör även gå ut till ytterligare instanser såsom övriga enheter inom Region Gotland,
Sportfiskarna, Gotlands vattenråd, Försvarsmakten, Sjöfartsverket och Skogsstyrelsen.
Skulle det ske stora förändringar efter samrådsmötet ska dessa förändringar kommuniceras till
myndigheterna.
Inga fler frågor uppkom och mötet avslutades.

Vid protokollet:
Kristina Emilsson
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Samrådsprotokoll
Protokoll från samrådsmöte beträffande SMA Mineral AB:s ansökan om tillstånd för täktverksamhet
på fastighet Klinte Klintebys 1:4, Gotlands kommun.
Inbjudna:
Datum:
Tid:
Plats:

Allmänheten
2017-10-24
18:00
Klinte församlingshem

Närvarande representanter för SMA Mineral AB:
Thomas Mårtensson, SMA Mineral AB
Leif Norlander, SMA Mineral AB
Tobias Skarphagen, SMA Mineral AB
Magnus Johansson, SMA Mineral AB
Carl-Lennart ”Charlie” Axelsson, Charlie A Geokonsult AB
Svante Hultengren, Naturcentrum AB,
Petter Bohman, Naturcentrum AB,
Per Wikström, ÅF-Infrastructure AB
Sofia Hedelius, Alrutz´Advokatbyrå AB
Kristina Emilsson, Ewen Miljökonsult (protokollförare)
Närvarande allmänheten:
Se bifogad närvarolista.

Frågor, kommentarer och bemötanden
Samrådsmöte har hållits med allmänheten, där inbjudan har gått ut i lokala dagstidningar samt
brevledes till sakägare. Nedan följer en sammanställning av de frågor som ställdes under
samrådsmötet.
Allmän info om verksamheten
Första frågan som ställdes var om det är möjligt att flytta verksamheten utomlands, bolaget svarade
att det inte skulle vara positivt med hänsyn till miljön då flertalet av bolagets kunder är verksamma i
Sverige. Det undrades även om kalkstenen skulle exporteras, vilket den inte kommer att göra.
Bolaget framhöll även att planerad verksamhet kommer även ge 20-40 arbetstillfällen i Sverige.
Allmänheten undrade även om det skulle finnas någon ekonomisk säkerhet för efterbehandling av
området och bolaget svarade att de är medvetna om att kostnaderna blir höga för en
efterbehandling, men att det skulle finnas ekonomi för det när det blir aktuellt.
Kulturvärden
Allmänheten undrade om man gjort några arkeologiska undersökningar då det finns flertalet
kulturbyggnader och kulturobjekt i området. Bolaget svarade att det inte gjorts några, men att
ytterligare undersökningar ska göras. Allmänheten undrade vem som skulle göra utredningar och om
de skulle vara oberoende. Bolaget svarade att de betalar för utredningarna och att de väljer
etablerade seriösa konsulter som gör ett bra arbete.
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Geologi
Allmänheten undrade om det är samma kvalitet på kalkstenen som det är upp i Stucks. Bolaget
svarade att det är i stort sett samma kvalitet, vilket betyder en mycket bra kalksten för de industrier
som kräver en extra ren kalksten i sin produktion. Allmänheten ansåg att det är dumt att plocka upp
en produkt som legat i backen under tusentals år för att bryta under 30-40 år. Bolaget svarade att det
inom dagens industri behövs kalksten för att tillverka de produkter som vi använder dagligen.
Hydrogeologi
Bolaget informerade om hydrogeologin i området och önskade få ta del av information om privata
brunnar eventuella källor och annat som kan vara av intresse ur grundvattensynpunkt för att få en
bredare utredning om hur planerad verksamhet eventuellt kan komma att påverka området.
Allmänheten undrade hur planerad verksamhet skulle påverka de våtmarksområden som finns,
bolaget informerade om att våtmarksområdet Stormyr skulle undantas brytning. Allmänheten
informerade om att det finns fler våtmarksområden, Bolaget svarade att det ej går att undanta alla
våtmarksområden från brytning.
Allmänheten undrade hur området och grundvattnet skulle se ut om 30-40 år då planerad brytning är
klar, bolaget svarade att det är mycket svårt att sia om grundvatten då det inte bara handlar om
berggrunden utan även om hur nederbörden kan komma att förändras.
Allmänheten undrade hur djupt det ska brytas och påpekade att det vid förra tillståndsansökan inte
gavs tillstånd för djupbrott. Bolaget svarade att dåvarande verksamhetsutövare valde att inte bryta
under grundvattenytan eftersom det då per automatik blir en vattendom. Allmänheten menade att
det finns stora sprickzoner och att Stormyr kan avvattnas om man bryter under grundvattenytan.
Bolaget svarade att man inte påträffat några sprickzoner i området.
Allmänheten undrade om bolaget skulle stå för kostnaderna om ortsborna blir utan vatten. Bolaget
svarade att det är Mark- och miljödomstolen som beslutar huruvida ersättning ska betalas ut till
berörda.
Allmänheten undrade om de kommer få in ämnen från sprängningar i deras brunnar. Bolaget svarade
att det blir endast små mängder kväve som eventuellt sprids vid sprängning. Om man jämför med
jordbruksmarken intill kommer troligen det utsläppet vara högre. Provtagningar har gjorts på olika
ställen i diket som angränsar till jordbruksmarken för att ta reda på vilka halter vattnet innehåller
idag. Allmänheten informerade om att mätningar görs på flertalet ställen och att det finns en lång
mätserie hos Vattenrådet.
Buller och vibrationer
Allmänheten påpekade att det verkar saknas utredningar beträffande vibrationer från sprängningar.
Bolaget svarade att utredningar beträffande vibrationer kommer att hanteras i MKB.
Frågan om varför inte fler fastigheter är med i beräkningarna beträffande buller och om man varit på
plats för att göra mätningar, bolaget svarade att ytterligare mätningar och fler fastigheter kommer
att vara med i kommande MKB.
Allmänheten frågade också om de bullernivåer som valts och hur mycket är 40 dB, bolaget svarade
att det är Naturvårdsverkets riktlinjer och att det vid 40 dB hörs ytterst lite. Någon påpekade att det
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inte kommer vara helt tyst som det är idag. En fråga om varför krossen placerats så nära fastigheter i
startskedet kom upp, bolaget svarade att brytningen planeras att starta i Snögrinde-brottet och
därför hamnar krossen troligtvis vid den punkten till en början. Krossen kommer sedan att flyttas
beroende på brytningsriktning.
Allmänheten nämnde att det finns fler fastigheter efter vägen ner till hamnen och undrade hur de
kommer att påverkas och om mätningar kommer att utföras där. Bolaget svarade att det är
Trafikverket som styr över allmän väg och diskussioner kommer att föras med dem.
Allmänheten undrade om man tagit hänsyn till att det är en längre backe vid planerad
transportsträcka och att det då kommer att gasas på väg upp för den. Bolaget svarade att
beräkningar har utförts på tung trafik och vid olika hastigheter samt acceleration, beräkningarna visar
också att det blir mycket bättre siffror vid en hastighetssänkning. Allmänheten påpekade att
Trafikverket aldrig skulle gå med på en sänkning, än mindre bullerbegränsande åtgärder.
Allmänheten undrade om det skulle bli något kontrollprogram om planerad verksamhet tillåts.
Bolaget svarade att det är vanligt med kontrollprogram vid liknande verksamheter som planerad
verksamhet.
Allmänheten undrade om det skulle bli uppehåll under sommartid, bolaget svarade att
verksamhetstiden kommer att utredas i samband med att ansökningshandlingar upprättas.
Rödlistade arter och skyddsvärd natur
Allmänheten undrade vilka inventeringar som gjorts, bolaget svarade att man gjort flertalet
inventeringar sedan 2015, men att en fågelinventering ska ske under våren 2018.
Allmänheten påpekade att området liknade alvarmark och att sådan mark börjar bli ovanlig i Sverige,
bolaget svarade att man tagit hänsyn till det och att naturtyperna inom området har dokumenterats
noggrant.
Allmänheten menade även att Artportalen visar på platser där det är ett stort antal besökare och att
det hos botaniska föreningen finns flertalet fynd som ej rapporterats in till Artportalen. Bolaget
svarade att de gärna tog emot all information som finns i området för att kunna göra en ännu bättre
bedömning.
Allmänheten undrade om det finns bilder på hur ett brytområde skulle kunna se ut efter att
efterbehandling. Bolaget visade en bild och kartmaterial hur det ser ut på vissa ställen i Stucks där
brytning avslutats på sent 1960-tal. Bilden visade ett område där växtlivet börjat spira och
inventeringar visar att flertalet rödlistade arter letat sig till området.

Övriga synpunkter och frågor
Allmänheten berättade att det blir stora problem utefter den tänkta transportvägen under vintertid
och allra helst vid Bönders backe, samt vid T-korsningen efter backen. Under sommartid kommer det
istället bli problem med alla turister som ökar trafiktätheten samt att det är många som cyklar utmed
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vägen. Fortsatt frågade hur trafiksäkerheten skulle upprätthållas, bolaget svarade att sänkt hastighet
var ett alternativ som ska diskuteras med Trafikverket.
Allmänheten informerade att området är välbesökt och att man gärna strövar över marken i området
för planerad verksamhet. De undrade om man nu skulle behöva gå bland tung trafik för att ta sig till
Stormyr. Bolaget svarade att transportvägar och eventuellt tillträde till området kommer utredas i
kommande handlingar.
Allmänheten undrade om bolaget skulle ta hänsyn till ett sänkt fastighetsvärde och om ersättning
kommer att betalas ut om grundvattnet sinar eller byggnader får skador eller höga bullervärden.
Bolaget svarade att det avgörs först vid ett domstolsbeslut, men att försiktighetsåtgärder ska vidtas
för att minska risken för skador på egendom.
Mötet avslutades.

Vid protokollet:
Kristina Emilsson
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Tekniska nämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-11-22

TN § 271

SMA Minerals täktansökan Klinte Klintebys 1:4

TN 2017/3323

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden antar förvaltningens skrivelse och överlämnar den till SMA
Mineral AB.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

SMA Mineral har sänt ett samråd till Region Gotland angående brytning av kalksten
på fastigheten Klinte, Klintebys 1:4. Brytningen avser ett uttag om 900 000 ton/år
och omfattar ett 105 hektar stort område. Brytningen skall ske i dagbrott och under
grundvattennivån och pågå mellan 30-40 år där transporten från Gotland av
kalkstenen sker från Klintehamn.
Region Gotland (nedan kallad Regionen) efterfrågar undersökningsmaterial som visar
att grundvattennivåerna inte påverkar den kommunala vattentäkten samt de privata
brunnar som finns i området. Vidare bör provpumpningar och tryckmätningar göras
som påvisar hur grundvattnet rör sig i berggrunden. Även att brytningen under
grundvattennivån inte medför att relikt- eller bräckvatten tränger in och förorenar
grundvattnet. Vidare vill Regionen att en undersökning angående näringsämnena
som ingår i processvattnet ytterligare analyseras. Syftet med det är att kunna påvisa en
eventuell påverkan på grundvattnet och intilliggande vattendrag. Regionen vill att
miljökonsekvensbeskrivningen från SMA Mineral innehåller en riskanalys om vad
följderna skulle bli om sprickor eller liknande finns i berget som eventuellt tömmer
befintliga vattentäkter och myrmarken Stormyr som finns inom täktområdet.
Regionen efterfrågar även att grundvattenflödena och dess eventuella påverkan tas
med i utredningen och inte enbart ytvattenflödena som i största del belyst i
samrådsunderlaget i dagsläget.
VA-huvudmannen är mycket angelägen om sina vattentäkter i närheten av tilltänkt
kalkbrott och befarar att de kan påverkas av brytningen av kalksten, då täktgränsen
ansluts till ytterområdet för Mölner reservvattentäkt. Regionen har svårigheter att ta
ställning i ärendet innan ovanstående utredningar är genomförda och underlaget
väsentligen förbättras.
Bedömning

I den Regionala översiktsplanen har Regionen tagit följande ställningstagande
gällande kalkstensindustrin kontra vattenförsörjningen;
”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.”

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-11-22

Det saknas idag underlag för hur en framtida kalkbrytning kan komma att påverka
det komplexa vattensystemet inom området och vilka effekter kalkbrytning skulle
kunna få på den framtida vattenförsörjningen i Klintehamn och på västra Gotland.
I och med att dricksvattenresurserna är mycket begränsade på södra Gotland kan inte
de få vattentäkter som finns förstöras eller påverkas negativt. Att hitta nya
vattentäkter är en stor utmaning. Trots att Regionen tittar på alternativa lösningar har
det visat sig att dessa bara kan bli komplement till redan befintliga vattentäkter. Att
hitta nya vattentäkter samt byggande av nya vattenverk och överföringsledningar
kräver lång planeringstid och är kostsamt. Vid ett eventuellt positivt beslut om ett
kalkbrott kan de negativa effekterna på grundvattnet uppkomma mycket hastigt
vilket skulle resultera i plötsliga och kostsamma lösningar. Täkterna i Klintehamn blir
därför viktiga att bevara ur strategisk synvinkel för den allmänna vattenförsörjningen.
Med anledning av SMA Mineral planering att bryta kalksten under grundvattennivån
befarar Regionen att nuvarande vattentäkter kommer påverkas i negativ riktning.
Denna farhåga grundas bland annat på att SGU har påvisat svaghetszoner i
berggrunden som går genom både vattenskyddsområdet till Loggarve och tilltänkt
brytområde. Denna svaghetszon är med största sannolikhet en naturlig transportväg
för vatten. I och med att brytning kommer ske under grundvattennivå ser Regionen
en risk i att grundvattenmagasin töms. SMA Mineral behöver vidare klargöra att så
inte är fallet.
Regionen planerar ett utvecklingsprojekt i Klintehamn där både en
befolkningsökning vill uppnås samt nya bebyggelseområden upprättas. En ökning av
befolkningen och nya bebyggelseområden påverkar efterfrågan på vatten. Försvinner
de lokala vattentäkterna kan utvecklingen av Klintehamn komma att påverkas.
Vid en översyn av vattenskyddsområdena kan eventuellt de nya
vattenskyddsområdena inkludera hela eller delar av kalkbrottet vilket kan kommer att
skapa intressekonflikter med industriverksamhet i områden med vattenskydd.
Antingen om processvatten bevattnas på åkermark eller om det släpps ut i
närliggande bäck kommer detta påverka både ökad näringsbelastning samt ekologin i
vattendragen. Detta kan även genom infiltration påverka grundvattnet till en sämre
status.

Beslutsunderlag

Samråd SMA Mineral täktansökan Klinte Klintebys 2017-10-06
Tjänsteskrivelse 2017-11-14
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Skickas till
SMA Minerals, kristina.emilsson@ewen.se
Regionstyrelsen

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Kristina Emilsson
Ewen Miljökonsult

Datum
Kontaktperson
E-post

2017-10-19
Kjell Klintström
kjell.klintstrom@geab.vattenfall.se

Referens
Telefon

Kristina Emilsson
+46 (0) 70-391 54 93

Samråd Täktansökan Klinte Klintebys 1:4
I samband med bildandet av utvidgat täkttillstånd.
Har Gotlands Elnät AB att anföra:
Det finns en 70Kv luftledning i det aktuella området med ledningsrätt.
Samt en 10Kv ledning
Ledningen skall vara trädsäker så GEAB behöver 20m om var sida av ledning för att kunna
utföra underhåll.
Så som avverka skog, röja och byta stolpar på ledningen samt kunna kör med maskin i
ledningsgatan i all framtid.
GEAB kan behöva gräva schakta i ledningsgatan.
Markägaren får inte uppföra byggnad, ändra marknivån eller vidtaga andra åtgärder som
äventyrar funktionen eller driften av elnätsföretagets anläggningar.
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Trafikverket
Länsstyrelsen i Gotlands län

Täktansökan anseende del av fastigheten Klinte
Klintebys 1:4, Gotland
Trafikverket har mottagit rubricerat ärende och yttrar sig i egenskap av
ansvarig för trafikslagsövergripande och långsiktig planering av det samlade
transportsystemet inom regionen.
SMA Mineral AB avser att ansöka om utvidgat täkttillstånd på en del av
fastigheten Klinte Klintebys 1:4. Tillståndet är tänkt att komplettera och
ersätta nu befintligt tillstånd för täktverksamhet på fastigheten. Nu gällande
tillstånd medger uttag av 25 000 ton kalksten/år till och med den 1
september 2026 och 70 000 ton/år till och med den 31 december 2033.
Planerad brytning avser att omfatta ett maximalt uttag av 900 000 ton
kalksten per år.
Trafikverket saknar i handlingarna en redovisning av antal transporter som
verksamheten kommer att ge upphov till. Detta måste framgå.
Trafikverket gör antagandet att en miljökonsekvensbeskrivning kommer tas
fram inför tillståndsansökan. I miljökonsekvensbeskrivningen bör
konsekvenser som kan uppkomma av transporterna till och från täkten
framgå samt vilka vägar som kommer att beröras. Konsekvenser som kan
behöva belysas är till exempel trafikrelaterat buller och vibrationer,
framkomlighet för oskyddade trafikanter samt eventuellt även påverkan på
vattenområden eller väganknutna natur- och kulturvärden. Sökanden bör
också titta på om korsningar längs planerad väg har den kapacitet som krävs
för de planerade transporterna.
Antalet transporter som genereras bör minimeras för att minska
klimatpåverkan och störningar för omgivning samt slitage och underhåll på
vägnät.

TMALL 0422 Brev v.1.0

Eventuella åtgärder som krävs på grund av verksamheten ska bekostas av
annan än Trafikverket.
Anslutningen mot väg 141 som fortsättningsvis planeras att användas ska
uppfylla krav enligt VGU. Om ombyggnad av anslutningen krävs ska
ansökan om ny eller ändrad anslutning göras. Se information på
Trafikverkets hemsida.

För Trafikverket Region Stockholm
Johanna Levin
Samhällsplanerare

Trafikverket
17290 Sundbyberg
Besöksadress: Solna strandväg 98

Texttelefon: 010-123 99 97
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Johanna Levin
Samhällsplanering
Direkt: 010-123 1337
johanna.levin@trafikverket.se
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Samrad Klinte Klintebys 1:4

Ewen milj6konsult
kristina.emilsson@ewen.se

Sarnrad infor ans6kan om utvidgat okttillstand pa del av fastigheten Minte
Mintebys 1:4 pa Gotland
Sveriges geologiska undersokning (SGU) liar den 6 oktober 2017 erhallit
rubricerat arende for yttrande. Med anledning harav will SGU frainfora
f61j ande.

Grundvattenrelaterade frdgestallningar
SGU noterar att samradsunderlaget pa ett tydligt satt redovisar tolkade
grundvattennivaer i relation till marknivaer i ornradet. Den naturligt
forekommande avrinningen refererar val till SMHI:s dataunderlag och
specifik avrinning i ndrheten. Ornradets hydrauliska konduktivitet (K)
redovisas, bade utifran utf6rda hydrauliska tester men aven utifran generella
bed6mningar som Mmtas fran brunnsarkivets dataunderlag och som ocksa
har publicerats sorn regionalparametrar pa SGU:s kartor.
SGU noterar att samradsunderlaget inte ar helt tydlig med vilken
brytningsniva som kornmer att galla i detalj. Motivet till detta redovisas i
och med att uppl6sningen i prospekteringsunderlaget ar for liten i dagslaget,
vilket SGU kan f6rsta. F61jden blir dock att det blir relativt wart att
6verblicka konselcvenserna av den f6reslagna brytningen, framf6r allt
gallande de ornraden dar brytning f6rvantas ske under grundvattenytan. Det
verkar dock vara klart att for en relativt stor andel av omradet sa kornmer
brytning att ske under grundvattenytan, Wen om den langa tillstandstiden
leder till att konsekvenserna i flera delomraden kan komma att skjutas pa
lang framtid. Inte desto mindre ar det bnskvart att redovisa antaget
biytningsdjup tydligare i relation till den tolkade grundvattenytan.
Av samradshandlingen framgar att konsekvenser av grundvattenbortledning
ska kunna kornma att bli mindre i och med att det planeras for successiv
efterbehandling. SGU vill framfbra att det inte ar helt uppenbart hur denna
efterbehandling ska. komma att minska paverkan fran det totala brytomradet
da sarntidig drift ska fortga vid angransande omraden. SGU anser alltsa att
ans6kan tydligare bor redovisa hur successiv efterbehandling ska kornma att
minimera den grundvattenrelaterade paverkan.
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Samradshandlingen redovisar att paverkansomradets utbredning begrdnsas
till ca 100 m ut fran brythorisonten..Ansbkan bbr redovisa en tydligare
berakning samt en tydlig definition av grundvattenpaverkan (t.ex. i relation
till grundvattenaysankning gentemot naturliga grundvattennivaer). I bade
analytiska och numeriska metoder for berakning ingar den hydrauliska
konduktiviteten (K). SGU vill i detta sammanhang papeka att vi har en
pagaende diskussion om att K-vardena i brunnsarkivet, och damned aven de
redovisade regionalparametrarna, troligen har varit systematiskt
undervarderade och att det kan finnas skal att kompensera dessa varden
uppat, troligen sa hbgt som en faktor tre. Resultatet av dessa diskussioner ar
annu inte publicerade i nagon SGU-rapport. Infor en slutlig ansokan bor
verksamhetsutovaren stamma av dessa fragor med SGU for att avgora om
nagra fragor, t.ex. paverkansomradets utbredning, kan komma att paverkas
av detta nya satt att betrakta regionala K-varden.
Samradshandlingen redovisar en bedbmning av fbrrnodad paverkan pa
angransande brunnar. Det frarnfbrs bl.a. att nagra ligger i ett annat
avrinningsomrade som ett skal till att de skulle vara utsatta for mindre risk
for paverkan. SGU vill framfbra att om grundvattenaysankningen som
fbrorsakas av brottet nar fbrbi avrinningsomradenas vattendelare sa kan aven
de narbelagna brunnarna kornrna att paverkas. SGU ar i bvrigt positiva till
de detaljerade resonemang som furs for varje enskild grupp av brunnar samt
att narbelagna brunnar tidigt planeras inga i omgivningskontrollen. SGU
vill ocksa framfbra att det ar viktigt att brunnsinventering utfbrs i falt och
att inte underlaget helt fbrlitar sig pa data fran brunnsarkivet, da det i detta
dataarkiv kan finnas stora luckor inte minst ayseende de gravda brunnarna
som ocksa ofta ar de som ar kansligast for paverkan.

Vattenhantering
SGU noterar att samradshandlingen beskriver taktens vattenhantering men
lamnar oldarlieter kring vissa fragor. Vatten ska pumpas fran brytomradet
och samlas i en etablerad datum for bevattning under de delar av aret dar
detta kan vara nyttigt. Det framfbrs vidare att eventuellt bverskott av vatten
ska infiltreras i skogsmark. SGU ser positivt pa den arnbitionen men vill
framfbra att sadan infiltration bor konsekvensutredas for att avgora om
marken ar lamplig fbr detta. Det bbr ocksa namnas att en sadan atgard
Laver radighet over aktuella marker. Dessa fragor bbr redovisas tydligare i
en ansokan.
Samradshandlingen anger vidare att ett alternativ skulle kunna vara
etablerandet av ny vatmark sydbst om Snogrindebrottet. Det foresprakas att
marklagren och vaxtliglieten harigenom ska kunna tillfbras knave finnan
vattnet nar lagpunkt for infiltration vilket kan ge mojlighet till bkat
Organisationsim 202100-2528

SGU

3 (4)

Sveriges geologiska undersokning
Geological Survey of Sweden

2017-11-13

grundvattenuttag. SGU anser att hela id6n bor utredas tydligare t.ex. for att
avgora kvaliteten pa det vatten som slutgiltigt infiltrerar till grundvattnet.
Det bor aven utredas hur vaxtliglieten i en nyetablerad vatmark forvantas
utbredas, i synnerliet om detta steg i vattenhanteringen bara ska vara
verksamt vid de tillfallen da vattenoverskott rader. SGU stDer sig fragan om
inte en nyetablerad vatmark mar bast om den far kontinuerligt, eller
atminstone regelbundet, tillskott av vatten.
SGU noterar vidare att samradshandlingen anger en mojligliet att infiltrera
lanshallningsvatten i kanten pa Stormyr. Har anges en erforderlig
vattenmangd men Wen en risk att vattnets forhojda kvave- och sulfathalter
skulle kunna forandra vaxtligheten i agmyren. SGU vill i detta sammanhang
lyfta fram det material som (inns pa var webbplats om grundvattenberoende
naturtyper. Aven om vara rapporter utgar fran de naturtyper som (inns
inom Natura 2000-systemet (vilket Stormyr inte ar och regelratt
klassningen/indelningen i foresprakade naturtyper darmed saknas) sa kan de
mojligen ge god vdgledning kring forekommande arters och naturtypers
kanslighet for grundvattnets niva- och kvalitetsforandringar.
Slutligen anges i samradshandlingen att ett sista alternativ for
vattenhanteringen skulle kunna vara att overskottsvatten avleds via dike i
nordost och att vattnet da ska kommer att renas vid behov.
Samradshandlingen anger inte hur en sadan eventuell rening skulle se ut och
om den i sa fall skulle riskera att fa nagra grundvattenkonsekvenser.
Sammanfattningsvis vill SGU framfora att vattenhanteringen bor beskrivas
betydligt noggrannare i en ansokan. Vattenbalanser blir viktiga. Braddning
till ytterligare nedstroms alternativ bor beskrivas bade ayseende effekter fran
bade flode och vattenl valite. SGU ar sarskilt intresserade av effekter pa
aktuella akvifersystem och grundvattenberoende naturtyper.
Geologiska naturvd-i-den
En ansokan bor aven kompletteras med en inventering av geologiska varden.
Exempelvis fines det i naromradet hallar rued val utvecklade
boljeslagsmarken av silurisk alder. Dessa ar idag delvis skyddade, men
troligtvis forekommer de pa fler ej beskrivna ytor.
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Beslut i detta arende bar fattats av avdelningschefen Kaj Lax.
I den slutliga handlaggningen av arendet har aven statsgeologerna Bjorn
Holgersson och 01of Taromi Sandstrom deltagit. Utredaren Peter
Akerhammar bar varit foredragande.

Kaj` Lax

Peter Akerhammar

O rgan isat ions m. 202100-2528

Kalkbrott Klinte
Det så kallade Samrådsmötet 2017-10-24, var inget Samrådsmöte utan ett informationsmöte.
Vi motsätter oss all stenbrytning I Klinte.
Friluftsområde
Vår väg används som en vandring- och motionsrunda på 5 km, från samhället via kyrkan ner genom
Vallekvior och åter till samhället, personer som joggar eller går. Våra strövområden är Lillmyr och
Stormyr med den fina skogsvägen upp, som är en stor del av naturupplevelsen. Här plockar vi
smultron och svamp, studerar växter, fåglar bl a häckande Kungsörn i området, snokar, paddor. Här
finner vi lugn och ro . Att få paddla och glida fram på myren i en kanot och lyssna till naturen är helt
underbart.
I vår närhet har vi Klinteberget med motionsspår, många besökare har med sig kaffekorg eller sitter
och grillar. Här firar vi Valborg, Midsommar, Bergsfest, Visafton. Är även ett turistmål, blir ej
detsamma med ständigt buller.
För Stormyrs del så försvinner fågellivet och allt blir inklätt i vitt stöv.

Grundvatten
Vi kan inte äventyra vårt grundvatten. Om någon skulle förlora sitt vatten vid sprängning och
brytning. Är en del borrhål redan så djupa att vid ny borrning finns det risk att få in saltvatten.
Saltvattenproblem bl a ända till Hejdekorsning. Grundvattennivån får på inga villkor sänkas pga
stenbrytning då har det gått för långt och hur nära kan man kan bryta mot Stormyr utan att förstöra
myrens funktion. Då går det aldrig att återställa.Vi är tvungna att vara rädda om vårt grundvatten. Att
borra efter grundvatten för att tvätta sten anser vi att vara helt orimligt.
Grundvattnet räcker om vi är rädda om det. Vi ska inte avleda vatten som skall bli grundvatten.Vi ska
inte förstöra naturliga upptagningsområden för grundvatten. Vi skall inte förstöra och äventyra våra
naturliga våtmarker och myrar.
Vid sänkning och brist på grundvatten tvingas vi att producera dyrt vatten av vårt havsvatten, som
samhället och konsumenter snällt får betala.
Då vore det bättre att prioritera tillgången av grundvatten och tvätta eventuellt sten med havsvatten.

Kalk 1000 år.
Om kalken är viktig är det med självklarhet även viktigt att ha tillgång till kalk varje århundrade. Då
krävs en långsiktig plan på vad som ska brytas och hur folk ska flyttas. Finns kalk att importera som
påverkar natur och vatten mindre än här, så bör man väl ta det först och spara våra resurser om
kalken är så värdefull.

Naturplundring

Varför får jakten på mineraler och sten fortgå med så låg beskattning. Naturen förändras och platser
förstörs för all framtid. Stor påverkan på området utanför brytområden. Gör studiebesök för att se
hur närområdet utanför brytområdet ser ut på Norra Gotland. Det är i en sådan miljö vi kommer att
bo. Stormyr som allt annat kommer att vara väldigt vitt.

Transport
Vi bor tätt i ett detaljplanerat område. Redan nu är våra smala och krokiga vägar för hårt belastade
efter mer gods till Klintehamnns hamn. Mera stentransporter på befintlig väg är uteslutet.
Eventuellt stenleveranser från Buttlehållet kräver också ny sträckning.
Vid all form av transportökning från Hemsehållet , så bör Trafikverket se sig om efter en ny
vägsträckning ovanför och runt Klinteberget.

Bullerkartor
Vad vi vet så har det varit olika bullerkartor i omlopp, som beskriver buller nivåer.
Givetvis var den kartan med lägst påverkan som gick ut till folket. Vi vill varken ha stöv, vibrationer
eller buller. Vi vill inte bo vid ett industriområde.

Sprängning
Vårt hus står på berget. Det ruskar och skramlar i huset vid sprängning. Vid möte med grannar visade
sig det att även deras hus står på berget och upplever sprängningen likadant. Vi har stor olägenhet
med storleken på sprängning idag. Vi motsätter oss större sprängningar och med intervall på 1-2
gånger i veckan. Stor olägenhet och våra hus tål förmodligen inte det.
Stendamm hur stor är hälsorisken med detta? Och hur stort är spridningsområdet?

Vinstintressen står inte i proportion till risken som kalkbrytningen för med sig.

Dagens datum 2017-11-09
Mvh
Birgitta Holmqvist och Gert Magnusson
Fastighetsbeteckning: Valle 1:114,1:45
Adress: Valle Klinte 401, 623 76 Klintehamn

Synpunkter med anledning av samrådsmötet avseende täcktansökan för
fastigheten Klinte Klintebys 1:4
Ett samrådsmöte borde innebära att olika parter talat med varandra men ert möte var
snarare ett informationsmöte. Ni drog över tiden för att era experter skulle hinna
presentera era argument men ingen extra tid gavs till den utlovade frågestunden.
Några i publiken avbröt med frågor under tiden men de flesta fick gå ifrån mötet utan att
få svar på sina frågor eller berätta om sin oro.
Det var också frustrerande att den tryckta informationen inte alls räckte till.
När det gäller en fråga som berör framtiden för ett helt samhälle borde ni insett att fler
än de närmast boende skulle komma.
Ni har gjort ett antal utredningar om bullerstörning men det finns andra oroande
faktorer när det gäller trafiksituationen som ni inte verkar vara medvetna om.
Konsekvenser av tunga transporter mellan brottet och hamnen
Den del av väg 141 som omfattar Bönders backe och kurvan under Klinteberget förbi
kyrkan torde vara en i särklass olämplig sträcka att trafikera med tunga fordon.
En fastighet har sina fönster precis i nivå med vägbanan och skulle alltså enligt era
planer få en utsikt med långtradare som passerar var femte minut.
En annan fastighet ligger där backen slutar och där det är stopplikt. Om man inte kan
stanna på grund av halka kör man rakt in i huset.
Om man bor intill väg 141 och ett av era fordon ska passera var femte minut, plus
timmerbilar, andra varutransporter och privatbilar kan det knappast vara lätt att sova
gott om natten eller njuta av sin trädgård.
Vad kan ni göra? Sätta upp jätteplank? Lösa ut de boende som inte kan sälja sina
fastigheter?
Förutom det ständiga bullret året om blir det direkt livsfarligt att ta sig över vägen eller
att cykla eller promenera. Många Klintebor väljer Klinteberget för rekreation och
hundpromenader men hur tar man sig dit i den framtid ni tänker er?
Det finns en busshållplats längs vägen och skolbussen gör dessutom ett antal stopp för
att släppa av yngre och äldre elever. Vilken förälder skulle våga låta sitt förskolebarn stå
vid vägen och vänta när det kommer en stor transport så ofta? Dessutom är det mörkt
under en stor del av den tid ni avser köra.
Vid kurvan intill kyrkan kan man köra in på en väg för att besöka kyrka och
församlingshem. Vägen går också till ett ridhus. Många hästägare kommer med sina
transporter norr ifrån och behöver svänga över vägen vid kyrkan. Jag anser att det blir
mycket riskfyllt att ta sig över med tanke på att man både kan ha en lastbil bakom sig
och samtidigt möta en. Dessutom handlar det ofta om ridaktiviteter som sker på kvällar
och under den mörka årstiden.
Under vinterhalvåret är det halt i Bönders backe och man sandar. Bra, men under våren
innan man samlat upp sanden kommer trafiken att riva upp mycket damm, vilket
ytterligare försämrar de kringboendes livsmiljö.

Det är också känt att människor som bor i storstäder med mycket avgaser drabbas av
sjukdomar och dör i förtid. Nu har det visat sig att även Visby har för höga halter av
trafikrelaterade föroreningar.
Det vore väl naivt att tro att alla partiklar från däckslitaget och utsläppen från era tunga
fordon under 30-40 år inte skulle få konsekvenser för de kringboendes hälsa.
Buller och damm på hamnen
Ett av Klintebornas och turisters smultronställen är hamnen med badplats, hamnfik och
turer till Karlsöarna. Där ligger också det anrika pensionat Varvsholm som nyligen bytt
ägare. Efter att pensionatet under ett antal år inte varit tillgänglig för boende i
Klintehamn är vi nu alla glada att det köpts upp av någon som vill driva det på ett sätt
som gynnar samhället.
Hur trevlig blir miljön på hamnen och vid Varvsholm med allt damm och trafikbuller er
verksamhet kommer att innebära? Den vanligaste vindriktningen sommartid är ju från
sydväst.
Sprängning och bearbetning
Ni påstår att mätning och loggning av vibrationer och luftstötvåg kommer att
genomföras löpande på några fastigheter. Och om mätningarna visar att vibrationerna
är för stora vad gör ni då, när verksamheten redan är igång?
Vår fastighet ligger ca 1km från brottet. Hur vet vi att vibrationerna från
sprängningarna inte kommer att förorsaka sprickor och sättningar i bostadshus och
växthus? Ska vi dokumentera i detalj hur det ser ut i dag? Vem hjälper oss att bevisa att
eventuella framtida skador beror på er verksamhet?
Mätningar är nog bra men jag tycker man måste ta hänsyn till de enskilda människornas
upplevelse av hur störda de blir.
Som nämndes på mötet, vi som valt att bo här och inte i en storstad och de som köpt
sommarhus här har gjort det för att vi värdesätter tystnad från trafik och industribuller.
Jag kan förstå att man behöver kalk till olika industrier och processer men inte på
bekostnad av att människors hela livssituation förändras och förstörs.

Klintehamn den 6 november 2017
Birgitta och Raymond Hejdström
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Klintehamn den 9/11-2017
Frågor och synpunkter angående utökning av kalkbrottet Klintebys 1:4. Lina Hammarström, Fredrik
Wengberg Klinte Lilla Snögrinde 1:46.
1: Hur kommer sprängningarna (1-2ggr i veckan) påverka våran fastighet? Huset är byggt direkt på
kalkhällen och vi har redan sprickor i vårat hus troligen beroende på sprängningarna. Det ruskar bra i
huset redan nu vi sprängningar i Snögrindebrottet. Har ni gjort några vibrationsmätningar vid vårat hus?
2: Vattnet! Vi har redan fått borra ett nytt hål i närheten av det gamla pga att när våran dåvarande pump
gick sönder så skulle vi ta upp dom gamla slangarna och ejektorn, men det gick inte pga av att ejektorn
sitter fast nere i borrhålet. Enligt vårat försäkringsbolag (LF Gotland) så beror det troligen på
sprängningarna i Snögrindebrottet så vi fick borrningen av det nya hålet på försäkringen. Om nåt sker
med vårat vatten, vem står för ansvaret? Ni sa på samrådsmötet att givetvis så står ni för kostnaderna
om det blir bevisat rättsligt att ni är orsaken till detta. Vem fixar vatten till oss under en eventuell sådan
process? Vi har i all tid hört att vårat vatten kommer ifrån öster alltså ifrån brottet. Kan ni säga till 100%
att så inte är fallet?
3: Bullret! Har ni gjort några faktiska mätningar vid våran fastighet vid brytning/krossning/lastning mm?
Utredningen som presenterades på mötet angående buller lämnade mycket övrigt att önska. Skulle ni
själva vilja bo ca 500m från ett stenbrott med verksamhet mån-lör 06:00-22:00 där vi annars i snart 20
års tid har kunnat njuta av lugnet och livet på landet.
4: Trafiken! Hur har ni tänkt lösa logistiken i Bönders Backe och vägen från brottet ner till Klintehamn?
Det är redan idag stora problem om 2 stora fordon te.x lastbilar möts mitt i backen. Våra barn både
cyklar och kör moped där. Busshållplats ligger precis vid storvägen med en minimal väggren på ena sidan.
Står ni ansvariga om någon av era transporter orsakar en olycka som skadar eller i värsta fall dödar nåt av
våra barn? Blir det snö är problemen än värre med snövallar på sidorna av vägen, då finns ingen plats
kvar att varken gå, cykla, eller köra moped på.
5: Vägen till Stormyr. Familjen nyttjar detta område frekvent med allt ifrån promenader till hästridning.
Kommer ni lösa en annan väg till Stormyr?
6: Värdeminskning! Vem betalar värdeminskningen på våran fastighet? Det finns inte en människa som
köper en fastighet på landet 500m från ett gigantiskt stenbrott. Vårat hus kommer bli i princip osäljbart.
Har ni planer på att köpa ut fastigheter till marknadsmässiga priser.
7: Vi har egentligen inte haft någon större olägenhet av brytningen i sin nuvarande form förutom då
våran brunn och sprickorna i fasaden på huset. Ej heller har bullret varit någon störande faktor då
verksamheten oftast körs på vardagar och på rimliga tider. Men den planerade utökningen av brottet
kommer vi aldrig att acceptera.
Detta känner vi är våra viktigaste frågor, sen kan man ju tycka som ni sa att detta ger arbete till ca 30
personer, men är det värt 30 jobb för att få våran idyll förstörd? Som jag tidigare skrev så tror jag inte att
någon av er som håller på med detta skulle vilja byta plats med oss men om det mot förmodan skulle

vara så så finns ett litet fint mysigt hus med inglasat uterum flera uthus och ett garage att köpa ca 500m
från ett tänkt gigantisk stenbrott.

Nedan är frågor och synpunkter som vi vill ha besvarade med anledning av samrådet
angående utökning av kalkbrottet i Klinte på Klintebys 1:4.
Uppdaterad version 2017-11-05, observera att texterna i punkterna nedan är uppdaterade sedan
de tidigare inskickade synpunkterna och frågorna. Detta är vår slutgiltiga version.
Elin & Markus Torpvret
Klinte Lilla Snögrinde 1:50
Frågor
1. Hur mycket bryts faktiskt idag från respektive täkt på Klintebys 1:4?
2. Hur ser tillstånd resp faktisk situation ut gällande arbetstider och sommaruppehåll idag för
respektive täkt?
3. Hur ser bullernivåerna ut vid nuvarande brytning? Både beräknade (för jämförelse) och faktiskt
uppmätta.
4. Hur ofta spränger man faktiskt idag i respektive täkt?
5. Hur ser resultatet av vibrationsmätningarna ut vid nuvarande sprängningar? Var har nuvarande
mätningar skett?
6. Hur kraftiga sprängladdningar avser man använda framledes jämfört med dagens laddningar?
7. Vänligen specificera de faktiska arbetstillfällen som hänvisas till. Vilka typer av arbeten och hur
många?
8. Hur stor skillnad i trafikbuller blir det om man får tillstånd att köra 74-tons lastbilar istället för
60-tons?
9. Hur påverkas vår vattenkälla i hörnet av åkern? Vi kallar den ”pottle” eftersom vatten trycks
upp ur marken vilket gör att det porlar och bubblar, och den levererar massor av vatten varje
vår. Vi kräver att denna utreds.
10. Hur påverkas vattentillförseln till vår brye (vattenhål) vid kanten av åkern? Vi kräver att detta
utreds.
11. Vår bostad ligger närmare än 400 meter från täkten. Enligt Boverkets allmänna råd 1995:5
rekommenderas ett skyddsavstånd på 500 meter mellan bostäder och täktverksamhet.
Förklara hur ni tar hänsyn till detta.
12. Varför planerar man att förlägga stenkross så nära bebyggelse? Vårt hus ligger endast några
hundra meter från den utpekade platsen, men det finns stora ytor som vore möjliga att
använda med mindre bullerpåverkan för kringliggande hus.
13. Hur kommer tillgång till Stormyr att hanteras vid ett eventuellt kalkbrott som bryter upp
marken inklusive befintlig väg till Stormyr? Finns plan för efterbehandling som inkluderar
fortsatt tillgång till Stormyr från Snögrinde via Klintebys 1:4?
14. Hur garanterar SMA Mineral att efterbehandling av det färdigbrutna området faktiskt kommer
att ske? Dagens utfästelser är inte så mycket värda många år senare då det faktiskt skall
göras. Kommer medel att avsättas och garanteras för detta, t ex i stiftelse eller liknande, för
att inte påverkas av SMA Minerals framtida ekonomiska utveckling?
15. Enligt ÅFs bullerberäkning har man utgått från Trafikverkets mätning av antalet fordon per
dygn 2014, vilket angivits till 1080 fordon per dygn. Om man tittar närmare på Trafikverkets
mätningar så ser man att trafiken är väldigt mycket högre på sommaren än under resten av
året. Det gör att årsmedelvärdet blir missvisande och den faktiska bullerökningen under septmaj blir mycket högre än vad som framgår av era beräkningar. Vi efterlyser mer realistiska
beräkningar som tar hänsyn till variationerna över året och mängden tung trafik.
16. Vi ifrågasätter starkt den beräknade ökningen av den dygnsekvivalenta ljudnivån då det är
avsevärd skillnad på tung trafik som måste gasa uppför den branta Bönders backe jämfört
med vanliga personbilar som utgör huvuddelen av trafiken idag. Detta behöver man också ta
hänsyn till för att få rättvisande bullerberäkningar.

17. Avser SMA Mineral att lösa de förväntade problemen med buller, damm och trafiksäkerhet
som uppstår pga trafikökningen på allmän väg mellan Klintebys 1:4 och hamnen? Det finns
ingen vägren och vägen används idag flitigt även för gående, cykling och ridning.
18. Kommer det faktiska bullret att uppmätas vid ev ökad brytning för att säkerställa att nivåerna
ligger under riktvärdena?
19. Exakt vilka bullerdämpande åtgärder kommer att sättas in från start? Stämmer detta överens
med de beräkningar som gjorts med bullerdämpande åtgärder?
20. Hur kan man föreslå bullerdämpande åtgärder för trafiken utan att ha varit på plats och sett
hur de faktiska förhållandena är för området. Många boende längs vägen har husen mycket
nära vägrenen, utan plats för bullervallar och liknande.
21. Det ser ut som om man avser bryta kalk där den gamla kulturvägen går idag. Vad gäller kring
detta, varför skall inte denna väg bevaras?
22. Hur ser koldioxidutsläppen ut för det planerade arbetet? Varför har inga sådana beräkningar
gjorts? Både avseende brytning och transporter. Vi kräver att detta utreds och presenteras.
23. Det går inte att förstå vilka inventeringar av flora och fauna som gjorts av presentationen.
Vänligen specificera vilka rödlistade och skyddsvärda arter som hittats vid inventeringarna.
24. Vilka ytterligare inventeringar skall göras avseende naturvärden på Klintebys 1:4? Vi kräver att
en fågelinventering görs.
25. Vid det s k samrådsmötet framhölls att området man vill bryta har lägre naturvärde än
markerna runt omkring. Vi ifrågasätter starkt er relativisering av naturvärdet eftersom det
framkommit att höga och mycket höga naturvärden förekommer även där man avser bryta
sten. (Enligt bilder vid mötet.) Specificera samtliga förekomster av höga eller mycket höga
naturvärden som hittills identifierats på det område där man trots detta avser bryta kalksten.
26. Områden i Klinte visar förutsättningar för större grundvattenuttag (enl ”SGU kartläggning av
grundvatten med markradar (Skytem)”). Hur påverkas dessa möjligheter av ett 2 km stort
kalkbrott?
27. Tidigare ägare har enligt uppgift på samrådet fått avslag på djupbrott pga hög
genomsläpplighet. Hur förklaras den diskrepansen mot nya utredningen?
28. Antagandet att vattenståndet i maj 2017 var högt är felaktigt (vilket framkom på
samrådsmötet), då det i det läget rått torka under 18 månader, utan nederbörd under vintern
2016-17. Det innebär att gjorda slutsatser kan vara felaktiga och påverkas av mätningar vid
faktiskt högvatten. Vänligen redovisa hur bedömningarna påverkas av detta.
29. Saltvatteninträngningen i kringliggande brunnar verkar inte ha beaktats. Det framkom på
samrådsmötet att det finns risk för inträngning av saltvatten i grundvattnet i området om
nivåerna påverkas. Brunnen vid Lilla Snögrinde 1:50 har redan idag salthaltigt vatten vilket
visar på risken att övriga brunnar får detsamma. Hur har detta utretts?
30. Vilka tillstånd krävs och söks av SMA Mineral eller relaterade företag för denna planerade
utökning av verksamheten? Samtliga delar av den planerade verksamheten avses i denna
fråga, dvs även t ex tillstånden för upplag och annan verksamhet i hamnområdet.
31. Vilka garantier får vi som boende för att eventuella vattenproblem till följd av den planerade
verksamheten löses och bekostas av SMA Mineral? T ex avgifter för anslutning till kommunalt
vatten och avlopp, årlig kostnad för detta mm.
32. Resonemanget hos hydrogeologen som leder till de kortfattade slutsatserna att ingen
påverkan sker på kommunala vattentäkter eller privata brunnar är mycket svårpenetrerat för
en lekman, även efter en timslång diskussion på samrådsmötet. Vänligen beskriv detta på ett
sätt som går att förstå för de boende i området.
33. Hur mycket kalkdamm kommer transporterna att orsaka på vägar och vägarnas närmiljö?
Ingen redovisning av detta finns, men eftersom det påverkar hela bygden och samhället,
inklusive farbarheten på vägarna, efterfrågar vi tydlighet i detta.
34. Hur kommer de fornminnesområden som finns på området att hanteras? Informationen om
detta på samrådsmötet var bristfällig, och någon fullständig genomgång verkade inte ha
gjorts. Vilka utredningar avses att göras? Arkeologisk undersökning av järnåldersbyn gjordes

på 1930-talet och den bör undersökas på nytt med moderna metoder. En del av området
ligger på Klintebys 1:4.
35. Tillrinning till brunnar på Lilla Snögrinde sker enligt boendes uppfattning österifrån, dvs från
det planerade kalkbrottet. Vi anser det därför inte klarlagt att vattentillförseln ej påverkas av
brottet och begär därför ytterligare utredning i frågan.
36. Vi har inte fått ta del av tidigare täkttillstånd för nuvarande brytning på Klintebys 1:4 trots att vi
har angränsande fastighet, hur kommer det sig?
37. Vi har hästar på marken som gränsar till kalkbrottet. Vilka riktlinjer finns för industribuller i
närheten av jordbruksfastighet? Det räcker inte med en timmes förvarning vid ev sprängning!
38. Genomgången av kulturvärdesutredningen verkar mycket bristfällig eller näst intill obefintlig. Vi
begär att en fullständig inventering av området görs för att vi ska förstå hur kulturvärdena
påverkas och försvinner av det planerade kalkbrottet.
39. Vem får bära värdeminskningen på kringliggande fastigheter? SMA Minerals omsättning på 1
miljard kr utgjordes tidigare till 1/3 av intäkter från Stucks. Omsättningsbidraget från detta nya
brott kan därmed beräknas till ca 214 miljoner årligen. Av detta ser det påverkade samhället
ingenting.
40. Nordkalks kommande ansökan om kalkbrytning i Buttle planeras också att fraktas ut från
Klintehamn. Detta skulle i så fall innebära att vi får ytterligare lika många transporter från
Buttle. Hur skall dessa täktverksamheter kunna samexistera? Prejudikat finns på att dessa
måste sambedömas.
41. Hur hög beräknas dieselförbrukningen vara med anledning av arbetet i täkten, i liter/dygn? Vi
är oroliga för ökad luftförorening bl a avseende partiklar. Vilken påverkan får det på närmiljön?
42. På vilket sätt har visats att Stormyrs våtmarker och tillhörande djur- och växtliv inte kommer
att påverkas av den nya täkten?
43. Den agmyr som är belägen strax sydost om järnåldersbyn avser man att bryta bort enligt
kartan, varför är den inte viktig att bevara?
44. Märgelkalkstenen är ovanlig och tillskrivs riksintresse för naturvård. Ändå avser man bryta
denna, på vilka grunder har bedömningen gjorts att detta är viktigare än bevarandet av
naturen?
45. I rapporten ”Våtmarker och grundvattenbildning” SGU-rapport 2017:01 står bl a ”Vid
vattentäkten i Klinte–Loggarve finns det förutsättningar för ökad grundvattenbildning både om
man ser till möjligheter att dämma befintliga diken och återskapa äldre våtmarksområden och
om man vill skapa konstgjorda magasin.” Hur påverkas dessa planer av en utökad bergtäkt?
Övriga synpunkter
46. Gårdarna på Lilla Snögrinde 1:26 och 1:50 är utpekade som värdefulla kulturmiljöer i Region
Gotlands kulturmiljöprogram. Gårdarna är flera hundra år gamla och bebyggelse har funnits
åtminstone sedan 1600-talet. Med ett så stort närliggande kalkbrott kommer livsmiljön att
förstöras permanent.
47. Luftstötvåg och vibrationer vid nuvarande sprängningar har orsakat sprickor och
förskjutningar i flera bevisade/godkända fall vid Lilla Snögrinde. Med så mycket mera
sprängningar blir risken hög för nya skador i byggnaderna på Lilla Snögrinde.
48. Vi kräver att samtliga våra byggnader inkl jordkällare och stenmur besiktas av oberoende
besiktningsman innan täkten tas i bruk.
49. Vid sprängning kräver vi att påverkan av vibrationer och luftstötvåg skall mätas på samtliga
våra byggnader och stenmur.
50. Miljön kring järnåldersbyn är intressant för att skapa förståelse för hur människor levde för
1000-tals år sedan. Ett kalkbrott precis i anslutning till byn förstör den närliggande miljön och
förminskar värdet av fornlämningen.
51. Trafiksäkerheten kommer att allvarligt försämras pga transporterna till och från kalkbrottet.
Detta påverkar boende i hela Klinte och Klintehamn eftersom vägen används av cyklister och

gående för att komma till och från samhället. Även skolskjutsar stannar vid flera ställen längs
vägen som saknar vägren. Dödsolycka pga tryckvåg efter lastbil har inträﬀat på vägen
tidigare.
52. Värdet på kringliggande fastigheter minskar av den markant ökade brytningen. Vissa
fastigheter kommer att bli helt obrukbara pga trafikbuller, damm och obefintlig trafiksäkerhet.
53. Friluftslivet påverkas - vägarna och marken på Klintebys 1:4, har under decennier använts för
hundpromenader, ridning, löpning, orienteringar, skidåkning, skridskoåkning och annan
fritidsaktivitet. Denna möjlighet försvinner helt eftersom både Lillmyr och vägen till Stormyr blir
del av kalkbrottet.
54. Vi har bosatt oss i lantlig miljö för att vi uppskattar lugn och naturljud. Att plötsligt få en tung
och bullrig industriverksamhet till granne påverkar hela livssituationen i området och ändrar
levnadsbetingelserna helt och hållet. Buller orsakar negativ stress. Vi hävdar att detta är en
särskild omständighet som måste beaktas vid bedömningen av bullersituationen.
55. Tidpunkterna för arbete väcker också oro, särskilt det planerade arbetet kvällar och lördagar
då vi är hemma och lediga, samt under semester. Att sitta i trädgården och äta middag med
en bullernivå om 44 dB (enl beräkning) är inte den lantliga frid som vi bor på Snögrinde för att
uppleva.
56. Den kalksten som man avser bryta innehåller 400 miljoner år gamla fossiler. Den kommer
aldrig tillbaka utan förstörs för all framtid under en 40-årsperiod. Detta skall ställas mot ett
kortsiktigt vinstintresse för ett företag som kan få sin kalksten från annat håll precis som idag.
57. Experterna på det s k samrådsmötet gav inte intryck av att vara neutrala. Vissa experter hade
inte ens besökt området som de uttalade sig om (t ex bullerspecialisten). Mycket ny
information kom upp på samrådsmötet som föranledde flera experter att säga att fortsatt
utredning behöver göras (hydrogeologen, biologerna, bullerspecialisten).
58. Utvärderingar av vattengenomsläppligheten på större djup i den sydvästra delen av
fastigheten visar att det är olämpligt att bryta sten där.
59. Området används som rekreationsområde och det finns gott om matsvamp, bl a rödgul
trumpetsvamp, trattkantarell, karl johan, gul kantarell, stolt fjällskivling samt blodriska.
60. Åtminstone vår ladugård står direkt på sedimenterat berg så risken är överhängande för
sprickbildning vid sprängningar. Även övriga byggnader har hög kontakt med berggrunden
pga tunt jordlager vid Lilla Snögrinde. Eventuellt står flera andra också direkt på berget.
61. Ni behöver ta hänsyn till trafikvillkoren i er ansökan.
62. Vi anser inte att det informationsmöte som hölls den 24 oktober var ett samrådsmöte i lagens
mening. Det fanns material endast till några deltagare och många hörde inte vad som sades
pga att det inte fanns högtalaranläggning. Materialet som delades ut var endast delvis läsbart
pga små bilder, vilket också försvårade att följa med i genomgången. Det var mycket
information på kort tid och fanns inte tid att bottna i frågeställningarna utan hela processen
påskyndades konstant av SMAs representanter. Ett samråd skall innefatta diskussion på lika
villkor vilket detta inte var.
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SMA Mineral AB
Genom Kristina Emilsson
Ewen Miljökonsult
Kristina.emilsson@ewen.se

Samrådsyttrande angående utökat täkt på fastigheten Klinte
Klintebys 1:4
Som juridiskt ombud för Kristina Åberg och Lars Rodvaldr, Hunninge 1:12, inkommer
jag med stöd av fullmakt härmed med följande samrådsyttrande.
Mina huvudmän noterar inledningsvis att ansökan medför en avsevärd ökning av
både uttag av kalksten samt verksamhetsområde jämfört med befintlig verksamhet.
Då mina huvudmän redan idag är utsatta för olägenheter på grund av den befintliga
täktverksamheten väcker detta faktum självklart oro.
Mina huvudmän har inte haft möjlighet att delta under det samrådsmöte som
sökanden höll 2017-10-24. Detta yttrande grundar sig därför på det skriftliga
samrådsunderlag sökanden framtagit.

MKB:ns innehåll, helhetsbedömning
MKB ska ge helhetsbilder och är dessutom ett verktyg för att motverka att beslut
fattas på fragmentariskt underlag. Både direkta och indirekta effekter ska belysas
vilket följer av både miljöbalken och EU-rätten, även (och inte minst) sådana som
andra än en sökande har ansvar för. Det räcker med ett indirekt orsakssamband och
redan möjligheterna till sådana ska beaktas. Om en viss verksamhet är en
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förutsättning för, eller kan medverka till, annan verksamhet som i sin tur kan påverka
miljön, så ska MKB:n täcka allt detta.
För att kunna bedöma de totala miljökonsekvenserna av verksamheten, inkluderande
avbaning, losstagning, sprängning, krossning/sortering, skutknackning, lastning och
alla övriga hanteringar, måste allt detta framgå av den MKB som bolaget ansvarar
för. Till detta kommer att miljöpåverkan av trafik inom verksamhetsområdet samt
samtliga transporter till och från verksamheten måste kunna utläsas. Här inkluderas
samtliga lastbilsrörelser samt även utskeppning från hamnen i Klintehamn. Viktigt att
beskrivningen av effekter av verksamheten omfattar även områden utanför själva
brytningsområdet.
6 kap7 § p 2 miljöbalken (MB)
En beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar ska undvikas,
minskas eller avhjälpas och hur det ska undvikas att verksamheten eller åtgärden
medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap inte följs.
Av samrådsunderlaget framgår mycket lite om hur sökanden avser begränsa
skadliga verkningar av den planerade verksamheten.
•
•
•
•

Ca 115 ha av Stormyr med tillrinningsområde undantas från brytning
Vissa efterbehandlingsåtgärder beskrivs översiktligt
Bullervall vid krossanläggning och bergborr med bullerskydd
Dammbekämpning med vatten alternativt asfaltering av interna transportvägar

Mina huvudmän utgår från att ytterligare försiktighetsmått och skyddsåtgärder
beskrivs i den kommande MKB:n samt att de förslagna åtgärderna beskrivs mer
ingående inte minst vad gäller påverkan på Stormyr.

6 kap7 § p 3 miljöbalken
De uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan på människors
hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser som
verksamheten eller åtgärden kan antas medföra.

En MKB ska enligt nämnda bestämmelse och MKB-direktivet innehålla en
beskrivning av sådan miljöpåverkan som verksamheten kan antas ge upphov till,
däribland särskilt i fråga om befolkning, fauna, flora, mark, vatten, luft,
klimatpåverkan och materiella tillgångar, även med hänsyn till det arkitektoniska och
arkeologiska kulturarvet, landskapet samt samverkan mellan de nämnda faktorerna.
Även risken för olyckor ska ingå. Själva beskrivningen av miljö- och hälsoeffekter bör
innefatta den direkta inverkan, liksom varje indirekt, sekundär, kumulativ, kort-,
medel- eller långsiktig, bestående eller tillfällig, positiv eller negativ inverkan av
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projektet. MKB:n ska även innehålla en redovisning av de eventuella svårigheter
(tekniska brister eller avsaknad av kunskap) som sökanden stött på i samband med
att de begärda uppgifterna sammanställts.
•

I närområdet finns riksintresse för naturvård. Detta behöver beskrivas och
påverkan på området utredas.

•

Det finns flera fornlämningar i anslutning till kalksstensförekomsten. Då den
nya verksamheten omfattar ett väsentligt större område än den arkeologiska
utredning som genomfördes under sommaren 2016 förutsatte, behöver en ny
undersökning av verksamhetens påverkan på fornlämningar göras.

•

Undersökning behöver även göras för att möjliggöra en bedömning av
påverkan på andra kulturvärden än rena fornminnen. Närområdet hyser höga
kulturvärden med bland annat mycket gammal bebyggelse (från så långt
tillbaka som från tidigt 1100-tal). Mina huvudmäns hus är från början av 1700talet och är den bostad som ligger närmast brottet. I uthuset finns en unik
sandstenspris från 1600-talet.

•

En naturvärdesutredning erfordras. Av denna ska kunna utläsas påverkan på
naturmiljön även utanför verksamhetsområdet.

•

Verksamhetsområdet med närområde utgör idag ett område med goda
livsbetingelser för fågelfauna. Fågelobservationer har gjorts av bland andra
arterna trana, kungsörn, berguv samt nattskärra. Ny fågelinventering
erfordras. Den inventering som gjordes 2013 är otillräcklig och gjordes under
fel period av året (augusti efter häckningsperiod). En ny inventering måste
omfatta ett väsentligt större område och samtliga fågelarter (inte enbart berguv
och nattskärra). Utredningen behöver bygga på mer än ett dagsbesök och
göras under den del av året då fåglar bäst kan observeras. Undersökningen
måste omfatta områden som finns även utanför området som planeras tas i
anspråk för täkt och upplag.

•

Även vad gäller övrig flora och fauna behöver inventeringar göras för att
klargöra vilka arter och livsmiljöer som kan påverkas och hur allvarligt. I
dagsläget finns enbart en inventering av kärlväxter från 2013. Dessa
undersökningar måste även omfatta områden som finns utanför området som
planeras tas i anspråk för täkt och upplag.

•

En beskrivning av området betydelse för rekreation och friluftsliv erfordras.

•

Även påverkan på jordbruk och andra befintliga verksamheter behöver
redovisas. I detta innefattas påverkan på tamboskap.
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•

Betydligt grundligare utredningar behövs för att visa effekter på vatten. Av
denna utredning ska kunna utläsas effekter verksamheten kan komma att
medföra både vad gäller vattenkvantitet och vattenkvalitet. Även konsekvenser
och kostnader vid olyckor eller annan större påverkan på vattnet behöver
redovisas.

•

MKB:n behöver på grund av den förändrade verksamheten innehålla en
utredning av om verksamheten kommer att utgöra sådan vattenverksamhet
som omfattas av tillståndsplikt enligt 11 kap 9 § MB. För de flesta större täkter
krävs både tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap MB och tillstånd för
vattenverksamhet enligt 11 kap MB. Av denna utredning bör framgå hur
allmänna eller enskilda intressen påverkas av verksamheten. Sökanden måste
utifrån mätningar och data föra ett hydrologiskt resonemang kring täktens
påverkan. Mätningar, data och argumentation kring påverkan måste handla
om täkten som ansökan gäller. Argumentationen måste vara baserad på data
och vara konkret. Både kemisk och kvantitativ vattenpåverkan måste
beskrivas. Potentiella motstående intressen såsom vattentäkter, brunnar för
dricksvatten och bevattning, enskilda avloppsanläggningar och naturvärden
inom det framtagna influensområdet måste utredas och redovisas.
Grundvattenberoende ekosystem måste särskilt beaktas. Det beräknade
influensområdet ska utgå från ett ”värsta fall” scenario. En brunnsinventering
är nödvändig. Uppgifterna i SGU:s brunnsarkiv måste kompletteras med en
inventering av området. En täkt i området kan även påverka
strömningsförhållandena mellan avlopp och brunnar, vilket exempelvis kan
leda till att de boende får in avloppsvatten i sina brunnar.

•

Både grund- och ytvatten omfattas av EU:s ramvattendirektiv med
dotterdirektiv. MKB:n behöver innehålla bedömningsunderlag för påverkan på
miljökvalitetsnormer för vatten och ramdirektivets icke-försämringskrav. Detta
innefattar påverkan på biologiska kvalitetsfaktorer, fysikalisk-kemiska
kvalitetsfaktorer, hydromorfologiska kvalitetsfaktorer samt kemiska faktorer.

•

En utförlig beskrivning av den våtsikting/tvätt sökanden avser utföra erfordras.
Var planeras denna anläggning och hur kommer siktningen/tvätten att utföras?
Sökanden talar om att ett magasin för vatten ska anläggas för att detta vatten
sedan ska kunna användas för bevattningsändamål, alternativt infiltreras i
skogsmark eller avledas mot dike. Det krävs en utförlig beskrivning av detta
vattens faktiska innehåll av kväve, svavel och andra ämnen. Vid gödsling med
kvävehaltigt vatten måste man ta hänsyn till halten kväve i vattnet och
sammansättningen av kväveföreningar. Kväveföreningarna som förekommer i
det förorenade vattnet har olika egenskaper och lämpar sig i varierande grad
till gödsling. Det behövs vidare en utförlig beskrivning av eventuell påverkan
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av detta vatten för jordbruksmark/grödor och omgivande
vattendrag/grundvatten. Kvävetillförseln till mark, luft och vatten är idag ett
stort miljöproblem eftersom naturen inte förmår binda allt kväve i samma takt
som det tillförs.
•

Sökanden måste redovisa hur dagvatten ska tas om hand.

•

Sökanden skriver att avskilda mineraler innehållande spängämnesrester i form
av kväveföreningar kan användas i återställningsarbete som jordförbättrande
medel. En utförlig utredning av detta materials innehåll samt påverkan av
sådan jordförbättring erfordras.

•

Den mest omedelbara och direkta påverkan på människor i närområdet är
buller. Den tidigare bullerutredningen behöver kompletteras. Buller är
komplext och mätningar av buller innebär förutom teknisk mätning också
subjektiva uppfattningar. En bullerutredning bör även kompletteras med
faktiska bullermätningar. De gränsvärden som använts i den tidigare
bullerutredningens modell ger inte en rättvisande bild av den verkliga
bullerutbredningen.

•

De närliggande byggnaderna är gamla värdefulla kulturbyggnader vilket gör
dem särskilt känsliga för vibrationer. Mina huvudmän upplever redan i
dagsläget vibrationer och luftstötvågor från den befintliga verksamheten som
en stark olägenhet. Hela huset skakar vid sprängningar i den befintliga täkten.
Mina huvudmäns hus är byggt med sten på sten. Det har bildats sprickor och
en stenlagd mur har redan rasat. Utredning för vibrationer och luftstötvågor,
inklusive faktiska mätningar samt riskbedömning erfordras. Vibrationer inne i
en byggnad kan upplevas av människor och påverka dem på många sätt,
livskvaliteten och arbetskapaciteten kan minska. Reaktioner från
trafikvibrationer kan ges i uttryck/resultat som irritation, insomningssvårigheter,
väckning, störning av verksamhet och i värsta fall påverka hälsan genom t.ex.
förhöjt blodtryck. Vidare visar studier att kombinationer av ljud och vibrationer
ger starkare obehag än vad en bedömning av var och en ger anledning att tro.
Det måste framgå av utredningen hur dessa kombinationer av ljud och
vibrationer samverkar.

•

Utredning av omfattning av och påverkan på grund av damning erfordras.
Finkornigt material, eller damm, kan spridas mycket långt under vissa
förutsättningar. Exempelvis dammar en lastbil som nyligen lastats betydligt i
flera kilometer. Hur påverkas miljön och djurlivet på land och i vatten när
förorenat damm sprider sig över stora områden?

GBH MILJÖRÄTT, HARVVÄGEN 20, 744 31 HEBY, 0763-226124,
GBHMILJORATT@GMAIL.COM

5

•

Av ovanstående utredningar måste framgå hur skyddade arter, tamboskap
och framför allt människors hälsa påverkas av det buller och de luft- samt
vattenföroreningar som kan komma att uppstå på grund av verksamheten.

•

Effekter även av sådan följdverksamhet som sökanden inte har rådighet över
måste redovisas i MKB:n för att möjliggöra en samlad bedömning. Det måste
tydligt framgå exempelvis hur många lastbilar som beräknas köra genom
området per dygn i form av lastbilsrörelser. Det är lastkapaciteten per lastbil
som avgör mängden bilar. Sökanden uppger en maxvikt per lastbil om 60 ton.
Normalt räknar man dock med cirka 30 ton last per lastbil. Även logistikkedjan
är av stor betydelse för verksamhetens samlade påverkan på människors
hälsa och miljön.

•

En visualisering av verksamheten under olika skeden vore behjälplig.

•

MKB:n bör omfatta påverkan på grund av klimatförändringar såsom ökad
regnmängd och extremväder. Resultat från klimatberäkningar pekar på att
skyfallen i Sverige blir allt vanligare i ett varmare klimat.

•

MKB:n måste behandla kumulativa effekter vad gäller påverkan genom bland
annat buller eller påverkan på vatten, luft eller i andra miljöavseenden.

6 kap 4 § p 4 MB
En redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar
tillsammans med dels en motivering varför ett visst alternativ har valts, dels en beskrivning
av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd,

Ett av de grundläggande kraven, vid sidan av miljöeffektbeskrivningen, som måste
ställas på en MKB är att alternativ beträffande val av plats och utformning av
verksamheten ska redovisas.
Sökanden måste redovisa alternativa lokaliseringar och de avvägningar man gjort vid
urval av dessa. De alternativa lokaliseringarna måste vara realistiska och lämpliga.
Vid redovisning av alternativ måste effekterna av dessa alternativ redovisas så att en
jämförelse kan göras mellan den sökta verksamheten och alternativen. Enbart en
hänvisning till lägre naturvärden är inte tillräcklig.
Sökanden måste även redovisa alternativa utformningar av verksamheten. Det måste
finnas många sätt att bedriva denna verksamhet. Flera alternativa spräng- kross-,
och knackningsmetoder, andra verksamhetstider, användning av andra
försiktighetsmått och andra kemikalier etc.
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Miljökonsekvensbeskrivningens kvalitet har betydelse såväl i formellt som materiellt
hänseende. Det måste således bedömas om bristerna utgör processhinder eller är av
materiellt slag. Om miljökonsekvensbeskrivningen är behäftad med så väsentliga
brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens eller
åtgärdens inverkan på miljön, ligger det närmast till hands att se detta som ett
processhinder. Ansökan ska då avvisas.
Mina huvudmän emotser den färdiga MKB:n och samrådsredogörelsen.

Dag som ovan

Gunilla Högberg Björck
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Klinte den 4 nov. 2017
Samrådsmötet i Klinte församlingshem som SMA mineral inbjöd till blev istället ett
informationsmöte. Vi som kommit dit fick inga svar på våra frågor, ni var i vårt tycke dåligt pålästa
om vad era tänkta planer för kalkbrytningen vid Klintebys och Snögrinda brott kan medföra för Klinte.
Området har relativt låga naturvärden säger ni. Hur bestämmer ni det? Vad går ni efter för normer?
Efter sällsynta växter och insekter?
Apollofjärilen bl.a. finns. Den trivs på kalkrik mark som har stort inslag av hällmark, värdväxten är vit
fetknopp som växer här, plus allt annat som för oss som bor här har stort naturvärde. Allt vi sätter
värde på kommer att försvinna i hela socknen Klinte, med sprängskott ,buller och tung trafik.
Alla i Klinte känner av sprängningarna, inte bara hör utan känner vibrationerna. Ni säger att vi skall
kolla sprickbildningar i väggarna. Vi vill inte att våra hus skall få sättningar och sprickor, det hjälper
inte våra hus om ni EV. LAGAR DEM, de har fått en spricka.
Vattenfrågan . Kan ni garantera att inte omgivningen = hela Klinte, påverkas negativt.
Vattenbrunnarna t.ex., ett Porlande dike längs med fastigheten Valle 1:105, kan ni garantera att
vattnet inte försvinner.
De tunga transporterna. Extra buller på inte så breda vägar genom till stor del tättbebyggt område.
Nerför Böndersbacke som är uppbyggd, smal och dessutom hal på vintern. Det kommer att bli
MYCKET buller för dem som bor längs vägen. En del har inte fri sikt när de skall ut från sin tomt.
Med Era täta transporter tillsammans med övrig tung trafik, annan trafik, cyklister och gående är jag
orolig för trafikolyckor.
Klinteberget med sin fina utsikt över Klintehamn är en välbesökt plats. Här strövar gotlänningar,
fastlänningar och utlänningar längs motionsspåren som är utmärkta med blå, gula eller röda pilar.
Berget är en samfällighet. Vid laga skiftet 1876 fick Klinteborna av jordägarna i Klinte, genom
godsägare Helmuth Wöhler försorg, detta område som gemensam egendom att förvalta. Det är nu
en plats där man träffas och har trevligt. Föreningen Klintebergets Framtid sköter nu tillsynen.
Busslaster med turister från kryssningsfartygen har letat sig hit. Den fridfulla plats som det är nu
kommer det inte att förbli med buller från era transporter och era sprängningar. -Det kommer också
att bli svårt att ta sig ut på väg 141 med den täta trafik det kommer att bli förbi utfarten från berget.
Det är Ingen fri sikt.
På en översiktskarta över vårt område, som vi fått av skogstyrelsen är hela området rödprickat och
överst står det Riksintresse Naturvård.
Det här är bara en del av mina farhågor för vad kalkbrytningen vid Klintebys och Snögrinda kan ställa
till med för befolkningen som bor här. Varför inte strunta i att skeppa ut Gotland bit för bit för det är
det ni gör. Det enda vi får som blir kvar är ett stort vidlyftigt gapande hål, för var har ni materialet
som ni tänkt återställa skadan med . Vi är en liten ö som blir mer och mer tilltuffsad och förstörd
och vi har, som det verkar, ingen talan .
Inga Sahlsten (Valle 1:105)
Klinte Valle 407
623 76 Klintehamn

Klinte den 9/11 2017
Stenbrytningen vid Klintebys och Snögrinda.
Klinteberget med sin fina utsikt över Klintehamn är ett välbesökt fritidsområde av gotlänningar,
fastlänningar och utlänningar. Bussar med turister från kryssningsfartygen har också letat sig hit. Det
är föreningen Klintebergets Framtid som sköter tillsynen. Vägen in till Klinteberget sköter regionen
sedan 1999. I Gotlands natur, en reseguide utgiven av länsstyrelsen finns Klinteberget beskrivet . Ett
av de kriterier som skall vara uppfyllda för att få kommunalt underhåll som natur-och kulturväg är
just att målpunkten dit vägen leder skall vara omnämnt i denna bok
Hela berget upp emot Fröjel är fullt av promenadstigar och motionsspår , en del har vi märkt ut
med gula, blåa och röda stigar och dessa utgår från platån. De används dagligen och är omtyckta,
ingen behöver gå vilse. En del av stigarna ligger utanför vårt område men vi sköter dem.
Vårt område av berget är en samfälighet. Ägare är Skifteslaget. Vid laga skiftet år 1867 fick
Klinteborna området av jordägarna i Klinte genom godsägare Helmuth Wöhlers försorg att förvalta
och utnyttjas som mötesplats och till rekreation. Berget har varit och hoppas att få förbli en fridfull
plats.
Berget utnyttjas till sommarfester, vigslar och barndop. Detta och Friluftslivet blir väldigt stört av
sprängningar och buller från brottet.
Tillgängligheten till berget förvärras genom den täta trafik det kommer att bli med era transporter
plus den trafik som redan är. Ingen fri sikt åt höger eller vänster. Svårt att köra in och svårt att köra
ut. Inget kommer att bli sig likt med sprängningar och trafikbuller.
Hur klarar själva berget sig? Kommer det att bli farligt att gå längs med bergväggen förbi stenbordet
som var H.Wöhlers speciella plats kallad ”Gubbens glädje”. Längs med hela bergsväggen finns
ristningar som besökare från långt tillbaka ristat in. Kommer stenar att lossna och ramla ner? Måste
kanske det promenadstråket förbjudas? Frågor som vi vill ha besvarade.
På en karta som vi fått av Skogsstyrelsen är vårt område rödprickat och överst står det ”Riksintresse
Naturvård” .
Styrelsen för föreningen Klintebergets Framtid/ ordf. Inga Sahlsten

Synpunkter gällande ansökan om utvidgat täkttillstånd på en del av fastigheten Klinte Klintebys 1:4
Fastigheter: Klinte Svarvare 1:3, Klinte Hunninge 1:4
Fastighetsägare:
Marie Sahlsten, Ymsenvägen 2, 120 38 Årsta,
Lars Sahlsten, Strandvägen 9, 149 34 Nynäshamn
Samråd
Inför samrådsmötet den 24 oktober 2017 har viss skriftlig information skickats till oss. Tyvärr var
kvaliteten på utsänt material i princip oläsligt vad gäller kartbilder. På samrådsmötet delades
ytterligare information ut, men det räckte inte på långa vägar till alla närvarande, bl.a. inte till oss. Vi
begärde underlag från Kristina Emilsson, men det kom oss tillhanda först den 2 november. Då vi vill
ha möjlighet att sätta oss in i det omfattande underlaget begärde vi anstånd, men trots detta fick vi
bara på oss till den 10 november att inkomma med synpunkter, vilket vi anser vara alldeles för kort
för tid, vilket vi även har påpekat. Överhuvudtaget är det svårt att sätta sig in i ett så komplicerat
underlag och därför bör det ges skäligt med tid, framförallt när det handlar om en väldigt ingripande
åtgärd som kommer att påverka boendemiljön, naturvärden, djurliv, växtliv på ett mycket negativt
sätt för all framtid. Något samråd i ordets rätta bemärkelse var det inte fråga om utan om ensidig
information. I det följande tas några funderingar och farhågor upp.
Vår fastighet
Vår fastighet har funnits i släkten i flera hundra år. Nuvarande byggnader är huvudsakligen från
första delen av 1800-talet och är byggda av staplad kalksten. För oss har de varit viktigt att försöka
bevara kulturmiljöerna och vi har bl.a. valt att inte avverka skog för att främja växter och djurliv. Våra
marker gränsar till stora delar av den tilltänkta bergtäkten. Vi kan konstatera att man redan idag
genom nuvarande bergtäkt går hårt åt miljön och vi är därför väldigt oroliga för den ytterligare
miljöpåverkan som en utvidgning av täktverksamheten medför vad gäller buller, vibrationer, vatten
naturvård, djurliv, damm från verksamheten, kulturmiljöer m.m.
Som ett exempel gällande negativ påverkan på miljön kan nämnas att inom ramen för nuvarande
täktverksamhet (norra brottet) och utan bygglov har det anlagts en upplagsplats för vilken Gotlands
kommun i efterhand beviljat bygglov. Länsstyrelsen konstaterar i sin prövning att det bygglov som
beviljats (och som länsstyrelsen upphävde i beslut Dnr 403-1984-2017) omfattar påtaglig skada på
riksintresset. Verksamhetsutövaren har bl.a. täckt över böljeslagsmärken och det kan även nämnas
att upplagsplatsen gjorts större än vad bygglovet omfattar.
Buller
När det gäller buller har vi svårt att tolka underlaget vi fått. Vi är idag grannar med
Foodmark/Rydbergs (livsmedelsindustri) som har sin fabriksbyggnad på andra sidan vägen, sett från
vår bostad. Flertalet fasta bullerkällor är placerade på den del av fabriksbyggnaden som ligger i nära
anslutning till vårt bostadshus vilket innebär att vi utsätts för buller dygnet runt. Vi är således redan
hårt utsatta för buller och vår möjlighet till en någorlunda bullerdämpad utomhusmiljö har hittills
varit på den sida av bostadshuset som inte vetter mot Foodmark/Rydbergs. En utvidgad bergtäkt
kommer att för vår del innebära att vi inte kommer ha något ställe på vår fastighet där vi kan ha en
lugn utomhusmiljö.

Då vi är flera delägare har vi planerat att färdigställa ytterligare bostäder på fastigheten. Avsikten har
varit att placera dessa längre bort från Foodmark/Rydbergs bullerkällor, på den del av fastigheten
som vetter mot den tilltänkta bergtäkten. En utvidgad bergtäkt omintetgör dessa planer då risken för
immissioner i form av buller, damm etc. skapar en negativ boendemiljö.
Vi saknar utredning om hur buller från två olika håll kommer att påverka den totala bullernivån där vi
bor och vi efterlyser därför sådan information. Vi kan även konstaterat att de kartbilder som vi hittills
fått gällande buller är suddiga och svårlästa. Vi ställer oss också frågande i vad mån SMA Mineral AB
avser att vidta de bullerdämpande åtgärder som presenterats? Kan bullret minimeras ytterligare för
att minska bullerbelastningen för oss närboende, och i så fall hur? Hur kommer SMA Mineral AB att
garantera att riktvärden för buller innehålls?
Trafik till bergtäkt
Idag sker transporter från nuvarande bergtäkt (norra brottet) till landsväg via en samfälld väg i vilken
vi är delägare. Vi har inte lämnat något medgivande till att använda vägen för transporter till och från
bergtäkten. Det framgår inte direkt av underlaget om det är tänkt att transporter även
fortsättningsvis ska ske via den samfällda vägen. Om SMA Mineral AB avser att använda den
samfällda vägen även framöver, under hur många år i så fall? Hur många transporter rör det sig om
per dygn, vid vilka tider och hur många ton kalksten per år kommer att transporteras? Vilka vägar
kommer att användas för transport till utskeppningshamn?
Vatten
Gotland är starkt beroende av grundvatten för sin vattenförsörjning. Detta gäller inte minst alla
fastigheter med egna brunnar. De senaste åren har grundvattenmagasinen inte fyllts på i lika hög
grad som tidigare och det har varit vattenransonering under flera år.
Vi har såväl skog som åkermark som gränsar till bergtäkten. Marken sluttar från täktområdet ner mot
vår skogsmark, våra åkrar och vårt bostadshus vilket självfallet har betydelse för vattentillförseln till
våra marker. Vi är övertygade om att planerad täktverksamhet kommer att påverka vattentillförseln
negativt för vår del och påverka vår möjlighet att bedriva skogs- och jordbruk och tillgången på
vatten i våra brunnar och även vattenkvalitén. Vi har ett flertal brunnar och grävda vattenhål som vi
befarar kommer att påverkas negativt.
På vår fastighet finns totalt tre brunnar som ger vatten. En av brunnarna finns på vår gårdsplan och
är inte utmärkt på kartbilden avseende brunnar, varför? De andra brunnarna kallas A och B på
kartbilden medan övriga fastigheters brunnar är numrerade, varför? Brunnarna som kallas A och B
ägs av oss men har tidigare använts av den livsmedelsindustri som ligger på angränsande fastighet.
Brunnarna är gamla och det finns oss veterligt ingen dokumentation. Vi hemställer att SMA Mineral
AB inventerar brunnarna vad gäller brunnsdjup, vattennivå, vattenkapacitet, vattenanalys etc. och
att vi tillställs dokumentation gällande detta. Vidare vill vi veta hur SMA Mineral AB avser att
fortlöpande bevaka förändringar gällande vattentillförseln till vår fastighet, vattenkvalitet,
grundvattennivå etc.
Vibrationer
Byggnaderna på vår fastighet är gamla och byggda av staplad kalksten. Våra farhågor är att stötvågor
och vibrationer från bergtäkten redan nu orsakar skador på byggnaderna och att risken för skador i
framtiden ökar i och med utökad produktion. Vi hemställer att SMA Mineral AB redan nu ombesörjer
besiktning av byggnaderna och att mätning av vibrationer vid våra byggnader görs kontinuerligt

framöver. Vi vill även att SMA Mineral AB redovisar gjorda utredningar gällande stötvågor,
vibrationer och vattenpåverkan för nuvarande täkt.
Slutord
Vår uppfattning är att planerad verksamhet kommer att medföra stora olägenheter för bl. a.
boendemiljö, rekreation, natur, djurliv, växlighet och risk för vattenpåverkan och vi motsätter oss ett
utvidgat täkttillstånd.

Kristina Emilsson
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

malinochhenrik@telia.com
den 10 november 2017 21:02
Kristina Emilsson
Samråd Kalkbrytning Klintebys/Snögrinde

Uppföljningsflagga:
Flagga:

FollowUp
Har meddelandeflagga

Vi underkänner samrådet som SMA Mineral hade i Klinte församlingshem 2017-bla bla bla då det inte var ett
samråd utan ett informationsmöte. Det var inte mycket tid över till frågor.
Hela samrådsunderlaget var bristfälligt och vi saknade mycket information.
Vi saknar information om följande:
Utredning om hur stora vibrationer det blir från sprängningarna. Vilka skador/sprickbildningar/sättningar blir det på
bostadshusen i närområdet?
Vi saknar övergripande utredning om trafiksituationen i området.
Något som inte togs upp alls på samrådet var det rörliga friluftslivet i brytområdet. Det är många som vandrar,
cyklar och rider i området.
Vi bor på fastigheten Klinte Lilla Snögrinde 168 med fastighetsbeteckning Klinte Lilla Snögrinde 1:15 samt 1:25 vi har
bott här i sju år. Huset är byggt 1880. Vi har en brunn på gården som vi inte hunnit ta i drift än men vilket är planen
om kvalitén på vattnet är godkänt. Vattnet är tänkt att användas till bevattning och vatten till djur. Det finns inga
protokoll på brunnen.
Malin Lindkvist och Henrik Nilsson
Klinte Lilla Snögrinde 168
623 76 Klintehamn
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Kristina Emilsson
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Marie Sahlsten <marie.sahlsten@aea.se>
den 2 november 2017 14:03
Kristina Emilsson
'Lars Sahlsten'
Begäran om anstånd

Hej Kristina,
Vi kan i dagsläget inte göra annat än att motsätta oss den verksamhet som ni avser att bedriva. Vi har
p.g.a. tidsnöd inte har haft möjlighet att sätta oss in i ärendet och begär anstånd t.o.m. den 2 januari
att utveckla grunderna för vår inställning.
Vänliga hälsningar
Marie Sahlsten och Lars Sahlsten
(Klinte Svarvare 1:3 och Klinte Hunninge 1:4)
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Synpunkter till Sma angående Kalkbrott Klintebys 1:4 från boende på Klinte Lilla
Snögrinde 1:45.
1. Har ni gjort en vibrationsmätning vid närliggande fastigheter? I så fall var
och med vilket resultat?
2. Hur kraftiga sprängningar avser man att göra i framtiden jämfört med
dagens?
3. Trafikräkningen som ni stöder er på är inte alls rättvisande då den skett
på sommaren. Nuvarande trafik är ju mest personbilar. Det är lastbilarna
som utgör problem. Men med 2-3 i timmen är det ingen fara. Det står
man ut med trots att det inte går att samtala ute medan de passerar.
Men om det ska bli så många lastbilar som passerar som ni beskriver då
kommer man inte att kunna vistas utomhus på tomten. Det kommer ju
buller från stenbrytningen från andra hållet också. Det kommer inte att
gå att bo och leva på vår fastighet Snögrinda 1.45 om det här blir
verklighet. Huset ligger endast fem meter från vägkanten.
4. När stora lastbilar kommer backen upp så vibrerar det i huset så att
porslinet skramlar i skåpen. De axar hela backen upp och de som
kommer uppifrån de bromsar utanför vår fastighet.
5. Hur många arbetstillfällen kommer det att handla om?
6. Tänker SMA medverka till att lösa de stora problem som kommer att
uppstå på vägen ner till hamnen? Smal väg med flertal skymda utfarter,
ingen vägren. Många cyklister gående och ridande. Barn som ska till och
från skolan. På vintern vid halka är det inte ovanligt att tunga fordon inte
kommer upp för backen eller som inte får stopp på sina fordon i tid. Det
kommer att behövas mycket mer halkbekämpning än det gör nu.
Halkbekämpning som hamnar inne i våra trädgårdar som bor längs
Bönders backe. Vi brukar ha ett tjockt lager grus långt inne i vår trädgård
när våren kommer. Till allt annat så riskerar det bli som ett mindre
grustag.
7. Någon vid ”samrådet” sa att det var bara att sätta upp ett plank. Men
fem meter från vägkanten är det inget alternativ. Bullret från stenbrottet
kommer dessutom att studsa mot planket. Om det sätts upp ett plank så
kommer vi inte att ha någon sikt alls åt vänster när vi ska ut på vägen
från vår tomt. Har ni överhuvudtaget varit och tittat på hur det ser ut för
oss närmast berörda? För oss handlar det om att det vi byggt upp under

nästan femtio år blir helt raserat. Plötsligt så inser vi att vi äger en
fastighet där det inte kommer att gå att bo.
8. Hur ser det ut med koloxidutsläppen? Har det gjorts någon kalkyl på det
både angående brytningen och trafiken? Det kommer ju att bli en
markant ökning av dieselavgaser. Vi har ju redan som det är nu flyttat allt
det vi odlar så långt från vägen som det är möjligt. Med den ökning av
trafik som avses så får vi sluta att odla också. Vi vill ha klara siffror på det.
9. Vid det så kallade samrådsmötet framhölls att området som ska brytas i
har lägre naturvärde än omgivande marker. Vi ifrågasätter starkt er
bedömning. Vi vill ha en ordentlig redovisning av vad som finns i området
av såväl höga som mycket höga naturvärden.
10.Tidigare ägare har enligt uppgift fått avslag på att ha ett djupbrott på
grund av hög genomsläpplighet. Varför har det ändrats?
11.Vi på Snögrinda 1.45 har ju egen brunn och är oroliga för vattnet. Både
för att tillgången ska minska och att det ska bli förstört. Även själva
borrhålet kan ju bli förstört av sprängningarna. Att ni tar på er alla
konsekvenser av vad som händer med vårt vatten som har egna brunnar.
Att ni omedelbart ser till att vi får ersättnings vatten och att ni står för
alla kostnader och att ni följer de lagar och regler som gäller idag.
12.Får vi några garantier över huvudtaget för eventuella vattenproblem
orsakade av den planerade verksamheten? Står SMA för uppkomna
kostnader så att vi kommer att ha tillgång till vatten?
13.Vi vill ha ett klarläggande av hydrologens resonemang. Enligt honom kom
det inte att ha någon som helst påverkan på varken våra brunnar eller
kommunala vattentäkter. Förklara på ett sådant sätt att vi kan förstå.
Tillrinning till våra brunnar på Snögrinda och Prästgården sker enligt våra
synpunkter från öster. Alltså från det planerade brottet. Vi anser därför
att det inte är klarlagt om påverkan av våra brunnar. Vi vill ha en
ordentlig utredning.
14.Hur kan det var att vi inte fått veta något om redan givna tillstånd för
kalkbrytning på Klintebys 1.4 . Vi bor så nära att huset skakar vid varje
sprängning.
15.Vårt hus Lilla Snögrinda 1.45 står på berg. Skorstenar två stycken och en
täljstensspis står också direkt på berget. Med de vibrationer och

stötvågar som uppstår vi varje sprängning är det stor risk för skador. Hela
huset vibrera så att porslinet skramlar i skåpen.
16.Vårt friluftsliv kommer att för all framtid begränsas. Vi har använt
området upp till Stormyr för friluftsliv under alla år som vi bott här. Det
är inte många veckor per år som vi inte varit där. På vintern skidor och
skridskor. På våren har det seglats optimistjolle och rotts på myren med
många roliga och ibland lite vådliga äventyr för barnen runt omkring här.
Picnic- vid Stormyr. Svamp och smultornplockning. Vi har njutit av
tystanden och lugnet som promenaderna dit upp har gett. Det har ni för
avsikt att förstöra för all framtid både för oss som lever nu och våra
efterkommande.
17.Vi tycker inte att det var ett samrådsmöte som ni kallade till. Det var ren
information och ni hade inte underlag som räckte till alla.
18.Klinte Lilla Snögrinda 1.45 är redan nu omöjligt att sälja och få ett rimligt
pris för på grund av det hot som hänger över oss. Vi är båda 70+ och
levde fram till för någon månad sen i den trygga förvissningen om att när
den dagen kom att vi inte orkade med det längre så hade vi en fastighet
att sälja. Vi kunde sälja och få ett annat bra boende. Vi levde ett tryggt
och lugnt liv. Vi byggde till för tre år sedan så att vi skulle kunna bo kvar
om någon av oss blev handikappad. Nu är allt slaget i spillror för om det
här blir verklighet då går det inte att bo här. Plötsligt så lever vi med en
stor oro som redan har börjar påverka hälsan. Varje vaken minut så
gnager det här och det går inte att sova för det gnager hela tiden. Det var
inte så här vi tänkt oss de sista åren.
19.Om ni vill visa att ni är ett hänsyn och ansvarstagande företag som vill
visa hänsyn till allt och alla som berörs av er täkt ansökan vid Klintebys
1.4 då stänger ni ner all verksamhet med omedelbar verkan. Det ska gälla
tills alla konsekvensanalyser är klara. Det gäller vatten buller natur
friluftsliv fornlämningar transporter damm osv. Allt ska vara fullständigt
utrett.

Kristina Emilsson
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Anders Odelius <anders.odelius@telia.com>
den 12 oktober 2017 17:40
Kristina Emilsson
Täktansökan

Hej!
Har som berörd fastighetsägare fått information och inbjudan till samråd men pga dålig kvalitet på utskicket går inte
bilaga 1:2 överhuvudtaget att läsa varför jag ber dig maila mig filen i original så att det går att se hur ni har tänkt.
Överlag var samtliga bilder undermåliga vilket inte ger ett speciellt bra intryck!
Ser fram mot detta snarast möjligt!
Vänliga hälsningar
Anders Odelius
Klinte Ganne 506
623 76 Klintehamn
anders.odelius@telia.com
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Kristina Emilsson
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Anders Odelius <anders.odelius@telia.com>
den 1 november 2017 21:22
Kristina Emilsson
Re: Täktansökan

Hej igen!
Tråkigt att du inte har återkommit med återkoppling så som du lovade, men eftersom vi har fått viss återkoppling av
andra som hade möjlighet att delta på mötet vill vi härmed skriftligen protestera mot den planerade täkten och
framföra våra synpunkter på att det utdelade materialet är undermåligt. Underlaget som skickats ut har inte med de
beräkningar som visades på mötet vilket gör att vi anser att ni inte fullgjort er skyldighet att på ett korrekt sätt
informera berörda parter.
Enligt de beräkningar som visats på mötet kommer trafikbullret att avsevärt ökas och att det redan nu överskrider
tillåtna värden för trafikbuller, vilket skrivs som att det då inte har någon betydelse att det ökar ytterligare.
Bullernivån vid vårt hus beräknas till 80 db, vilket är helt oacceptabelt. När det gäller vårt hus står angivet att
mätpunkten ligger 10 meter från vägen, vilket inte är korrekt eftersom hus och uteplats ligger cirka 3 meter från
vägbanan och därmed högst 6 meter från vägbanans mitt. Därtill finns utfart från tomten och brevlådor på andra
sidan vägen som avsevärt kommer att försvåras om transporterna kommer att gå denna väg. Vid provsprängningar i
somras skakade hela huset och berget vilket kommer att innebära risk för skador på husen på tomten.Vägen är
dessutom uppbyggd från marknivån med kalksten varför det råder stor tveksamhet om vägen kommer att klara den
belastning som ni planerar.
Vår uppfattning är att det inte ska ges tillstånd för en utökad brytning och om det ges tillstånd måste transporterna
ske en annan väg. Vi tycker också att det är både tråkigt och beklagligt att SMA Mineral har valt en strategi som på
inget sätt tar hänsyn till kringboende eller miljön. Det ger knappast något förtroende varken nu eller för framtiden,
utan uppviglar snarast alla berörda att på alla sätt motarbeta ansökan och brytningen.
Vi som sakägare ser fram mot fortsatt information om ansökningsförfarandet och hur man planerar att lösa de
problem som vi lyft fram.

Vänligen,
Anders Odelius och Jan Wikström
Klinte Ganne 506
623 76 Klintehamn
Skeppar Olofs Gränd 6
111 31 Stockholm
anders.odelius@telia.com
0727-291376

24 okt. 2017 kl. 08:45 skrev Kristina Emilsson <kristina.emilsson@ewen.se>:
Hej!
Då ska jag försöka informera dig i efterhand om vad som kom fram beträffande transporter, men du
har rätt det är en svår nöt att knäcka med transportfrågan.
Mvh
1

Kristina
Vänliga hälsningar,
Kristina Emilsson | Ewen Miljökonsult | +46 (0)70 391 54 93 | www.ewen.se

Från: Anders Odelius [mailto:anders.odelius@telia.com]
Skickat: den 24 oktober 2017 07:51
Till: Kristina Emilsson <kristina.emilsson@ewen.se>
Ämne: Re: Täktansökan
Hej!
Nej, jag har tyvärr inte möjlighet att närvara, men ser fram mot hur man tänkt att över 100 lastbilar
ska kunna passera dagligen på en 6 m bred väg med nedförsbacke och korsning på en redan hårt
trafikerad väg utan att det ska bli otroliga störningar?
Vänligen
Anders
Anders Odelius
Skeppar Olofs Gränd 6
111 31 Stockholm
anders.odelius@telia.com

23 okt. 2017 kl. 23:33 skrev Kristina Emilsson <kristina.emilsson@ewen.se>:
Har du möjlighet att komma på samrådet imorgon (tisdag 24/10)? Då kommer vi
diskutera bullerfrågan kring transportrörelserna. I dagsläget har jag inget att erbjuda
informationsmässigt, men jag kan efter samrådet försöka delge dig information om
du inte har möjlighet att närvara på samrådsmötet.
Mvh
Kristina
Vänliga hälsningar,
Kristina Emilsson | Ewen Miljökonsult | +46 (0)70 391 54 93 | www.ewen.se

Från: Anders Odelius [mailto:anders.odelius@telia.com]
Skickat: den 23 oktober 2017 22:46
Till: Kristina Emilsson <kristina.emilsson@ewen.se>
Ämne: Re: Täktansökan
Tack för ny bild!
Är även intresserad av bullerbild avseende trafik till och från täktplatsen.
Tack på förhand!
Anders
Anders Odelius
Skeppar Olofs Gränd 6
111 31 Stockholm
anders.odelius@telia.com
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19 okt. 2017 kl. 18:32 skrev Kristina Emilsson
<kristina.emilsson@ewen.se>:
Hej Anders,
den förtydligande bullerbild som jag skickade till dig var
bulleremissionerna utan bullerbegränsande åtgärder. Bifogat finns
en bullerbild med bullerbegränsande åtgärder, vilket ger en något
mer rättvis bild av situationen.
Mvh
Kristina
Vänliga hälsningar,
Kristina Emilsson | Ewen Miljökonsult | +46 (0)70 391 54
93 | www.ewen.se

Från: Anders Odelius [mailto:anders.odelius@telia.com]
Skickat: den 12 oktober 2017 17:40
Till: Kristina Emilsson <kristina.emilsson@ewen.se>
Ämne: Täktansökan
Hej!
Har som berörd fastighetsägare fått information och inbjudan till
samråd men pga dålig kvalitet på utskicket går inte bilaga 1:2
överhuvudtaget att läsa varför jag ber dig maila mig filen i original
så att det går att se hur ni har tänkt. Överlag var samtliga bilder
undermåliga vilket inte ger ett speciellt bra intryck!
Ser fram mot detta snarast möjligt!
Vänliga hälsningar
Anders Odelius
Klinte Ganne 506
623 76 Klintehamn
anders.odelius@telia.com

<Bullerbild inkl. bulleråtgärder.PNG>
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2017-11-03

Till/
SMA Mineral, Kristina Emilsson, Ewen Miljökonsult, E-post: kristina.emilsson@ewen.se
Fk Länsstyrelsen, E-post: gotland@lansstyrelsen.se

Synpunkter på samråd ang
Täktansökan avseende del av fastigheten Klinte Klintebys 1:4
Klintetraktens framtid är en förening som på olika sätt arbetar för en bra utveckling av klintetrakten
och en arbetsgrupp inom föreningen har träffats och summerat våra synpunkter på samrådet enligt
följande:
Den föreslagna verksamheten är en mycket stor fråga för hela området och särskilt för stora delar av
Klintehamn men givetvis i synnerhet för boende och verksamma i närheten av det aktuella
täktområdet. Det gäller vår livskvalitet, områdets utvecklingsmöjligheter och stor oro för en direkt
påverkan av verksamheten. Det finns därför goda skäl att kräva ett underlag som är gediget och
begripligt under samrådet. Vi bedömer att det presenterade underlaget inte uppfyller de krav vi har
anser att vi kan ställa. Samrådsmötet den 24 oktober genomfördes inte heller på ett sätt som gav
tillräckligt information och framförallt så fanns knappast alls någon möjlighet till frågor och
synpunkter.
Den tid vi getts för att komma med synpunkter är också otillräcklig.
Vi anser därför inte att ett tillräckligt bra samråd ännu har genomförts utan ett nytt samrådsmaterial
bör tas fram och ett nytt möte genomföras.
En viktig fråga som måste belysas och förklaras ytterligare är vilken påverkan verksamheten kommer
att ha på vattnet. En tidigare inlämnad ansökan (dec 2016) om kalkbrytning i detta område valde att
begränsa brytningen till 42 möh, en bedömning som baserades på en MKB som också belyste ett
djupare alternativ. Enligt SMA:s samrådsmaterial är planen att bryta ner till 30 möh, alltså betydligt
djupare än ansökan från 2016.
De stora mängder kalk som ska brytas kommer att innebära mycket transporter som påverkar olika
delar av området. Det var uppenbart på mötet att SMA inte har belyst denna fråga och det tycker vi
inte är rimligt. Transporterna och trafiken, hela vägen från brottet till hamnen, måste redovisas och
konsekvensbedömas ur miljö-, säkerhets- och tillgänglighetssynpunkt.
Hamnområdet i Klintehamn är ett viktigt område för många olika aktiviteter. För en bra utveckling av
Klintetrakten är detta en viktig ambition hålla fast vid. Om ytterligare mängder kalk ska transporteras
från hamnen i Klintehamn är det därför nödvändigt att redovisa hur detta ska kunna ske utan att
tränga undan andra verksamheter i hamnområdet eller dess närhet.
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Det behövs också en fornminnesinventering av området. Det är anmärkningsvärt tomt på
registrerade fornminnen i området, speciellt med tanke på att det är ett mycket fornminnesrikt
område i övrigt. Det är också nödvändigt med en tydligare konsekvensbeskrivning om vad som
händer med de fornlämningar som faktiskt blir berörda.
På samrådsmötet framkom också att det inte gjorts någon inventering av fåglar i området. Vi
förutsätter att en sådan görs som lämpligen kan redovisas vid ett nytt samråd. Om något nytt samråd
inte genomförs, trots vårs synpunkter, anser vi det självklart att inventeringen måste göras innan en
ansökan kan göras.
Vi lämnar dessa synpunkter inom den tid som angetts i det skriftliga samrådsunderlaget, alltså 3
november, trots att tiden varit knapp och trots att olika andra uppgifter om sista tidpunkt
förekommit. Eventuellt kommer vi att komplettera våra synpunkter.

För arbetsgruppen i Klintetraktens framtid
Lars Bjurström
070 541 98 35
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Kristina Emilsson
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Staffan <staffan.thurgren@telia.com>
den 10 november 2017 16:40
Kristina Emilsson
gotland@lansstyrelsen.se
SMA-minerals utökade brytning i Klinte, Klintebys.

Uppföljningsflagga:
Flagga:

FollowUp
Har meddelandeflagga

Hej!
Efter att tagit del av SMA-minerals ansökan om utökad brytning av kalk på Klintebys lämnas här följande synpunkter.
Våra synpunkter har främst tyngdpunkt på de omfattade transporter som flaggas för i ansöka om utökad brytning. Vi
bor i Bönders backe, den kanske trafikmässigt känsligaste delen av vägen, till hamnen i Klintehamn.
Transport av kalksten på en redan relativt vältrafikerad väg, 141, kommer att under lång tid innebära stora
konsekvenser vad avser trafiksäkerhet och buller.
Vi som bor i Bönders backe upplever redan idag, med den trafikmängder som är, problem med buller. Många tunga
transporter går redan idag på denna väg i form av gods, timmer och säsongsmässigt även spannmål till hamn.
Om SMA-minerals ansökan om transporter av kalksten med en intervall på 4 minuter längs denna väg blir verklighet
kommer situationen för boende längs vägen att bli ohållbar. Finns det någon allmän väg på Gotland som har tung
trafik med dessa intervaller, med närliggande bostäder, utöver dagens nyttotrafik.
Vi ifrågasätter också om väg 141 rent tekniskt klarar av en sådan trafikbelastning?
Vad vi förstått kommer även transporter att ske från brytning i Buttle till utskeppning i Klintehamn. Detta minskar
inte belastningen på övriga vägnätet i området.
Det finns vad vi sett i ansökan ingen redovisning hur man avser minska bullret till närliggande fastigheter.
Om kalksten skall brytas under så lång tid, 40 år!!, bör en utredning göras om alternativa transportvägar som
minimerar olägenheten för boende.
Konsekvenser om SMA-minerals ansökan beviljas:
- Buller och damm som gör boendemiljön ohållbar.
- Värdet på fastigheten sjunker dramatiskt.
- Att gå eller cykla längs vägen kommer att bli omöjligt och livsfarligt
Sammanfattning:
Brytning och transporter i en miljö där bebyggelse och vägnät ser ut som det gör stöter på stora konsekvenser för
oss som boende. Om brytning godkänns i den omfattning som anges i ansökan och under ett så långt tidspann
måste det utredas om man kan anlägga en särskild transportväg som minimerar dessa problem.
Vänligen svara att denna skrivelse är mottagen.
Staffan Thurgren och Ingrid Svärd
Klinte Mölner 507
623 76 Klintehamn
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Markus Torpvret <markus@torpvret.se>
den 31 oktober 2017 11:14
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Har meddelandeflagga

Hej!
Tack för ditt svar. Vi skulle behöva få materialet i god tid innan den 3:e november då våra synpunkter skall
vara inlämnade, för att kunna bilda oss en uppfattning och lämna alla synpunkter vi eventuellt har.
Gällande vårt vatten på Lilla Snögrinde 1:50 så har vi en borrad brunn som är 60 m djup, men pumpen
sitter på ca 40 meter (den är igenslammad vid ca 42 m). Vi vet inte så mycket om brunnens kapacitet annat
än att den borrades på 60-talet, räcker bra till oss (den sinar aldrig) och den räckte även för att driva
jordbruk med kor fram till och med 80-talet. Vattnet blir dock på senare år grumligt om vi nyttjar mycket
vatten under kort period, vi brukar se det ibland på sommaren. Vi gjorde en fullständig vattenanalys nu i
somras som bifogas.
Vi har också en brye på Snögrinde som ligger vid kanten av åkern och som har sin vattentillrinning
österifrån. Nära hörnet av åkern finns också en vattenkälla som på vårarna levererar vatten ur marken. Vi
vet inte varifrån detta vatten kommer men det är stora mängder varje vår.
Vänliga hälsningar
Elin & Markus Torpvret
Den 30 oktober 2017 10:43 skrev Kristina Emilsson <kristina.emilsson@ewen.se>:
Hej Markus,

jag väntar på att få materialet godkänt från föredragarna, så fort jag fått ok på det kommer jag att skicka en kopia
till er.

Är det ok om jag frågar om ni har någon brunn som ni gjort analyser på som vi kan få ta del av? Det skulle vara till
stor hjälp för fortsatta utredningar av både vattenkvalité likväl som vattenkvantitet.

Det vi efterfrågar är detta:

• Fastighetsbeteckning
1

•
•
•
•
•
•
•

Namn och adress
Eventuella vattenanalyser med datum för provtagning och analys
Brunnsprotokoll från borraren
Marknivå vid brunn i m över havet
Brunnsdjup i m
Vattennivå i m under överkant brunnsrör
Vattenkapacitet/pumpning i liter/timme

Vänliga hälsningar,

Kristina Emilsson | Ewen Miljökonsult | +46 (0)70 391 54 93 | www.ewen.se

Från: Markus Torpvret [mailto:markus@torpvret.se]
Skickat: den 30 oktober 2017 10:38
Till: Kristina Emilsson <kristina.emilsson@ewen.se>
Ämne: Presentationer från samrådsmötet?

Hej!
Jag skulle vilja få presentationerna från samrådsmötet ang bergtäkt Klintebys 1:4 den 24 oktober, eftersom många
av bilderna i det utdelade materialet är så små att det inte går att se vad de föreställer. Jag har försökt förklara för
min fru som inte kunde delta, men det går inte pga materialets bristande kvalitet.

Vänliga hälsningar
Markus Torpvret
0709 466648
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Gunilla Pettersson <hunninge@gmail.com>
den 2 november 2017 16:08
Kristina Emilsson; gotland@lansstyrelsen.se
Ang. Täktansökan avseende del av Klinte Klintebys 1:4

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Vi anser att det behövs ett nytt samrådsmöte eftersom detta möte den
24/10 2017 bara var en information. Dåligt utrymme för frågor.
Undermåliga kartor över området.
Alla som var på mötet fick inte samrådsunderlag.
Alla berörda ej kallade.
Från att ha varit närproduktion som ska täcka södra Gotlands behov
ska det nu utökas och skeppas ut till stålindustri i norra Sverige.
Täktens botten kommer att gå under grundvattennivån vilket kan
riskera vattentillförseln i omkringboendes brunnar.
Ang. bedömning av fastighetens låga naturvärden så anser vi att det
inte är tillräckligt uträtt. Där växer orkideer och häckar Kungsörn, där
finns också Hasselsnok och Nattskärra mm.
Lokalisering av täkten anser vi vara olämplig på grund av tätbebyggt
område, i jämförelse med täkten vid Stucks på norr så är här många
fastigheter som blir berörda.
Vi ifrågasätter meddelande om sprängning eftersom det ska meddelas
som sms eller E-post 2 timmar innan på morgonen. Blir svårt att som
djurhållare då ha ett förvärvsarbete.
1

Dammen som planeras att anläggas för tvättning av sten, där finns
ingen bullermätning gjord.
Finns ingen uppgift om hur mycket kväve och svavel som kommer att
släppas ut i skogsmark och diken. Den tid på året då det ej är
växtsäsong, vart tar kvävet vägen?
De kulturvärden som finns så som järnåldersbyn och kopplingen till
Hunninge gård blir otillgängliga för allmänheten pga. verksamheten.
Ökningen av tung trafik på en smal och kurvig väg med brant backe där
det ej finns plats för gående och cyklister om fordon möts behöver
utredas ytterligare.
Stor oro finns för hur vår boendemiljö kommer att påverkas negativt.
Ginger Karlsson Tyrvalds 1:48, Lotta Högwall Tyrvalds 1:14, Gunilla
Pettersson Hunninge 1:8
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den 31 oktober 2017 20:24
Kristina Emilsson
Synpunkter / från oss som kommer att beröras av det planerade täktområdet i
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För det första tycker vi att Samrådsmötet som ägde rum tisdagen den 24:e oktober, var undermåligt och inte borde
ha kallats ett samrådsmöte. Mötet var enbart ett informationsmöte från SMA. Den utlovade frågestunden uteblev.
Ett samrådsmöte tar hänsyn till både parter.
Utredarnas redovisningarna kändes väldigt partiska och var fördelaktigt för företaget SMA mineral. Många av
uppgifterna var inte aktuella utan hade flera år nacken.
Det planerade täktområdet i Klinte kommer att påverka att oss i allra högsta grad för vi bor och lever i brottets
närhet. Vi kommer att påverkas av sprängningarna,bullret,dammet,trafiken och kanske den största frågan vad
händer med grundvattnet.
Ingen prognos i världen kan sia om vad som kommer att hända med grundvattnet om man bryter i det översta
kalklagret ,där berget är ihåligt med banor både kors och tvärs. Regnvattnet tar nya vägar, men vart ?
Vi har två stora vattentäkter en i norr , Loggarve och en i söder ,Mölner.
Låt oss inte glömma Hallandsåsen ,ingen prognos kunde förutspå det som inträffade.
Vi har egen grävd brunn ,vad kommer att hända med den.
Runt det planerade "Brottet" har vi idag ett rikt friluftsliv . Folk promenerar ,man rider, man är ute med sina hundar
, man plockar svamp, man njuter av naturen och tystnaden.
Sprängningarna kommer att påverka våra byggnader ,redan idag skakar husen betänkligt när sprängningarna utförs i
brotten. Vårt hus är ett reviterat trähus från 1900-talets början .
Trafikbullret kommer att bli outhärdligt ,redan idag är trafiken mycket hög . Vi bor femtio meter ifrån korsningen vid
Bönders. Inbromsande stora lastbilar på 60 ton ska stanna vid korsningen och samma stora lastbilar ska gasa sig upp
för samma backe.
En fråga för milön ,ökat dieselutsläpp i tätbebyggt villlaområde. Något för dagens politiker ? som stoppat
dieselbilarna i stadskärnorna.
Vi som bor och lever här ÄR rödlistade för det är VÅR livskvalitet som berörs när SMA Mineral tänker bryta kalksten i
Klinte .
Anneli och Håkan Söderström
Klinte Lilla Snögrinde 1:5 1:17
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Synpunkter på samrådsunderlag inför kommande täktansökan - Klinte Klintebys 1:4
Fastighetsägare: Marie Nygren och Ulrik Pehrsson
Fastighet: Klinte Hunninge 1:16

Samrådsförfarandet
En väl fungerande samrådsprocess bidrar till ökad förståelse för andra parters behov och
farhågor, och skapar förutsättningar för ökad samsyn. Det speglas inte den här processen av,
oproffsigt, framhastat och dålig lokalkännedom!
– Samrådsunderlaget (dat 2017-10-06) är undermåligt, det framgår inte mycket att ta
ställning till t.o.m. dålig kvalitet på informationen ex karta som är oläslig. Det väcker mer
frågor och farhågor än de facto att ni säkerställt att boenden, vatten, kultur, rekreation
och naturliv inte kommer påverkas. Ni lägger mer möda på att beskriva planer på
efterbehandling än det som faktiskt berör oss boenden i nutid.
– Samrådsmötet (24/10 2017) var lika undermåligt. Dåligt förberett, några få i lokalen fick
presentationerna i pappersformat, ni hade inte ens bemödat er med att säkerställt att alla
kunde höra i lokalen (ex äldre boenden i området). Det fanns ingen tid för frågor, det
togs några under presentationerna men mestadels ville ni snabba på för att avsluta enligt
er tidsplan. Det var inget samrådsmöte, ett informationsmöte!
Vatten
Menar ni verkligen att ni endast kommer hantera verksamhetsvatten i form av nederbörd? Vår
ena brunn är borrad till 16 m, hur ska ni inte kunna träffa på grundvatten inom ert planerade
verksamhetsområde? Vattenfrågan är extremt central för Gotland och för boendekvalitet,
utredningen saknar kunskap om närliggande brunnar och källor, utred vidare.
Med vår erfarenhet och lokalkännedom är det inte en fråga om ni kommer dränera våra enskilda
brunnar och/eller förorena dem, det är en fråga om när.
Hur hanterar ni det? Enligt miljöbalken är det sk ”omvänd bevisbörda”, ni ska visa att er
verksamhet inte kommer påverka natur och kultur, det har ni inte gjort.
Sprängningar
Det saknas utredning om konsekvenser från sprängningar både vad gäller förorening av vatten
och luftstötvågar samt vibrationer, dessa ska baserade på mätresultat.
För er kännedom har vi under ca tre års tid efterfrågat mätresultat från sprängningar i
norrabrottet och vart dessa utförts, men de har lyst med sin frånvaro.
Buller
Saknas utredning om buller baserad på lokalkännedom, ni har presenterat kartmaterial och
utredning baserad på teori. Ni menar i er teoriutredning att ni ”hittat” fastigheter, vår ”hittade”
fastighet har funnits på samma ställe under 100-tals år, det vill säga betydligt längre än era planer
på täktverksamhet.
Det saknas också förslag på kontrollprogram för buller.
Fornminnen
Saknas utredning liknande arkeologisk utredning. Ni har baserat er information på
fornminnesregistret vilket i många fall saknar fullständig information och där informationen är
baserad på gamla inventeringar. Likaväl som när en lantbrukare vill lägga om skogsmark till
åkermark borde ni omfattas av kravet att utreda fornminnen.

Fågelliv
Det saknas helt en utredning av fågelliv i ert samrådsunderlag. Hur kommer fågellivet i Storoch lillmyr påverkas? Vilka arter lever idag i ert tänkta verksamhetsområde?
Helhetsperspektiv
Det saknas ett helhetsperspektiv i era tänkta planer. Så som vi uppfattade på samrådsmötet
kommer ni inte ta ansvar för transporter (Trafikverkets problem) eller utskeppning i hamnen
(Hamnens problem). Ni borde ta helhetsansvar för hur er verksamhet påverkar Klintehamn.
Generationsperspektiv
Saknas helt i ert underlag likaväl som i samrådsmötet. Ni vill bryta ut en resurs på väldigt kort
tid med tillhörande konsekvenser, utan att funderat på att resursen eller natur/kulturvärden kan
komma att behövas för kommande generationer. Lägger ni lika mycket resurser på att hitta
ersättning för kalk i era processer som för täktverksamheter? Det om något borde skapa
arbetstillfällen. I miljöbalkens portalparagraf meddelas att kommande generationer ska garanteras
en hälsosam och god miljö – hur säkerställer ni det? Er verksamhet bryter en resurs som är
ändlig, den kommer ta slut.
Alternativa platser- nollalternativ
Saknas utredning och beskrivning. I samrådsunderlaget skriver ni följande ”…fastigheten
bedöms därmed vara den mest lämpade för kalkbrytning av flera undersökta alternativ…” frasen
lämnare en del att undra över.
Damm och partiklar
Även här saknas utredning av konsekvenser från er verksamhet.
Tamboskap
Utred påverkan på tamboskap. Vi är framförallt oroliga över hur våra högdräktiga tackor
påverkas av stressen från sprängningarna. Vid tidigare sprängningar har våra djur kasat sig,
panikartat, till ena sida av ladugården. Ni kommer spränga 1-2 dagar i veckan, det innebär att våra
tackor kommer få lamma under denna stress.
Påverkan på rekreation-, natur- och kulturmiljöer
Det saknas utredning på hur er verksamhet kommer påverka våra gemensamma rekreationnatur- och kulturmiljöer i och i direkt anslutning till ert verksamhetsområde. Både vad gäller
tillgänglighet till områdena och ljudkvalitet (vilket förväntas av besökare vid nyttjande av dessa
lokaler).
Vår livsmiljö
Hunninge gårdarna är en kulturmiljö där bruknings- och boendeminnen finns att ta del av så
tidigt som från 1100-talet. Vi fick chansen att börja förvalta, detta kulturarv som Hunninge är, för
fyra år sedan. Vi håller på att utveckla fårproduktionen, återuppta betandet på ängarna och vi har
en framtida önskan om att anlägga en kulturstig som sträcker sig mellan gårdarna och
pilgrimsleden på Klinteberget. Det som slår en när man besöker exempelvis gårdskorset eller den
medeltida brunnen är just naturen och kulturmiljöns värde, vilket skapar ett säreget lugn.
Våra levnadsförhållanden har påtagligt försämrats i och med nuvarande tillstånd, förenade med
stora svårigheter att kommunicera med nuvarande/dåvarande verksamhetsutövare (Gotlands
Stenproduktion AB - Eckhard), ställer vi oss väldigt tvivlande till om ytterligare en utökning av
bergtäkten och Hunninge som kulturmiljö är förenliga.

Marie Nygren
Ulrik Pehrsson
marienygren@telia.com alt 0703908884

Roland Stenberg

20117-10-31

Klinte Strands 1:155

Angående er ansökan om brytningstillstånd för fastigheten Klinte Klintebys 1:4 och ert samrådsmöte
2017-10-24.
Jag är närboende till delar av er verksamhet och är därmed behörig sakägare.
•

•
•

•

•

•

•

Vattenfrågor – er hydrogeolog redovisade tre provborrningar inom området, av vilka två
visade på avsevärda vattenflöden och en på osedvanliga vattennivåer, ger vid handen att
vattenförhållandena är ofullständigt utredda. I underlaget har ni angivit att ni undantar
området kring Stormyr från exploatering men i en annan del av texten och genom era
kartbilder visar ni att ni inte gör detta. Andra undersökningar som visar på större sprick- och
deformationszoner förbigicks med tystnad. Utöver detta skall noteras att Gotland har
vattenbrist och att inga åtgärder, som försvårar denna situation, skall godtas.
Fauna- och florafrågor – det framgick att era inventerare gjort ett ofullständigt arbete.
Buller – ni redovisar att vissa fastigheter kommer att utsättas för buller över de godkända
gränsvärdena. Ni redovisar trafikbuller endast för viss del av er körsträcka och som om
trafiken gick på plant underlag. Bullernivåerna är således högre och mer besvärande än vad
ni redovisat. Ni redovisar ej buller som uppstår vid er omlastning av sten vid hamn (transport
till upplag, transport till fartyg, upplag till fartyg) för vidare transport till era fabriker.
Damm – enligt era skrivningar kommer ni inte att försöka begränsa damm initialt och ej
heller vid omlastning av sten. Detta kommer att påverka boende och verksamma i
närområdet till brytning, transport och omlastning.
Trafiksäkerhet – huvudsakliga delar av det vägnät ni avser att utnyttja har inte förbättrats
(utöver omasfaltering) sedan 1960-talet. Förutom att säkerhet för andra trafikanter och
närboende inte föreligger, har delar av vägnätet ej tillräcklig bärighet för era transporter.
Halkbenägna delar kan förväntas få återkommande olyckor förorsakade av den tyngsta
trafiken.
Rekreationsområden – förr tillgängliga rekreationsområden har gjorts otillgängliga till följd av
vindkraftspark och naturskyddsområden. Därmed leds ökande omfattning av rekreation till
olika delar av Klinteberget-området, av vilket Klintebys 1:4 utgör en del.
Koldioxidutsläpp – era önskade brytningsvolymer resulterar i cirka 1 000 000 ton koldioxid
per år. Koldioxiden framställs i era fabriker. Sverige har förbundit sig (FN:s
Parisöverenskommelse december 2015) som del i EU att minska sina utsläpp med 40 % 1 till
år 2030 jämfört med år 1990. Det är uppenbart att era kunder – främst järn- och stålindustri,
byggindustri, massa- och pappersindustri – måste förändra sina produktionsmetoder och
därvid drastiskt minska sina inköp av era produkter.

Den ofullständiga nivån på stora delar av det presenterade underlaget gör att man kan ifrågasätta
om mötet 2017-10-24 är att anse som ett samrådsmöte i lagens bemärkelse.
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http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/internationelltmiljoarbete/multilateralt/klimatforhandlingar/nyckelfakta-klimatatagande.pdf

Sammanfattningsvis kan konstateras att projektet är olämpligt för Sverige, Gotland, trakten, de
närboende, företaget SMA och dess representanter samt dess utredande anslutande företag.

Till Länsstyrelsen Gotlands län

Kalkbrott Klinte
Det så kallade Samrådsmötet 2017-10-24, var inget Samrådsmöte utan ett informationsmöte.
Vi motsätter oss all stenbrytning I Klinte.
Friluftsområde
Vår väg används som en vandring- och motionsrunda på 5 km, från samhället via kyrkan ner genom
Vallekvior och åter till samhället, personer som joggar eller går. Våra strövområden är Lillmyr och
Stormyr med den fina skogsvägen upp, som är en stor del av naturupplevelsen. Här plockar vi
smultron och svamp, studerar växter, fåglar bl a häckande Kungsörn i området, snokar, paddor. Här
finner vi lugn och ro . Att få paddla och glida fram på myren i en kanot och lyssna till naturen är helt
underbart.
I vår närhet har vi Klinteberget med motionsspår, många besökare har med sig kaffekorg eller sitter
och grillar. Här firar vi Valborg, Midsommar, Bergsfest, Visafton. Är även ett turistmål, blir ej
detsamma med ständigt buller.
För Stormyrs del så försvinner fågellivet och allt blir inklätt i vitt stöv.

Grundvatten
Vi kan inte äventyra vårt grundvatten. Om någon skulle förlora sitt vatten vid sprängning och
brytning. Är en del borrhål redan så djupa att vid ny borrning finns det risk att få in saltvatten.
Saltvattenproblem bl a ända till Hejdekorsning. Grundvattennivån får på inga villkor sänkas pga
stenbrytning då har det gått för långt och hur nära kan man kan bryta mot Stormyr utan att förstöra
myrens funktion. Då går det aldrig att återställa.Vi är tvungna att vara rädda om vårt grundvatten. Att
borra efter grundvatten för att tvätta sten anser vi att vara helt orimligt.
Grundvattnet räcker om vi är rädda om det. Vi ska inte avleda vatten som skall bli grundvatten.Vi ska
inte förstöra naturliga upptagningsområden för grundvatten. Vi skall inte förstöra och äventyra våra
naturliga våtmarker och myrar.
Vid sänkning och brist på grundvatten tvingas vi att producera dyrt vatten av vårt havsvatten, som
samhället och konsumenter snällt får betala.
Då vore det bättre att prioritera tillgången av grundvatten och tvätta eventuellt sten med havsvatten.

Kalk 1000 år.
Om kalken är viktig är det med självklarhet även viktigt att ha tillgång till kalk varje århundrade. Då
krävs en långsiktig plan på vad som ska brytas och hur folk ska flyttas. Finns kalk att importera som
påverkar natur och vatten mindre än här, så bör man väl ta det först och spara våra resurser om
kalken är så värdefull.

Naturplundring
Varför får jakten på mineraler och sten fortgå med så låg beskattning. Naturen förändras och platser
förstörs för all framtid. Stor påverkan på området utanför brytområden. Gör studiebesök för att se
hur närområdet utanför brytområdet ser ut på Norra Gotland. Det är i en sådan miljö vi kommer att
bo. Stormyr som allt annat kommer att vara väldigt vitt.

Transport
Vi bor tätt i ett detaljplanerat område. Redan nu är våra smala och krokiga vägar för hårt belastade
efter mer gods till Klintehamnns hamn. Mera stentransporter på befintlig väg är uteslutet.
Eventuellt stenleveranser från Buttlehållet kräver också ny sträckning.
Vid all form av transportökning från Hemsehållet , så bör Trafikverket se sig om efter en ny
vägsträckning ovanför och runt Klinteberget.

Bullerkartor
Vad vi vet så har det varit olika bullerkartor i omlopp, som beskriver buller nivåer.
Givetvis var den kartan med lägst påverkan som gick ut till folket. Vi vill varken ha stöv, vibrationer
eller buller. Vi vill inte bo vid ett industriområde.

Sprängning
Vårt hus står på berget. Det ruskar och skramlar i huset vid sprängning. Vid möte med grannar visade
sig det att även deras hus står på berget och upplever sprängningen likadant. Vi har stor olägenhet
med storleken på sprängning idag. Vi motsätter oss större sprängningar och med intervall på 1-2
gånger i veckan. Stor olägenhet och våra hus tål förmodligen inte det.
Stendamm hur stor är hälsorisken med detta? Och hur stort är spridningsområdet?

Vinstintressen står inte i proportion till risken som kalkbrytningen för med sig.

Dagens datum 2017-12-15
Mvh
Birgitta Holmqvist och Gert Magnusson
Fastighetsbeteckning: Valle 1:114,1:45
Adress: Valle Klinte 401, 623 76 Klintehamn

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/1902
11 december 2018

Per Seigerlund

Tekniska nämnden

BN Remiss - Begäran om yttrande över granskning av
detaljplan för Västerhejde Annex 1:1, del av (BN 2015/6226)
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå för byggnadsnämnden att:


I genomförandebeskrivningens avsnitt Teknisk Försörjning/Vatten ska det stå
att ”ledningsnät ska anläggas enligt Teknisk handbok VA, Region Gotlands
projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system”.



På sidan 15 i genomförandebeskrivningen under
Genomförandefrågor/Exploateringsavtal ska ”har ett exploateringsavtal upprättats”
ändras till ”ska ett exploateringsavtal upprättas”.



Detaljplanen ska omfatta även den stig som ska justeras och förlängas norrut
för att förbinda området med Visborgsområdet.

Sammanfattning

Ifrågavarande detaljplaneförslag har tidigare varit ute på samråd (TN 2018/87) och är
nu utställt för granskning enligt kap 4 Plan- och Bygglagen.
Planområdet ligger strax söder om Visborgsområdet och utgörs av del av fastigheten
Västerhejde Annex 1:1 vilken ägs av Prästlönetillgångar i Visby stift.
Detaljplanens syfte är att tillskapa 9 småhusfastigheter för bostadsändamål. Regionen
är inte huvudman för den allmänna platsmarken som utgörs av lokalgata och natur.
Exploatören ansvarar för genomförandet av planen, d.v.s. utbyggnad av gata, VA,
fastighetsbildning m.m.
VA löses med enskild anläggning inom planområdet. Vid provpumpning har
kapacitet och kvalitet på vattnet funnits vara tillräcklig. Eftersom området ligger
inom sekundärt vattenskyddsområde ska toalettspillvattnet ledas till sluten tank,
antingen inom respektive fastighet alternativt gemensam tank för flera fastigheter.
BDT-vattnet ska ledas till en gemensam infiltrationsanläggning.
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Dagvattnet ska omhändertas lokalt inom planområdet. För att underlätta infiltration
av dagvatten ska lokalgata och stigar inte asfalteras. Körbanebredden på lokalgatan
ska vara 4 meter. Möjlighet att ordna parkering för minst två bilar ska finnas på den
egna fastigheten.
För gatan, naturmarken och VA-anläggning ska gemensamhetsanläggning bildas
vilken ska förvaltas av en eller flera samfällighetsföreningar. För vägsamfälligheten
ska även fem fastigheter som inte ligger inom planområdet ingå.
För att reglera exploatörens åtaganden ska exploateringsavtal upprättas innan
antagande av detaljplanen.

Bedömning

Granskningsförslaget har sedan samrådsförslaget bl.a. fått följande tillägg:
1. avsnittet om geotekniska förhållanden har fått en utförligare beskrivning av
områdets geologi och hydrologi
2. en befintlig stig norr om området ska förlängas och justerats så den kan
nyttjas för gång- och cykelförbindelse mot Visborgsområdet
3. ledningsnätet ska anläggas enligt Teknisk handbok VA, Region Gotlands
projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system
4. avsnittet om dagvattenhantering har utökats, bl.a. ska bekämpningsmedel
undvikas och bil- och båttvätt ska endast i undantagsfall utföras på grus eller
gräsplan där föroreningarna fastläggs i marken
Planbestämmelserna har kompletterats med:
5. för att begränsa antalet hushåll inom planområdet får gäststuga inte förses
med kök
6. takmaterial får inte vara zink eller koppar
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Under Teknisk Försörjning framgår det endast av avsnittet Avlopp att ledningsnätet ska
anläggas enligt punkt 3 ovan. Detta ska framgå även av avsnittet Vatten.
Den stig som ska justeras och förlängas norrut och förbinda området med
Visborgsområdet ligger på samma fastighet som exploateringsområdet, d.v.s.
Västerhejde Annex 1:1, men utanför planområdet. Att i exploateringsavtal ställa krav
på exploatören att anlägga denna stig kan endast göras om det är nödvändigt för att
detaljplanen ska kunna genomföras (PBL 6:40). Om denna gång- och
cykelförbindelse är nödvändig för ett plangenomförande är emellertid tveksamt.
Frågan om det framtida huvudmannaskapet för stigen är också oklart. Den närmast
liggande lösningen är att låta stigen ingå i den för lokalgatan föreslagna
gemensamhetsanläggningen. Men eftersom stigen ligger utanför detaljplanen kan
man inte tvinga med den i gemensamhetsanläggningen om
fastighetsägaren/exploatören skulle motsätta sig detta. Anses det viktigt att få denna
gång- och cykelförbindelse anlagd och huvudmannaskapet klarlagt bör stigen således
tas med i detaljplanen.
Under Genomförandefrågor, Exploateringsavtal står det att exploateringsavtal ”har
upprättats”. Det ska stå ”ska upprättas”.
Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan för Västerhejde Annex 1:1 (skifte 2), granskningshandling, (BN
2015/6226), 2018-07-23
Tjänsteskrivelse 2018-12-11
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Byggnadsnämnden
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Utredning inför planerad bebyggelse vid Västerhejde Annex
Arkeologisk utredning
Dnr 431-2448-17

Västerhejde socken
Region Gotland
Gotlands län
2017
Christian Hoffman

Omslagsbild: Sökschakt i skogen på Västerhejde Annex 1:1.

Arendus AB

Färjeleden 5

621 58 VISBY

www.arendus.se

info@arendus.se

Tel: 070-597 96 04

Arkeologisk utredning inför planerat bostadsbyggande vid Västerhejde Annex 1:1,

Region Gotland

Undersökande institution: Arendus AB
Typ av undersökning: Arkeologisk utredning
Socken: Västerhejde
Län: Gotland
Författare: Christian Hoffman

Sammanfattning
På rubricerad fastighet planeras tomter för byggnation samt en vattentäkt och avloppsanläggning. Med
anledning av detta arbetsföretag har Arendus utfört en arkeologisk utredning. Den har inneburit en initial
genomgång av äldre kartor, kopplad till en kartläggning av höjder och nivåer inom området, följt av en
fältinventering och sökschakt inom det område som utifrån fältinventeringen bedömdes kunna hysa ovan
jord osynliga fornlämningar.
Den arkeologiska utredningen visade inte på förekomsten av några fornlämningar inom fastigheten.
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Bakgrund
Denna rapport redovisar resultatet från den arkeologiska utredning som utförts på fastigheten Västerhejde
Annex 1:1 inför planerade tomter för byggnation samt vattentäkt och avloppsanläggning.
Målsättning och metod
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet men väster och söder om finns två fyndplatser och
en delvis rekonstruerad domarring. Utredningens syfte har varit att genom kart- och arkivstudier,
fältinventering samt sökschaktning fastställa om några fornlämningar berörs av det planerade
arbetsföretaget. Resultatet ska utgöra ett fullgott underlag för bedömningen av fornlämningarnas
kunskapspotential inför eventuella fortsatta antikvariska åtgärder.
Eftersom sökschaktningen skett i skogsmark så utfördes den med en mindre maskin men utrustad med
planskopa och rotortilt. Schakten grävdes med ca 1,5 meters bredd och till ca 0,35-0,55 meters djup vilket
betydde ned till steril sand, d v s förbi eventuell kulturlagernivå. Efter grävningen så återställdes samtliga
schakt. Schakt och inmätta objekt har fotograferats, dokumenterats och mätts in med handhållen gps. Kartor
och mätpunkter har analyserats och bearbetats i QGIS.

Fig 1. Utredningsområdet är markerat med orange linje. Registrerade fornlämningar markerade med respektive
nummer. Källa: Riksantikvarieämbetets fornminnesinformation 2017-10-23 © Lantmäteriet

Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö
Utredningsområdet är en del av den s.k Sandhedsskogen strax söder om Visby med en storlek på ca 1,6
ha och som utgörs av skogsmark beväxt nästan uteslutande med tall. Området är bitvis ganska kuperat och
ligger på mellan 55-60 meters höjd över havet med den högra nivån i den östra delen. Jordarten består av
postglacial sand med inslag av moränlera.
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Ett större nu övergivet sand/grustag har funnits strax norr om utredningsområdet och dess södra del går in
över gränsen (se fig 4). En tydlig ås går i nord-sydlig riktning i den östra delen av området. På denna ås finns
ett antal registrerade gravar men de närmaste är belägna ca 350 meter längre norrut.
Inom utredningsområdet finns inga registrerade fornlämningar. Ca 80 meter söderut ligger RAÄ
Västerhejde 5:1 som utgörs av en domarring med en diameter på ca 7,5 meter och som enligt Fornsök
delvis ska ha restaurerats med nya stenar. På andra sidan väg 562 finns RAÄ Västerhejde 90:1, en fyndplats för
en silverskatt, de s.k. Gåshagenfynden som gjordes mellan 1869 och 1899. Vid denna tid fanns en
hospitalslägenhet på platsen med namnet Gåshagen. Fynden bestod bland annat av bysantinska och tyska
men i huvudsak av arabiska silvermynt, men också armbyglar, ringar och råmaterial i silver. Intill vägen strax
norrut finns RAÄ Västerhejde 91:1, en milstolpe av sandsten.
Genomförande
Fältinventeringen
De högsta delarna finns i den östra delen norr om skogsvägen, marken sluttar sedan svagt åt väster. Ett par
tydliga horisonter med stenar upptäcktes vid ett par av sluttningarna, men de bedömdes som naturliga. I den
norra delen syns det före detta sandtaget tydligt i form av markerade branter, bitvis ca 2 meter höga.
Sandtagets omkrets mättes in, även om den större delen ligger utanför utredningsområdet. I den norra delen
av sandtaget noterades ett flyttblock och en stensamling, ca 3 meter lång och bestående av ca 0,6-0,8 m
stora gråstenar. Stenarna låg glest och utan tydlig form. Placeringen inom sandtagets gräns och strax intill
vägen gjorde att de avfärdades som en sentida lämning.
Utredningsområdet sträcker sig även strax söder om vägen. Här består vegetationen av planterad tallskog
och denna del är synnerligen överväxt och snårig. Inga kultur- eller fornlämningar påträffades i denna del och
någon sökschaktning bedömdes heller inte motiverad.

Fig 2. Det övergivna sandtaget avtecknar sig tydligt med

Fig 3. Den planterade och snåriga tallskogen söder om

markerade branter.

skogsvägen.
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Sökschaktningen utfördes med maskin och förlades i huvudsak till det markerade höjdläge som går i nordsydlig riktning i den östra delen av utredningsområdet (se fig 1) samt inom öppna och trädfria ytor för att
minimera påverkan på vegetationen. Totalt kom sökschakten att omfatta ca 170 m2 fördelade på 12 schakt.
Sju av schakten grävdes vid det högsta läget och fem av schakten grävdes på båda sidor om en skogsstig
som leder västerut mot det f.d. sandtaget. Även dessa fem schakt ligger på höjdlägen men inte lika utpräglat
som de förra.
Matjorden utgjordes genomgående av ett ca 0,25-0,40 m tjockt sandlager som vilade på steril ljus sand. Det
finns nästan inga stenar i området över huvudtaget. I tre av schakten påträffades en mindre mörkfärgning, ca
0,2-0,4 meter i diameter. Det rörde sig om tunna fläckar som bestod av tunna kolfragment och växtdelar,
ingen av dem hade en tjocklek på mer än 0,5 centimeter. De bedömdes vara naturliga lämningar, möjligen
härrör de från en tidigare skogsbrand. Sett som helhet påträffades inga spår av kulturlager, i form av sot, kol,
ben, bränd lera eller annat som skulle kunna indikera fornlämningar.

Fig 4. Utredningsområdet markerat med svart linje. På bilden något beskuret, det fortsätter något längre söderut.
Sandtaget syns ovanför utredningsområdet samt inmätta objekt i form av flyttblock och stensamling. Sökschakten 1-12 är
markerade med vita rektanglar. Källa: Riksantikvarieämbetets fornminnesinformation 2017-10-23 © Lantmäteriet
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Fig 5. Schakt 1 sett från nordväst.

Fig 6. Naturlig mörkfärgning i schakt 7.

Tolkning
Den arkeologiska utredningen har inte påvisat några fornlämningar inom området. Området är märkbart
högre i den östra delen och sluttar sedan i svaga nivåer västerut. Det mest framträdande spåren av tidigare
mänsklig verksamhet är av det övergivna sandtag som är beläget något inom, men framför allt norr om
utredningsområdet. Den arkeologiska utredningen visade inte på förekomsten av några fornlämningar inom
fastigheten.

Schakttabell
Nr

Längd (m)

Orientering

Jordkaraktär

1

11

NV-SÖ

Sand

2

6

NV-SÖ

Sand

3

8

NV-SÖ

Sand

4

8

SV-NÖ

Sand

5

9

N-S

Sand

6

8

SV-NÖ

Sand

Nat. mörkfärgning

7

10

N-S

Sand

Nat. mörkfärgning

8

11

SV-NÖ

Sand

9

6

N-S

Sand

10

9

SV-NÖ

Sand

11

9

SV-NÖ

Sand

12

11

N-S

Sand

8

Notering

Nat. mörkfärgning

Administrativa uppgifter
Undersökare: Arendus AB
Länsstyrelsens diarienummer: Dnr 431-2448-17
Undersökarens projektnummer: 2017:17
Projektledare: Christian Hoffman
Övrig fältpersonal:
Utförandetid fältinsats: 16 oktober 2017
Typ av undersökning: Arkeologisk utredning
Undersökt yta: Ca 170 m2
Koordinatsystem: SWEREF
Mätutrustning: Handhållen GPS
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Västerhejde
Fastighet: Västerhejde Annex 1:1
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Gotlands Botaniska Förening
c/o Jörgen Petersson
Humlegårdsvägen 18
621 46 Visby
tel.: 0498 – 21 45 59

Inventering på uppdrag av Arkitektur och film Carin Johansson AB och markägaren
Svenska kyrkan avseende Västerhejde, Annexet 1:1, Region Gotland

Uppdraget avsåg att undersöka ovan nämnd fastighet med avseende på rödlistade kärlväxter
och andra påträffade organismer i övrigt, främst rödlistade dagfjärilar och fåglar. Inventeringsområdet bestod av ett område för 10 planerade tomter och är beläget norr till nordost om
Nunnesiken samt öster om Gåshagen och vägen mot Stenkumla.

Inventeringsmetodik
För att kunna registrera alla arter med olika blomningstid/flygtid spreds inventeringsinsatsen
ut under säsongen. Inventeringar utfördes vid följande datum:
10 maj – kort besök för att leta efter eventuella nipsippor (Jörgen Petersson)
08 juni – hela området inventerades (Jörgen Petersson)
08 augusti – hela området inventerades (Jörgen Petersson, Gun Ingmansson)
Vid de olika inventeringstillfällena genomströvades markerna på ett systematiskt sätt och
funna rödlistade arter noterades med namn, antal och med GPS-koordinater i RT90. Dessa
anteckningar överfördes slutligen till en mindre databas i Microsoft Excel.

Beskrivning av biotoper
Området norr om körvägen (till Sigrajvs 1:4) utgörs till största delen av tallskog på
sandunderlag med närmast marktäckande ljung. Enstaka smala stigar genomkorsar detta
område. Längst i väster finns gamla sandtag, vilka har utnyttjats (och gör så fortfarande) till
trädgårdstippar. Här dominerar lövvegetation: sälg, bok, sötkörsbär, lönn samt några askar.
Närmast körvägen i söder finns gläntor och åtminstone i augusti 2016 var kanterna av
körvägen slagna.
Söder om körvägen finns närmast öster om infarten till Nunnesiken (?; tomt 521 enligt
Eniro kartor) en f.d. hästhage med glest stående tallar. Vid körvägen söderut har tomtägarna
slaget markytan (troligen med gräsklippare). Öster om hästhagen ligger en tät tallplantage.

Noterade rödlistade arter (se excelfil: Västerhejde, Annexet 1,1, 2016)
Huvuddelen av noteringarna gjordes längs körvägarna samt i hästhagen. Ask förekom även i
tallskogen närmast lövområdet i väster.
Ljus solvända (NT) förekommer i gläntor närmast körvägen samt längs densamma österut.

Slåtterfibbla (VU) förekommer i gläntor närmast körvägen samt längs densamma österut.
Dessutom i hästhagens västra och norra delar.
Toppjungfrulin (VU) noterades överraskande mitt i hästhagen på en lite mer öppen glänta.
Ask (EN) fanns med en småplanta nära körvägen; i övrigt sedd mest mot nordväst (OBS! en
notering av ett fertilt träd kan kanske hamna utanför planområdet).
Gråfingerört (EN) hittades med ca 15 plantor i den klippta delen just öster om körvägen
söderut.
Inga rödlistade fåglar eller insekter påträffades. Vissa grova tallar hade dock insektshål, vilket
kan visa på vedlevande insekter eller steklar.

Fridlysta arter
Skogsknipprot (fridlyst orkidé) sågs med ett exemplar i hästhagen. Arten är den enda
påträffade som ingår i Artskyddsförordningen.

Slutsatser och bedömningar
De rödlistade arterna är koncentrerade till gläntor och kanter av de två körvägarna i området
samt till hästhagen. I ett gotländskt perspektiv är toppjungfrulin samt gråfingerört de mest
skyddsvärda arterna.
GBF förslag blir då följande för att bevara så stor del som möjligt av de rödlistade arterna
och deras växtplatser:
1. Tomt 7–10 flyttas österut så att hästhagen blir fri från bebyggelse.
2. Tomt 4–6 flyttas bort en bit (minst 15 m) från körvägens närhet.
3. Helst bör betet i hästhagen återupptas. Kanske kan närliggande tomt säljas tillsammans med betet till en person med häst.
4. Den klippning/slagning av körvägarnas närhet som nu sker bör fortsätta. Om körvägens närhet röjs från träd, buskar och ljung kan man också skapa en miljö med ängsliknande karaktär, där de rödlistade växterna kan fortleva.

För Gotlands Botaniska Förening
Visby den 14 augusti 2016
Jörgen Petersson, ordf.

Gotlands Botaniska Förening
c/o Jörgen Petersson
Humlegårdsvägen 18
621 46 Visby
tel.: 0498 – 21 45 59

Inventering på uppdrag av Arkitektur och film Carin Johansson AB och markägaren
Svenska kyrkan avseende Västerhejde, Annexet 1:1, Region Gotland

Uppdraget avsåg att undersöka ovan nämnd fastighet med avseende på rödlistade svampar,
specifikt sällsynta taggsvampar. Inventeringsområdet bestod av ett område för 9 planerade
tomter och är beläget norr till nordost om Nunnesiken samt öster om Gåshagen och vägen mot
Stenkumla.

Inventeringen
Genomfördes den 4 september 2017 av undertecknad, Gun Ingmansson samt svampexperten
Elsa Bohus Jensen. Ovan beskrivet område genomströvades och eftersöktes på svampar, vilka
främst bestämdes av EBJ. Bland de cirka 30 svamparter som noterades vid inventeringen
fanns inga rödlistade svampar.

För Gotlands Botaniska Förening
Visby den 5 september 2017
Jörgen Petersson, ordf. GBF
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En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan en kommun, markägare och grannar. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen styr
hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, parkmark, gator), höjd på byggnader, storlek på byggnader, placering av byggnader, gång- och cykelvägar, ledningars placeringar mm.
Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är
mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen
tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process reglerad i plan- och bygglagen (PBL) med
syfte att ge delaktighet för berörda, få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och för att förankra
förslaget.
Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan bl a standardförfarande eller utökat förfarande.

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn: 0498-26 90 00 vxl
e-post: registrator-bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
__________________________________________________________________________________
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Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med utökat planförfarande då samhällsbyggnadsförvaltningen anser att:
•

Förslaget står i strid med översiktsplanen som anger odlad mark samt är
av i övrigt stor betydelse eftersom planområdet är förlagt inom Visbys sekundära vattenskyddsområde.

Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland den 9
december 2015, BN § 229.
Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att komplettera befintlig bebyggelsegrupp med ytterligare tomter för bostäder. Förslaget omfattar 9 tomter placerade kring befintlig väg och en tillkommande vägslinga. För att tillvarata skogskaraktären och skapa ett attraktivt område föreslås tomtplatserna
vara minst 2 000 m2. Den valda bebyggelsestrukturen innebär att tomtplatserna omges av naturmark och att befintlig tallskog inramar respektive tomt.
Stigar genom området säkerställs. Varje fastighet föreslås få en begränsad
byggrätt med möjlighet att uppföra en huvudbyggnad och komplementbyggnader. Bebyggelsen ska utformas så att den integreras i skogsmiljön och gärna
förses med förnyelsebar energi såsom solceller eller solfångare.

Bedömning av miljöpåverkan

För detaljplaner ska kommunen bedöma om planens genomförande kan antas
innebära betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför göras enligt
6 kap 11 § miljöbalken. Denna s k behovsbedömning ska göras med hjälp av de
kriterier som anges i bilaga 4 till MKB-förordningen.
Kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen handlar bl a om riskerna för människors hälsa eller för miljön, det berörda områdets sårbarhet på grund av t ex
överskridande av miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller påverkan på skyddad
natur.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, 2017-06-07, bedömt att genomförandet
av föreslagen detaljplan inte medför en betydande miljöpåverkan, förutsatt att
Miljö- och Hälsoskyddsnämndens rekommendationer avseende avloppslösning
följs. Området utgör s k sekundärt vattenskyddsområde där infiltration av
toalettvatten inte är tillåtet. Toalettvatten ska i stället avledas till sluten tank
på respektive tomt. Detaljplanen reglerar detta genomförande.
Länsstyrelsen instämmer, i yttrande 2017-07-03, att en miljökonsekvensbeskrivning inte krävs. Länsstyrelsen rekommenderar att omgivande bebyggelse
även tas med i detaljplanen, detta för att kunna ansluta området till framtida
exploateringsplaner inom Visborgsområdet, norr om planområdet.
Länsstyrelsen instämmer även i Region Gotlands bedömning att VA-frågorna
är viktiga att hantera under det fortsatta planarbetet. Vidare påpekas att förekomst av slät taggsvamp i närområdet föranleder att en svampinventering
genomförs under hösten. För att utreda om fornlämningar berörs inom planområdet krävs att en arkeologisk utredning genomförs i ett tidigt skede i planprocessen.
Region Gotland har beslutat att föra planarbetet vidare utan att inlemma omgivande bebyggelse. Utvecklingen av Visborgsområdet är en framtida planeringsfråga, som är svår att överblicka redan i dag.

__________________________________________________________________________________
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Miljö- och Hälsoskyddsnämndens rekommendationer angående avloppslösning följs. En svampinventering har genomförts under hösten 2017. Inga fridlysta svampar hittades. En arkeologisk utredning har utförts. Inga fornlämningar påträffades.

PLANDATA
Lägesbestämning

Området ligger söder om Visby och Visborg i norra delen av Västerhejde, i
närhet till väg 562 mot Stenkumla.

Areal

Planområdet omfattar cirka 16 000 m2 (1,6 ha).

.
Översiktskarta

Planförslagets arealer/ändamål kvartersmark och allmän plats
Bruttoarea/antal
Ändamål
Yta
lgh/tomter
Kvartersmark
Bostäder
Handel
Industri

18 579

Turiständamål
Allmän plats
Natur
Park
Lokalgata
Huvudgata

Markägoförhållanden

1 800/9/9

14 969
4 410

Planområdet ägs av Prästlönetillgångar i Visby stift.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen och
allmänna intressen

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Det innebär
att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder får inte innebära att
Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Inga riksintressen i övrigt berör området.

Översiktliga planer

I översiktsplanen för Gotland – Bygg Gotland 2025 – (antagen av kommunfullmäktige den 14 juni 2010, laga kraftvunnen 2010-07-15) är området utmärkt
för pågående markanvändning. Därmed gäller översiktsplanens allmänna riktlinjer för området.

Detaljplaner

Området är inte tidigare detaljplanelagt, ej heller intilliggande markområden.

Kommunala beslut
i övrigt

Enligt beslut om reviderat vattenskyddsområde i regionfullmäktige 2017-03-30
utgör området sekundärt vattenskyddsområde, med särskilda förutsättningar
för val av avloppslösning.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Planområdet är en del av Sandhedsskogen strax söder om Visby. Väster om
lokalgatan är området nästan uteslutande beväxt av tall med undervegetation
av marktäckande ljung. Strax nordväst om planområdet finns ett gammalt
sandtag. Här dominerar lövvegetation som sälg, ask, bok, sötkörsbär och lönn.
Söder om lokalgatan återfinns en f d hästhage med glest stående tallar. Öster
om denna tar en tät tallplantering vid.

Utdrag ur ortofoto

Området är bitvis relativt kuperat och ligger mellan 55-60 meter över havet,
med den högre nivån i den östra delen. Här löper en ås i nord-sydlig riktning.
__________________________________________________________________________________
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Naturvärdesinventering
En naturvärdesinventering har genomförts av Gotlands Botaniska förening
under sommaren 2016. Denna har undersökt förekomsten av rödlistade kärlväxter och andra organismer, främst rödlistade dagfjärilar och fåglar.
Slutsatser och bedömning
De påträffade rödlistade arterna är koncentrerade till gläntor och kanter av de
två körvägarna i området samt till den f d hästhagen i södra delen. Ur ett gotländskt perspektiv är det framförallt toppjungfrulin och gråfingerört, som är de
mest skyddsvärda arterna.
För att bevara så stor del som möjligt av de rödlistade arterna och dess växtplatser föreslår Gotlands Botaniska förening att hästhagen lämnas fri från
bebyggelse, likaså ett minst 15 meter brett område längs körvägens västra
sida. Om möjligt borde betet i hästhagen återupptas.
De utpekade områdena bör även fortsättningsvis klippas eller slås. Längs körvägens närhet förordas att träd, buskar och ljung röjs, så att en miljö med
ängslikande karaktär tillskapas där de rödlistade arterna kan fortleva. Föreslagna åtgärder bör integreras i en skötselplan för naturmarken.
Svampinventering
En svampinventering har genomförts av Gotlands Botaniska förening i september 2017. Vid inventeringen deltog även svampexperten Elsa Bohus Jensen. Inventeringen avsåg att undersöka om några rödlistade svampar, specifikt
sällsynta taggsvampar, fanns inom planområdet.
Bland de trettiotal svampar som noterades vid inventeringen återfanns inga
rödlistade arter.
Sammanfattning
De utpekade områdena regleras som naturmark i detaljplanen. Utifrån genomförda naturvärdes- och svampinventeringar kommer den föreslagna utbyggnaden ha liten påverkan på områdets naturvärden.
Geotekniska
förhållanden

Marken inom planområdet består till allra största del av svallsand. I den östligaste delen kan en svallad morän förekomma (SGU serie K nr 4:1, 2005). Enligt
äldre jordartskartor betecknas jordartens som isälvsgrus, d v s ett något grövre
och mer ensgraderat material (SGU Aa nr 183, 1940).
De lösa jordlagrens (kvartära) mäktighet uppgår allmänt till 1–5 meter och vid
de större mäktigheterna kan säkerligen en finkornig morän förekomma inom
hela planområdet, som allmänt förhindrar infiltration ner till och i underliggande berg. Underliggande berg utgörs av ett relativt märgelfattigt och därmed och förhållandevis sprickfattigt kalkstensberg av typen Slitelager.
Grundvattnet i berg beräknas ligga 10–15 meter under markytan (SGU 1882)
och dess strömningsriktning väster/nordväst och Östersjön. Normalt torde
inget permanent grundvatten förekomma i de lösa jordlagren utan enbart
ställvis och då som ett markvatten vid kraftig nederbörd och vid snösmältning.
Markvattnet strömningsriktning följer topografin och är övergripande åt väster. Den lösa jordens, sand/fingrus, genomsläpplighet bedöms till 10-2-10-5. Det
är mycket troligt att minst en mindre mäktighet av morän förekommer under
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sand/grus och att denna vilar direkt på berget. Moränen har betydligt mindre
genomsläpplighet än sand/grus och förhindrar allmänt en hydraulisk konduktivitet mellan sand/grus och ner till berg. Dess genomsläpplighet uppgår till 10-710-9 något beroende på den ingående finjordshalten.
Radon

I översiktsplanen för Gotland 2010-2025 framgår att området har låg risk för
höga radonhalter. Karst kan förekomma, varför radonmätning erfordras. Radonmätning ska genomföras i samband med bygglovsansökan. Då området är
låg-riskklassat ska byggnader uppföras med radonskyddad konstruktion om
ingen mätning utförs.

Fornlämningar

En arkeologisk utredning har genomförts av Arendus AB, genom Christian
Hoffman, rapport Arendus 2017:24. Det finns inga kända fornlämningar inom
planområdet, men väster och söder om finns två fyndplatser och en delvis
rekonstruerad domarring.
Utredningen innebar initialt en genomgång av kartor, kopplad till en kartläggning av höjder och nivåer inom området, och en inventering i fält. På grundval
av fältobservationerna har därefter 12 st sökschakt genomförts där det bedömdes kunna finnas ovan jord osynliga fornlämningar.
Den arkeologiska utredningen visade inte på förekomsten av några fornlämningar inom planområdet.
Generellt gäller dock att om fornlämningar påträffas i samband med markarbeten ska arbetet omgående avbrytas och länsstyrelsen underrättas i enlighet
med Kulturmiljölagen.

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse

Det planerade området anknyter till en befintlig bebyggelsegrupp placerad
längs väg 562 med övervägande permanenta bostadshus. Denna bebyggelse
har tillkommit successivt. Mindre gårdar och bostadshus från olika tidsepoker
ger en variationsrik och harmonisk bostadsmiljö i Visbys närhet.
Ingen av de befintliga byggnaderna har något utpräglat kulturhistoriskt värde.

Sigrajvs 1:4, ca 90 meter österut

Nunnesiken 1:5 i söder

Sigrajvs 1:3 och 1:6 i väster
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Planerade bostäder

De nio fastigheterna ska vara minst 2 000 m2 vardera. På varje tomt kan en
huvudbyggnad och komplementbyggnader uppföras. Den totala byggrätten på
respektive fastighet är 200 m2. Gäststuga får vara maximalt 50 m2. Huvudbyggnad får endast innehålla en bostadsdel. Gäststuga får inte innehålla kök.
De nya husen bör inlemmas i skogsmiljön på naturens villkor. Bebyggelsens
karaktärsdrag ska utgå från uttrycket ”hus i skog”. Det innebär att varje huvudbyggnad så långt möjligt ska etableras i befintliga gläntor och omges av
naturmark. Byggnaderna bör också uppföras med avsikt att åstadkomma så
liten påverkan på naturförutsättningarna som möjligt. Med fördel kan husen
förses med vegetationstak.
Ur ett långsiktigt hållbart perspektiv bör bebyggelsen utformas så att etablering av förnyelsebar energi, såsom solceller eller solfångare, underlättas.
Byggnaders utformning ges relativt fria variationsmöjligheter. Huvudbyggnaden högsta totalhöjd regleras i särskild bestämmelse till 7,5 meter. För att
uppnå nätta volymer är det fördelaktigt om huvudbyggnaden delas upp i olika
volymer. Komplementbyggnad kan vara maximalt 5,0 meter i totalhöjd. För att
inte området ska upplevas splittrat ska huvudbyggnaders takform vara sadeltak.
Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns och komplementbyggnad minst 1,5 meter.

Illustrationskarta

Bebyggelsen ska ha fasader i puts alternativt träpanel och ha en dov färgskala,
så att husen smälter väl in i landskapsbilden.
Vegetationstak, långsiktigt hållbara byggnadsmaterial och användandet av
förnyelsebar energi förordas.
Arbetsplatser

Ett varierat utbud av arbetsplatser finns i Visby. Till Visbys centrala delar är det
cirka 7 km.
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Offentlig service

Offentlig service är koncentrerad till Visborgsområdet och i Visby.

Kommersiell service

All kommersiell service är koncentrerad till Visby.

Tillgänglighet

I enlighet med plan- och bygglagen ska såväl bebyggelsen som den yttre miljön
vara tillgänglig för funktionshindrade.

Skyddsrum

Inom planområdet finns inga skyddsrum, ej heller i dess närhet.

Friytor
Lek och rekreation

Inom reglerad naturmark kan platser för lek utkristalliseras och utvecklas.
Planförslaget lämnar naturmark mellan vissa tomter så att människor och
arter kan passera. Dessutom kan lokalgatan och dess förlängning användas för
det rörliga friluftslivet, liksom befintliga mindre gångstigar. Den gångstig som
berörs av planförslaget ska justeras i anslutning till tomtplatserna i norra delen
och förlängas norrut. Arbetet med grön infrastruktur bedöms därmed inte
motverkas av ett plangenomförande.
För att den skogliga karaktären ska råda och för att behålla markens goda
genomsläpplighet ska skogsstigar inte asfalteras eller beläggas.
Sammantaget innebär detta att planområdet fortsatt kan användas som
strövområde för närboende och för det rörliga friluftslivet.

Befintlig gångstig, vars sträckning delvis justeras och förlängs längs väg 562

Naturmiljö

Naturmarken utbredning inom planområdet har anpassats till naturvärdesinventeringens resultat, där den f d hästhagen närmast lokalgatan och ett
centralt område har reglerats som naturmark. Hästhage och område väster
om lokalgata bör klippas eller slås och röjas från buskar, träd och ljung så att
en ängsliknande karaktär uppnås.
Det är av stor vikt att tomterna är av naturtomt-typ och att de inte gräsbeläggs. För att bibehålla den skogliga karaktären mot vägområden har s k prickad mark, där byggnader inte får uppföras, reglerats 20 meter bred mot väg
562 och 8 meter mot lokalgatan.

All naturmark inom planområdet föreslås utgöra en marksamfällighet, där de
__________________________________________________________________________________
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föreslagna nio fastigheterna är delägare.
Inom naturmark kan teknikbyggnad för el, VA och fiber, gångstigar, lekplatser
och likvärdiga anläggningar etableras. Tekniska anläggningar inom naturmark,
såsom fiber och transformatorstation, bör gestaltas i enlighet med övrig bebyggelse. De bör också uppföras med avsikt att åstadkomma så liten påverkan
på naturförutsättningarna som möjligt. Med fördel kan sådana byggnader ges
flera funktioner än bara det tekniska syftet, t ex förses med vegetationstak
eller solfångare.
Vattenområden

Inga öppna vattenområden återfinns inom planområdet.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Angöring till planområdet sker via väg 562 för vilken Trafikverket är huvudman. Trafiken leds därefter in på befintlig angöringsväg, som leder genom
området. Från denna regleras en vägslinga för angöring av de sex tomterna i
norr och nordväst. Befintlig och ny väg regleras som lokalgata. Angöring till
respektive tomt ska ske från lokalgatan.
Vägområdesbredd för befintlig och ny väg (lokalgata) regleras i planförslaget
till 8,0 meter bred. Körbana ska utföras 4,0 meter bred. Övriga ytor ska vara
naturliga (gallring ska företas av buskar och träd) och kunna ge plats för bortröjda snömassor.

Befintlig anslutning till väg 562 ska uppfylla kraven i VGU.
Vägarna ska utföras grusbelagda enligt Region Gotlands standard. Gator ska
dimensioneras enligt handboken ”Vägar och gators utformning” (VGU) pärm 1,
avsnitt sektion i tätort-gaturum. Gatans överbyggnad ska dimensioneras med
hänsyn till rådande geologiska förhållanden och kvalitén på utförda anläggningar ska lägst motsvara beskrivningarna i Anläggnings- AMA 07.
De genomsläppliga ytorna längs lokalgatan innebär att dagvatten från området
kan infiltreras direkt i sanden utefter vägen.
Lokalgatan ska utformas så att åtkomlighet för räddningstjänstens fordon kan
ske i samband med nödutrymning och släckningsinsats.
Region Gotland ska inte vara huvudman för gator och allmän platsmark.
Ansvaret för projektering och anläggande av lokalgata och gångstigar åvilar
exploatören. Detta ska regleras i exploateringsavtal med Region Gotland.
__________________________________________________________________________________
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För gemensam förvaltning av lokalgatan ska samtliga fastigheter inom planområdet ingå i nybildad gemensamhetsanläggning för väg. Denna ska även omfatta fastigheter utanför planområdet som nyttjar vägen. De fastigheter som
använder vägen idag är Västerhejde Sigrajvs 1:3, Västerhejde Sigrajvs 1:4,
Västerhejde Sigrajvs 1:6, Västerhejde Nunnesiken 1:5 och Västerhejde Annex
1:1. Gemensamhetsanläggningen ska förvaltas av en samfällighetsförening.
Inom detaljplanen kan gång- och cykeltrafik ske via lokalgatan och naturstigar.

En befintlig gångstig från området och norrut ska justeras och förlängas så att
den kan nyttjas för gång- och cykelförbindelse mot Visborgsområdet i norr.
Ett utvecklingsarbete pågår för Visborgsområdet, vars infrastruktur redan i dag
ansluter söderut mot väg 562. Målpunkter i Visborgsområdet, såsom skola,
friluftsområde och idrottsanläggningar, är därmed lätt tillgängliga.
I dag saknas en överordnad gång- och cykelväg längs väg 562. Trygga gång- och
cykelförbindelser kring Visbys angöringsvägar kommer att utredas då den
fördjupade översiktsplanen för Visby ska uppdateras. Då kommer även frågan
om väg 562 ska förses med en överordnad gång- och cykelväg att belysas.
Kollektivtrafik

En busshållplats, Gåshagen, med dagliga anslutningar mot Visby och Klintehamn finns vid väg 562 strax väster om planområdet. Väg 142 mellan Visby
och Hemse trafikeras av busslinje 12.

Parkering

Möjlighet att anordna parkering för minst två bilar ska finnas på egen fastighet.

Detaljplanen medför ingen betydande miljöpåverkan, varför ett genomförande
inte medför risker för människors hälsa eller för miljön.
__________________________________________________________________________________
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Teknisk försörjning
Vatten

Region Gotlands riktlinjer för hantering av enskild vattenförsörjning vid nyetablering innebär att provpumpning och redovisning av vattenkvalitet ska genomföras vid planläggning. Vid provpumpning ska även mätning av den momentana vattentillrinningen genomföras. Redovisning av vattenkvalitet avser
alltid kloridhalt och normalt även fysikalisk-kemisk analys samt i vissa fall bakteriologisk analys.
Enligt Vattenplan Gotland (2005) förbrukar varje person cirka 175 l/dygn, vilket innebär ett vattenuttag per hushåll (3,5 personer) på cirka 600 l/dygn.
Det aktuella området ligger inom sekundärt vattenskyddsområde. Här är vattenkapaciteten generellt god.
Vattenkapacitet
Under hösten 2017 genomfördes en provpumpning av Gotlandsbrunnar AB
genom Göran Härlin, PM Vatten daterad 2017-11-20. Provpumpningen utgick
från en nyborrad brunn med 30 meters djup. Provpumpningen genomfördes
under tiden 2017-08-25 till 2017-08-28 med cirka 1 200 lit/tim. Totalt pumpades 42 000 liter. Stabil vattennivå uppnåddes vid pumpning 22,4 meter. En
vattenanalys inlämnades efter avslutad provpumpning.
Vattenkvalitet
Efter provpumpningen har kemiska vattenanalyser av vattenkvaliteten genomförts av LaboratorieMedicinskt Centrum, Gotland. Analysen, daterad 2017-0914, visar en kloridhalt på 12 mg/L, vilket understiger Region Gotlands riktvärden för godkänd vattenkvalitet. Se PM Vatten 2017-11-20.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsens Miljö- och vattenenhet har bedömt vattenverksamhetens omgivningspåverkan och om tillstånd (vattendom) behöver sökas hos Mark- och
miljödomstolen. Bedömningen visar att den planerande vattenverksamheten
inte är av sådan art att tillstånd erfordras. Se PM Vatten 2017-11-20.
Lagstiftning
Bortledande av grundvatten, d v s vattenuttag av grundvatten, är enligt 11
kapitlet 2 § miljöbalken (MB) vattenverksamhet. Normalt krävs tillstånd från
Mark- och miljödomstolen för att bedriva vattenverksamhet. Enligt 11 kapitlet
11 § MB krävs inte tillstånd för vattentäkt för en- och tvåfamiljsfastigheters
husbehovsförbrukning. Enligt 11 kap 12 § MB behövs inte heller tillstånd om
det är uppenbart att varken enskilda eller allmänna intressen skadas genom
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.
När det gäller att bedöma om enskilda eller allmänna intressen kan skadas är
det den som utför vattenverksamheten som har bevisbördan och avgör om
tillstånd behöver sökas. Detta innebär att om någon i efterhand påstår att
vattenverksamheten skadat allmänna eller enskilda intressen är det den som
utfört verksamheten som måste bevisa att så inte är fallet, om man inte har
tillstånd till verksamheten.
Länsstyrelsens överväganden
Fastigheten ligger inom Visbys vattenskyddsområde vars kommande föreskrifter bland annat innebär tillståndsplikt för nyanläggning av dricksvattenbrunn.
Region Gotland ska kontaktas om fler brunnar avses anläggas.
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Är vattenmängderna som förbrukas i brunnen över 10 m3/dygn omfattas anläggningen av vattenförvaltningens krav, samtidigt som det är en livsmedelsanläggning vilken ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region
Gotland.
Sammanfattning vatten
Vattenredovisningens kapacitet och kvalitet överensstämmer med byggnadsnämndens Riktlinjer för hantering av enskild vattenförsörjning vid nyetablering, 2008-04-09. Vattenkapaciteten indikerar därmed tillräcklig vattenmängd
för de nio hushåll som planeras.
Om vattenmängderna som förbrukas i brunnen överstiger 10 m3/dygn omfattas anläggningen av livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten och ska då
anmälas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
För att begränsa antalet hushåll inom planområdet reglerar en särskild planbestämmelse att gästhus inte får förses med kök.
För vatten- och avloppsanläggningar ska gemensamhetsanläggning bildas.
Denna ska förvaltas av en samfällighetsförening.
Mindre teknikbyggnad kan placeras inom naturmark.
Avlopp

Ledningsnät ska anläggas enligt Teknisk handbok VA; Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system.
Det aktuella området ligger inom sekundär skyddszon för Visby vattenskyddsområde. Inom detta område är det förbjudet att släppa ut WC-vatten i mark.
Den genomförda provgropen uppfyller krav enligt vattenskyddsföreskrifterna
och har godkänts av enheten för Miljö- och Hälsa. En gemensam avloppsanläggning med infiltration för BDT-vatten ska genomföras i anslutning till den
godkända provgropen. Denna ska optimera den tekniska utformningen och
omgivningspåverkan. Platsen för avloppsanläggningen har markerats på
plankartan.
Den föreslagna mekaniska reningen av BDT-vatten består av en slamavskiljare,
typ tvåkammarbrunn, med efterföljande efterpolering/infiltration. I BDTvattensystemet skall vattnet ledas med självfall från respektive fastighet fram
till reningsanläggningen. Ledningsnätet placeras till största delen i vägmark.
På grund av det sekundära vattenskyddet ska toalettavlopp lösas i sluten tank.
En sluten tank ska installeras inom respektive fastighet, alternativt kan gemensam tank etableras för flera fastigheter. Husen ska förses med separata ledningar för WC- respektive bad-, disk- och tvättvatten. En administrativ planbestämmelse reglerar att slutna tankar för toalettvatten ska anläggas på respektive tomt.
För att begränsa antalet hushåll inom planområdet reglerar en särskild planbestämmelse att gästhus inte får förses med kök.
För vatten- och avloppsanläggningen ska gemensamhetsanläggning bildas.
Denna ska förvaltas av en samfällighetsförening.
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Mindre teknikbyggnad och infiltrationsbädd kan placeras inom naturmark.
Tillstånd för avloppsinfiltration, slamavskiljare och slutna tankar ska sökas hos
Miljö- och hälsoskyddsnämnden innan anläggningen utförs.
Då hela planområdet ligger inom sekundär skyddszon för Visby vattenskyddsområde ställs krav på särskilda skyddsåtgärder för att minimera risk för markoch grundvatten. Information om detta finns i vattenskyddsföreskrifterna. Det
är bl a tillståndsplikt för nya vattenbrunnar och anmälningsplikt för större
schaktningsarbeten. Tillståndsansökan och anmälan inlämnas till Miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
Ledningsnät ska anläggas enligt Teknisk handbok VA; Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system.
Dagvattenhantering

Dagvatten är regnvatten, smältvatten och spolvatten som via markytan, diken
eller ledningar rinner ut i recipienter som sjöar, vattendrag i motsats till ytvatten som är det vatten som finns i sjöar, vattendrag, hav och våtmarker.
Inom planområdet förordas lokalt omhändertagande av dagvatten, d v s inget
dagvatten kommer att avledas till annan plats varken via diken, brunnar eller
kulvert.
Den naturliga markens beskaffenhet gör det lämpligt att låta allt dagvatten
infiltrera direkt i jorden oavsett om det är takvatten från byggnader eller nederbörd, som faller direkt till mark. Fördelen med att lokalt omhänderta dagvatten är dels att ledningssystem för dagvatten minimeras, dels att dagvattnet
behålls under längre tid på platsen, vilket därmed utgör en resurs under växtsäsongen för flora och fauna.
Inga vägar och stigar inom planområdet hårdgörs med asfalt utan utförs som
traditionella grusvägar, vilket regleras i särskild planbestämmelse. Dessa
kommer per automatik att ha en mindre genomsläpplighet/direktinfiltration
än övrig mark och skall därför utföras endera med klar bombering eller klar
skevning så att dagvatten kan avrinna på ett okomplicerat sätt till naturlig mer
genomsläpplig mark vid sidan av vägområdena.
Om det under detaljprojekteringen framkommer att den naturliga genomsläppliga jordens mäktighet är ringa och underliggande jord består av tät finkornig morän, kan lokalt fördröjningsmagasin utföras. Detta kan lämpligen
placeras i naturområdet i planområdets mitt, endera som ett dolt magasin
alternativt som ett öppet magasin, d v s med minst en tidvis fri vattenyta.
För att minska riskerna för förorening av dagvattnet ska miljövänliga s k inerta
byggnadsmaterial användas, som inte reagerar nämnvärt med sin omgivning.
En särskild planbestämmelse reglerar att takmaterial inte får var zink eller
koppar. Användning av bekämpningsmedel bör undvikas. Biltvätt och båttvätt
ska i första hand ske i anläggningar med föreskriven reningsanläggning. I undantagsfall kan fordon tvättas på grus eller gräsplan där föroreningarna fastläggs i marken.

Förorenad mark

I den nationella databasen över potentiellt förorenade områden finns inga
objekt registrerade inom eller i direkt anslutning till planområdet. Om man vid
markarbeten eller liknande ändå påträffar förorening i mark eller vatten ska
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tillsynsmyndigheten underrättas enligt 10 kap 11§ miljöbalken.
Uppvärmning

Den nya bebyggelsen ska lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
effektiv energianvändning och nyttjande av förnybar energi, såsom solceller
och solfångare, optimeras.

El

Ny transformatorstation kan placeras inom naturmark. Ledningsdragning ska
samordnas med utbyggnaden av VA-ledningsnätet.

Fiber

Fiber förbereds för anslutning av samtliga fastigheter. Fiberkanalisering samordnas med utbyggnaden av VA-ledningsnätet.
Fiberfördelningsskåp kan placeras inom naturmark.

Avfall

Sophantering och återvinning löses på egen tomtplats. Sopkärl ska placeras
lättåtkomliga på respektive tomtplats.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan

Detaljplanen handläggs med utökat standardförfarande, varför den förväntas
kunna antas under 2018. Genomförandet igångsätts omgående därefter.

Ansvarsfördelning
Huvudmannaskap

Denna detaljplan har utarbetats av en av exploatören utsedd konsult i samarbete med planenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen. För plankostnader till
regionen har särskilt plankostnadsavtal tecknats.
Exploatören ansvarar för detaljplanens genomförande.
Region Gotland är inte huvudman för allmänna platser inom planområdet.

Exploateringsavtal

För att säkerställa genomförandet i relation till områdets kommande fastighetsägare – tredje man – har ett exploateringsavtal upprättats mellan exploatören och Region Gotland. Detta ska reglera utbyggnaden av vatten och avlopp, väg, naturområde, justering och förlängning av befintlig skogsstig m m i
enlighet med denna planbeskrivning.
Ledningsnät ska anläggas enligt Teknisk handbok VA; Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system.
Exploateringsavtalet reglerar även exploatörens ansvar för bildande av gemensamhetsanläggningar och samfälligheter.
Region Gotland ställer krav på säkerhet i en bankgaranti motsvarande kostnaderna för anläggande av infrastruktur, fastighetsbildning m m. Denna säkerhet
ska överlämnas innan exploateringsavtalet undertecknas. Säkerheten återlämnas då exploatören fullgjort sina åtaganden.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning,
gemensamhetsanläggning m m

Detaljplanen omfattar del av fastigheten Västerhejde Annex 1:1 (2).
Fastighetsbildning ska genomföras och bekostas av exploatören i enlighet med
framtagen detaljplan.

Nya fastigheter, 9 st, i enlighet med detaljplaneförslaget, ska bildas vid lantmä__________________________________________________________________________________
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teriförrättning. En marksamfällighet bestående av allmän platsmark inom
planområdet föreslås även bildas vid lantmäteriförrättning. I denna ska de nio
nybildade fastigheterna ingå.
Gemensamhetsanläggningar ska bildas för områdets väg (lokalgata), vattenoch avloppsnät, naturmark och fiberkanalisering. Gemensamhetsanläggningarna ska förvaltas av en samfällighetsförening.
I gemensamhetsanläggning för väg (lokalgata) ska alla tillkommande fastigheter inom planområdet ingå. Denna ska även omfatta fastigheter utanför planområdet som nyttjar vägen. De fastigheter som använder vägen idag är Västerhejde Sigrajvs 1:3, Västerhejde Sigrajvs 1:4, Västerhejde Sigrajvs 1:6, Västerhejde Nunnesiken 1:5 och Västerhejde Annex 1:1. Gemensamhetsanläggningen ska förvaltas av en samfällighetsförening.
Gällande vägservitut för Västerhejde Sigrajvs 1:4 och Västerhejde Nunnesiken
1:5 ska ändras så att de inte längre gäller inom planområdet där gemensamhetsanläggningen i stället ska gälla. För Västerhejde Sigrajvs 1:3 och 1:6 ska
vägservituten upphävas, eftersom fastigheterna enbart kommer att använda
väg inom planområdet.
All fastighetsbildning, liksom bildande av gemensamhetsanläggningar m m,
enligt ovan ska bekostas av exploatören.
De fastighetsägare som berörs av bildande av gemensamhetsanläggning för
väg kommer att kallas till lantmäterisammanträde. Vid sammanträdet prövas
sakägarnas yrkande och beslut kan sedan fattas om gemensamhetsanläggningens utförande, markupplåtelse inklusive eventuella ersättningar och andelstal för anläggningens utförande och drift.
I samband med planarbetet har fastighetsägarna till Västerhejde Nunnesiken
1:5 (utanför planområdet) rest frågan om möjligheten att överföra mark från
Västerhejde Annex 1:1 till Västerhejde Nunnesiken 1:5. Fastighetsägaren till
Västerhejde Annex 1:1 är beredd att avyttra och genom lantmäteriförrättning
överföra mark i enlighet med ömsesidig överenskommelse från fastigheten
Västerhejde Annex 1:1 till fastigheten Västerhejde Nunnesiken 1:5 då detaljplanen vunnit laga kraft. Kostnader ska belasta fastighetsägarna till Västerhejde Nunnesiken 1:5.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Ansvaret, liksom samtliga kostnader för detaljplanens genomförande, åvilar
exploatören till Västerhejde Annex 1:1 (2).
Genomförandet av detaljplanen medför utgifter för byggandet av olika
anläggningar m m. En ekonomisk bedömning ska visa att detaljplanens genomförande är ekonomiskt lönsam och att den därmed är realiserbar.
En grov kostnadskalkyl visar att kostnaderna för områdets genomförande
uppgår till drygt 3,0 mkr, varav planeringskostnader inklusive utredningar
uppgår till 600 tkr och utbyggnad av infrastruktur 1,8 mkr. Övriga kostnader
avser fastighetsbildning m m.

Exploatörens intäkter kommer i huvudsak att hänföras till försäljning av
de föreslagna tomtplatserna, vilka ger en uppskattad intäkt på cirka 5 mkr. Vid
__________________________________________________________________________________
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en jämförelse med den värdeökning och de kostnader som detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer genom kommande exploatering för
bostäder kan detaljplanen förutses vara ekonomiskt lönsam.

Tekniska frågor
Brandsäkerhet

Tekniska utredningar

Tillgängligheten för räddningstjänsten ska vara sådan att utrustning för utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter från uppställningsplats för brandfordon. Byggnader ska utföras enligt Boverkets Byggregler gällande brandskydd.
Vattenutredning med provpumpning och vattenanalys har genomförts.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Planförslaget möjliggör:
Bostäder: 1 800 m2 BTA

Bostäder: 9 tomter,
9 lgh

Natur: 14 969 m2

Lokalgata: 4 410 m2

Natur- och kulturvärden
Riksintresse

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Åtgärder får
inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
I övrigt påverkas inga riksintressen av den föreslagna detaljplanen.

Natur- och kulturmiljö

Den föreslagna utbyggnaden har ringa påverkan på områdets natur- och kulturvärden. Arbetet med grön infrastruktur bedöms ej heller motverkas av ett
plangenomförande.
All exploatering innebär påverkan på naturens förmåga att förse samhället
med nyttotjänster. Planförslaget är därför framtaget med ambitionen att i så
hög mån som möjligt minska den planerade bebyggelsens påverkansgrad.
Exploateringens påverkan bedöms dock som försumbar i ett större sammanhang.
Försörjande ekosystemtjänster så som skogens värde som materialkälla kan i
viss mån påverkas negativt av den föreslagna exploateringen genom att befintligt skogsområde till viss del måste avverkas. Som kompensationsåtgärd har
planförslaget tagit andra försörjande ekosystem i beaktande så som förbud
mot hårdgörande av stigar och vägar. Syftet är att åstadkomma så liten påverkan på markens möjlighet att infiltrera dagvatten, särskilt då området befinner
sig inom sekundärt vattenskyddsområde.
Området ska utgöras av hus i skog och gräsbeläggning av tomterna bör inte
utföras för att bibehålla reglerande tjänster som habitat och ekologiskt samspel, trots den mänskliga närvaron. Detaljplanen möjliggör för multifunktionella materialval - som vegetationstak - och effektiv energianvändning för att
ytterligare minska påverkan.
Åtgärder har också vidtagits för att bevara skogens kulturella ekosystemtjänster genom att befintliga stigar behålls i befintligt skick och utvecklas. Exploateringen kan därför innebära ett tillgängliggörande av planområdets närhet.
Övriga reglerande tjänster som inte påverkas eller gynnas av den föreslagna
exploateringen i skogsmiljö är luftkvalité, bullerreglering och klimat/erosion.
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Inga kända kulturvärden eller fornlämningar finns.
Rörligt friluftsliv

Det rörliga friluftslivets rörelse genom området har beaktats i planförslaget.

Sociala värden
Barnperspektivet
(RF § 39/2010 och
RS § 264/2011)

Kommunfullmäktige har beslutat att en barnchecklista ska användas som underlag vid all planering och beslut i nämnder då ärende berör barn under 18
år.
Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som berör barn
och barnens bästa är ständigt närvarande under ett planeringsarbete, då de är
förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande
säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Det tilltänkta bostadsområdet ska utformas tryggt och tillgängligt. Dess närhet
till skog och natur ger goda förutsättningar för fri lek och en bra livsmiljö.
En befintlig gångstig från området och norrut ska justeras och förlängas så att
den kan nyttjas för gång- och cykelförbindelse mot Visborgsområdet och dess
varierade utbud av fritidsaktiviteter.

Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Kommunstyrelsen har beslutat att en checklista för jämställdhet ska användas
som underlag vid alla beslut i nämnder.
Det tilltänkta området utgör en komplettering till befintligt bebyggelse. Områdets karaktär och utformning ger goda förutsättningar för ett tryggt och jämställt boende.
Busshållplatsen, Gåshagen, med dagliga anslutningar mot Visby och Klintehamn strax väster om planområdet, bidrar också till en mer jämställd livsmiljö.
Området knyter an till befintlig bebyggelse och aktiviteter i närområdet. Detaljplanen säkerställer fri passage för det rörliga friluftslivet, vilket ger möjligheter till ett aktivt och attraktivt friluftsliv i bostadens närhet för alla.

Fastighetsrättsliga
genomförandefrågor
och konsekvenser

Nya fastigheter, 9 st, i enlighet med detaljplaneförslaget, ska bildas vid lantmäteriförrättning. Även en marksamfällighet för allmän plats föreslås bildas vid
lantmäteriförrättning. I denna ska de nio nybildade fastigheterna ingå.
Gemensamhetsanläggningar ska bildas för områdets väg (lokalgata), naturområden, vatten- och avloppsnät samt fiberkanalisering. Gemensamhetsanläggningarna ska förvaltas av en samfällighetsförening. Exploatören ska stå för
utförande- liksom fastighetsbildningskostnader.
I gemensamhetsanläggning för väg (lokalgata) ska alla tillkommande fastigheter inom planområdet ingå. Denna ska även omfatta fastigheter utanför planområdet som nyttjar vägen. De fastigheter som använder vägen idag är Västerhejde Sigrajvs 1:3, Västerhejde Sigrajvs 1:4, Västerhejde Sigrajvs 1:6, Västerhejde Nunnesiken 1:5 och Västerhejde Annex 1:1. Gemensamhetsanläggningen ska förvaltas av en samfällighetsförening.

Gällande vägservitut för Västerhejde Sigrajvs 1:4 och Västerhejde Nunnesiken
1:5 ska ändras så att de inte längre gäller inom planområdet där gemensam__________________________________________________________________________________
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hetsanläggningen i stället ska gälla. För Västerhejde Sigrajvs 1:3 och 1:6 ska
vägservituten upphävas, eftersom fastigheterna enbart kommer att använda
väg inom planområdet.
I samband med planarbetet har fastighetsägarna till Västerhejde Nunnesiken
1:5 (utanför planområdet) rest frågan om möjligheten att överföra mark från
Västerhejde Annex 1:1 till Västerhejde Nunnesiken 1:5. Fastighetsägaren till
Västerhejde Annex 1:1 är beredd att avyttra och genom lantmäteriförrättning
överföra mark i enlighet med ömsesidig överenskommelse från fastigheten
Västerhejde Annex 1:1 till fastigheten Västerhejde Nunnesiken 1:5 då detaljplanen vunnit laga kraft. Kostnader ska belasta fastighetsägarna till Västerhejde Nunnesiken 1:5.
Fastighetskonsekvenser

Västerhejde Annex 1:1 (del av); nio nya fastigheter bildas i enlighet med detaljplanen. De nybildade fastigheterna ska ges andel i gemensamhetsanläggningar för väg, natur, VA-anläggningar och fiberkanalisering.
En marksamfällighet bildas för naturmark inom planområdet. De nio nybildade
bostadsfastigheterna föreslås bli delägande fastigheter i marksamfälligheten.
Marksamfälligheten kommer att belastas av gemensamhetsanläggningar för
väg, naturområde, VA-anläggningar och fiberkanalisering.
Västerhejde Sigrajvs 1:3; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för
väg. Gällande vägservitut ska upphävas, då detta ersätts med gemensamhetsanläggning för väg.
Västerhejde Sigrajvs 1:4; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för
väg. Gällande vägservitut ska ändras så att de inte längre gäller inom planområde, där gemensamhetsanläggning i stället bildas.
Västerhejde Sigrajvs 1:6; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för
väg. Gällande vägservitut ska upphävas, då detta ersätts med gemensamhetsanläggning för väg.
Västerhejde Nunnesiken 1:5; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning
för väg. Gällande vägservitut ska ändras så att de inte längre gäller inom planområde, där gemensamhetsanläggning i stället bildas.
Västerhejde Annex 1:1; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för
väg.

__________________________________________________________________________________
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Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har upprättats med utgångspunkt att hushålla väl med befintliga
resurser. Bebyggelsens utformning och allmänhetens tillgänglighet till området
ger förutsättningar för en God bebyggd miljö och god hushållning med mark
och byggnader i enlighet med de av riksdagen 2005 beslutade miljömålen.

Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer

Region Gotland bedömer, med utgångspunkt från aktuella förhållanden och
risker samt framtida påverkan, att behovet av klimatanpassningsåtgärder i det
aktuella planområdet inte erfordras. Inga risker för ras, skred, erosion eller
översvämning kan förväntas.
Prognoserna för Gotland förutspår mer nederbörd med en ökad årsnederbörd
på 20-30 %. Landskapets förmåga att ta emot och leda bort vatten vid stora
nederbördsmängder kommer att sättas på prov.
Planområdet är inte lokaliserat så att det är särskilt utsatt för klimatförändringar. Ökad temperatur bör innebära en relativt liten påverkan för de boende
på platsen då tomter i skog föreslås. Den skog som står kvar runt fastigheterna
bidrar till skuggning och har en svalkande effekt.
Området är relativt plant, vilket medför att ras eller skred inte är relevant.
SMHI:s lågpunktskartering, vilken tagits fram som ett planeringsunderlag,
redovisar hur vatten rör sig i ett område och var lågpunkter finns där vatten
kan samlas under skyfall. Antalet isolerade lågpunkter, som skulle kunna få ett
vattendjup på minst 0,2 meter där vatten kan bli stående, finns inte inom
planområdet.
Vid en ökad nederbörd utgör platsens markförutsättningar möjligheter till god
infiltration och bortledning av vatten. Mycket kraftig nederbörd tillsammans
med de sandiga jordarna kan medföra lokal erosion i diken etc om vatten leds
iväg. I planen förordas dock lokalt omhändertagande. Det kan innebära svårigheter att bli av med vatten på de egna tomterna vid mycket kraftiga skyfall, vid
ihållande regn eller snösmältning om den sandiga jorden är mättad. Närområdet kommer fortsatt att vara obebyggt, vilket lämnar utrymme för åtgärder
såsom lagringsdammar eller liknande vid eventuella framtida behov. Risk för
översvämning är därmed ringa.

Biltrafik

Hållbar transportinfrastruktur

Antalet tillkommande trafikrörelser till och från området bedöms inte vara av
sådan omfattning att störningar kommer att uppstå.
Med utgångspunkt från att området kan försörjas med kollektivtrafik och att
gång- och cykelstråk har utkristalliserats norrut mot Visborgsområdet kan ett
ensidigt bilberoende motverkas, vilket bidrar till en mer hållbar transportinfrastruktur till och från området.
Frågan om en överordnad gång- och cykelväg längs väg 562 kommer att lyftas i
samband med uppdatering av den fördjupade översiktsplanen för Visby – Hela
Visby.

Miljökvalitetsnormer

Enligt 2 kap 10§ i plan- och bygglagen (PBL) ska miljökvalitetsnormerna i 5 kap
miljöbalken (MB) följas vid all planläggning. I denna framgår att gällande normer för luftkvalitet, omgivningsbuller, grundvatten m m ska beaktas.

__________________________________________________________________________________
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Det finns två typer av vattenkvalitetsnormer, dels den årsgenomsnittliga miljökvalitetsnormen (AA-EQS)och dels miljökvalitetsnormen för den högsta acceptabla koncentrationen (MAC-EQS). AA-EQS är gränsen för den koncentration i vatten vid vilken inga skadliga effekter kan förväntas på eko-systemet och
människors hälsa vid en långvarig exponering. MAC-EQS skyddar ekosystemet
mot kortsiktiga koncentrationstoppar.
Den aktuella planläggningens omfattning kommer med största sannolikhet
inte att påverka vattenkvalitetsnormerna och därmed inte heller någon av de
gränser som finns för koncentration av skadliga ämnen i vatten. Planbestämmelser med avsikt att skydda grundvatten och ett långsiktigt hållbart boende
har införts. Tillkommande trafikrörelser medför inte att normer för omgivningsbuller eller luftkvalitet överskrids.
Sammantaget innebär genomförandet av detaljplanen att några miljökvalitetsnormer inte överskrids.
Djurhållning

Ingen djurhållning finns inom eller i områdets närhet.

Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter det att beslut om antagande av detaljplanen vunnit laga kraft.

Övrigt

Lokalgata samt vatten- och avloppsanläggning ska vara utbyggt till nytillkommen fastighet innan bygglov kan beviljas.
Toalettvatten ska omhändertas i slutna tankar inom kvartersmark.
Region Gotland är inte huvudman för allmän plats.

Medverkande tjänstemän

Planen har utarbetats på uppdrag av Arkitektur & Film Carin Johanson AB i
samråd med Christian Björkman, fysisk planerare, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland.
Genomförandefrågorna har utvecklats i samråd med lantmätare Susanna Collin, Torkel Öste fastighetskonsulter och markingenjör Per Seigerlund, Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2018-06-12

Anders Rahnberg
planchef

Christian Björkman
fysisk planerare
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Del av Västerhejde Annex 1:1 (skifte 2)
Plankarta

Beslutsdatum

GRANSKNINGSHANDLING
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-06-12

Antagande

Laga kraft

(A1-format)

Anders Rahnberg
planchef

Christian Björkman
fysisk planerare

Instans

Västerhejde Annex 1:1, del av
PM Vatten

Sammanställning 2017-11-20

)

Gotlandsbrunnar AB

Provpumpning av befintlig vattenbrunn Västerhejde Annex 1:1

Visby 2017-09-15
Provpumpningsprotokoll
Uppdragsgivare Arkitektur&Film Carin Johanson AB

Brunnens djup 30 meter. Vattennivå vid start 21 meter
under markytan. Pumpning med ca 1 200 lit/tim.
Stabil vattennivå vid pumpning 22,4 meter.

Start

pumpning 2017-08-25 kl 12,00 Mätarställning 1708
11
11
11
kl 16,00
"
1713 = S000lit
Stopp
"
" 26 Kl 10,30
"
1735= 22000lit
11
Start
"
27 Kl 20,00
"
"
Stopp
"
" 28 Kl 08,30
"
1750= 15000Lit
Vattenanalys till Las.Region Gotland 28/8
42 000 Lit
Totalt ca

Gotlandsbrunnar AB
Lyegatan 30

@i~
070 3463209

Sida 1 / 2

-~Region

Rapport utfärdad av
LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland
Vattenlab
621 84 Visby

ffif Gotland

Hälso- och sjukvårdsf&vaNnlngen
LaboratorteMedlelnskt Centrum Gotland

)

Gotlandsbrunnar AB

Provnr:
DE0005430-00
Provplats:
Annex 1 :1 Västerhjde
Provplatskod:
1 :1ANNE1
Provtyp:
Dricksvatten enskild
Provt. datum/tid: 20170828-0800
Provtagare:
Göran Härlin
Mott. datum/tid: 20170828-0922
Debiteras:

Lyegatan 30
621 43 Visby

Mätosäkerhet

Metod
Uppgifter från följesedel och ankomst
Ansättningsdatum
• Information från följesedel
* Temperatur vid provtagning
• Temperatur vid ankomst
Kemiska analyser utförda av Eurofins
c Fosfat
c Fosfatfosfor
cJärn (end. surgjord)
c Mangan (end. surgjort)
c Koppar (end surgjort)
Kemiska analyser
Lukt styrka 20°C
Lukt art 20°C
Turbiditet
Färg (41 0 nm)
pH
Temperatur vid pH-mätning
Alkalinitet
Konduktivitet
CODMn, Kemisk syreförbrukning
Nitrit
Nitritkväve
Ammonium
Ammoniumkväve
Natrium
Kalium
Kalcium
Magnesium
Totalhårdhet
Totalhårdhet(Ca)
Fluorid
Klorid
Nitrat
Nitratkväve
Sulfat
Mikrobiologiska analyser
Koliforma bakterier (Colilert)
E.coli (Colilert)
Odlingsbara Mikroorganismer 3 dygn 22°C

170828
se kom

8.o ·c
7.7 ·c

<0.020
-----0.0026
-----0.0013

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

SS-EN
SS-EN
SS-EN
SS-EN
SS-EN

Ingen
Ingen
0.21 FNU
<5 mg Pt/L

7.4
22 ·c
360 mg HCO3/L
59.2 mS/m
2.2 mg O2/L
<0.05 mg/L
<0.015 mg/L
<0.05 mg/L
<0.039 mg/L
6.4 mg/L
<1.0 mg/L
98 mg/L
17 mg/L
17.6dH
126 mg/L
0.10 mg/L
12 mg/L
0.98 mg/L
0.22 mg/L
24 mg/L
0

<1 cfu/100mL
<1 cfu/100mL
85 cfu/mL

ISO 6878:2005/Kone
ISO 6878:2005/Kone
ISO 17294-2 utg 1 mod
ISO 17294-2 utg 1 mod
ISO 17294-2 utg 1 mod

Fd. SLV 1990-01-01 , metod 1
Fd. SLV 1990-01-01 , metod 1
ISO 7027, 1999
SS-EN ISO 7887 Metod C
SS-EN ISO 10523:2012
SS-EN ISO 10523:2012
SS-EN ISO 9963-2 , utg. 1
SS-EN 27 888-1 (tempkompens)
F.d. SS 028118-1
Dr Lange LCK 341
Beräkning från Nitrit
Dr Lange LCK 304
Beräkning från Ammonium
SS EN ISO 14911
SS EN ISO 14911
SS EN ISO 14911
SS EN ISO 14911
Beräkning från Ca + Mg
Beräkning från Ca + Mg
SS EN ISO 10304-1:2009
SS EN ISO 10304-1 :2009
SS EN ISO 10304-1:2009
Beräkning från Nitrat
SS EN ISO 10304-1 :2009

30%
30%
20 %
30 %
25 %

15 %
15 %
7%
10 %
10 %
14 %
10 %
10 %
8%
8%
6%
9%
6%
6%
10 %
10 %
8%
6%
7%
7%
7%

SS-EN ISO 9308-2:2014
SS-EN ISO 9308-2:2014
SS-EN ISO 6222, utg. 1

* Ingår ej i ackrediteringen

Bedömt enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning

Tjänligt med anmärkning

Ur teknisk synvinkel: Tjänligt med anmärkning avseende
Totalhårdhet (~15°dH)

Teckenför1<1aring:
RSD : Relativ analysosäkerhet
<
: Mindre än

e.p
e.m

:Ej påvisad
:Ej mätbar

Tel: 0498-268054
fax: 0498-248544

>
: Större än
D Analyserna ackrediterade hos underleverantör
Mätosäkerhetsvärden för mikrobiologiska parametrar kan erhållas från laboratoriet vid begäran.
Provresultaten gäller endast för deVde undersökta proveVproverna.
Denna rapport får endast återges i sin helhet. om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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Rapport utfärdad av
LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland
Vattenlab
621 84 Visby

fflr Gotland

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
LaboratolieMediclnskt Centrum Gotland

)

Provnr:
DE0005430-00
Provplats:
Annex 1 :1 Västerhj de
Provplatskod:
1 :1ANNE1
Provtyp:
Dricksvatten enskild
Provt. datum/tid: 20170828-0800
Provtagare:
Göran Härlin
Mott. datum/tid: 20170828-0922
Debiteras:

Gotlandsbrunnar AB
Lyegatan 30
621 43 Visby

Bedömt enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning

Tjänligt med anmärkning

Hårdhet beror av Kalcium och Magnesiumjoner. Risk för
utfällning i ledningar, kärt och andra fastighetsinstallationer, särskilt vid uppvärmning . Risk för skador på
textilier vid tvätt.
Information från följesedel: Provet taget i provpump i brunn före avhärdare.
Fosfatfosfor: <0,0050 mg/L
Mangan (end. surgjort): <0,00020 mg/L

Visby 2017-09-1 4

Kopia till

Teckenförklaring:
RSD : Relativ analysosäkerhet
<
: Mindre än

e.p
e.m

:Ej påvisad
:Ej mätbar

Tel: 0498-268054
fax: 0498-248544

>
: Större än
tl Analyserna ackrediterade hos underleverantör
Mätosäkerhetsvärden för mikrobiologiska parametrar kan erhållas från laboratoriet vid begäran.
Provresultaten gäller endast för deVde undersökta proveVproverna.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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MEDDELANDE
Datum
2017-06-07

Länsstyrelsen
GOTLANDS LAN

Markus Ekeroth
Miljö- och vattenenheten
010-2239343

1(3)
Dnr
535-1732-2017

Carin Johansson

Angående planerad grundvattenbortledning på fastigheten
Västerhejde Annex 1:1
Bedömning
Länsstyrelsen, i egenskap av tillsynsmyndighet för vattenverksamhet enligt 11
kapitlet miljöbalken, bedömer utifrån de uppgifter som har presenterats att den
planerade verksamheten inte är av en sådan art att tillstånd behöver sökas hos
Mark- och miljödomstolen.
Denna bedömning har ingen rättslig verkan och fråntar inte verksamhetsutövaren
ansvaret att avgöra om tillstånd skall sökas för vattenverksamheten eller inte.

Bakgrund
Länsstyrelsen har fått en förfrågan om det planerade vattenuttaget på fastigheten
Västerhejde Annex 1:1 kan omfattas av tillståndsplikt enligt 11kap. Miljöbalken
(MB) vattenverksamhet.
Planen omfattar 10 fastigheter och sökanden har brunnsprotokoll från en borrad
brunn. Enligt brunnsprotokollet har en blåsning utförts och den momentana
vattentillgången bedömts till cirka 6000l/h. Den föreslagna planen ligger inom ett
område som Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) bedömt ha relativt goda
förutsättningar för grundvattenuttag.
Enligt redovisat kemiskt vattenprov är kloridhalten på 24mg/l.

Lagstiftning
Bortledande av grundvatten, d.v.s. vattenuttag av grundvatten, är enligt 11 kapitlet
2 § miljöbalken (MB) vattenverksamhet. Normalt krävs tillstånd från Mark- och
miljödomstolen för att bedriva vattenverksamhet. Enligt 11 kapitlet 11 § MB
krävs inte tillstånd för vattentäkt för en- eller tvåfamiljsfastighets
husbehovsförbrukning. Enligt 11 kap 12 § MB behövs inte heller tillstånd om det
är uppenbart att varken enskilda eller allmänna intressen skadas genom
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.

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

Meddelande

2017-06-07

Dnr 535-1732-2017
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När det gäller att bedöma om enskilda eller allmänna intressen kan skadas är det
den som utför vattenverksamheten som har bevisbördan och avgör om tillstånd
behöver sökas. Detta innebär att om någon i efterhand påstår att
vattenverksamheten skadat allmänna eller enskilda intressen så är det den som
utfört verksamheten som måste bevisa att så inte är fallet om man inte har tillstånd
till verksamheten.

Länsstyrelsens överväganden
Fastigheten ligger inom Visby vattenskyddsområde vars kommande föreskrifter
bland annat berör tillståndsplikt för nyanläggning av dricksvattenbrunn. Region
Gotland bör kontaktas om fler brunnar avses anläggas.
Är vattenmängderna som förbrukas i brunnen över 10 m3/dygn omfattas
anläggningen av vattenförvaltningens krav, samtidigt som det är en
livsmedelsanläggning som skall anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden
(Region Gotland).

Markus Ekeroth
Miljöhandläggare

Dnr BN 2015/6226

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för Västerhejde Annex 1:1, del av Region Gotland
Planförslaget har under tiden 2018-01-12 – 2018-02-02 varit ute på samråd enligt 5:e kapitlet, 20 §,
plan- och bygglagen. Inkomna yttranden finns tillgängliga på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Med anledning av inkomna synpunkter har planförslaget reviderats i vissa avseenden. Nedanstående
ändringar och bemötanden ligger till grund för utställningsförslaget.

ÄNDRINGAR AV FÖRSLAGET EFTER SAMRÅDET
•

Planbeskrivningen kompletteras med ett ställningstagande om att redovisad vattenmängd är
tillräcklig för den planerade bebyggelse och att denna överensstämmer med Region Gotlands
riktlinjer för enskild vattenförsörjning vid nyetablering.

•

Planbeskrivningens redogörelse utvecklas avseende omhändertagande av dagvatten samt om
det föreligger behov av rening av planområdets dagvatten. En planbestämmelse har tillförts,
vilken anger att takmaterial inte får vara zink eller koppar.

•

Planbeskrivningen kompletteras med en motivering av ställningstagandet att genomförandet
av detaljplanen inte kommer att medföra att några miljökvalitetsnormer överskrids.

•

Planbeskrivningen kompletteras med information att om man vid markarbeten eller liknande
påträffar förorening i mark eller vatten skall tillsynsmyndigheten underrättas enligt 10 kap 11
§ miljöbalken.

•

Planbeskrivningen kompletteras med ett mer konkret ställningstagande till huruvida området
ur tillgänglighetsperspektiv uppfyller krav för att beakta barn- och jämställdhetsperspektiv.

•

Planbeskrivningen utvecklas med avseende på effektiv energianvändning och användning av
förnybar energi såsom solceller och solfångare.

•

Planbeskrivningen kompletteras med ett resonemang kring hållbar transportinfrastruktur, hur
befintlig infrastruktur underlättar planområdets kontakter med Visborgsområdet och att trygga
gång- och cykelförbindelser kring Visbys angöringsvägar kommer att utredas då den fördjupade översiktsplanen för Visby ska uppdateras. Då kommer även frågan om väg 562 ska förses med gång- och cykelväg att belysas.

•

Planbeskrivning och plankarta justeras i enlighet med Lantmäteriets framförda synpunkter angående gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter och samfällighetsförening.

•

Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras så att det framgår att ledningsnät ska anläggas enligt Teknisk handbok VA; Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar
för VA-system.

•

Plankartan kompletteras med bestämmelse ”Gästhus får ej förses med kök”.

•

Utöver redovisade justeringar har redaktionella justeringar genomförts i planhandlingarna.
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Statliga och kommunala nämnder och styrelser m fl
Länsstyrelsen, 2018-01-31
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget i huvudsak är förenligt med Länsstyrelsens prövningsgrunder,
men anser att planhandlingarna i vissa delar behöver kompletteras.
Dels krävs ett ställningstagande kring huruvida den redovisade vattenmängden är tillräcklig för den
planerade bebyggelse och att denna överensstämmer med Region Gotlands riktlinjer för enskild vattenförsörjning vid nyetablering.
Dessutom krävs en redogörelse kring omhändertagandet av dagvatten samt huruvida det föreligger
behov av rening av planområdets dagvatten.
Vidare ställs krav på en motivering av ställningstagandet att genomförandet av detaljplanen inte
kommer att medföra att några miljökvalitetsnormer överskrids.
Länssstyrelsen anser att planerad bebyggelse utgör komplettering till befintlig bebyggelse och därför
inte fungerar avhållande samt att hänsyn tagits till friluftslivets intressen. Länsstyrelsen bedömer därför att planläggningen inte kan anses medföra påtaglig skada på riksintresset. Planområdet omfattas i
övrigt inte av några riksintressen.
Detaljplanen har tagit hänsyn till genomförd naturvärdesinventering och arkeologisk undersökning,
varför länsstyrelsen inte har något att erinra kring dessa frågor.
Vidare anser länssstyrelsen att Region Gotland bör ta konkretare ställning till huruvida området ur
tillgänglighetsperspektiv uppfyller krav för att beakta barn- och jämställdhetsperspektiv.
I planarbetet bör frågor om effektiv energianvändning beaktas. Detaljplanen bör möjliggöra användning av förnybar energi såsom solceller och solfångare. Behov av planbestämmelser för detta bör
övervägas - höjdbestämmelse, reglering av takvinkel och avstånd mellan byggnader.
Inga potentiella förorenade markområdet finns registrerade inom planområdet eller i dess närhet. Om
man vid markarbeten eller liknande påträffar förorening i mark eller vatten skall tillsynsmyndigheten
underrättas enligt 10 kap 11 § miljöbalken.
Avseende trafikfrågor – se svar på Trafikverkets yttrande nedan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planbeskrivningen kompletteras med ett ställningstagande om att redovisad vattenmängd är tillräcklig
för den planerade bebyggelse och att denna överensstämmer med Region Gotlands riktlinjer för enskild vattenförsörjning vid nyetablering.
Planbeskrivningens redogörelse utvecklas avseende omhändertagande av dagvatten samt om det
föreligger behov av rening av planområdets dagvatten. En planbestämmelse har tillförts, vilken anger
att takmaterial inte får vara zink eller koppar.
Planbeskrivningen kompletteras med en motivering av ställningstagandet att genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra att några miljökvalitetsnormer överskrids.
Planbeskrivningen kompletteras med information att om man vid markarbeten eller liknande påträffar
förorening i mark eller vatten skall tillsynsmyndigheten underrättas enligt 10 kap 11 § miljöbalken.
Planbeskrivningen kompletteras med ett mer konkret ställningstagande till huruvida området ur tillgänglighetsperspektiv uppfyller krav för att beakta barn- och jämställdhetsperspektiv.
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Planbeskrivningen utvecklas med avseende på effektiv energianvändning och användning av förnybar
energi såsom solceller och solfångare.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har övervägt om ytterligare planbestämmelser erfordras för att förenkla etablering av förnybar energi såsom solceller och solfångare. Förvaltningen anser att planbestämmelserna, som reglerar att huvudbyggnaders takform ska vara sadeltak, högsta totalhöjd och
tomtarealer är tillräckliga bestämmelser för att underlätta användning av förnybar energi i området.
Dessutom pågår en översyn av PBL, där lagstiftaren utreder om solfångare och solceller ska omfattas
av undantag för bygglovsplikt.
Trafikverket, 2018-01-25
Trafikverket anser generellt att nya bostäder och verksamheter ska lokaliseras till områden med god
tillgänglighet till kollektivtrafik samt att trygga och säkra gång- och cykelförbindelser ska finnas till
viktiga målpunkter såsom skolor och busshållplatser.
Placeringen av den aktuella bebyggelsen uppfyller inte dessa mål, utan området kommer i hög grad
att bli bilberoende. Ett resonemang om hållbarhet avseende transportinfratrukturen och hur den aktuella detaljplanen förhåller sig till detta saknas i planbeskrivningen. Även om trafikflödet är relativt lågt
har befintlig trafikmiljö brister vad gäller trafiksäkerhet vilket måste beaktas. En utökad randbebyggelse kring väg 562 ökar vägens barriäreffekt och förstärker brister i trafikmiljön. Inga förslag kring
nya gång- och cykelvägar eller busslinjer presenteras i planhandlingarna varför Trafikverket ställer sig
tveksam till detaljplanens lämplighet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Detaljplanen är en komplettering till befintlig bebyggelse. En busshållplats för pendeltrafik finns längs
väg 562 strax väster om planområdet.
En befintlig gångstig från området och norrut ska justeras och kan nyttjas för säker gång- och cykelförbindelse på en sträcka mot Visborgsområdet norr om planområdet. Ett utvecklingsarbete pågår för
Visborgsområdet, vars infrastruktur redan i dag ansluter söderut mot väg 562. Målpunkter i Visborgsområdet, såsom skola, friluftsområde och idrottsanläggningar är därmed lätt tillgängliga. En förtydligande karta har tillförts planbeskrivningen.
Planbeskrivningen kompletteras med ett resonemang kring hållbar transportinfrastruktur, hur befintlig
infrastruktur underlättar planområdets kontakter med Visborgsområdet och att trygga gång- och cykelförbindelser kring Visbys angöringsvägar kommer att utredas då den fördjupade översiktsplanen för
Visby ska uppdateras. Då kommer även frågan om väg 562 ska förses med gång- och cykelväg att
belysas.
Lantmäteriet, 2018-01-30
Lantmäteriet framför synpunkter som berör Lantmäteriets kommande arbete, bl a angående befintliga
vägservitut, eventuella ledningsrätter och bildande av samfällighetsförening för förvaltning av gemensamhetsanläggningar inom detaljplanen. Planbeskrivningen behöver kompletteras med dessa synpunkter.
Vidare framförs förslag på förbättringar av plankartan med ytterligare fastighetsbeteckning och servitut.
Prickmark inom tomtplats 6 mot naturmark föreslås av utgå, då den endast förekommer mot naturmark på denna fastighet.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planbeskrivning och plankarta justeras i enlighet med Lantmäteriets framförda synpunkter.
Prickmark inom tomtplats 6 mot naturmarken medger en lämplig avrundning av bebyggelseområdet.

Gotlands Elnät AB, 2018-01-15
Inga erinringar mot planförslaget.

Skanova, 2018-01-16
Inga erinringar mot planförslaget.

Tekniska nämnden, 2018-05-30
Tekniska nämnden har beslutat att föreslå byggnadsnämnden att VA-ledningar ska utföra enligt Teknisk handbok VA; Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system, vilket
ska stå i genomförandebeskrivning och regleras i exploateringsavtal.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras så att det framgår att ledningsnät ska anläggas
enligt ”Teknisk handbok VA; Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VAsystem”, för att möjliggöra framtida anslutning till regionens förbindelsepunkt för vatten och avlopp.
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden, 2018-03-20
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan och lämnar samtidigt synpunkter och
förtydliganden, vilka förslaget bör kompletteras med. Synpunkterna avser förtydliganden angående
gällande föreskrifter avseende sekundär skyddszon för Visby vattenskyddsområde, antal avlopp inom
planområdet samt vatten och avloppsförutsättningar. Frågan om antalet hushåll inom området och om
gästhus får innehålla kök aktualiseras.
Ett tydliggörande för hur omhändertagande av dagvatten ska utformas efterlyses, liksom om behov
finns för ytterligare rening av detta.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planbeskrivningens redogörelse utvecklas avseende omhändertagande av dagvatten samt om det
föreligger behov av rening. En planbestämmelse har tillförts, vilken anger att takmaterial inte får vara
zink eller koppar. För att begränsa antalet hushåll inom planområdet reglerar en särskild planbestämmelse att gästhus inte får förses med kök.
Räddningstjänsten, 2018-01-26
Ur räddningstjänstsynpunkt finns inget att erinra mot förslaget.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 2018-01-15
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen väljer att inte svara.

Markägare/boende/föreningar
Magnus Svensson, Västerhejde Törnerska hagen 2:2, 2018-02-02
I yttrandet framgår att fastighetsägaren inte motsätter sig den planerade bebyggelse. Dock framhålls
ett krav på att utsläpp av avlopp- och dagvatten ska ske utan att dricksvatten i området och dess
närhet förstörs, eftersom det är ett sekundärt vattenskyddsområde för Visby.
Dessutom lyfts frågan om eventuellt förbud mot bekämpningsmedel.
Två frågor önskas besvarade; Hur kommer avlopp och dagvatten att lösas?
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planhandlingarna kompletteras med förtydliganden av hur avlopp och dagvatten ska lösas inom området. Se även svar nedan.
Ingrid Steneljung, Västerhejde Gåshagen 1:1, 2018-03-31 (m fl - ej sakägare)
I yttrande framställs oro för hur avloppet ska utföras inom planområdet och för vilka konsekvenser
planerat vattenuttag kan skapa i närområdet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

I planhandlingarna, vilka förtydligats, framgår att särskilda skyddsåtgärdet för att minimera risk för
förorening av mark och grundvatten ska genomföras. Det är bl a förbjudet att släppa ut WC-vatten.
En gemensam avloppsanläggning med ett minireningsverk som tar hand om BDT-vatten ska anläggas.
WC-vatten ska tas omhand i slutna tankar.
En godtagbar vattenredovisning, vars kapacitet och kvalitet överensstämmer med ”Byggnadsnämndens riktlinjer för hantering av enskild vattenförsörjning vid nyetablering 2008-04-09”, har bifogats
detaljplanen. Denna har godtagits av såväl Miljö- och hälsoskyddsnämnden som Länsstyrelsen.
I ngrid Norrby, Västerhejde Hunnestorp 1:4, 2018-04-06
I yttrande framställs, i likhet med yttrande från Ingrid Steneljung ovan, oro för hur avloppet ska utföras inom planområdet och för vilka konsekvenser planerat vattenuttag kan skapa i närområdet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Se svar ovan, liksom de kompletterade planhandlingarna.

Visby den 12 juni 2018

Christian Björkman
Fysisk planerare

:

Anders Rahnberg
Planchef

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enhet Plan

Ärendenr. 2015/6226
Handlingstyp Kungörelse
Datum 23 juli 2018

Kungörelse
Förslag till detaljplan för Västerhejde Annex 1:1, del av, Region
Gotland

Ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet, daterat 12 juni 2018, har
upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Byggnadsnämnden har i beslut 21 juni 2018 § 155 uppdragit åt
Samhällsbyggnadsförvaltningen att ställa ut planförslaget för granskning, enligt
kap 4 §§ XX Plan och Bygglagen (SFS 2010:900).

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att komplettera befintlig bebyggelsegrupp med ytterligare tomter för bostäder. Förslaget omfattar 9 tomter
placerade kring befintlig väg och en tillkommande vägslinga. För att tillvarata
skogskaraktären och skapa ett attraktivt område föreslås tomtplatserna vara minst 2
000 m2. Den valda bebyggelsestrukturen innebär att tomtplatserna omges av
naturmark och att befintlig tallskog inramar respektive tomt. Stigar genom området
säkerställs. Varje fastighet föreslås få en begränsad byggrätt med möjlighet att
uppföra en huvudbyggnad och komplementbyggnader. Bebyggelsen ska utformas så
att den integreras i skogsmiljön och gärna förses med förnyelsebar energi såsom
solceller eller solfångare.

Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med utökat planförfarande då
samhällsbyggnadsförvaltningen anser att:


Förslaget står i strid med översiktsplanen som anger odlad mark samt är
av i övrigt stor betydelse eftersom planområdet är förlagt inom Visbys
sekundära vattenskyddsområde.

Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland den 9
december 2015, BN § 229.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Nämnd eller förvaltningsnamn
Region Gotland

Planhandlingar finns tillgängliga i Rådhuset, Region Gotlands entré,
Visborgsallén 19 i Visby fr o m 24 juli 2018 t o m 28 aug 2018. Handlingar
finns även tillgängliga på www.gotland.se/detaljplan
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till
Byggnadsnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-bn@gotland.se, senast
den 28 augusti 2018. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (BN
2015/6226).
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst,
bostadsrättshavare eller annan inneboende som berörs.
Den som inte senaste under granskningstiden har lämnat någon skriftlig
synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta
detaljplanen.
Följande samfälligheter/servitut berörs:
Sv 09-VÄE-843.1, VÄSTERHEJDE SIGRAJVS 1:6, Väg, 6 m brett område
Sv 09-VÄE-565.2, VÄSTERHEJDE NUNNESIKEN 1:5, Väg
Sv 09-VÄE-208.1, VÄSTERHEJDE SIGRAJVS 1:4, Väg
Serv 1, OTHEM CEMENTEN 3, GEAB - Kraftledningar och utrymme (4 m
bredd i skogsmark, 1 m bredd i övrig mark), Ärendenr: D-2015-00439945
Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning
När tiden för granskning har gått ut kommer vi att redovisa inkomna
synpunkter för byggnadsnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av
ärendet.
Har du några frågor är du välkommen att ringa Christian Björkman, Fysisk
planerare, tfn 0498-269064.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Med vänliga hälsningar

Christian Björkman, Fysisk planerare

Till planförslaget hör följande handlingar:
- Plan- och genomförandebeskrivning
- Plankarta
- Illustrationskarta
- Arkeologisk utredning
- Naturvärdes- och svampinventering
Vattenutredning, PM vatten
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2541
11 januari 2019

Per Seigerlund

Tekniska nämnden

BN Remiss - Begäran om yttrande över granskning av
detaljplan för Vamlingbo Austre 1:9 m.fl., del av
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå för byggnadsnämnden att:


genomförandekalkylen ska uppdateras för att Region Gotlands krav på
standard avseende gator och VA-anläggningar ska kunna uppnås



bredden på lokalgatan ska vara minst 3,5 meter



de västra 315 metrarna av gatan ska tas bort ur detaljplanen



en vändplan ska anläggas i planområdets västra del



det bör framgå av planbeskrivningens avsnitt Teknisk försörjning/Vatten att det
inte är möjligt att ansluta till det regionala vattenledningsnätet.



sista stycket i planbeskrivningens avsnitt Teknisk försörjning/Avlopp handlar om
dagvatten och bör flyttas till avsnittet Dagvatten.

Sammanfattning

Ifrågavarande detaljplaneförslag har tidigare överlämnats för samråd och ställs nu ut
för granskning.
Planområdet utgörs av exploateringsfastigheten Vamlingbo 1:9, ca 9 km söder om
Burgsvik. Fastigheterna är i privat ägo och omfattar ca 6,4 ha. Detaljplanens syfte är
att skapa åtta fastigheter för bostadsändamål. Inom planområdet ingår även två
befintliga fastigheter vilka genom detaljplaneförslaget ges rätt till kompletterande
bebyggelse och utökad tomtmark.
Regionen är inte huvudman för den allmänna platsmarken som utgörs av lokalgata
och natur. Exploatören ansvarar för genomförandet av planen.
Angöring till planområdet sker via enskild väg. Befintlig väg inom
detaljplaneområdet, ca 340 meter, ska byggas om eftersom nuvarande bredd och
standard inte är tillräckligt för tyngre fordons framkomst. Till detta kommer även
anläggande av ca 420 meter ny väg. Parkering sker på tomtmark.
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VA löses med enskild anläggning inom planområdet. Gemensam
infiltrationsanläggning anläggs för BDT-vattnet och toalettvattnet samlas i slutna
tankar.
Dagvattnet tas om hand lokalt.
För lokalgata, naturmark och vatten- och avloppsanläggning ska
gemensamhetsanläggningar bildas vilka ska förvaltas av en samfällighetsförening.
Sophämtning och slamtömning sker genom regionens försorg.
För att reglera exploatörens åtaganden ska exploateringsavtal upprättas innan
antagande av detaljplanen.
Sedan samrådet har planbeskrivningens avsnitt om gatunätet och vatten och avlopp
utökats. Bland annat har dagvatten, gemensamhetsanläggningar och
fastighetskonsekvensbeskrivning fått egna avsnitt.

.

Bedömning

Tekniska nämndens yttrande rörande behov av mötesplatser, vändplan för sopbilar,
genomförandekalkyl och förtydligande rörande gemensamhetsanläggningar för VA
och allmän platsmark har beaktats.
Lokalgatans körbana har sedan samrådet minskat från 3,5 meter till 3,1 meter. Detta
innebär att två personbilar inte kommer att kunna mötas. Förvaltningens bedömning
är den att körbanebredden ska vara åtminstone 3,5 meter.
Totalkostnaderna för detaljplanens genomförande beräknas till ca 2 Mkr vilket
sannolikt är för lågt räknat. Med den standard som regionen kräver torde enbart
kostnaderna för anläggande av lokalgata och VA-ledningar som lägst uppgå till 2,2
Mkr. Till det kommer kostnader för anläggande av infiltrationsanläggning, pumpar,
detaljplanekostnader, konsultarvoden, fastighetsbildningskostnader mm.
Den långa gatusträckningen i förhållande till det antal tomter som skapas medför
onödigt höga exploateringskostnader. Gatulängden kan minskas med drygt 40% om
den västra delen av gatan tas bort ur detaljplanen och en vändplan anläggs i
planområdets västra del.
Det framgår av genomförandebeskrivningens avsnitt Teknisk försörjning/Avlopp att det
inte är möjligt att ansluta avloppet till det regionala VA-nätet. Det bör framgå även
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av avsnittet Teknisk försörjning/Vatten att anslutning till det regionala
vattenledningsnätet inte är möjligt.
Sista stycket i avsnittet Teknisk försörjning/Avlopp handlar om dagvatten och bör flyttas
till avsnittet Dagvatten.
Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan för Vamlingbo Austre 1:9 m.fl., del av, BN 2011/677, inkom
2018-09-27
Tjänsteskrivelse 2019-01-11

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Byggnadsnämnden
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Sammanfattning
Inför planerad byggnation på fastigheten Austre 1:9 i Vamlingbo socken, har en arkeologisk
utredning utförts. Utredningen har bestått av en genomgång av äldre kart- och källmaterial samt en
fältinventering. Kartmaterialet visar att området har utgjorts av utmark under 1700- och större delen
av 1800-talet. Vid tiden för laga skiftet finns uppgifter om att det funnits ett torpbebyggelse med en
tillhörande bit åker och äng. Laserdatan, och senare fältinventeringen har hittat spår av röjda
åkerytor och hopsamlad röjningssten vilket bör härröra från denna tid. Några spår efter äldre
lämningar har inte kunna påvisas.
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Arbetsföretaget och utredningsområdet
Nämnda utredning har bestått i att studera kart- och källmaterial samt genomföra en fältinventering på
fastigheten Austre 1:9 i Vamlingbo, för att få en bild av kulturlandskapets utveckling på platsen och om det
funnits spår av några hittills okända kulturlämningar, som kunde utgöra hinder för byggnation på fastigheten.
Utredningen har omfattat en genomgång av äldre lantmäteriakter, såsom Skattläggningskartan från 1753 och
Laga Skifteskartan från 1876. Området finns inte med på Storskifteskartan. Laserdata från Lantmäteriet har
också studerats liksom Fornminnesregistret och Historiska Museets databas över lösfynd. Avslutningsvis
gjordes den 15 december en fältinventering på platsen.
Syfte och ambitionsnivå
Syftet med den arkeologiska utredningen har varit att genom en genomgång av källmaterialet få en
sammansatt bild av kulturlandskapets utveckling i området vilket sedan har utgjort ett nödvändigt underlag
inför fältkontrollen. Sammantaget ska utredningen nå ett resultat som ska utgöra ett fullgott underlag för
bedömningen av en eventuell fornlämnings- eller kulturlämningssituation inför eventuellt fortsatta
antikvariska åtgärder.

Fig 1. Fornlämningsöversikt över utredningsområdet runt Austre 1:9 som är markerat med blått.

Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö
Utredningsområdet är beläget i Vamlingbo på Gotlands sydligaste del, i ett flackt relativt öppet landskap.
Vamlingbo socken hyser en mängd fornlämningar, men det finns inga registrerade fornlämningar inom eller i
direkt anslutning till den aktuella fastigheten. I dess närmaste omgivningar finns två fornlämningar
registrerade och det finns dessutom uppgifter om två påträffade lösfynd, d v s fynd som påträffats utanför sitt
ursprungliga sammanhang.
Sydväst om fastigheten ligger RAÄ Vamlingbo 71:1, en tjärdal. Den ligger på tallbeväxt grusmark längs en
svag åsrygg och är rund, ca 12 meter i diameter och övertorvad med enstaka kalk- och gråstenar. Den har
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blivit delvis skadad i den NO delen på grund av grustäkt. Enligt en muntlig uppgift ska militären ha haft
”något” på platsen.
Nordost om fastigheten finns RAÄ Vamlingbo 12:1, spår efter en förhistorisk bosättning i form av en
husgrund, med en storlek av ca 20x9 meter. Dess vallar är 2-2,5 meter breda och 0,2-0,4 meter höga
uppbyggda av jord och stora gråstenar. Den västra kortsidan saknas.
Historiska Muséets källor anger att två lösfynd, d v s arkeologiska föremål påträffade utanför sitt sammanhang,
har gjorts i området. Det första är fyndet av ett djurhuvudformat spänne, som gjordes i samband med
dikesgrävningar under senare delen av 1800-talet. Dessa smycken brukar vanligtvis dateras till vikingatid d v s
ca 800-1050 e Kr. Det andra fyndet är en fyrsidig koppargöt som påträffades invid en stenvast 1932. Fyndet
har inte daterats närmare men bör ha ett ursprung i senare tid. Den exakta positionen för de två fynden är
mycket osäker.

Fig 2. Utdrag från kartan över Laga Skiftet 1876. Dagens åker återfinns på kartan och i stort sett med samma
utsträckning. Vi ser spår av liten bebyggelse markerat med rött. Två av husen ligger på kartan i stort sett exakt där
dagens bebyggelse finns, medan byggnaden som legat längre österut har legat i där dagens åker finns och har
sannolikt rivits och försvunnit i samband med odling.

Vad säger kartmaterialet?
Området finns med Skattläggningskartan från 1753 och det framgår att är en allmänning under 1700 talet och
tillhör gården Austre. Från denna tid finns ingen mer information att hitta. På kartan är området markerat som
”område utan skog” fast det är inritat som skog. Det indikerar att området består av ganska obrukbar utmark.
Området går inte att hitta på Storskifteskartan men under Lagaskiftet har det dykt upp ett litet torp, lite åker
och lite äng (se fig 2). Området kallas då Brunnstäder. Kanske för att marken vid detta tillfälle tillhörde en gård
som heter Brunns eller för att det fanns en brunn på platsen. I senare skeden tillhör marken återigen Austre.
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I laserdatan kan man skönja tillstymmelse till röjda åkerytor, alltså ytor som rensats från sten. Dessa ytor
härstammar troligtvis från sent 1800-tal då torpbebyggelse kommer och viss uppodling sker. Mitt i området
går en markant höjdrygg där dagens bebyggelse liksom den på 1800-talet är lokaliserad. Genomgången av
laserdatan har inte kunnat påvisa några förmodade fornlämningar eller andra antikvariska spår (se fig 3).

Fig 3. På laserdatan så ser man tydligt den höjdrygg som går genom utredningsområdet i nästan rak N-S riktning.
Dagens bebyggelse är markerad med vitt och vägar med rött. Bilden visar inga formationer som skulle kunna indikera
fornlämningar.

Fältinventeringen
Fältinventeringen skedde den 15 december och bestod i att området undersöktes till fots i, med den östra
och västra fastighetsgränsen, parallella sökstråk. Inventeringen inleddes i det sydöstra hörnet öster om åkern.
Här finns spridda samlingar av gråsten, vissa överväxta, som bör utgöras av röjningssten (se fig 4). Längs
fastighetsgränsen i öster löper en vast, en ca 0,6-1,1 meter hög stenmur uppbyggd av gråstenar. Stenmuren
viker 90 grader och följer även den norra fastighetsgränsen, gentemot den uppodlade åkern i norr. Utanför
stenmuren löper grävda diken såväl längs den östra som norra gränsen. Den höjdrygg som syntes på
laserdatan, syns också mycket tydligt i landskapet. Höjdmässigt är skillnaden 1,5 upp till 2,0 meter mot den
lägre liggande skogsmarken i den östra delen. Uppe på höjdryggen så är är skogen glesare och den vetter
mot öppnare mark i väster, där såväl dagens som den äldre torpbebyggelsen legat.
Åkern som ligger i den södra delen av utredningsområdet, omges också av smala diken längs den västra och
norra delen. Längs den norra åkerkanten går en låg stenmur, ca 0,5 meter hög uppbyggd av gråsten. Det
finns också ett par mindre högar av röjningssten mellan stenmuren och åkerkanten.
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Fig 4. Röjningssten i den södra delen av utredningsområdet.

Fig 5. Den norra delen av fastigheten vetter mot uppodlad mark och omgärdas av en äldre stenmur och utanför den
ett dike.
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Resultat
Innan denna utredning initierades så var bilden att området inte hyste några registrerade fornlämningar.
Kartmaterialet visade att området utgjorts av förhållandevis obrukbar mark som odlades upp i ganska liten
skala först under 1800-talet och med ett tillhörande liten torpbebyggelse. Dagens bild är att fastigheten
huvudsakligen består av skogsmark, främst tall, och detta i huvudsak i den östra och norra delen. I söder finns
en åker och väster om denna, på en markerad höjdrygg, finns dagens bebyggelse liksom 1800-talets
torpbebyggelse som uppfördes på i stort sett samma plats.
Den planerade bebyggelsen är tänkt att lokaliseras till den norra och östra delen av fastigheten. Denna
utredning har visat att det inte finns några fornlämningar eller andra spår av antikvariskt intresse inom
fastigheten och den samlade bedömningen är därför att det inte finns några antikvariska hinder för
byggnation.

Administrativa uppgifter
Undersökare: Arendus AB
Vår beteckning: 2015:39
Projektledare: Christian Hoffman
Typ av undersökning: Arkeologisk utredning
Utförandetid fältkontroll: 15 december 2015
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Vamlingbo
Fastighet: Austre 1:9
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En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan en kommun, markägare och grannar. Den
reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde.
Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, parkmark, gator),
höjd på byggnader, storlek på byggnader, placering av byggnader, gång- och cykelvägar, ledningars
placeringar mm.
Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål
området är mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.
När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process reglerad i plan- och
bygglagen (PBL) med syfte att ge delaktighet för berörda, få fram så bra beslutsunderlag som
möjligt och för att förankra förslaget.
Nedan visas en illustration över planprocessen för planer som hanteras med normalförfarande
enligt PBL2010 (planer inledda mellan 2 maj 2011 t o m 31 dec 2014).
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HANDLINGAR
Till planförslaget hör följande handlingar:
• Planhandling
• Plankarta
• PM Hydrologi
• Arkeologisk undersökning
• Grundkarta
• Fastighetsförteckning
Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten detaljplan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000vxl
e-post: sbfplan@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
__________________________________________________________________________________
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Planen hanteras med normalförfarande enligt PBL 2010. Beslut om
planuppdrag för Vamlingbo Austre 1:9 m.fl. fattades av byggnadsnämnden i
Region Gotland 2011-06-22 §114.
Planens syfte och
huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att tillskapa 8 fastigheter för ny
bostadsbebyggelse inom fastigheten Vamlingbo Austre 1:9 i enlighet med
antaget planprogram för rubricerad fastighet. Planförslaget möjliggör för
boende både för permanent bruk och fritidsändamål. Förslaget säkerställer
att ytterligare bebyggelse kan tillskapas med omsorg om den goda
kulturmiljön. Syftet är också att skapa förutsättningar för ett miljömässigt
fullgott VA-system samt att säkerställa markutnyttjande och miljö kring de
redan befintliga fastigheterna inom planområdet. Områdets storlek och den
varierande naturmiljön medger relativt stora tomtfastigheter vilka placeras
och anpassas till den befintliga bebyggelsen som successivt vuxit fram
sedan tidigare. Planen har utformats med ambitionen att skapa ett område
med diskreta låga hus i natur där tillkommande bebyggelse utformas med
hänsyn till rådande natur- och kulturförutsättningar och med hög
arkitektonisk kvalitet.

Bedömning av miljöpåverkan

För detaljplaner ska kommunen bedöma om planens genomförande kan
antas innebära betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför
göras enligt 6 kap 11 § miljöbalken. Denna s k behovsbedömning ska göras
med hjälp av de kriterier som anges i bilaga 4 till MKB-förordningen.
Kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen handlar bl a om riskerna för
människors hälsa eller för miljön, det berörda områdets sårbarhet på grund
av t ex överskridande av miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller påverkan på
skyddad natur.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, i samband med samråd för
Planprogram för Austre 1:9 m fl, Vamlingbo. Region Gotland, BN 2013-0911 § 168, gjort bedömningen att planprogrammet inte kräver en
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att planen inte kommer att
medföra betydande miljöpåverkan, vad gäller landskapsbild, naturvärden,
friluftsliv samt trafik.
I yttrande daterat 2013-12-17 delar Länsstyrelsen Region Gotlands
bedömning men vill framhålla betydelsen av att VA-frågan bör ses i ett
större sammanhang. Länsstyrelsen menar att Region Gotland ännu inte
visat att VA-frågan kan lösas för de fastigheter som omfattas av
planprogrammet. Länsstyrelsen menar att ytterligare underlag ska tas fram
innan detaljplaneläggning sker (se detaljer under punkten Vatten och
avlopp) för att visa att VA går att lösa på ett långsiktigt hållbart sätt.
Region Gotland instämmer i Länsstyrelsens bedömning. I samband med
framtagande av planförslaget har en Vatten- och Avloppsutredning utförts
och bifogats planhandlingarna.
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4 (21)

Region Gotland
BN 2011/577

PLANBESKRIVNING
Vamlingbo Austre 1:9

GRANSKNING
2016-08-24
reviderad 2018-08-29
____________________________________________________________________________________________

PLANDATA
Lägesbestämning

Planområdet är beläget på södra Gotland, Storsudret, i Vamlingbo socken
Austre 1:9.

Areal

Planområdet omfattar ca 7 hektar.

Markägoförhållanden

Marken är i privat ägo

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen och
allmänna intressen

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB) jämte 4
kap 1 § Miljöbalken. Det innebär att det finns inskränkningar i
markutnyttjande. Åtgärder får inte innebära att Gotlands samlade natur- och
kulturvärden påtagligt skadas.
Turismen och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen ska
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller
andra ingrepp i miljön. Storsudret omfattas även av 4 kap 4 § MB vilket
innebär att fritidshus endast får uppföras om det sker i form av
komplettering av befintlig bebyggelse. Den föreslagna bebyggelsen utgör
en sådan komplettering som avses i 4 kap 4 § MB.
Området ingår i ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet, 3 kap 6
§ MB.
Området är även av riksintresse för försvarsmakten, samrådsområde.

Översiktliga planer

Översiktsplan för Gotland Bygg Gotland 2025, antagen av
Kommunfullmäktige den 14 juni 2010 §79, laga kraftvunnen den 15 juli
2010, aktualitetsförklarad av Regionfullmäktige den 26 juni 2014 §97, anger
planområdet som del av område med fördjupad översiktsplan som skall
förnyas och utvecklas under planperioden.

__________________________________________________________________________________
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Fördjupad översiktsplan för Storsudret och Burgsvik 2025, antagen av
Regionfullmäktige den 17 juni 2013 §59, laga kraftvunnen den 18 juli 2013
anger för området möjligheter till komplettering till befintlig bebyggelse samt
nyetablering. God åkermark skall undantas från bebyggelse.
Planförslaget bedöms följa den fördjupade översiktsplanens intentioner.
Planprogram

Området omfattas av Planprogram för Austre 1:9 m fl, Vamlingbo, Region
Gotland, godkänt av BN 2014-05-14 §126.
I planprogrammet anges bland annat att 7-8 tomter kan tillkomma inom
Austre 1:9 genom detaljplanering. Tomterna föreslås placerade i grupper
om 2-3 tomter avskilda med naturmark.
Planförslaget har utformats i enlighet med idéerna i planprogrammet.
Vattentillgång samt lösningar för vatten och avlopp redovisas i samband
med detaljplanen.

Detaljplaner

Området är inte tidigare planlagt.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Planområdet utgörs till stor del av skogsmark bestående av tallskog med
inslag av ek, lönn, ask och björk. Skogspartiet ligger i nära anslutning till
ängs- och åkermark samt till ett tidigare avverkat skogsparti under återväxt
vilket delvis består av sly. Naturen är småskalig och varierad med utblickar
mot öppnare marker. I anslutning till planområdet ligger ett antal befintliga
fritidshus.
Den nya bebyggelsen avses att inlemmas i skogsmarken i grupper om 2-3
tomter, avskilda med naturmark. Genom naturmarken löper stigar av och för
djurliv samt det rörliga friluftslivet.
Inom området finns ett antal stenmurar vilka omfattas av det generella
biotopskyddet och som skall bevaras. Åtgärder som kan skada biotopen är
tillståndspliktiga hos Länsstyrelsen.
Den åker som gränsar till planområdet bedöms ha betydelse för
landskapsbilden genom historisk konnotation, variation av naturtyper,
utblickar och goda ljusförhållanden.

Geotekniska
förhållanden

I samband med undersökningar av grundvattenförekomst inom planområdet
har markförutsättningarna undersökts med sondering på sex ställen. Inom
planområdet har tre provbrunnar grävts.
Inom planområdets västra, något högre belägna del består marken av ca 2
meter sand och under detta 0,7-1 meter med ett tätare lagrat skikt av sand
med enstaka mindre stenblock. Under detta finns en berggrund av kalksten
som sluttar mycket svagt åt sydost. Grundvattennivåerna ligger 1,5 till 2
meter under markytan.
I den lägre östra delen består marken av ett blockrikt sandlager av en
tjocklek på 0,8-1,4 meter ovan kalkstensberget.
Marken har stor genomsläpplighet av vatten och är samtidigt stabil och fast.
Marken bedöms som lämplig för grundläggning för småskalig
bostadsbebyggelse.

__________________________________________________________________________________
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Området avvattnas av de diken som ligger i de låga delarna mellan befintlig
åker och naturmark.
Radon

I översiktsplanen för Gotland 2010-2025 framgår att området har låg risk för
höga radonhalter. Karst kan förekomma, varför radonmätning erfordras.
Radonmätning ska genomföras i samband med bygglovsansökan. Då
området är låg-riskklassat ska byggnader uppföras med radonskyddad
konstruktion om ingen mätning utförs.

Fornlämningar

En arkeologisk undersökning har utförts av Arrendus AB, genom Christian
Hoffman under hösten 2015. Utredningen bestod i studier av kart- och
källmaterial samt genomförande av en fältinventering på fastigheten. Syftet
var att skapa en bild av kulturlandskapets utveckling på platsen samt finna
eventuella spår av hittills okända kulturlämningar som kunde utgöra hinder
för byggnation på fastigheten. Avslutningsvis gjordes den 15 december
samma år en fältinventering på platsen.
Utredningen visar att det inte finns några fornlämningar eller andra spår av
antikvariskt intresse. Utredningen gör bedömningen att det inte finns några
antikvariska hinder för byggnation.

Karta från skiftet 1876

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse

Det planerade området anknyter till ett redan befintligt fritidshusområde.
Byggnaderna är uppförda under olika tidsperioder i olika storlek och
utförande. Flera av fritidshusen är uppförda på relativt stora tomter.

Befintligt hus Austre 1:70

Austre 1:46

__________________________________________________________________________________
7 (21)

Region Gotland
BN 2011/577

PLANBESKRIVNING
Vamlingbo Austre 1:9

GRANSKNING
2016-08-24
reviderad 2018-08-29
____________________________________________________________________________________________

Inom planområdet finns också en äldre befintlig gårdsbebyggelse.
Ursprungligen en samlad lantbruksenhet men nu delad i två
fritidsfastigheter. Den gamla ladugården är frånstyckad och utgör en egen
enhet. Gårdsbebyggelsen finns redovisad på kartmaterial från 1876. Kartan
visar även ett nu rivet hus som låg vid den östra åkerns södra sida. Övriga
delar av planområdet är obebyggda.
Den befintliga gården är inte utpekad i Region Gotlands kulturmiljöprogram
men utgör ett fint exempel på de småskaliga lantbruksfastigheter som fram
tills nyligen dominerade i det gotländska jordbrukslandskapet. Det bedöms
därför viktigt att hänsyn tas till gårdsmiljön som helhet, trots att fastigheten
idag utgör ett delat fritidsboende. De befintliga byggnaderna får inte
förvanskas och fastigheten förses enligt önskemål med varsamhets- och
utformningsbestämmelser. Renoveringar, till- och nybyggnader ska göras
med omsorg och hänsyn till gårdsmiljön. Den öppna vyn från vägen mot
ladans södra långsida bevaras genom prickad mark på Austre 1:56 och
även på den föreslagna södra tillkommande fastigheten.
För att bibehålla gårdsbilden ska minsta fastighetsstorlek vara 2500 m2 för
både Austre 1:49 och Austre 1:56. Största byggnadsarea är 250 m2 för 1:56
respektive 1:49 vilket i stort är i paritet med övriga tillkommande fastigheter
inom planområdet sett till gårdens redan befintliga bebyggelsearea.
Gårdens kulturhistoriska karaktär innebär dock en särställning i området
och medger en något högre exploateringsgrad.
Utöver planens föreslagna byggrätter tillkommer bygglovfriade åtgärder för
en- och tvåbostadshus.
Tillkommande
bebyggelse

Ny bebyggelse föreslås i fastighetens norra och östra gränsområden.
I områdets centrala och nordöstra delar lämnas naturmarker som allmänna
friområden med enskilt huvudmannaskap. Dessa områden ska skötas som
samfällighet och genom gemensamhetsanläggning.
I planområdets nordvästra gräns mot befintlig stenmur föreslås två grupper
om två tomter vardera. Dessa är åtskilda varandra genom ett cirka 20 meter
brett område med naturmark. Zonen med naturmark garanterar att skogen
bevaras enligt intentionerna i planprogrammet.
Ett område i planområdets nordöstra hörn, som innehåller den just nu
äldsta skogen, lämnas också som naturområde. Sydost därom är markerna
något kargare. Där placeras tre tomter utefter den befintliga stenmuren.
De nya fastigheterna ska inte vara mindre än 2500 m2. Högst 200 kvm
byggnadsarea per fastighet får bebyggas. Högsta byggnadshöjd för
huvudbyggnad är 4.0 meter. Komplementbyggnaders byggnadshöjd
begränsas till 3.5 meter. Taklutningen får vara högst 30 grader.
För alla tillkommande fastigheter gäller att huvudbyggnad bara får innehålla
en bostadsdel. Komplementbyggnader får inte innehålla kök.
Byggnaders utformning ges relativt fria variationsmöjligheter. För att
volymerna inte ska bli stora är det fördelaktigt om huvudbyggnaden delas
upp i olika volymer som kan vara kopplade till varandra. Huvud- och
komplementbyggnader får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4.5
meter.
Fasader ska utföras i en dämpad färgskala, till exempel ofärgad puts, grått
eller mörkt trä, tak med lertegel, mörk plåt eller sedum/vegetationstak etc.

__________________________________________________________________________________
8 (21)

Region Gotland
BN 2011/577

PLANBESKRIVNING
Vamlingbo Austre 1:9

GRANSKNING
2016-08-24
reviderad 2018-08-29
____________________________________________________________________________________________

De relativt stora tomterna, de låga hushöjderna och utformningskraven
avser skapa ett område med känsla av diskreta hus i natur.

Illustration hur området skulle kunna bebyggas. Nya hus orange,
befintliga röda. (Byggnaderna är inte illustrerade i enlighet med vad
bestämmelserna maximalt tillåter).
I sydost föreslås en ny fastighet som ansluter till både den befintliga gården
och områdets övriga redan befintliga fritidshus. Den öppna ängsmarken mot
ladan är viktig för gårdens läsbarhet varför denna del inte får bebyggas
förutom för en mindre komplementbyggnad inom korsprickad mark.
För ny bebyggelse gäller att den ska underordna sig den redan befintliga
gårdsbebyggelsen på Vamlingbo Austre 1:49 och 1:56 och uppföras enligt
varsamhets- och utformningsbestämmelser. Fastigheten får inte vara
mindre än 2500 m2 och bebyggas med högst 200 m2 byggnadsarea.
Offentlig service

I Burgsvik, ca 9 km från planområdet finns viss offentlig service genom
förskola och postombud. I Hemse, ca 35 km från planområdet finns större
utbud i form av skola, vårdcentral, idrottshall och badhus, postombud och
regionkontor m.m.

Kommersiell service

Sommartid finns ett flertal restauranger inom en relativ närhet på
Storsudret. Likaså café- och kioskverksamhet, gårdsförsäljning m.m. I
Hemse och Burgsvik finns matbutiker, bensinstation, restauranger, caféer,
systembolag och -ombud.

Tillgänglighet

I enlighet med plan- och bygglagen ska såväl ny bebyggelse som den yttre
miljön vara tillgänglig för funktionsnedsatta. Tillgängligheten för rörligt
friluftsliv genom området och till planområdets centrala naturområde kan i
framtiden stärkas ytterligare genom anläggandet av ett stigsystem.
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Kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse

PLANBESKRIVNING
Vamlingbo Austre 1:9

Ingen utpekad kulturhistoriskt värdefull bebyggelse finns inom planområdet
eller i dess närhet.
Den befintliga gårdsmiljön kring Austre 1:49, tillsammans med den
frånstyckade ladan på Austre 1:56, utgör som helhet en vacker gårdsmiljö.
Den utgör också ett fint exempel på det småskaliga lantbruk som blev
möjligt genom det sena 1800- och 1900-talets jordbruksindustrialisering
vilket medförde en ökad effektivisering i markutnyttjande och en högre
ekonomisk bärkraft för små gårdsenheter. Denna form av jordbruk var fram
tills nyligen den dominerande markanvändningen på gotlands landsbygd.
Gårdsmiljön bedöms därför ha ett visst kulturhistoriskt värde.
Planförslaget har skyddande zoner genom prickad mark för att motverka att
tillkommande bebyggelse generar gårdsmiljön. Varsamhets- och
utformningsbestämmelser gäller vid renoveringar, tillbyggnader och
nybyggnader för de befintliga fastigheterna och den tillkommande
fastigheten i söder.

Ladugårdsbyggnaden på Austre 1:56. Idag fritidshus.

Stenmurar

Inom området finns många äldre stenmurar knutna till den traditionella
markanvändningen. Stenmurarna inramar vägar och bebyggelse och skiljer
olika typer av markanvändning åt. De omfattas av det generella
biotopskyddet för murar i jordbruksmark. För åtgärder som kan skada den
skyddade biotopen, t.ex. utbyggnad av bebyggelse eller infrastruktur samt
annan exploatering, krävs dispens från Länsstyrelsen utöver eventuell
lovplikt.

Stenmurar omgärdar marktyper, bebyggelse och väg.
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Friytor
Lek och rekreation

Planförslaget lämnar naturmark mellan vissa fastigheter för människor och
arter att passera. Bebyggelse ska placeras så att området även
fortsättningsvis kan genomkorsas. Inom reglerad naturmark kan platser för
lek utkristalliseras och utvecklas. Lokalgatan genom området kan användas
för passage till bad och friluftsliv utöver att passager kan ske genom
naturmarken i övrigt. Det skyddade läget med stora tomtfastigheter och
tillgång på friytor ger goda förutsättningar för lek och rekreation.

Naturmiljö

Planområdet ligger mellan odlad åkermark och befintliga fritidshus.
Området utgörs till stora delar idag av skog.
Skogsmarken består av tallskog med inslag av ek, lönn, ask och björk.
Skogspartiet ligger i nära anslutning till ängs- och åkermark. Naturen är
småskalig och varierad med utblickar mot öppnare mark. Åkermarken som
gränsar till planområdet ger utblickar och variation åt landskapet. I
anslutning till planområdets västra sidor ligger ett antal fritidshus med stora
tomter. Alla uppförda i en måttfull skala.
Ett par hundra meter söder och sydväst om planområdet ligger ett öppet
kulturlandskap med högre natur- och kulturvärden.
Ca 2,5 km söder ligger fina vidsträckta sandstränder. Storsudrets alla naturoch kulturvärden ligger inom bekvämt räckhåll.
I planområdets centrala del finns ett område där skogen relativt nyligen har
avverkats. Området är nu bevuxet med sly. För att möjliggöra en attraktiv
bostadsnära natur med möjligheter till rekreation behöver tillgängligheten i
detta område öka. Tillgängligheten är i hög grad knuten till väg- och stignät
och hur sammanhängande dessa är. I dagsläget bedöms ytan svår att
nyttja för rekreation på grund av den markberedning för återplantering som
tidigare utförts. Detta kommer sannolikt förändras i takt med att
planförslaget genomförs.
I den centrala delen finns förutsättningar att stärka naturmiljön för hela
planområdet. I detta sammanhang finns egenskaper som visat sig ha stor
betydelse för upplevelsen av den nära omgivningen och framförallt då det
gäller naturkaraktären med ljusheten i landskapet. En friväxande och
spontan utveckling med inslag av s.k. ljusträd som låter ljuset sila ned
genom kronorna ger en positiv känsla av naturhänsyn och är viktig för
upplevelsen av närmiljön. Björk och tall är viktiga trädslag för denna
karaktär. Avsikten bör vara att iordningsställa någon form av stigsystem för
att öka tillgängligheten. Genom en ändamålsenlig struktur för området och
gallring av vegetation finns också möjligheten att gynna och prioritera
uppkomsten av vissa (önskade) trädslag. Detta kan ske genom riktade
skötselinsatser. Området regleras som allmän platsmark med enskilt
huvudmannaskap och ska skötas genom samfällighet och
gemensamhetsanläggning.
Ny väg och bevarade passager mellan fastigheter medför ingen påverkan
för det rörliga friluftslivet. Den nya bebyggelsen inplaceras i skogsmarken i
grupper om 2-3 tomter, avskilda med naturmark eller stigar enligt
intentionerna i planprogrammet.

Vattenområden

Inga öppna vattenspeglar finns i området. Dagvatten ska om möjligt
omhändertas lokalt på den egna fastigheten eller genom en gemensam
lösning vilket kan medföra ett eller flera områden som åtminstone tidvis kan
innebära stående vatten. Markförutsättningarna bedöms goda för lokal
infiltration.
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Utanför planområdet, mellan den befintliga gårdsmiljön och åkermarken
finns ett dike som rinner i nordlig riktning.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Angöring till de norra fastigheterna sker via befintlig väg i väster. Angöring
till respektive tomt sker från lokalgatan som byggs ut i en slinga mot öster.
Detaljplanen reglerar vägen i hela sin sträckning. Lokalgatan leder
besökare och fastighetsägare, gående, cyklande och körande in i området.
Vägen kan även nyttjas för det rörliga friluftslivet.
Den befintliga vägens bredd, avsaknaden av vändplatser och vägens
standard i övrigt är idag inte tillräcklig för sophämtning och tyngre fordon.
Vägområdesbredden justeras i planförslaget till 7.5 meter med körbana 3,1
meter enligt Region Gotlands riktlinjer för tillfartsväg för sophämtning och
slamtömning. Den befintliga återvändsgatan i väster förlängs och bildar en
slinga så större fordon inte behöver vända. De befintliga vägarna är enkla
grusvägar. För att behålla karaktären i området ska nya vägar ha samma
enkla standard. Dock måste standarden motsvara regionens krav för att
renhållningen och räddningstjänsten ska kunna angöra fastigheterna inom
området. För att underlätta för trafiken ska mötesmöjligheter att anordnas.
Vägen ska utformas enligt krav i ”Vägar och gators utformning (VGU).
Angöring till fastigheterna Austre 1:49 och 1:56 sker från befintlig
servitutsväg som även används av Austre 1:70, utom plan. Vägen är idag i
enskild ägo.
Vägen föreslås bli dels en kort lokalgata där vändmöjlighet anordnas vid
lokalgatans slut medan befintlig servitutsväg som servar 1:49 och 1:56
föreslås på kvartersmark tillhörande respektive fastighet. Kvartersmarkens
utbredning anpassas så att vändmöjlighet för avfalls- och
slamsugningsfordon för Austre 1:49 kan tillskapas inom fastigheten. För att
klargöra underhåll m.m. för den gemensamma lokalgatan ska berörda
fastighetsägare ansöka om bildandet av gemensamhetsanläggning hos
Lantmäterimyndigheten, i enlighet med anläggningslagen, I
gemensamhetsanläggningen regleras bland annat utförande, ansvar och
kostnader för underhåll av vägen.

Kollektivtrafik

I Burgsvik ca 9 km från planområdet finns busstrafik som trafikerar
Klintehamn och Visby genom linje 10, året runt. Under sommaren trafikeras
även Vamlingbo med kollektivtrafik genom linje 11. Övrig del av året erbjuds
skolskjuts eller möjligheten att utnyttja plustrafik.

Parkering, angöring
och utfart

Möjlighet att anordna parkering för minst två bilar ska finnas på egen
fastighet. Allmänna platser är inte avsedda för parkering. Angöring till
respektive fastighet sker från lokalgatan.

Störningar
Miljö- och riskfaktorer
avseende biltrafik

Antalet tillkommande trafikrörelser från och till området bedöms inte vara av
sådan omfattning att störningar kommer att uppstå.

Miljökvalitetsnormer

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra att några
miljökvalitetsnormer överskrids.

Miljöeffekter

Detaljplanens bedöms inte medföra någon negativ omgivningspåverkan ur
ett miljöperspektiv.
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Teknisk försörjning
VA, dagvatten

Vatten
Region Gotlands riktlinjer för hantering av enskild vattenförsörjning vid
nyetablering innebär att provpumpning och redovisning av vattenkvalitet ska
genomföras vid planläggning. Vid provpumpning ska även mätning av den
momentana vattentillrinningen genomföras. Redovisning av vattenkvalitet
avser alltid kloridhalt och normalt även fysikalisk-kemisk analys samt i vissa
fall bakteriologisk analys.
Enligt Vattenplan Gotland (2005) förbrukar varje person cirka 175 l/dygn,
vilket innebär ett beräknat vattenuttag per hushåll (3,5 personer) på cirka
600 l/dygn.
Bergab – Berggeologiska Undersökningar AB har i utredning daterad 201209-12 utrett förutsättningarna för uttag av dricksvatten. Utredningen visar att
tillräckligt med vatten finns för 9 nya fastigheter och föreslår för att få
effektiv tillrinning, att fler brunnar bör anläggas.
Det finns i dag tre borrade och tre grävda provbrunnar. Två stycken grävda
brunnar fördelas på 10 fastigheter. Brunnen betecknad med mellersta prov
föreslås betjäna de tre östligaste fastigheterna. Enligt provpumpning har
den kapacitet för ca 4 fastigheter enligt regionens krav. Brunnen betecknad
södra prov betjänar de övriga 7 aktuella fastigheterna. Den brunnen har
provpumpas med en kapacitet för 9 fastigheter enligt regionens krav.

Figuren visar brunnar och föreslagen fördelning mellan tomterna.
De ljusblå prickarna visar lägen för befintliga brunnar.
Orange prickar visar lägen på de nya borrade brunnarna.
Mörkblå visar de provpumpade grävda brunnarnas lägen och cirklarna visar influensområdet
enligt PM hydrologi, 75 meter.
Rödbruna prickar markerade GV är grundvattenrör.
Mörkblå linje markerar föreslagen fördelning av brunnar. Röd streckad linje markerar nya
tomter.
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Kompletterande utredningar och provpumpningar har gjorts 2014 samt i
augusti/september 2016. Provpumpningarna visar att det för de föreslagna
tillkommande fastigheterna finns tillräckligt med vatten enlig Region
Gotlands krav och att vattnet är av godkänd kvalitet.
Avlopp
Det är inte möjligt att ansluta avloppet till det kommunala vatten och
avloppsnätet.
Planområdet är sårbart avseende risk för förorening av grundvatten.
Marken består av berggrund överlagrad med 0,8-3,5 meter jordtäcke med
stor genomsläpplighet.
I den fördjupade översiktsplanen anges riktlinjer för avloppshanteringen. En
gemensam infiltrationsanläggning för BDT (bad-, disk- och tvättvatten)
föreslås därför för de nya tomterna inom planområdet.
Det är viktigt att infiltrationsanläggningar för avloppsvatten inte sprids ut i
området. Intill den befintliga infiltrationsanläggningen för fastigheterna
Vamlingbo Austre 1:68-1:70 i planområdets södra del, anläggs en ny
infiltrationsanläggning. Då endast för BDT-vatten bedöms den inte påverka
de befintliga vattenbrunnarna. Anläggningen kommer att byggas ut österut,
och vänder sig bort från den befintliga bebyggelsen.
WC-vatten samlas i individuella slutna tankar. Även torra toalettlösningar
medges inom planområdet. Samtliga nya hus bör förses med ”två rör ut” för
att möjliggöra flexibla toalettlösningar.
Gemensamhetsanläggning ska bildas för vatten och avlopp.
Omhändertagande av dagvatten skall göras lokalt. Marken består i hela
planområdet av sand i några variationer. Dagvatten infiltreras i dag naturligt
och mycket effektivt. Kring åkermarken som ingår i planområdet finns diken
som kan fungera som dagvattenmagasin. Dessa diken har även förmåga att
ackumulera dagvatten vid kraftig nederbörd. Inga byggrätter är placerade i
de lägst belägna delarna av området.
Lagstiftning
Bortledande av grundvatten, d v s vattenuttag av grundvatten, är enligt 11
kapitlet 2 § miljöbalken (MB) vattenverksamhet. Normalt krävs tillstånd från
Mark- och miljödomstolen för att bedriva vattenverksamhet. Enligt 11
kapitlet 11 § MB krävs inte tillstånd för vattentäkt för en- och
tvåfamiljsfastigheters husbehovsförbrukning. Enligt 11 kap 12 § MB behövs
inte heller tillstånd om det är uppenbart att varken enskilda eller allmänna
intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på
vattenförhållandena.
När det gäller att bedöma om enskilda eller allmänna intressen kan skadas
är det den som utför vattenverksamheten som har bevisbördan och avgör
om tillstånd behöver sökas. Detta innebär att om någon i efterhand påstår
att vattenverksamheten skadat allmänna eller enskilda intressen är det den
som utfört verksamheten som måste bevisa att så inte är fallet, om man inte
har tillstånd till verksamheten.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen, i egenskap av tillsynsmyndighet för vattenverksamhet enligt
11 kap. miljöbalken bedömer med hänvisning till 11 kap. 11 § miljöbalken
att vattenuttag enligt redovisad fördelning inte omfattas av bestämmelserna
om tillståndspliktig vattenverksamhet.
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De borrade brunnarna har inte provpumpats utöver den momentana
mätningen av tillrinning som utförs i samband med brunnsborrning. Hur
dessa brunnar reagerar på ett långvarigt konstant uttag är utifrån de
handlingar Länsstyrelsen fått ta del av inte utrett.
Dagvatten
Dagvatten är regnvatten, smältvatten och spolvatten som via markytan,
diken eller ledningar rinner ut i recipienter som sjöar, vattendrag i motsats
till ytvatten som är det vatten som finns i sjöar, vattendrag, hav och
våtmarker.
Enligt regionala riktlinjer förordas lokalt omhändertagande av dagvatten, d v
s inget dagvatten ska avledas till annan plats, varken via diken, brunnar
eller kulvert om inte särskilda omständigheter råder.
Den naturliga markens beskaffenhet bedöms göra det lämpligt att låta allt
dagvatten infiltrera direkt i jorden oavsett om det är takvatten från
byggnader eller nederbörd, som faller direkt till mark. Fördelen med att
lokalt omhänderta dagvatten är dels att ledningssystem för dagvatten
minimeras, dels att dagvattnet behålls under längre tid på platsen, vilket
därmed utgör en resurs under växtsäsongen för flora och fauna.
Inga vägar och stigar inom planområdet avses hårdgöras med asfalt utan
utförs som traditionella grusvägar, vilket regleras i särskild
planbestämmelse. Dessa kommer per automatik att ha en mindre
genomsläpplighet/direktinfiltration än övrig mark och skall därför utföras
endera med klar bombering eller klar skevning så att dagvatten kan avrinna
på ett okomplicerat sätt till naturlig mer genomsläpplig mark vid sidan av
vägområdena.
Om det under detaljprojekteringen framkommer att den naturliga
genomsläppliga jordens mäktighet är ringa och underliggande jord består
av tät finkornig morän, kan lokalt fördröjningsmagasin utföras. Detta kan
lämpligen placeras i naturområdet i planområdets mitt eller nordöstra hörn,
endera som ett dolt magasin alternativt som ett öppet magasin, d v s med
minst en tidvis fri vattenyta.
För att minska riskerna för förorening av dagvattnet ska miljövänliga s k
inerta byggnadsmaterial användas, som inte reagerar nämnvärt med sin
omgivning. En särskild planbestämmelse reglerar att takmaterial inte får var
zink eller koppar. Användning av bekämpningsmedel bör undvikas inom
planområdet. Biltvätt och båttvätt ska i första hand ske i anläggningar med
föreskriven reningsanläggning. I undantagsfall kan fordon tvättas på grus
eller gräsplan där föroreningarna fastläggs i marken.
Förorenad mark

I den nationella databasen över potentiellt förorenade områden finns inga
objekt registrerade inom eller i direkt anslutning till planområdet. Om man
vid markarbeten eller liknande ändå påträffar förorening i mark eller vatten
ska tillsynsmyndigheten underrättas enligt 10 kap 11§ miljöbalken.

Gemensamhetsanlägg
ningar

Vägar, vatten och avlopp samt naturmark ska utgöra
gemensamhetsanläggningar.
En gemensamhetsanläggning bildas för hela den norra vägslingan.
Gemensamhetsanläggningen ska omfatta de befintliga fastigheterna
Vamlingbo Austre 1:9, Austre 1:54, Austre 1:45, Austre 1:46 och Austre
1:47 samt de nya fastigheterna inom planområdet.
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Vid bildande av gemensamhetsanläggningen enligt anläggningslagen
regleras ansvar och kostnader för underhåll av vägen. Vid bildande av
gemensamhetsanläggningen regleras även ersättning för avstående av
mark till anläggningen. Inom planområdet avstår Vamlingbo Austre 1:9
mark till gemensamhetsanläggningar.
Gemensamhetsanläggning ska bildas för den nya och befintliga
infiltrationsanläggningen. Den nya infiltrationen ska dimensioneras så att de
nya fastigheterna kan koppla på för BDT-vatten.
För dricksvattenbrunnarna ska det bildas gemensamhetsanläggningar för
de nya fastigheterna.

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Fastighet
Vamlingbo Austre 1:9

Fastighetsrättsliga frågor
Planförslaget innebär att 8 nya fastigheter för boende kan bildas.
Fastighetsbildningen initieras och bekostas av exploatören.
Erhåller mark

Vamlingbo Austre 1:9
Vamlingbo Austre 1:9
Vamlingbo Austre 1:9
Vamlingbo Austre 1:56
Vamlingbo Austre 1:49

2464 kvm från Austre 1:9

Ny fastighet (söder)

2138 kvm från Austre 1:9,
561 kvm från Austre 1:56
22250 kvm från Austre 1:9

Nya fastigheter
(norr/nordost)

Avstår mark
5873 kvm – väg

Markanvändning
Lokalgata

24995 kvm –
grönområde
518 kvm – infiltration

Natur

24388 kvm – nya
fastigheter
561 kvm – ny
fastighet

Bostäder

Teknisk anläggning

Bostäder
Befintlig angöring,
prickad mark
Bostäder
Bostäder

Uppvärmning

Den nya bebyggelsen lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
miljövänliga lösningar optimeras. Uppvärmningen löses individuellt för varje
fastighet.

El

GEABs ledningsnät försörjer befintliga bostäder. Anläggningen byggs ut
och anpassas till nya bebyggelse. I planområdet västra kant går en
kraftledning som tidigare har reglerats genom servitut.

Tele

Fiber finns i området och kan byggas ut. Mobilt bredband fungerar i
området.

Avfall

Av regionen organiserad slamsugning och sophämtning finns i området.
Genom lösningen med en vägslinga blir tillgängligheten för tyngre
transporter god. Vägarna skall byggas enligt krav i VGU så de bär fordon
för sophämtning och avfall.

Brandskydd

Tillgängligheten för räddningstjänsten skall vara sådan att utrustning för
utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter från
uppställningsplats för brandfordon.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan

Samråd september-oktober 2016
Granskning september-oktober 2018
Antagande vinter 2018

Ansvarsfördelning
Huvudmannaskap

Exploatören svarar för planens genomförande.
All mark är i privat ägo och befintliga vägar är samfällda. Region Gotland är
inte huvudman för allmän plats.

Avtal:
Exploateringsavtal

För att säkerställa genomförandet i relation till områdets kommande
fastighetsägare – tredje man – ska ett exploateringsavtal upprättas mellan
exploatören och Region Gotland. Detta ska reglera utbyggnaden av vatten
och avlopp, väg, naturområde m m.
Exploateringsavtalet ska även reglera exploatörens ansvar för bildande av
gemensamhetsanläggningar och samfälligheter.
Exploateringsavtalet skall vara undertecknat innan detaljplanen antas.
Region Gotland ställer krav på säkerhet i en bankgaranti motsvarande
kostnaderna för anläggande av infrastruktur, fastighetsbildning m m. Denna
säkerhet ska överlämnas innan exploateringsavtalet undertecknas.
Säkerheten återlämnas då exploatören fullgjort sina åtaganden.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsrättsliga
frågor

Fastighetsbildning ska genomföras och bekostas av exploatören.
Gemensamhetsanläggningar ska bildas för vägar, naturområden och VAanläggningar med tillhörande pumpstationer. Dessa skall förvaltas av en
samfällighetsförening.
I gemensamhetsanläggning för väg ska befintliga och tillkommande
fastigheter inom planområdet ingå.
Tillgången till vatten löses genom enskilda eller gemensamma brunnar.
Exploatören upplåter nödvändig mark för brunnar och vattenledningar på
fastigheten Austre 1:9 genom servitut.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Ansvaret, liksom samtliga kostnader för detaljplanens genomförande, åvilar
exploatören.
Exploateringskalkyl
Vägar, vatten och avlopp kommer att vara enskilda anläggningar. Kalkylen
bedömer kostnader för infrastrukturen.
Kostnader för anläggande av gemensamhetsanläggning.
Ny väg
290 000 kr
Upprustning väg
65 000 kr
Ledningsgravar med rör för fiber, el, vatten och BDT-vatten140 000 kr
Anläggning infiltration för BDT-vatten
60 000 kr
Komplettering av brunnar med pumpar och el
50 000 kr
Summa
605 000 kr
Övriga kostnader
Löpande kostnader för brunnar för vatten, planläggning, konsultkostnader
etc.
1 000 000 kr
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Elanslutning
Summa

400 000 kr
1 400 000 kr

Total projektkostnad exklusive mark
Kostnad per tomt, (8 st) = 250 000 kr

2 005 000 kr

Exploatörens intäkter kommer i huvudsak att hänföras till försäljning av
fastigheter. Vid en jämförelse med den värdeökning och de kostnader som
detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer genom
kommande exploatering för bostäder kan detaljplanen förutses vara
ekonomiskt genomförbar.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Riksintresse

I planområdet gäller enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB) riksintresse friluftsliv.
Planen har utformats för att ge friluftslivet goda förutsättningar. Två
områden lämnas som friområden och möjlighet finns att passera genom
planområdet. Ny bebyggelse inpassas i skogsridåer. Området är till en del
bebyggt idag och föreslagen bebyggelse är komplement till den befintliga.
Nya stigar och ny väg förbättrar förutsättningar för det rörliga friluftslivet.
Enligt 4 kap 4 § Miljöbalken (MB) får ny fritidshusbebyggelse endast
tillkomma som komplettering till redan befintlig. En förtätning av området
bedöms inte strida mot detta riksintresse vilket också prövats i Planprogram
för Vamlingbo Austre 1:9. Enligt Fördjupad översiktsplan för Storsudret
2025 ligger planområdet delvis inom bebyggelseområde 7. Lingenområdet,
Stenstugu.
Planförslaget är utformat utifrån formulerade bebyggelseriktlinjer i den
fördjupade översiktsplanen för Storsudret genom planprogram för
Vamlingbo Austre 1:9 m.fl. och därmed kan riksintresset anses tillgodosett.

Natur- och Kulturmiljö

Austre 1:49 ihop med Austre 1:56 utgör en vacker gårdsmiljö med vissa
bevarandevärden. För att ny bebyggelse inte skall inkräkta på gårdsbilden
har detaljplanen försetts med varsamhet- och utformningsbestämmelser.
Den nya vägslingan och de nya stigarna blir varierade promenadvägar som
underlättar för det rörliga friluftslivet.
Den föreslagna utbyggnaden av vägen har ringa påverkan på områdets
natur- och kulturvärden i enlighet med antaget planprogram. Arbetet med
grön infrastruktur bedöms ej heller motverkas av ett plangenomförande.
All exploatering innebär påverkan på naturens förmåga att förse samhället
med nyttotjänster. Planförslaget är därför framtaget med ambitionen att i
möjligaste mån minska den planerade bebyggelsens påverkansgrad.
Exploateringens påverkan bedöms dock som försumbar i ett större
sammanhang. Försörjande ekosystemtjänster så som skogens värde som
materialkälla kan i viss mån påverkas negativt av den föreslagna
exploateringen genom att befintliga skogsområden till viss del måste
avverkas vid nyetablering.
Området ska utgöras av hus i skog. Gräsbeläggning av tomterna bör inte
utföras för att bibehålla reglerande tjänster som habitat och ekologiskt
samspel, trots den mänskliga närvaron. Detaljplanen möjliggör för
multifunktionella materialval - som vegetationstak - för att ytterligare minska
påverkan.
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Åtgärder har också vidtagits för att bevara skogens kulturella
ekosystemtjänster genom att befintliga stigar behålls i befintligt skick och
utvecklas. Exploateringen kan därför innebära ett tillgängliggörande av
planområdets närhet. Övriga reglerande tjänster som inte påverkas eller
gynnas av den föreslagna exploateringen i skogsmiljö är luftkvalité,
bullerreglering och klimat/erosion.
Inga kända kulturvärden eller fornlämningar finns inom planområdet.
Det rörliga friluftslivets rörelse genom området har beaktats i planförslaget.

Sociala värden
Barnperspektivet
(RF § 39/2010 och
RS § 264/2011)

Kommunfullmäktige har beslutat att en barnchecklista ska användas som
underlag vid all planering och beslut i nämnden då ärende berör barn under
18 år. Förenta nationernas barnkonvention och frågeställningar som berör
barn och barnens bästa är ständigt närvarande under ett planarbete, då de
är förutsättningar för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionens
beaktande säkerställs även genom remissförfarande under planprocessen.
Det tilltänkta bostadsområdet ska utformas tryggt och tillgängligt. Området
integreras i en befintlig grönstruktur, där förutsättningar för både fri och
ordnad lek och umgänge är goda.

Jämställdhetsperspektivet

Det tilltänkta området utgör en tillgång för alla. Områdets karaktär och
utformning ger goda förutsättningar för ett jämställt boende och vistelse.
Området knyter an till befintlig bebyggelse genom en utvecklad
grönstruktur. Här erbjuds säkra gångstråk, fri passage för det rörliga
friluftslivet och därmed goda förutsättningar för områdets utveckling till en
positiv mötesplats.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har upprättats med utgångspunkt att hushålla väl med
befintliga resurser. Bebyggelsens utformning och allmänhetens
tillgänglighet till området ger förutsättningar för en god bebyggd miljö och en
god hushållning med mark och byggnader i enlighet med de av riksdagen år
2005 beslutade miljömålen.

Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer

Region Gotland bedömer, med utgångspunkt från aktuella förhållanden och
risker samt framtida påverkan, att behovet av klimatanpassningsåtgärder i
det aktuella planområdet inte erfordras. Inga risker för ras, skred, erosion
eller översvämning kan förväntas.
Prognoserna för Gotland förutspår mer nederbörd med en ökad
årsnederbörd på 20-30 %. Landskapets förmåga att ta emot och leda bort
vatten vid stora nederbördsmängder kommer att sättas på prov.
Planområdet är inte lokaliserat så att det är särskilt utsatt för klimatförändringar. Ökad temperatur bör innebära en relativt liten påverkan för de
boende på platsen då tomter i skog föreslås. Den skog som står kvar runt
fastigheterna bidrar till skuggning och har en svalkande effekt.
Området är relativt plant, vilket medför att ras eller skred inte är relevant.
SMHI:s lågpunktskartering, vilken tagits fram som ett planeringsunderlag,
redovisar hur vatten rör sig i ett område och var lågpunkter finns där vatten
kan samlas under skyfall. Isolerade lågpunkter, som skulle kunna få ett
vattendjup på minst 0,2 meter där vatten kan bli stående framkommer enligt
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karteringen i stort sett inte inom de delar av planområdet där bebyggelse
föreslås, förutom för ett mindre område av den tillkommande mellersta
fastigheten i planområdets norra del. Karteringen tar dock inte i hänsyn
markens möjlighet till infiltration som bedöms som mycket god, enligt den
hydrologiska undersökning som utförts i samband med planarbetet.

I planen förordas lokalt omhändertagande. Det kan innebära svårigheter att
bli av med vatten på de egna tomterna vid mycket kraftiga skyfall, vid
ihållande regn eller snösmältning om den sandiga jorden är mättad. Inom
planområdet finns tre stycken området föreslagna som NATUR vilka fortsatt
kommer vara obebyggda, vilket lämnar utrymme för åtgärder såsom
lagringsdammar eller liknande vid eventuella framtida behov. Risk för
översvämning är därmed ringa.
Biltrafik

Antalet tillkommande trafikrörelser från och till området bedöms inte vara av
sådan omfattning att störningar kommer att uppstå.

Miljökvalitetsnormer

Enligt 2 kap 10§ i plan- och bygglagen (PBL) ska miljökvalitetsnormerna i 5
kap miljöbalken (MB) följas vid all planläggning. I denna framgår att
gällande normer för luftkvalitet, omgivningsbuller, grundvatten m m ska
beaktas.
Det finns två typer av vattenkvalitetsnormer, dels den årsgenomsnittliga
miljökvalitetsnormen (AA-EQS)och dels miljökvalitetsnormen för den högsta
acceptabla koncentrationen (MAC-EQS). AA-EQS är gränsen för den
koncentration i vatten vid vilken inga skadliga effekter kan förväntas på ekosystemet och människors hälsa vid en långvarig exponering. MAC-EQS
skyddar ekosystemet mot kortsiktiga koncentrationstoppar.
Den aktuella planläggningens omfattning kommer med största sannolikhet
inte att påverka vattenkvalitetsnormerna och därmed inte heller någon av
de gränser som finns för koncentration av skadliga ämnen i vatten.
Tillkommande trafikrörelser medför inte att normer för omgivningsbuller eller
luftkvalitet överskrids.

Djurhållning

Ingen djurhållning finns inom eller i områdets närhet.
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Sammanfattning

PLANBESKRIVNING
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Detaljplanen ger goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar
bebyggelsemiljö utan risk för större störningar. Detaljplanens förutsättningar
bedöms inte anses ha någon negativ omgivningspåverkan. De miljöeffekter
som förslaget skulle kunna medföra bedöms inte vara av sådan omfattning
att de kan utgöra hinder för planens genomförande. Föreslagen
exploatering bedöms inte påtagligt skada riksintresset friluftslivet. Området
är till en del bebyggt idag och föreslagen bebyggelse är komplement till den
befintliga. Områden lämnas som friområden. Ny bebyggelse inpassas i
skogsridåer. Åkermark lämnas obebyggd enligt regionala riktlinjer.

Administrativa frågor
Genomförandetid

Detaljplanen har en genomförandetid på 5 år från det att planen vunnit laga
kraft.

Övriga frågor

Lokalgata och vatten- och avloppsnät skall vara utbyggt till fastighetsgräns i
enlighet med exploateringsavtal och besiktningsprotokoll har inlämnats till
byggnadsnämnden innan bygglov kan beviljas.
Region Gotland är inte huvudman för allmänna platser.

Medverkande

Denna detaljplan har utarbetats av Dymling & Berndtsson AB genom
arkitekt Hans Berndtsson i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Region Gotland.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2018-08-29

Anders Rahnberg
planchef

Christian Björkman
fysisk planerare

__________________________________________________________________________________
21 (21)

BONSARVE

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning
gäller inom hela planområdet.
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Byggnadsnämnden gav, 2011-06-22, samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett övergripande planprogram omfattande Vamlingbo Austre 1:9 m fl
för att pröva möjligheten att tillskapa bostadsbebyggelse.

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-05-14

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Godkänd av BN 2014-05-28 § 126

PLANPROCESSEN
Syftet med planprogrammet är att regionens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. Planprogrammet är
vägledande och utgör underlag för efterföljande detaljplaneläggning och bygglovgivning. De berörda ska
ges möjlighet till insyn och påverkan innan Regionens
ställningstaganden är låsta.
Bakgrund
För att få en helhetsbild och utreda möjligheten till
bostadsbebyggelse och hur VA-frågorna kan lösas
ska ett planprogram tas fram.
Området utgörs av spridd äldre bebyggelse mindre
gårdsbildningar och ”ställen”, enklare sommarstugor
samt nyare modernare bebyggelse. Varje fastighet
har löst sitt eget vatten och avlopp. För att möjliggöra
ytterligare bebyggelse i området krävs gemensamma
lösningar främst när det gäller avloppsfrågan.
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En fastighetsägare har lämnat in förfrågan om detaljplan för en fastighet där tanken är att stycka av tomter
för försäljning. Flera fastighetsägare som gränsar till
den större fastigheten vill bygga nya hus på sina fastigheter. Då flera fastighetsägare har planer på byggande måste området utredas i ett sammanhang genom ett planprogram.
Programområdet
Programområdets avgränsning, se karta på framsidan.

det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder
får inte medföra att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas och fritidshus får endast
uppföras om det sker i form av komplettering till befintlig bebyggelse. Turismen och friluftlivets, främst det
rörliga friluftslivets, intressen ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller
andra ingrepp i miljön.
Området omfattas av 4 kap 4 § MB vilket innebär att
fritidshus endast får uppföras om det sker i form av
komplettering av befintlig bebyggelse.
Området ingår i ett område av riksintresse för det
rörliga friluftslivet, beslut av Naturvårdsverket 198712-21, enligt 3 kap 6 §, MB.
Området är även riksintresseområde för försvarsmakten, samrådsområde.

Översiktsplaner
I översiktsplanen för Gotland ”Bygg Gotland” anges
hela området som område med fördjupad översiktsplan som ska förnyas och utvecklas under planperioden.

Översiktskarta över Sudret

FÖRUTSÄTTNINGAR
Riksintressen
Hela Gotland är enligt 4 kap 2 § Miljöbalken (MB),
jämlikt 4 kap 1 § MB av riksintresse. Det innebär att

Fördjupad översiktsplan för Storsudret och Burgsvik
antogs 2013-06-17. Enligt den fördjupade översiktsplanen ligger programområdet i stort sett inom bebyggelseområde.
Enligt den fördjupade översiktsplanen finns det möjligheter till komplettering till befintlig bebyggelse samt
nyetablering. God åkermark ska undantas från bebyggelse.
Detaljplaner
Området är inte tidigare detaljplanelagt.

Karta från fördjupad
översiktsplan för Storsudret och Burgsvik. Antagen
juni 2013.
Lila = Bebyggelseområde

Planområdet
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PROGRAMFÖRSLAG
Plankarta
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Mark och vegetation
Området är attraktivt tack vare dess stora variation.
Suderområdet är attraktivt att vandra i och vägarnas småskaliga karaktär är mycket lämpliga för
cykelturer. Närheten till fina sandstränder och havet, ca 2,3 km söder om området samt Sundrealvaret har stor betydelse.
Grönstruktur och bostadsnära rekreation
Programområdet omfattar ett tämligen variationsrikt landskap med en god växling mellan öppen
småskalig jordbruksmark och skogklädd mark. I
huvudsak är det tall som bildar bestånd och framträdande är bland annat det ljusa enskiktade pelarsalsbeståndet med tall som återfinns i programområdets nordvästra del Vamlingbo Austre 1:18. Inom
den del av fastigheten Vamlingbo Austre 1:2 (2)
som omfattas av planprogrammet är det i huvudsak en starkt igenvuxen vegetation som präglar
omgivningen. Inslag av bredkroniga tallar vittnar
emellertid om tidigare betydligt öppnare förhållanden än idag. I programområdets mer centrala delar
Vamlingbo Austre 1:9 återfinns en varierad skog
med inslag av en rad småbiotoper som småvatten,
trädgrupper, buskage och gläntor men också ett
ganska nyligen avverkat skogsparti med kraftig
återväxt av sly.
Denna sistnämnda del bedöms ingå i den exploatering med detaljplan som är föreslagen på Austre
1:9. För att möjliggöra en attraktiv bostadsnära
natur med möjligheter till rekreation behöver tillgängligheten i detta område öka. En tillgänglighet
som i hög grad är knuten till väg- och stignät och
hur sammanhängande dessa är. I dagsläget är
ytan svår att utnyttja för rekreation på grund av den
markberedning för återplantering som tidigare
gjorts. Avsikten i samband med planläggning bör
därför i första hand vara att iordningsställa någon
form av stigsystem för att öka tillgängligheten. Med
riktade skötselinsatser går det att ta fram en ändamålsenlig struktur för området och genom gallring av vegetation finns också möjligheten att gynna och prioritera uppkomsten av vissa trädslag.
I detta sammanhang finns egenskaper som visat
sig ha stor betydelse för upplevelsen av den nära
omgivningen och framförallt då det gäller naturkaraktären med ljusheten i landskapet. En friväxande
och spontan utveckling med inslag av s.k. ljusträd
som låter ljuset sila ned genom kronorna ger en
positiv känsla av naturhänsyn och är viktig för upplevelsen av närmiljön. Björk och tall är viktiga trädslag för denna karaktär.
Geotekniska förhållanden
Översiktlig geoteknisk undersökning ska göras i
samband med detaljplaneläggning. Utredningsområdet i sydost ska undersökas avseende högt
grundvatten innan detaljplan/bygglov.

Fornlämningar
Inom området finns inga kända fornlämningar. I
samband med detaljplaneläggning ska en inventering av fornlämningar ingå.

I en framtida utveckling av grönområdet i föreslagna
detaljplan går det att gynna uppkomsten av olika trädslag för att ge omgivningen en naturkaraktär som de
flesta av oss upplever som positiv. Inslagen med björk
och tall ger en ljushet i landskapet och är särpräglade
drag som uppskattas för den bostadsnära rekreationen. Vamlingbo Austre 1:9

Tillgänglighet kan också skapas genom ett medvetet val av
markslag. Här innefatts bl.a. skog med så kallad pelarsalskaraktär. Beståndet med tallar på fastigheten Vamlingbo Austre
1:18 är ett fint exempel på denna karaktär. De höga stammarna ger en behaglig rymd med ljuset som får möjlighet att
sila ned genom kronorna och där gräset understryker luftigheten.
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Bebyggelseområden
Inom planområdet finns idag några gårdsbildningar
och ett antal fritidshus.

Den nya bebyggelsen inpassas i skogsridåer. Tomterna placeras i grupper om 2-3 tomter däremellan
naturmark. De relativt stora tomterna gör att byggnaderna inte kommer nära varandra.
Åkermarken ska inte bebyggas.
Austre 1:18 bedöms kunna avstyckas med ett fåtal
tomter. Med sitt öppna läge krävs särskild omsorg
vid utformningen av bebyggelsen som inte får bli
för hög och framträdande. Byggnadsvolymer större
än 80 kvm bör brytas upp och höjden bör inte
överstiga 6-7 meter. För att byggnaderna ska smälta in i landskapet bör de inte vara för många. Ett
fåtal tomter kan tillåtas.

Bebyggelse på Vamlingbo Austre 1:56

Inom Austre 1:9 bedöms ca 7-8 tomter kunna tillkomma. För en sådan exploatering krävs detaljplaneläggning.
På Austre 2:1 har ansökan gjorts att får uppföra ett
hus beläget mot tillfartsvägen.
I områdets södra del har ägaren till Austre 1:28
visat intresse att avstycka tomter. Här föreslås
utredningsområde på grund av närheten till ett
rikkärr. Eventuellt krävs detaljplan.
Några stora fastigheter inom området skulle kunna
styckas om vatten och avlopp kan lösas på ett
tillfredsställande sätt. En avstyckning får inte dock
innebära att fastigheten blir mindre än ca 2000
kvm.

Exempel på nyare bebyggelse inom området.

Området föreslås kompletteras med tomter för
bebyggelse på lämpliga ställen. Föreslagen tillkommande bebyggelse har endast lokaliseringsbedömts. Förutsättningarna måste utredas närmare i detaljplan/bygglov. Det är viktigt att den nya
bebyggelsen anpassas till platsen i skala, utformning och till befintlig bebyggelse. Ett område lämnas obebyggt som friområde i närområdet.
Enligt den fördjupade översiktsplanen bör tomter
på landsbygden ha en minsta tomtstorlek på ca
2000 kvm.
Ägaren till Vamlingbo Austre 1:9 har inkommit med
förfrågan om att detaljplanelägga fastigheten för ny
bostadsbebyggelse. Avsikten är att möjliggöra för
boende både för permanent bruk och fritidsändamål. Inom Austre 1:18 finns önskemål att stycka
tomter i gränsen mot Austre 1:9. Några fastigheter
är idag bebyggda med enklare sommarstugor.
Fastighetsägarna kanske i framtiden vill bygga
modernare hus som motsvara dagens krav på
standard.

Ytterligare några platser pekats ut som lämpliga för
bebyggelse.
Inom området finns vackra stenmurar. Dessa får
inte påverkas. En del av dem skyms av vegetation
och skulle bidra positivt till området om de blev mer
synliga.
Det är viktigt att gårdsmiljöerna inom området inte
påverkas negativt av den tänkta bebyggelsen. I
planprogrammet har skyddszoner lagts ut runt
dessa gårdar. Delar av området är utpekat som
värdefullt kulturlandskap och i det vidare arbetet
ska det studeras närmare på vilket skyddsavstånd
som är lämpligt och/eller om det ska ställas krav
på särskild anpassning av tillkommande bebyggelse.
Vägar och trafik
En vägslinga byggs ut. Säckgator ska undvikas.
Vägarna är enkla grusvägar. För att bibehålla karaktären i området ska nya vägar ha samma enkla
standard som befintliga. Dock måste standarden
motsvara regionens krav för att renhållningen och
räddningstjänsten ska kunna angöra fastigheterna
inom området.
Tillgängligheten för räddningstjänsten skall vara
sådan att utrustning för utrymning och brandsläck-

6
ning inte behöver bäras mer än 50 meter från uppställningsplats för brandfordon.

tillkommande fastigheter utanför detaljplanen också kan kopplas till den.

I samband med detaljplaneläggning kan exploateringsavtal komma att behöva tecknas för att reglera
och tydliggöra exploatörens ansvar vid anläggande
av väg och dess framtida drift och underhåll.

Vattenförsörjning
Utgångspunkten för dricksvattenanläggningar är att
de ska kunna tillgodose en vattenförsörjning som
är långsiktigt hållbar. Det innebär att uttaget av
dricksvatten inte får överstiga den mängd vatten
som tillförs vattentäkten och inte heller riskerar att
påverka vattenkvaliteten negativt. Byggnadsnämnden har antagit riktlinjer för hantering av enskild
vattenförsörjning vid nyetablering.

Vacker väg inom området.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Det är inte möjligt att ansluta till regionens VA-nät.
Stora delar av Storsudret är mycket sårbart avseende risk för förorening av grundvatten. Enligt sårbarhetskartan består marken av berggrund överlagrad av tjockare ca 1 meter jordtäcke med stor
genomsläpplighet.
Vid detaljplaneläggning eller bygglov kommer krav
att ställas på exploatörerna att redovisa hur VA ska
lösas. Samordnad exploatering och gemensam
organisation för VA rekommenderas för att åstadkomma en god lokalisering av anläggningar.
Avloppshantering
I den fördjupade översiktsplan anges riktlinjer för
avloppshanteringen. ”Separat uppsamling av WCvatten med vakuumtoalett och sluten tank förordas.
Grundvattenskyddet är extra viktigt, därför förordas
WC-avlopp till sluten tank och separerad behandling av BDT (bad-, disk- och tvättvatten).” Det innebär att byggnader ska förses med dubbla ledningar.
Avloppsrening/hantering har tre huvudsyften:
 att hindra smittspridning via avloppsvatten
eller avloppsfraktioner
 att minska utsläpp av närsalter och miljöfrämmande ämnen till recipient samt
 att återvinna de resurser som finns i avloppet, främst växtnäring
Vid detaljplaneläggning av Vamlingbo Austre 1:9
kommer plats för infiltationsanläggning för BDT att
läggas fast. Anläggningen ska planeras så att ny-

I samband med detaljplan/bygglov kommer utredning av vattentillgången att krävas. Enligt av regionen antagna ”Riktlinjer för hantering av enskild
vattenförsörjning vid nyetablering” gäller för området att en fackmannamässig vattenutredning med
provpumpning krävs under perioden (augustiseptember). Eventuellt krävs vattendom. Provpumpningen ska ske under längre tid (minst tre
veckor) där avsänkning i provbrunn och eventuella
närliggande brunnar protokollförs och den uthålliga
vattenkapaciteten redovisas. Resultatet av provpumpningen påverkar hur många hus som kan
byggas. Dock inte fler än vad som anges i planprogrammet.
Ett ”PM-Hydrogeologi” har tagits fram för Vamlingbo Austre 1:9. I samband med detaljplaneläggning
kommer ytterligare utredningar att krävas i enlighet
med riktlinjerna för att säkerställa vattentillgången i
området.

KONSEKVENSER
Eventuell påtaglig skada på riksintressen
Planprogrammet följer strategierna i den fördjupade översiktsplanen för Storsudret och riksintresset
enligt 4 kapitlet Miljöbalken (MB) anses därmed
tillgodosett. Enligt det får ny fritidsbebyggelse endast tillkomma som komplettering till befintlig. En
förtätning av området bedöms inte strida mot riksintresset.

Natur- och kulturvärden
Föreslagen exploatering bedöms inte påtagligt
skada riksintresset friluftslivet. Området är till en
del bebyggt idag och föreslagen bebyggelse är
komplement till den befintliga. Ett område lämnas
som friområde.
Ny bebyggelse inpassas i skogsridåer. Åkermark
lämnas obebyggd.
Kulturmiljö
På Austre 1:18, 1:36 och 1:49 finns vackra gårdsmiljöer. I planförslaget har zoner lagts ut runt gårdarna för att ny bebyggelse inte ska inkräkta på
gårdsbilden.
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Gränsande till programområdet på fastigheten
Västergarde 1:1 finns en vacker gård. Dess
”skyddszon” berör området i norr.

Sociala värden
Folkhälsoforskning visar att tillgången på grönområden, cykel- och gångvägar gör kvinnor och män
mer aktiva. Bostadsnära natur innebär plats för lek,
ensamhet, samvaro, inspiration och rekreation.
Forskning visar att naturen ger vila och återhämtning.
Området erbjuder en attraktiv boendemiljömiljö.
Det finns stora möjligheter till rekreation såsom
promenader och cykelturer både i närområdet och
för den längre promenaden eller cykelturen på
Sudrets småvägar. Havet med en lång fin sandstrand finns på drygt 2 kilometers avstånd.
Området ligger en bit från en huvudväg. Den trafik
som trafikerar området är de som har fastigheter i
området. Det förekommer ingen genomfartstrafik.
Detta innebär att området är tryggt för barn och
oskyddade trafikanter.
Under sommaren trafikeras Vamlingbo av kollektivtrafiken. Övrig del av året finns möjlighet att åka
med skolskjutsarna eller utnyttja plustrafiken. I
Burgsvik finns viss offentlig och kommersiell service. Burgsvik ligger ca 10 km från programområdet.
Med fler boende stärks underlaget för den sevice
som finns, främst i Burgsvik. Nybyggnation ger
påverkan på sysselsättningen och företagande.

Miljömål
Vilka miljömål är relevanta och är
plan/nollalternativ positiv eller negativ för att uppnå
de uppsatta miljömålen? På vilket sätt är de positiva/negativa? Miljömålen används vid bedömningen
av konsekvenser i detta planprogram.
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 tillvara
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.”
Planförslagets bebyggelse- och gestaltningsriktlinjer ger förutsättningar för en god bebyggd miljö. I
planprogrammet finns övergripande bebyggelseriktlinjer som bedöms vara positivt för att uppnå
miljömålet. Bebyggelsens utformning och placering
bidrar till att skapa en god bebyggd miljö. Att förtäta bebyggelsen intill redan anspråkstagna ytor är
en viktig del i att arbeta mot en god bebyggd miljö.
Att inte planlägga området kan i större utsträckning
innebära en mer spridd bebyggelse utan samma
hänsynstagande till områdets helhet när det gäller

utformning och placering. Ett genomförande av
planen bedöms därmed positivt för miljömålet.
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. År 2050 bör utsläppen i Sverige sammantaget vara lägre än 4,5 ton
koldioxidekvivalenter per invånare och år, för att
därefter minska ytterligare.”
All ökning av utsläpp av koldioxid från fossila
bränslen motverkar miljömålen. Det är dock mycket
svårt att bedöma i vilken utsträckning ett genomförande av planen motverkar eller medverkar till att
miljömålet kan uppnås. Med ny modern bebyggelse med krav på energihushållning och uppvärmningsalternativ som sol-, berg eller jordvärme bidrar sammantaget till att positivt minska klimatpåverkan. Resande, vilket ofta sker med bil, till Gotlands yttre områden bidrar i dagsläget till med
växthusgaser i atmosfären. Omställning till bl.a.
elbilar eller biogasbilar går långsamt men bör på
sikt bli mer vanligt.
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.”
Grundvattnet i området får inte riskeras. Det finns
idag flertalet befintliga bostäder vars vatten inte får
äventyras. Krav kommer att ställas under detaljplaneläggningen. Exploatören skall utreda hur mycket
vatten som långsiktigt kan tas ut i området. En
noggrant utförd provpumpning kommer att ge ett
bra underlag till hur många tillkommande byggnader som kan göras. Vissa områden inom planområdet är möjligtvis blöta tidvis under året. En kommande geoteknisk markundersökning under detaljplanefasen kommer att avgränsa den tillkommande
bebyggelsen noggrannare. Ett genomförande enligt planprogrammet bedöms varken motverka eller
medverka till att miljömålet kan uppnås.
Frisk luft, "Luften ska vara så ren att människors
hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas."
Planprogrammet kommer att innebära en ökad
fordonstrafik till och från området. Hur fordonstrafiken kommer att utvecklas är svårt att sia om, sannolikt kommer fler fordon drivas av alternativa
bränslen med mindre klimatpåverkan samt av
elektricitet i framtiden. Halterna av partiklar i området är sannolikt små och ett genomförande av planen har en försumbar påverkan på luftmiljön. Ett
genomförande enligt planprogrammet bedöms
varken motverka eller medverka till att miljömålet
kan uppnås.
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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 funktion
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.”
Inom eller i anslutning till planprogrammet finns
inga direkta kända förekomster av rödlistade eller
naturtyper som Gotland har särskilt ansvar att bevara. Bedömningen är att planförslaget inte motverkar möjligheten att uppnå miljömålet.
Ett rikt odlingslandskap, "Odlingslandskapets
och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks"
På Storsudret och Gotland i övrigt är det av stor
vikt att all jordbruksmark värnas och bebyggelse
planeras så att inte brukande av jordbruksmark
försvåras. Ingen åkermark kommer att ianspråktas
för bebyggelse. Bedömningen är att planförslaget
inte motverkar möjligheten att uppnå miljömålet.
Myllrande våtmarker "Våtmarkernas ekologiska
och vattenhushållande funktion i landskapet ska
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för
framtiden."
Inom eller i anslutning till planområdet finns inga
utpekade våtmarker. Det finns däremot ett område
inom planområdet som möjligtvis är lite våtare tidvis under året. En kommande geoteknisk markundersökning under detaljplanefasen kommer att
avgränsa den tillkommande bebyggelsen noggrannare. Avvattning av marken bedöms inte som en
lämplig åtgärd. Bedömningen är att planförslaget
inte motverkar möjligheten att uppnå miljömålet.
Levande skogar, "Skogens och skogsmarkens
värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt
kulturmiljövärden och sociala värden värnas."
På Storsudret och Gotland i övrigt är det av stor
vikt att produktiv skogsmark värnas och bebyggelse planeras så att brukande av skogarna inte försvåras. Ingen produktiv skogsmark kommer att
ianspråktas för bebyggelse. I skogsområdena inom
eller i anslutning till planprogrammet finns inga
direkta kända förekomster av rödlistade eller
skogsnaturtyper som Gotland har särskilt ansvar
att bevara. Bedömningen är att planförslaget inte
motverkar möjligheten att uppnå miljömålet.
Ingen övergödning "Halterna av gödande ämnen
i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biolo-

gisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten."
Avlopp ska lösas gemensamt inom kommande
detaljplaner. Gemensamma större lösningar ger
goda förutsättningar för att på ett bra sätt omhänderta avloppet och näringsämnen i avloppsvattnet.
Gemensamma lösningar underlättar även för framtida återföring av näringsämnen lokalt till jordbruksmarken. Föreslagen större gemensam anläggning klarar dessutom ytterligare bebyggelse
vilket kan medföra att även äldre sämre fungerande enskilda avlopp i området saneras. Ett genomförande av planen bedöms därmed positivt för
miljömålet.
De övriga miljömålen;
Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Levande
sjöar och vattendrag, Skyddande ozonskikt,
Säker strålmiljö, Hav i balans och Levande kust
och skärgård samt En storslagen fjällmiljö har
beaktats men har bedömts ha liten eller ingen relevans.

Ställningstagande till behovet av miljöbedömning
Planen bedöms inte kräva miljöbedömning, med miljökonsekvensbeskrivning
(MKB)
Behovsbedömningen är införlivad som en del i
planhandlingen. Samråd om denna bedömning
genomförs med länsstyrelsen, enligt förordningen
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, 6 §.
När planer upprättas skall bestämmelserna i 6 kap
11 – 18 och 22 §§ miljöbalken tillämpas, om planen
kan antas medföra en sådan miljöpåverkan som
avses i 6 kap 11 § miljöbalken.” (PBL 5 kap 18 §
andra stycket).
De nu kända förhållandena om området innebär,
enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens, Region
Gotlands bedömning, inte risk för påverkan på
miljö, hälsa, m.fl. faktorer av sådan omfattning att
en miljöbedömning ska krävas inom framtagandet
av ett planprogram.
Miljöförhållanden och andra aspekter som har
beaktats i bedömningen
Miljöförhållanden, som bör vara aktuella för bedömningen om de innebär betydande miljöpåverkan, är främst kulturmiljön med påverkan på landskapsbilden, naturvärden, friluftslivet och allmänhetens möjlighet att fortsatt röra sig fritt i området
samt ökad biltrafik.

9
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att
planprogrammet inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan.
Övriga frågeställningar, som vatten, avlopp, radon,
dagvattenhantering kommer att besvaras mer i
detalj under detaljplaneprocessen. Dyker det upp
komplicerande frågeställningar kan även dessa
besvaras bättre i kommande detaljplaner.
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas vid
ett plangenomförande.
Påverkans totaleffekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att ett
genomförande av föreslagen plan inte medför en
betydande miljöpåverkan. Det bedöms vara en
plan som medger bebyggelse på platsen med liten
påverkan på miljö och människor och med liten
total påverkan.
Medverkande tjänstemän
Monica Tingström, fysisk planerare
Niclas Fredriksson, landskapsarkitekt
Jimmy Holpers, kommunekolog
Torun Stening, miljöskyddsinspektör
Maria James, kommunantikvarie
samtliga samhällsbyggnadsförvaltningen.

Berggeologiska Undersökningar AB

Beställare:
Hans Berndtsson Arkitektkontor AB

Vattentäkt Vamlingbo Austre 1:9
Förutsättningar för uttag av dricksvatten

PM-Hydrogeologi

Bergab – Berggeologiska Undersökningar AB
Uppdragsansvarig
Henrik Hellman

Handläggare
Björn Winnerstam

Uppdragsnummer
Datum
Revisionsnummer
L:\Uppdrag\US11121 Vattentäkt Austre\Text\Slutliga originaldokument\PM Vattentäkt Vamlingbo Austre 1_9 20120912.docx

US11121
2012-09-12
1

Bergab Berggeologiska Undersökningar AB

Vattentäkt Vamlingbo Austre 1:9
1 (17)

Innehållsförteckning

1

Inledning .......................................................................... 3

2

Planerad verksamhet ....................................................... 3

3

Beskrivning av området ................................................... 3

3.1
3.2
3.3

Jordlager och berggrund .......................................................... 5
Grundvatten, ytvatten och nederbörd ...................................... 6
Befintliga dricksvattenbrunnar i området.................................. 6

4

Genomförda fältundersökningar....................................... 7

5

Beräkningar av uttagskapacitet och influensområde ...... 10

5.1
5.2
5.3
5.4

Brunnsekvation ...................................................................... 10
Vattenbalansberäkning mycket torrt år .................................. 10
Beräkning med hänsyn tagen till magasinering i
grundvattenmagasinet ........................................................... 11
Sammanfattning beräkningar av influensområde .................. 12

5.4.1

Kriterium för avgränsning av influensområde ................................. 12

5.5

Sammanfattning uttagskapacitet ............................................ 12

6

Påverkan från planerad verksamhet .............................. 13

6.1
6.2

Grundvattennivåer och uttagskapacitet i brunnar .................. 13
Vattenkvalitet.......................................................................... 13

7

Formella förutsättningar för vattentäkten ........................ 14

7.1
7.2

Kommunala riktlinjer för dricksvattenförsörjning .................... 14
Miljöbalken ............................................................................. 16

8

Referenser ..................................................................... 17

Uppdragsnummer
Datum
Revisionsnummer
L:\Uppdrag\US11121 Vattentäkt Austre\Text\Slutliga originaldokument\PM Vattentäkt Vamlingbo Austre 1_9 20120912.docx

US11121
2012-09-12
1

Bergab Berggeologiska Undersökningar AB

Vattentäkt Vamlingbo Austre 1:9
2 (17)

Bilageförteckning
Bilaga 1.

Sonderingsresultat

Bilaga 2.

Provpumpningsprotokoll Austre 1:47

Bilaga 3.

Analysprotokoll vattenprovtagning brunn 7 (Austre 1:49)

Bilaga 4.

Utskrift från Gotlands kommuns riktlinjer för hantering av
vattenförsörjning vid nyetablering

Uppdragsnummer
Datum
Revisionsnummer
L:\Uppdrag\US11121 Vattentäkt Austre\Text\Slutliga originaldokument\PM Vattentäkt Vamlingbo Austre 1_9 20120912.docx

US11121
2012-09-12
1

Bergab Berggeologiska Undersökningar AB

Vattentäkt Vamlingbo Austre 1:9
3 (17)

1

Inledning
Bergab har, av Hans Berndtsson Arkitektkontor AB, fått i uppdrag att utreda
förutsättningarna för anläggande av en vattentäkt på fastigheten Vamlingbo Austre
1:9, Gotlands kommun. Vattentäkten ska användas för vattenförsörjning till
bostadshus vid planerad styckning och exploatering av fastigheten.
Denna PM redovisar den utredning av hydrogeologiska förutsättningar för planerad
verksamhet som gjorts. Den huvudsakliga frågeställningen har varit huruvida
anläggande av vattentäkt på fastigheten är möjligt och lämpligt med avseende på
omkringliggande befintliga brunnar och de hydrogeologiska förutsättningarna.
Ett annat syfte med utredningen har varit att ge beställaren förslag på lämpligt
förhållningssätt till aktuella formella förutsättningar för planerad verksamhet
(relevant lagstiftning samt kommunala riktlinjer avseende vattenförsörjning
anknutna till planprocessen).
Där ej annat anges används höjdsystem RH 70.

2

Planerad verksamhet
Exploatören planerar att använda en eller flera brunnar som dricksvattentäkt för att
säkerställa försörjning av dricksvatten till planerade bostadshus på fastigheten
Vamlingbo Austre 1:9 (nedan förkortat Austre 1:9). Exploateringen avser
anläggande av elva bostadshus. Dricksvattenförsörjningen planeras dimensioneras
för ett uttag om ca 6 m3/dygn, motsvarande 600 l per hushåll och dygn. Uttaget per
hushåll och dygn grundar sig på de kommunala riktlinjer som finns, se vidare
avsnitt 7.1.
En tänkt lokalisering för uttagsbrunnen visas i figur 2 nedan.

3

Beskrivning av området
Fastigheten ifråga är belägen på sydöstra delen av Storsudret, södra Gotland, se
figur 1 och 2. En del av fastigheten används för närvarande som åkermark och
resterande delar som skogsmark. Skogsmarken består av blandskog och i ett
område dominerar sly på grund av misslyckad återplantering efter tidigare
avverkning.
Väster och söder om fastigheten ligger fastigheter med fritidshus. Angränsande
fastigheter norrut används som åkermark och de i öster är skogsfastigheter.
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Figur 1. Översiktskarta södra Gotland, inramat område visas i förstoring i figur 2.

Figur 2. Fastighetskarta med planerad uttagsbrunn (märkt VT), kända befintliga brunnar i
området (märkta 1-8) och två befintliga provgropar (märkta PG2 och PG3).
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3.1

Jordlager och berggrund
Markytan vid planerad brunn ligger kring nivå +44 m. Topografin i området är i
huvudsak platt med lätt lutning åt öster, men en markerad nivåskillnad om ca 1 m
löper i ungefärligen riktning nord-syd i fastighetens östra del.
Fältundersökningar utförda under maj 2012 (se vidare avsnitt 4 nedan) har visat att
jordlagren inom fastigheten huvudsakligen utgörs av sand med inslag av grus på
berg. Jordlagren har en mäktighet på 1-3 m inom fastigheten, varav den mindre
mäktigheten inom fastighetens östra del.
Enligt SGU:s jordartskarta (SGU, 2005) utgörs jordlagren inom fastigheten till
övervägande del av svallsediment i form av grus och sand, se figur 3. I SGU:s
brunnsarkiv finns jorddjupsdata för en brunn i området. Jorddjupet vid borrning av
denna brunn rapporterades vara 3 m. Flera provgropar (gropar som grävts i syfte att
kontrollera djup till grundvatten inför eventuellt anläggande av brunn), finns i
området, den djupaste ca 2 m djup. Ingen av provgroparna förefaller ha grävts till
bergytan.
Vid fastighetens östra kant blir jorddjupet alltså mindre. Enligt jordartskartan
tunnas jordlagren ut så mycket att jordarten angivits som tunnt eller
osammanhängande jordtäcke på berg, dvs. jordtäcket är österut generellt mindre än
0,5 m tjockt.
Berggrunden utgörs av kalksten (SGU, 1982).

Figur 3. SGU:s jordartskarta. Orange med prickar markerar svallsediment (små prickar
sand, stora grus). Blått med trianglar markerar tunt jordtäcke på berg.
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3.2

Grundvatten, ytvatten och nederbörd
Årsnederbörden i området är ca 600 mm/år, varav ungefär 125 mm/år bildar
avrinning (SGU 1982). Resterande del återgår till luft genom evapotranspiration,
dvs. avdunstning från fuktiga ytor eller växtlighet.
Den nederbörd som infiltrerar i markytan passerar först genom den s.k. omättade
zonen, där vattnet till stor del tas upp av växtlighet och avdunstar. En viss del av
vattnet bildar dock grundvatten i jorden, där det förekommer i porerna mellan
sandkornen. Till viss del infiltrerar också vattnet vidare till bergrundens kalksten
där det främst förekommer i sprickor och hålrum.
Andelen av nederbörden som bildar grundvatten beror i hög grad på markens
infiltrationskapacitet, markytans lutning, nederbördens intensitet, vegetationens
inverkan och lokala faktorer såsom diken, dräneringssystem etc.
På Gotland generellt är det relativt sett vanligt med tunt eller obefintligt jordtäcke,
vilket i kombination med låg infiltrationskapacitet (få och små sprickor) i bergytan
kan ge mycket låg grundvattenbildning. Vattnet rinner istället av som ytavrinning
på markytan. Detta är dock inte fallet i aktuellt område, där sandiga grusiga jordar
med mäktighet kring tre meter dominerar. Infiltrationskapaciteten i dessa jordar är
hög och grundvattenbildningen kan förväntas vara nära fullständig, dvs. ca 125
mm/år.
Tillrinning av grundvatten bedöms ske från de högre belägna områden som ligger i
väster mot havet i öster. Grundvattnets generella strömningsriktning bedöms alltså
vara från väst till öst. Detta bekräftas av utförda grundvattennivåmätningar, se
avsnitt 4 nedan. Mycket lokalt kan strömningsriktningarna förändras genom uttag
av vatten ur de brunnar som finns i området. Inga större uttag görs dock ur dessa
brunnar så effekterna är små (inga brunnar som försörjer jordbruksfastigheter med
bevattningsvatten eller större vattentäkter finns).

3.3

Befintliga dricksvattenbrunnar i området
I tabell 2 samt på karta i Figur 2, visas kända befintliga brunnar i området kring
planerad vattentäkt. För att säkerställa kunskap om potentiella skadeobjekt har
brunnsinventeringen avgränsats till att omfatta samtliga fastigheter belägna inom ca
300 m från uttagsbrunnen. Avgränsningen av inventerat område motiveras vidare i
avsnitt 5.4.1. Inventeringen har utförts genom kontakt med fastighetsägare,
platsbesök och SGU:s brunnsarkiv.
På fastigheten Västergårde 1:18, nordväst om Austre 1:9, önskar enligt uppgift
fastighetsägaren ifråga anlägga brunn för vattenförsörjning av fritidshus. Tänkbart
brunnsläge syns som provgropen PG2 i Figur 2.
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Tabell 1. Kända befintliga dricksvattenbrunnar i området kring planerad vattentäkt.

Beteckning Fastighet
i
kartmaterial

Antal
Användning Akvifär
hushåll

Djup
från
överkant
brunn

1

Används av
Austre 1:47,
belägen på
Austre 1:9

1

Fritidshus
under
uppförande

jord

3m

2

Austre 1:46

1

Fritidhus

Jord

okänt

3

Austre 1:45

1

Fritidshus

Jord

okänt

4

Austre 1:54

1

Fritidshus

Jord

okänt

5

Austre 1:77

1

Fritidshus

Jord

okänt

6

Austre 1:70

1

Fritidshus

jord

okänt

7

Austre 1:49

1

Fritidshus

Jord

okänt

8

Austre 1:68

1

Fritidshus

Berg

Ca 3 m

Såvitt känt finns inga problem med vattentillgången i brunnarna i området
(Berndtsson, 2012).

4

Genomförda fältundersökningar
Fältbesök med inventering av brunnar gjordes oktober 2011. Sonderingsborrning,
jordartsbedömning samt installation av grundvattenrör gjordes under maj 2011.
Mätningar av grundvattennivå utfördes maj t.o.m. augusti 2012.
Lägen för grundvattenrör och sonderingspunkter visas i Figur 2. Uppmätta
grundvattennivåer redovisas i Figur 5. Sonderingsresultat redovisas i bilaga 1.
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Figur 4. Plankarta borrpunkter och grundvattenrör. Planerad uttagsbrunn markeras med VT
i figur. Grundvattenrör finns i punkterna BE3 och BE4. Punkten BE6 utgörs av en grund
oanvänd brunn som anlagts vid tidigare provgropsgrävning.
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Figur 5. Uppmätta grundvattennivåer i området.

Oktober 2009 genomfördes en provpumpning i en befintlig brunn på fastigheten.
(bilaga 2). Brunnen i fråga nyttjas genom servitutsavtal av fastigheten Vamlingbo
Austre 1:47 och provpumpningen genomfördes av entreprenör på uppdrag av
fastighetsägare till nämnda fastighet. Brunnen har beteckningen 1 på kartan i Figur
2 samt i tabell 1.
Vid provpumpningen noterades en tillrinning om 4,3 m3/dygn då vattennivån i
brunnen hölls avsänkt 1,5 m relativt ursprunglig nivå, till en nivå strax ovan
brunnens botten. Viss osäkerhet föreligger dock om vilka absoluta nivåer som rått
före och efter pumpning. Det är oklart vilken referensnivå man använt och den
finns inte angiven i provpumpningsprotokollet. Provpumpningen pågick 24 dygn.
Ingen registrering av påverkan i närbelägna brunnar eller av avsänknings- eller
återhämtningsförlopp gjordes.
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5

Beräkningar av uttagskapacitet och influensområde

5.1

Brunnsekvation
Planerad vattentäkt kan approximeras med en brunn i en öppen akvifär. Genom att
ansätta den hydrauliska konduktiviteten K=1.10-4 m/s och grundvattenbildning
G=125 mm/år kan grundvattenflödet vid stationärt tillstånd1 beskrivas med
ekvationen nedan (Kresic, 1997):
H 2 − hw2 =

R 
Qw
G
× ln e  −
× Re2 − rw2
π ×K
 rw  2 × K

(

)

Vid antaget stationärt tillstånd genereras flöde i brunnen helt av
grundvattenbildningen varför ekvation (2):
Qw = Re2 × π × G
kan användas för att beräkna storleken på detta. Därmed kan tillrinningsområde,
och avsänkning i brunn för önskat uttagsflöde beräknas.
Givet planerade uttagsflödet 6 m3/dygn fås en beräknad avsänkning i uttagsbrunn
om knappt 0,5 m (av tillgängliga 1,2 m innan brunnen blir torr). Det cirkulära
tillrinningsområdets radie beräknas bli 75 m. Härvid har antagits att brunnen
installerats till berg och att den ostörda grundvattennivån legat 1,2 m ovan
bergytan, vilket sett till utförda fältundersökningar är en konservativ skattning.
Under ett normalår, med grundvattenbildning 125 mm/år, fås enligt föregående
avsnitt alltså ett cirkulärt tillrinningsområde med radien 75 m. Inga befintliga
brunnar skulle därmed beröras.

5.2

Vattenbalansberäkning mycket torrt år
Uttaget av vatten i planerad vattentäkt, uttagsbrunnen, har antagits vara 6 m3/dygn,
motsvarande 11 hushåll. Under ett antaget mycket torrt år (med mycket låg
grundvattenbildning) blir dock beräknat tillrinningsområde större än det som i
föregående avsnitt beräknats för ett normalår.
Till de planerade 11 hushållen har därför lagts den brunn annan fastighetsägare
enligt uppgift planerar anlägga (jämför avsnitt 2), samt de tre befintliga brunnar

1

Tillståndet att nybildningen av grundvatten är i balans med uttaget, dvs. att grundvattenytans nivå är konstant,
brukar inom hydrogeologin kallas stationärt tillstånd.
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som även de då skulle hamna inom beräknat tillrinningsområde. Totalt har därför
uttaget vid beräkningen antagits vara 9 m3/dygn, motsvarande 15 hushåll.
Med uttagsflöde totalt 9 m3/dygn och en antagen grundvattenbildning om 30 mm/år
(motsvarande ca 25 % av den normala) fås ett tillrinningsområde med radien 152
m. Detta gäller alltså under ett antaget mycket torrt år och under förutsättning att
uttaget av grundvatten ur pumpbrunnen är lika stort som nybildningen, dvs. att
grundvattennivåerna i området är konstanta över tid, liksom att inget till- eller
utflöden av grundvatten sker.
I verkligheten kommer dock en fas innan stationärt tillstånd anpassat till rådande
förutsättningar hunnit uppnås. Under denna fas kommer vattenuttaget ge sjunkande
grundvattennivåer inom tillrinningsområdet. Detta frigör stora mängder vatten som
lagrats i markens porsystem. Hänsyn till detta behöver tas för att en mer rättvisande
beräkning ska kunna göras. I praktiken är det så att man under längre torrperioder
med mycket liten grundvattenbildning (vilket måste förväntas förekomma
sommartid), ofta i princip är beroende av den i grundvattenmagasinet
(vattenmättade jorden mellan bergytan och grundvattenytan) lagrade mängden
vatten. Beräkningar med hänsyn till detta redovisas i följande avsnitt.

5.3

Beräkning med hänsyn tagen till magasinering i
grundvattenmagasinet
I föregående avsnitt beskrevs hur grundvattenmagasinets magasinerande effekt kan
spela stor roll för hur stora uttag av grundvatten som är möjliga och hur uttaget
påverkar grundvattennivåerna i närområdet. I en verklig situation kommer uttag av
grundvatten under en torrperiod med ringa grundvattenbildning att ge en
tillkommande avsänkning av grundvattennivån i brunnen och dess närmaste
omgivningar. Med tillkommande avsänkning menas här utöver den lokala
avsänkning relativt en tänkt ostörd grundvattenyta, som alltid sker i en brunn vid
uttag av grundvatten, och som gör att nytt vatten strömmar in från omgivningarna
in till brunnen.
För beräkningen antas att ingen grundvattenbildning sker under 200 dygn, vilket är
en konservativ skattning 2. Dessutom antas att uttaget av grundvatten i aktuell
vattentäkt ger upphov till en jämn ytterligare avsänkning av grundvattennivån i ett
cirkulärt område med radie 100 m kring pumpbrunnen 3. Därmed kan
avsänkningens storlek beräknas. Med flödet 6 m3/dygn (planerat uttag i brunnen)

2

Enligt SGU (2000), synes år med 150 torrdagar (vilket kan ses som ungefärligen ekvivalent med dagar utan
grundvattenbildning) statistiskt sett återkomma var 4:e år. I beräkningsexemplet används 200 dagar för att
efterlikna en situation med längre återkomsttid (mer sällsynt).
3
100 m motsvarar avståndet till närmast belägen befintlig/planerad brunn.
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och sandens effektiva porositet 4 satt till 20 % blir den ytterligare avsänkningen ca
19 cm under torrperioden.
Under verkliga förhållanden ger dock pumpningen snarare störst påverkan i
pumpbrunnen och successivt minskad påverkan längre bort från brunnen. Med
givna förutsättningar skulle därför den ytterligare avsänkningen bli klart större än
19 cm i pumpbrunnen och mindre än 19 cm i en brunn belägen vid det cirkulära
områdets rand, dvs. vid närmsta befintliga brunn.

5.4

Sammanfattning beräkningar av influensområde
Sammanfattningsvis är det så att grundvattenmagasinets goda magasinerande
egenskaper begränsar påverkan på grundvattennivåerna under torrperioder.
Avsänkningar mindre än 19 cm efter en längre torrperiod får anses sakna praktisk
betydelse i området (detta ställningstagande motiveras vidare i avsnitt 5.4.1 nedan),
varför gränsen för influensområdet mot bakgrund av ovanstående resonemang kan
sättas till 100 m från pumpbrunnen. Inom fastigheter belägna utanför
influensområdet kommer alltså ingen påverkan av någon praktisk betydelse på
grundvattennivåerna att ske.

5.4.1

Kriterium för avgränsning av influensområde
En avsänkning av grundvattennivå om maximalt 19 cm efter en längre torrperiod
har ovan angivits som gräns för influensområdet. Detta beror på att en sådan liten
avsänkning får anses sakna praktisk betydelse; en grävd brunn med litet avstånd
mellan bottennivå och nivå i brunnen belägen inom influensområdet skulle
möjligen kunna få kapacitetsproblem. Några sådana skadeobjekt förekommer dock
inte.

5.5

Sammanfattning uttagskapacitet
Vattentäkten planeras utföras som en grävd brunn i jord. Hydrauliska
konduktiviteten är relativt hög. Därmed är tillgänglig vattenvolym i
grundvattenmagasinet, snarare än tillrinningen lokalt kring brunnen, den
begränsande faktorn sett till uttagskapacitet.
Genomförd provpumpning i brunn 1 tillhörande Austre 1:47 visar på att uttag i
storleksordningen 8-9 m3/dygn är möjliga i området. Brunnsläget för planerad
vattentäkt är sådant att brunnen kan utföras djupare än den provpumpade brunn 1.
Därmed bör marginal finnas även vid torrår med generellt låga grundvattennivåer.
Beräkningarna i föregående avsnitt tyder även de på att uttagskapaciteten är stor
nog för att planerat uttag ska vara möjligt.

4

Den andel av porutrymmet i jorden som dräneras då grundvattenytan sjunker.
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Sammanfattningsvis bedöms därför planerad brunn 5 få en uttagskapacitet som
tillgodoser tänkt uttag, även under torrår.

6

Påverkan från planerad verksamhet
Under förutsättning att jorddjupen i området är tillräckliga i förhållande till normala
grundvattennivåer sommartid bedöms planerat uttag av grundvatten ur en grävd
brunn vara möjligt.

6.1

Grundvattennivåer och uttagskapacitet i brunnar
Planerat uttag av grundvatten bedöms inte påtagligt påverka grundvattennivåerna i
området. Därmed kommer inte heller uttagskapaciteten i omkringliggande
befintliga brunnar att påverkas negativt i någon större utsträckning. I den mån
brunnar belägna allra närmast uttagsbrunnen redan nu har kapacitetsproblem skulle
de dock kunna förvärras något under torrår. Så verkar dock inte vara fallet, jämför
avsnitt 3.3 ovan.
I händelse av att kapacitetsproblem i någon av de närmaste befintliga brunnarna
trots allt skulle uppstå under torrår skulle detta eventuellt kunna åtgärdas genom att
berörda brunnar fördjupas något, alternativt genom att berörd fastighet genom
servitutsavtal försörjs med vatten från planerad vattentäkt.

6.2

Vattenkvalitet
Provtagning utfördes från kökskran ansluten till brunn 7 i oktober 2011. Vattnets
kloridhalt var 8,9 mg/l och även i övrigt tjänligt enligt Socialstyrelsens allmänna
råd om försiktighetsmått för dricksvatten (SOSFS 2003:17), dock med anmärkning
på vissa parametrar (förhöjt färgtal, förhöjd kalciumhalt och totalhårdhet samt låg
flouridhalt). Analysprotokoll återfinns i bilaga 3.
Lokalt kring pumpbrunnen kommer strömningsmönstret att förändras något genom
att grundvatten rinner in mot brunnen snarare än ner mot havet. Eftersom
avsänkningen av grundvattenivån kring pumpbrunnen kommer att vara måttlig och
influensområdets storlek begränsat blir påverkan på strömningsmönstret kring
befintliga brunnar i området försumbar. Därför bedöms ingen förändring av
vattenkvaliten i omkringliggande brunnar komma att ske till följd av planerat
vattenuttag.

5

Beräkningsförutsättningar: brunnsläge enligt figur 2; grävd brunn ned till nära bergytan; brunnsradie 0,75 m.
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7

Formella förutsättningar för vattentäkten
Här redogörs kort för den lagstiftning och de kommunala riktlinjer som i högst
utsträckning berör planerad vattentäkt.
Redogörelsen gör ej anspråk på att vara fullständig; verksamheten berörs även av
annan lagstiftning. Exempelvis kan förordningen om verksamhetsutövares
egenkontroll (SFS 1998:901) vara relevant.

7.1

Kommunala riktlinjer för dricksvattenförsörjning
Gotlands kommun har tagit fram riktlinjer för hantering av dricksvattenförsörjning
vid nyetablering (Gotlands kommun, 2008). Dessa anger att den vattenvolym som
ska kunna redovisas vid nyetableringar är 600 l per hushåll och dygn. Kloridhalten
får inte överstiga 100 mg/l, och vattnet ska i övrigt vara tjänligt enligt
Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten (SOSFS
2003:17).
Riktlinjerna delar upp Gotland i flera typområden (illustrerade med olika färger)
baserat på den förväntade grundvattentillgången, se bilaga 4. De två typområden
som berör området kring Austre 1:9 redovisas i tabell 1. Kartan är tänkt att
användas som ett planeringsverktyg och kan vara missvisande när man går ner på
detaljnivå och ser på enskilda fastigheter (Holpers, 2011). Austre 1:9 ligger på
gränsen mellan ett gult och ett rött område. Planerad brunn för vattentäkten ligger
på rött område.
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Tabell 2. Utredningsbehov enligt kommunala riktlinjer för hantering av enskild
vattenförsörjning vid nyetablering.

Typområde

Hantering vid
planläggning

Hantering vid
förhandsförfrågan/
bygglov

Gult

Fackmannamässig
vattenutredning krävs.

Kort provpumpning 6 och
redovisning av
vattenkvalitet 7.

Eventuellt vattendom.
Rött

Fackmannamässig
vattenutredning krävs,
inklusive längre
provpumpning 8 under
perioden augustiseptember.

Fackmannamässig
vattenutredning krävs,
inklusive längre
provpumpning3 under
perioden juni-oktober.
Eventuellt vattendom.

Eventuellt vattendom.
Dessa riktlinjer styr alltså ambitionsnivån på de utredningar av
vattenförsörjningsfrågan som kommunen anser nödvändiga för godkännande av
detaljplan/bygglovsansökan. Planerat brunnsläge ligger inom ett rött område, vilket
skulle innebära krav på den högre utredningsnivån.
Föreliggande utredning får anses utgöra en s.k. fackmannamässig vattenutredning.
Den visar att tillgången på, och förutsättningarna för uttag av, grundvatten i
området är goda nog för att möjliggöra planerad vattentäkt. Utredningen inbegriper
dock inte den provpumpning under perioden augusti-september som kommunens
riktlinjer kräver, sett till att området utgör s.k. rött typområde och det
bakomliggande syftet med vattentäkten är detaljplaneläggning. Utredningen
innefattar dock resultat av en provpumpning utförd under oktober månad. Ur
teknisk synvinkel bedöms dock inte ytterligare utredningar vara motiverade. Sett
till jorddjup och jordarter borde nog gränsen mellan gult och rött typområde
lämpligare ha dragits något längre åt öster.

6

Kort provpumpning avser den kortvariga provpumpning och mätning av tillrinning som normalt utförs vid
brunnsborrning. 300 liter per timmer och hushåll anses då tillräckligt.
7
Redovisning av vattenkvalitet ska inbegripa kloridhalt och utgörs normalt av provtagning och analys enligt
SOSFS 2003:17 (kemisk-fysikaliska parametrar och i vissa fall även mikrobiologiska)
8
Längre provpumpning avser provpumpning under minst tre veckor, där nivå i uttagsbrunn och eventuellt
omkringliggande brunnar mäts och protokollförs regelbundet och den uthålliga kapaciteten redovisas.
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Vad gäller formuleringen ”eventuellt vattendom” i tabellen ovan hänvisas till
följande avsnitt.

7.2

Miljöbalken
Uttag av grundvatten utgör vattenverksamhet enligt miljöbalkens elfte kapitel.
Generellt krävs tillstånd för vattenverksamhet, vilket meddelas av mark- och
miljödomstolen. För vattentäkt krävs sådant tillstånd om den ska försörja fler än två
hushåll. Ett undantag finns dock: tillstånd krävs inte om det är uppenbart att varken
allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattentäktens inverkan på
vattenförhållandena.
Den verksamhetsutövare som bedriver vattenverksamhet (exempelvis vattentäkt för
tre eller flera hushåll) utan tillstånd stödjer sig alltså i praktiken på detta lagrum,
uppenbarhetsrekvisitet, och har bevisbördan om någon inför domstolen hävdar att
skada uppkommit till följd av verksamheten. I aktuellt fall skulle detta kunna
motsvaras av om det är uppenbart att ingen negativ påverkan på omkringliggande
brunnar sker till följd av vattentäkten.
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Bilaga 1- Sonderingsresultat

12042 PentaCon
Regon Gotland

Vamlingbo Austre 1:9
Slagsondering, störd jordprovtagning samt installation grundvattenrör

Punkt
BE2
BE2
BE2
BE2
BE2
BE2
BE2
BE2
BE2
BE2
BE2
BE2
BE2
BE2
BE2
BE2
BE2
BE2
BE2
BE2
BE2

djup (m)
0,0
0,2
0,4
06
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
16
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
Stopp

Slb (sek)
0
3
3
3
4
4
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7
7
10
100
st/bl/B

Skr (jordart)
0‐saMu‐0,1
0,1‐ Sa (m)
Sa (m)
Sa (m)
Sa (m)
Sa (m)
Sa (m)
Sa (m)
Sa (m)
Sa
S (m)
( )
Sa (m)
Sa (m)
Sa (m)
Sa (m)
Sa (m)
Sa (m)
Sa (m)‐3,1‐(gr)Sa
(gr)Sa
(gr)Sa
(gr)Sa‐3,6

Vatten

Vy~2,6

Koordinater SWEREF 99 18 45 RH70
X
Y
Z
Diff
6314525,70
120124,28
44,19
0,033
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BE3
0,0
0‐saMu‐0,1
BE3
0,1‐ Sa
BE3
0,2
2
Sa
BE3
0,4
2
Sa
BE3
0,6
3
Sa
08
BE3
0,8
2
Sa
BE3
1,0
3
Sa
BE3
1,2
3
Sa
BE3
1,4
3
Sa
BE3
1,6
3
Sa
BE3
1,8
5
Sa
18
S
BE3
2,0
5
Sa
BE3
2,2
5
Sa
BE3
2,3
100/10
Sa‐2,3
BE3
Stopp
st/bl/B
GV‐rör 2,4 m u my/1,0 m ö my/0,5 spets m. geotextil

Koordinater SWEREF 99 18 45 RH70
6314540,00
120055,72
43,82
0,020

Vy~1,6
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BE4
0,0
0‐saMu‐0,1
BE4
0,1‐ Sa
BE4
0,2
2
Sa
BE4
0,4
3
Sa
BE4
0,6
3
Sa
08
BE4
0,8
32
Sa
BE4
1,0
2
Sa
BE4
1,2
2
Sa
BE4
1,4
3
Sa
BE4
1,6
3
Sa
BE4
1,8
3
Sa
18
S
BE4
2,0
3
Sa
BE4
2,2
5
Sa
BE4
2,4
5
Sa
BE4
2,6
5
Sa
BE4
2,8
5
Sa
BE4
3,0
5
Sa
BE4
3,2
100
Sa‐3,2
BE4
Stopp
st/bl/B
GV‐rör
GV
rör 3,1 m u my/1,0 m ö my/0,5 spets m. geotextil

Koordinater SWEREF 99 18 45 RH70
6314585,67
120088,46
44,10
0,011

Vy~1,8
V 18
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BE6
BE6
BE6
BE6
BE6
BE6
BE6
BE6
BE6
BE6
BE6
BE6
BE6
BE6
BE6
BE6
BE6
BE6

0,0
0,2
0,4
0,6
08
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
18
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
2,9
Stopp

2
2
2
2
3
3
3
2
2
5
5
7
7
7
100/10
st/bl/B

0‐saMu‐0,1
0,1‐ Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
S
Sa‐2,0‐(gr)Sa
(gr)Sa
(gr)Sa
(gr)Sa
(gr)Sa
(gr)Sa‐2,9

Koordinater SWEREF 99 18 45 RH70
6314644,03
120136,37
43,61
0,043

Vy~2,0
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BE5
BE5
BE5
BE5
BE5
BE5
BE5
BE5
BE5
BE5

0,2
0,4
0,6
08
0,8
1,0
1,2
1,4
Stopp

BE1
BE1
BE1
BE1
BE1
BE1

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
Stopp

Brunn1

0,0
2
2
5
5
7
15
100
st/bl/B

3
3
10
100/10
st/bl/B

0‐saMu‐0,1
0,1‐ Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa‐1,0‐saleMn
saleMn
saleMn‐1,4
2 försök

Koordinater SWEREF 99 18 45 RH70
6314729,54
120197,82
41,81
0,063

Ej V

6314529,02

120327,80

40,22

0,020

6314552,93

119993,70

45,39

0,041

Ej V
4 försök
Ök
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Bilaga 2 Provpumpningsprotokoll Austre
1:47

Berggeologiska Undersökningar AB

Bilaga 3 - Analysprotokoll
vattenprovtagning brunn 7
(Austre 1:49)

Eurofins Environment Sweden AB
Lidköping
Box 737
Sjöhagsgatan 3, port 1
SE-53117 Lidköping
Tlf:
Fax:

+46 10 490 8170
+46 10 490 8390

AR-11-SL-030877-01

Bergab
Björn Winnerstam
Kortagatan 7
171 54 SOLNA

EUSELI2-00014619
Í%R%^ÂÂ$0|/Î
Kundnummer: SL8902304
Uppdragsmärkn.
US11121

Analysrapport
Provnummer:
Provbeskrivning:

177-2011-10050031

Matris:
Provet ankom:
Utskriftsdatum:

Brunnsvatten
2011-10-05
2011-10-13

Provmärkning:

Austre 1:49

Analys

Ankomsttemp °C
Fastighetsbeteckning
Provtagningsdatum

Resultat

Enhet

Mäto.

11,5
Austre 1:49
00:00:00

Metod/ref

Lukt, styrka, vid 20°C

ingen

SLV 1990-01-01

a)

Lukt, art, vid 20 °C

ingen

SLV 1990-01-01

a)

Turbiditet

1.9

FNU

20%

SS-EN ISO 7027

a)

Färg (405 nm)

36

mg Pt/l

20%

SS EN ISO 7887:3 mod

a)

pH

8.0

5%

SS 028122-2 / Titro

a)

Alkalinitet

330

mg HCO3/l

10%

SS EN ISO 9963-2

a)

Konduktivitet

56

mS/m

10%

SS-EN 27888

a)

Klorid

8.9

mg/l

15%

St Meth 4500-Cl / Kone

a)

Sulfat

10.0

mg/l

15%

StMeth 4500-SO4 / Kone

a)

< 0.20

Fluorid

mg/l

25%

St Meth 4500-F / Kone

a)

COD-Mn

7.88

mg O2/l

20%

fd SS 028118 / mod

a)

Ammonium

0.18

mg/l

15%

SS-EN 11732:2005 / Kone

a)

Ammonium-nitrogen (NH4-N)

0.14

mg/l

15%

SS-EN 11732:2005 / Kone

a)

0.025

mg/l

30%

SS-EN ISO 6878:2005
/TRAACS

a)

0.0080

mg/l

30%

SS-EN ISO 6878:2005
/TRAACS

a)

Nitrat (NO3)

0.58

mg/l

SS 028133 / Kone

a)

Nitrat-nitrogen (NO3-N)

0.13

mg/l

20%

SS 028133 / Kone

a)

< 0.0070

mg/l

15%

SS EN 26777 / Kone

a)

0.0020

mg/l

15%

SS EN 26777 / Kone

a)

Fosfat (PO4)
Fosfatfosfor (PO4-P)

Nitrit (NO2)
Nitrit-nitrogen (NO2-N)
NO3/50+NO2/0,5

<1.0

mg/l

SS 028133 / Kone

a)

Totalhårdhet (°dH)

16

°dH

Beräkning (Ca+Mg)

a)

Natrium, Na (end surgjort)

6.7

mg/l

15%

SS 028150-2 / ICP-AES

a)

Kalium, K (end surgjort)

2.0

mg/l

10%

SS 028150-2 / ICP-AES

a)

Kalcium, Ca (end surgjort)

110

mg/l

10%

SS 028150-2 / ICP-AES

a)

Järn, Fe (end surgjort)

0.31

mg/l

10%

SS 028150-2 / ICP-AES

a)

2.3

mg/l

15%

SS 028150-2 / ICP-AES

a)

0.054

mg/l

15%

SS 028150-2 / ICP-AES

a)

Magnesium, Mg (end surgjort)
Mangan, Mn (end surgjort)

Förklaringar
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Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Koppar, Cu (end surgjort)

0.046

mg/l

10%

EUSELI2-00014619
Í%R%^ÂÂ$0|/Î

SS 028150-2 / ICP-AES

a)

Kemisk bedömning
Tjänligt med anmärkning (enl. SOS FS 2003:17)
pga färgtalet (e)
Färgen kan iakttagas med blotta ögat och orsakas av att vattnet innehåller järn och humus.
p g a kalciumhalten (t).
p g a totalhårdheten (t).
Hårdheten medför risk för utfällningar i ledningar, kärl och fastighetsinstallationer, särskilt vid uppvärmning. Kalcium- och
magnesiumjoner kan orsaka skador på textilier i samband med tvätt.
Fluoridhalten understiger för kariesförebyggande verkan gynnsamt värde.
Anmärkningar: e = estetisk, t = teknisk
http://www.eurofins.se/tjanster/miljo-/vatten/brunnsvatten.aspx

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Sweden AB Lidköping, SWEDEN

Ulla Eriksson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.
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Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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BN 2011.677

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för Vamlingbo Austre 1:9 m. fl., Region Gotland
Byggnadsnämnden beslutade 2016-09-07, § 155, att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle samråda
med ett planförslag daterat 2016-08-24.
Planförslaget har under tiden 4 september t o m 2 oktober 2016 varit utsänt på samråd i enlighet
med kap 5 § 11 plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Inkomna yttranden (S1 – S11) finns tillgängliga
på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Med anledning av inkomna synpunkter har planförslaget reviderats i vissa avseenden. Nedanstående
ändringar och bemötanden ligger till grund för granskningsförslaget.
ÄNDRINGAR AV FÖRSLAGET EFTER SAMRÅDET
• Plankartan har förtydligats med särskild användning infiltration för E – Tekniska anläggningar.
• Plankartan har kompletterats med befintliga infiltrationsanläggningar och förtydligats beträffande
torra toalettlösningar och dubbla avloppsrör.
• Planbeskrivning och VA-utredning har förtydligats och kompletterats med rapporter och analyser
för vattenuttaget från under samrådstiden genomförda provpumpningar.
• Plankartan har ändrats, LOKALGATA har kompletterats med ett större område för bättre
vändmöjligheter.
• Planbeskrivningen har förtydligats angående lokalgator och krav på framkomlighet.
• Plankartan har ändrats. Fastighetsdragning för Vamlingbo Austre 1:49 har justerats på bekostnad
av NATUR.
• Plankartan har ändrats, I – allmännyttig luftledning, utgår till förmån för NATUR.
• Plankartan har försetts med bestämmelse angående antal lägenheter i huvudbyggnad och att
komplementbyggnad ej får förses med kök.
• Bestämmelser om största tillåtna byggnadsarea och minsta fastighetstorlek har justerats nedåt.
• Bestämmelse angående undantag för bygglovfria åtgärder har utgått
• Områden som inte, eller delvis inte får bebyggas, (prickad och korsprickad mark) har ytmässigt
justerats.
• Beskrivningen har ändrats beträffande brandkår.
• Beskrivningen har ändrats beträffande vägbredd.
• Bestämmelser angående förvanskning av kulturvärden har förtydligats och planhandlingarna har
kompletterats med tydligare utformningsbestämmelser avseende materialval och färgsättning.
• Planbeskrivningen har förtydligats kring rådande lagstiftning och verksamhetsutövarens ansvar
vid bortledande av grundvatten enligt 11 kap miljöbalken.
• Planbeskrivningen har kompletterats med miljö- och riskfaktorer kring klimatanpassningsåtgärder
och lågpunktskartering.
• Planbeskrivningen har förtydligats kring miljökvalitetsnormer för Vatten.
• Utöver redovisade ändringar har redaktionella justeringar gjorts av planhandlingarna.

2

Instans/
Inkommande datum

Synpunkter/Åtgärder

Statliga och kommunala nämnder och styrelser
Socialförvaltningen
2016-09-19
(S1)

Har inte några synpunkter på förslaget.

Försvarsmakten
2016-10-03
(S2)

Försvarsmakten har inget att erinra.

Räddningstjänsten
2016-10-04
(S3)

I planbeskrivningen står att ”Brandkår finns i Burgsvik, utryckningstid 15
minuter”. Då det inte stämmer ska denna text tas bort. I övrigt ingen
erinran.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Beskrivningen har ändrats.

Hälso och
sjukvårdsförvaltningen
2016-09-29
(S4)

Hälso och sjukvårdförvaltningen väljer att inte svara

Länsstyrelsen
2016-10-13
(S8)

Länsstyrelsens samlade bedömning:
Länsstyrelsens samlade bedömning är att föreslagen detaljplan är
framtagen med intentionerna i FÖP Storsudret och Burgsvik och kan
tillfredställa en del av efterfrågan på byggbara tomter på Storsudret.
Länsstyrelsen anser inte att det i samrådsskedet är klarlagt att platsen
kan anses lämplig med hänsyn till en god hushållning med vatten eller
möjligheten att anordna avlopp.
Riksintressen:
Länsstyrelsen anser att riksintresset som regleras i 4 kap 4§ MB har
tillgodosetts. Bestämmelsen innebär att fritidshus endast får uppföras
om det sker i form av komplettering av befintlig bebyggelse.
Länsstyrelsen anser att riksintresset som regleras i 3 kap 6§ MB har
tillgodosetts. Bestämmelsen skyddar det rörliga friluftslivet.
Vattenförsörjning:
Länsstyrelsen efterlyser en vattenredovisning som visar att tillgången är
tillfredsställande för det antal hushåll som planen medger.
Avlopp:
Länsstyrelsen efterlyser en redovisning av markens lämplighet för
infiltration. Även med beaktande att fler fastigheter utanför
planområdet kan behövas anslutas till avloppsanläggningen och med
hänsyn till människors hälsa och miljön inom och utanför planområdet.
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Länsstyrelsen saknar också en redovisning av befintliga
infiltrationsanläggningar.
Rådgivning om allmänna intressen enligt 2 kap PBL.
Länsstyrelsen anser att detaljplanen tagit hänsyn till naturvärden och
kan genomföras med hänsyn till kulturvärden. Trafikverket har lämnat
trafikfrågorna utan erinran. Under rubriken Klimatanpassning betonas
vikten av att vattenförsörjningen är säkrad, även med tanke på ett
förändrat klimat och troligen sjunkande grundvattennivå sommartid.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Befintlig infiltrationsanläggning i norr har bifogats plankartan.
Planbeskrivningen har kompletterats med en redogörelse för vilka
befintliga fastigheter som är kopplade till den befintliga
infiltrationsanläggningen samt vilka som avses påkopplas den nya.
Planbeskrivningen har kompletterats med beskrivning av lagstiftning för
bortledande av grundvatten, utförararen av vattenverksamhetens
bevisbörda samt Länsstyrelsens bedömning, i egenskap av
tillsynsmyndighet för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken.
Planbeskrivningen har kompletterats med en redovisning över vilka
brunnar som avses användas av vilka fastigheter samt dess respektive
kapacitet vid provpumpningtillfället.
Planbeskrivningen har kompletterats med resonemang kring planens
påverkan på Miljökonsekvensnormer samt utifrån vad SMHI:s
lågpunktskartering visar.
Planbeskrivningen har kompletterats med en redogörelse för vilka
befintliga fastigheter som är kopplade till den befintliga
infiltrationsanläggningen samt vilka som avses påkopplas den nya.

Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen
2016-10-25
(S9)

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillstyrker planförslaget med
synpunkter som framförs under avsittnet ”Bedömning”.
I bedömningen krävs att det senast vid utställningsfasen av detaljplanen
skall finnas protokoll från provpumpning och vattenanalys av den eller
de vattentäkter som skall användas.
Principlösningen med egna slamavskiljare för BDT-vatten och
gemensam infiltrationsanläggning är en långsiktigt hållbar lösning.
Platsen som angivits för infiltration har lämliga markbetingelser och är
med marginal tillräckligt stor. Platsen har på plankartan angivis som E,
för tekniska anläggningningar, det bör anges att den är tänkt för
infiltration av spillvatten.
I Planunderlaget anges sluten tank för WC-avloppet. Vakumtoalett med
uppsamlingstank är en lösning som främjar lokalt omhändertagande av
slammet. Avsnittet bör kompletteras med att även torra
toalettlösningar kan accepteras inom planområdet. Samtliga nya hus
bör förses med ”två rör ut” för att möjliggöra flexibla toalettlösningar.
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Protokoll rörande tillgång och vattenkvalitet av de brunnar som avses
användas har bifogats VA-utredningen och planbeskrivningen.
Tillägg under E-bestämmelsen: Infiltration för spillvatten. Beskrivningen
har kompletterats med att även torra toalettlösningar accepteras och
att nya hus bör förses med ”två rör ut” för att möjliggöra flexibla
toalettlösningar.

Tekniska nämnden
2016-11-24
(S10)

Tekniska nämnden överlämnar teknikförvaltningens yttrande till
byggnadsnämnden.
Teknikförvaltningens yttrande:
Planförslaget innebär anläggande av totoalt ca 780 meter gata vilket är
mycket gata i förhållande till de åtta tomter som skapas. För den längre
delsträckan på ca 700 meter med föreslagen körbanebredd på 3,5
meter krävs minst fyra mötesplatser.
Detaljplanen bör redovisa vilka fastigheter som ska ingå i
gemensamhetsanläggningen för lokalgata och övrig allmän platsmark.
Lokalgatan kommer att betjäna åtminstonde fyra bostadsfastigheter
belägna utanför planområdet. Vid bildandet av
gemensamhetsanläggning för gata borde det övervägas om inte även
dessa ska ingå.
Ska regionen sköta sophämtningen krävs vändplan för gata som leder
till fastigheterna Austre 1:49 och 1:56. Alternativet är att
fastighetsägarna transporterar sopkärlen till det utrymme för tekniska
anläggningar som planförslaget placerar i anslutning till den enskilda
vägen söder om planområdet.
För att exploateringsavtal ska kunna upprättas måste det till
granskningen vara klargjort vad som ska drivas som
gemensamhetsanläggning och vad som löses enskilt inom de nybildade
fastigheterna.
Planen saknar en kostnadskalkyl vilket är nödvändnigt för att kunna visa
att planen är ekonomiskt genomförbar. Denna ska redovisa de
kostnader som exploatören har för anläggande av gata, vatten- och
spillvattenanläggningar inklusive ledningar, fastighetsbildning, bildande
av gemensamhetsanläggning, plankostnad, markundersökningar m.m.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planbeskrivningen har kompletterats med förtydliganden angående
mötesplatser och körbanebredd för den norra lokalgatan.
Den södra lokalgatan betjänar Vamlingbo Austre 1:70 (utanför
planområdet), Vamlingbo Austre 1:49, Vamlingbo Austre 1:56 och
nytillkommen fastighet söder därom. Lokalgatan förses med
vändmöjligheter för avfallshantering i regional regi för 1:70 och
nytillkommen fastighet. För fastigheten Vamlingbo Austre 1:49 justeras
fastighetsgränsen något på bekostnad av NATUR. Syftet är att medge
vändmöjligheter för avfallshantering och slamtömning enligt regionala
riktlinjer för befintlig infiltration som servar 1:56 och 1:49.
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Beskrivningen har kompletterats med vilka fastigheter inom
planområdet som ska ingå i respektive gemensamhetsanläggning för
väg, naturmark och VA-anläggningar. Om eller vilka ytterligare
fastigheter utanför planområdet som eventuellt bör ingå avses lösas i
samband med bildande av respektive gemensamhetsanläggning.
Planbeskrivningen har kompletterats med en kostnadskalkyl.
Markägare/boende/föreningar
Vamlingbo Austre 1:56
2016-10-06
(S5)

Ser positivt på planläggningen. Önskar att säckgatan i planområdets
södra del utgår och att nuvarande ordning med servitutsväg behålles.
De kan tänka sig att en planbestämmelse (x-område) säkrar
gångtrafikens kontakt med naturområdet. De föreslår att vägbredden
begränsas till den nuvarande, 3 meter + mötesplatser. Det ger lägre
hastigheter. Bredden och det enkla utförandet är uppskattat i området i
dag.

Vamlingbo Austre 1:49
2016-10-06
(S5)

Stödjer till fullo samrådsyttrandet från ägarna till Vamlingbo Austre
1:56.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

I planbeskrivningen ändras vägbredden till teknikförvaltningens minsta
mått för tillfartsväg, 3,1 meter. I anläggningsförättning hos
Lantmäteriet fastställs kostnads- och ansvarsfördelning, vägutförande
m.m.

Vamlingbo Austre 1:70
2016-10-09
(S6)
Vamlingbo Austre 1:69
2016-10-09
(S7)
Liknande yttranden:

Vi konstaterar att detaljplaneförslaget i många stycken är välgjort och
fint men anser att en av de föreslagna byggrätterna skall utgå samt
anser att det finns oklarheter i handlingarna varav några är helt
oacceptabla.
Flera fastigheter i området har haft återkommande problem med både
vattentillgången i brunnarna och med vattenkvaliteten De är oroliga att
de nya brunnarna kommer att påverka deras brunnar som redan nu har
för lite vatten och av tveksam kvalitet. De tycker att skyddsavståndet till
de nya brunnarna är för litet och att stora vattenutag kan vända
grundvattenriktningen så att de blir infekterade av den utbyggda
infiltrationsanläggningen. De ser också problem med
klimatförändringen med förmodligen våtare vintrar och torrare somrar.
De anser att fördjupning av deras brunnar är olämpligt och att servitut
för tillgång till vatten från någon annan brunn är en oacceptabel
lösning.
De betonar vikten av tillgängligheten till den bostadsnära naturen och
att det inte byggs för tätt, samt att stråk och gångvägar omges av
rejäla naturpartier.
Austre 1:49 och Austre 1:56 utgör en vacker gårdsmiljö, betydelsefull för
landskapsbilden. Om man planerar att bygga intill kulturmiljön anser vi
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att det behövs en kulturmiljöbedömning där de karaktärsbildande
värdena hos den ursprungliga gården beskrivs. Planförslagets
tillbyggnadsrätt innebär att kulturmiljön riskerar att förvanskas.
Planförslagets nya fastighet söder om Austre 1:56 gör att det blir för
tätt. I det tidigare planprogrammet utpekas dessutom två nya
fastigheter söder om det nu aktuella planområdet. Med de befintliga
fastigheterna kring vägen bildas då en grupp om 8 fastigheter förutom
den nya i denna plan. Detta strider mot planförslagets idé om grupper
på 2-3 fastigheter. Byggrätten för den nya fastigheten får inte bli för
stor. Byggrätten bör vara mindre än i planförslaget.
Tillfartsvägen som ligger utanför planområdet är känslig för slitage. Den
behöver en upprustning och det blir viktigt när slitaget ökar på grund av
att antalet hushåll nära fördubblas Samtidigt är det angeläget för
kulturmiljö och rekreation och hela områdets karaktär att vägens
utseende får bestå. Planen borde ha omfattat denna väg för att
säkerställa hur denna väg skall förbättras utan men för kulturmiljön. Vi
kan ej bedöma vägens ekonomiska konsekvenser för oss.
E-område anses vara en alltför oklar bestämmelse. Blir området
kalavverkat och får det ev. nya byggnader? Det kan förändra ett vackert
naturparti. Konsekvenserna går ej att bedöma.
Endast
Vamlingbo Austre 1:70
2016-10-09
(S6)

Fler utformningsregler önskas för den gamla gården inklusive den nya
fastigheten. Att bara ha varsamhetsregler för kulturvärdena anses
otillräckligt och ger inte kulturvärdena tillräckligt skydd.
Vägen som leder in till Austre 1:49 och Austre 1:56 önskas förändrad
från LOKALGATA till NATUR med infartsservitut som det är i dag och att
vägen skall förbli diskret och naturnära i sin utformning.
Den nya byggrätten öster om Austre 1:70 kan komma att få
oacceptabel insyn till vår veranda och uteplats. En mer passande
exploateringsgrad i denna miljö vore att varje fastighet får bebyggas
med 130 kvm huvudbyggnad och 60 kvm komplementbyggnad.
De tomter som föreslås i planområdets utkanter i norr som får
byggrätter om 10% av markytan ter sig någorlunda rimliga då de är
glest utplacerade, med 2-3 tomter i varje grupp.
En fastighetsförteckning efterlyses och några rittekniska synpunkter
ges.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Redovisningen av befintliga infiltrationsanläggningar har bifogas till VAutredningarna.
Planbeskrivningen har kompletterats med en redovisning över vilka
brunnar som avses användas av vilka fastigheter samt dess respektive
kapacitet vid provpumpningtillfället.
Utförd vattenredovisning visar att vatten finns i tillräcklig omfattning.
Enligt föreslaget tas vatten ut från två grävda brunnar som fördelas på
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10 stycken fastigheter. Brunnen betecknad med mellersta prov föreslås
betjäna de tre östligaste fastigheterna. Enligt provpumpning har den
kapacitet för 4 fastigheter enligt regionens krav. Brunnen betecknad
södra prov betjänar de övriga 7 aktuella fastigheterna. Den brunnen har
provpumpas med en kapacitet för 9 fastigheter enligt regionens krav.
Enligt den hydrologiska utredningen blir påverkan på
strömningsmönstret kring befintliga brunnar därmed försumbar.
Den södra infiltrationsanläggningen utökas något. De nya fastigheterna
får endas tillstånd att koppla på BDT-vatten (bad- disk- och tvättvatten).
Anläggningen flyttas ca 6,5 m österut och utökas ytmässigt något. WCvatten ska samlas i slutna tankar. Påkoppling till anläggningen från
tillkommande fastigheter får endast medges utifrån ovan ställda krav.
Planområdets centrala naturområde och dess förutsättningar för
långsiktig tillgång och skötsel har förtydligats.
Byggrätten för den tillkommande södra fastigheten har justerats nedåt
från 300 m2 till 200 m2 byggnadsarea (BYA). Minsta fastighetsstorlek har
justerats nedår från 3000 m2 till 2500 m2.
Befintliga angöringsvägar för LOKALGATOR är i enskild ägo och
kringliggande befintliga fastigheter har servitut. För att klargöra
underhåll m.m. ska berörda fastighetsägare ansöka om bildande av
gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen hos
Lantmäterimyndigheten. I gemensamhetsanläggningen regleras bland
annat utförande, ansvar och kostnader för underhåll av vägen.
Område betecknat I – allmännyttig luftledning utgår till förmån för
NATUR. Avsikten är att säkerställa allmänhetens tillgång till
planområdets centrala natur- och strövområde samt säkra en
vegetationsbarriär mellan nytillkommande kvartersmark och Austre
1:70.
Den befintliga gårdsbebyggelsen är inte utpekad i Region Gotlands
kulturmiljöprogram (BN §231 2014-10-01). Gårdsmiljön hyser trots det
värden som gör bevarandegraden relativt hög. Tillkommande
byggrätter kring gårdsmiljön Vamlingbo Austre 1:49 och 1:56 har
försetts med utformningsbestämmelser rörande materialval och
färgsättning. För hela gårdsmiljön råder förvanskningsförbud. För att
bibehålla den skyddsvärda vyn mot den befintliga ladan på Austre 1:56
har området med prickad mark som inte får bebyggas utökats. Det
prickade området omfattar nu hela ladans södra långsida mot
lokalgatan.
För tillkommande fastighet söder om Austre 1:56 ändras
exploateringsgraden från 300 m2 till 200 m2 byggnadsarea (BYA). Minsta
fastighetsstorlek får vara 2500 m2. Korsprickad mark avsedd för
komplementbyggnad justeras nedåt för att bibehålla siktvyn mot ladan.
Trafiksäkerhet kan inte regleras i detaljplanen.
Planförslaget är upprättat på grundkarta daterad 2015-12-04. Till
samrådet har fastighetsförteckning daterad 2016-08-24 tagits fram.
Handlingarna uppdateras till granskningen.
__________________________________________________________________________________
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Visby den 29 augusti 2018

Anders Rahnberg
planchef

Christian Björkman
fysisk planerare
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr. BN 2011/677
Handlingstyp Kungörelse
Datum 2018-09-18

KUNGÖRELSE
Granskning av förslag till detaljplan för VAMLINGBO AUSTRE 1:9
m.fl., del av, Region Gotland
Ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet, daterat 2016-08-24, rev 2018-0829 har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslaget ställs ut enligt planoch bygglagen för granskning innan antagande. Synpunkter från samrådet har
sammanställts i en samrådsredogörelse. Efter samrådet av detaljplanen har ändringar
av planförslaget skett varför reviderade planhandlingar och tillhörande utredningar nu
ställs ut för granskning.
Planförslaget finns tillgängligt i Rådhuset, Region Gotlands entré, Visborgsallén 19
i Visby fr o m 21 september 2018 t o m 15 oktober 2018. Fullständiga handlingar &
bilagor finns även tillgängliga på www.gotland.se/detaljplaner.
Syftet med detaljplanen är att tillskapa 8 fastigheter för ny bostadsbebyggelse inom
fastigheten Vamlingbo Austre 1:9 i enlighet med antaget planprogram för
rubricerad fastighet. Planförslaget möjliggör för boende både för permanent bruk
och fritidsändamål. Förslaget säkerställer att ytterligare bebyggelse kan tillskapas
med omsorg om den goda kulturmiljön. Syftet är också att skapa förutsättningar
för ett miljömässigt fullgott VA-system samt att säkerställa markutnyttjande och
miljö kring de redan befintliga fastigheterna inom planområdet. Områdets storlek
och den varierande naturmiljön medger relativt stora tomtfastigheter vilka placeras
och anpassas till den befintliga bebyggelsen som successivt vuxit fram sedan
tidigare. Planen har utformats med ambitionen att skapa ett område med diskreta
låga hus i natur där tillkommande bebyggelse utformas med hänsyn till rådande
natur- och kulturförutsättningar och med hög arkitektonisk kvalitet.
Planförslaget följer den fördjupade översiktsplanen för Storsudret och Burgsvik
2025 som anger möjligheter till komplettering till befintlig bebyggelse samt
nyetablering. Området omfattas av Planprogram för Austre 1:9 m fl, Vamlingbo,
Region Gotland, godkänt av BN 2014-05-14 §126.
I planprogrammet anges bland annat att 7-8 tomter kan tillkomma inom Austre
1:9 genom detaljplanering. Tomterna föreslås placerade i grupper om 2-3 tomter
avskilda med naturmark. Planförslaget har utformats i enlighet med idéerna i
planprogrammet. Vattentillgång samt lösningar för vatten och avlopp redovisas i
samband med detaljplanen.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Följande samfälligheter/servitut berörs:
Marksamfällighet Vamlingbo S:133 – väg 6 m (20 fot)
Marksamfällighet Vamlingbo S:139 – väg 5 m (16 fot)
Sv 09-VAM-623.1 – Vamlingbo Austre 1:70 – Väg
Sv 09-VAM-579.1 – Vamlingbo Austre 1:68 - Väg
Sv 09-VAM-494.1- Vamlingbo Austre 1:56 – Väg, Ändrat servitut, se akt VAM09-544
Sv 09-VAM-374.1 – Vamlingbo Austre 1:54 – Väg
Sv 09-VAM-350.1 – Vamlingbo Austre 1:45, :46, :47 – Väg, 6 m bred
Serv 1 – Vamlingbo Austre 1:47 – vattenanläggning (brunn och ledningar)
Serv 2 – Vamlingbo Austre 1:18 – Väg, 6 m bred
Sv 09-VAM-544.1 – Vamlingbo Austre 1:68, :69, :70 – Väg i samfälld vägmark
Sv 09-VAM-494.2 – Vamlingbo Austre 1:56 – Väg i samfälld vägmark
Sv 09-VAM-374.2 – Vamlingbo Austre 1:54 – Väg i samfälld vägmark
Sv 09-VAM-350.2 – Vamlingbo Austre 1:49 – Väg i samfälld vägmark
Sv 09-VAM-344.2 – Vamlingbo Austre 1:45, :46, :47 – Väg i samfälld vägmark
Serv 3 – Vamlingbo Austre 1:74, :77, :78 - Avloppsanläggning
Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81
Visby, eller via e-post till registrator-bn@gotland.se senast den 15 oktober 2018. Den
som då inte har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare
överklaga beslutet att anta detaljplanen. Ange namn, postadress och
ärendenummer (2011/577).
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller
annan inneboende som berörs.
När tiden för granskning gått ut kommer inkomna synpunkter redovisas för
byggnadsnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet
Upplysningar lämnas av Christian Björkman, fysisk planerare, tfn 0498-269064
BYGGNADSNÄMNDEN

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr. BN 2011/677
Handlingstyp Upplysning
Datum 2018-09-27

UPPLYSNING OM FÖRLÄNGD GRANSKNINGSTID
för förslag till detaljplan för VAMLINGBO AUSTRE 1:9 m.fl., del av,
Region Gotland
Ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet, daterat 2016-08-24, rev 2018-0829 har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslaget inkl. handlingar &
bilagor har den 21 september 2018 ställts ut för granskning innan enligt plan- och
bygglagen, tillgängligt i Rådhuset, Region Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby
och på Region Gotlands hemsida www.gotland.se/detaljplan. Utställningen avsågs
ursprungligen pågå t.o.m. den 15 oktober 2018.
Med anledning av att det utställda förslaget saknade en handlingsbilaga –
VA-utredning 2016-11-14, reviderad 2018-05-10, förlängs granskningstiden
t.o.m. 22 oktober 2018.
Upplysning om förlängd granskningstid har 2018-09-27 sänts ut till fastighetsägare
enligt fastighetsförteckning, daterad 2018-08-23 samt övriga sakägare enligt
upprättad postlista, daterad 2018-09-21. Handlingsförteckningen som nås via
www.gotland.se/detaljplan har kompletterats med VA-utredningen.
Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81
Visby, eller via e-post till registrator-bn@gotland.se senast den 22 oktober 2018. Den
som då inte har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare
överklaga beslutet att anta detaljplanen. Ange namn, postadress och
ärendenummer (2011/577).
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller
annan inneboende som berörs.
När tiden för granskning gått ut kommer inkomna synpunkter redovisas för
byggnadsnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet
Upplysningar lämnas av Christian Björkman, fysisk planerare, tfn 0498-269064
BYGGNADSNÄMNDEN

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Bilaga till FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV VAMLINGBO
AUSTRE 1:9 M.FL. – BN 2011/677

VA-utredning 2016-11-14, reviderad 2018-05-10
Sammanfattning
Den reviderade VA-utredningen redovisar en föreslagen användning av den
södra och mellersta brunnen inkl provpumpningsprotokoll och kemiska
analyser.
Fotnot. Förslag från 2016 angående lösning för vatten är därmed ej längre
aktuell (Förslag till vatten och avloppslösning för del av Austre1:9 Vamlingbo, 8
nya tomter Bilaga 3). Redovisad avloppslösning kvarstår.

Förslag till fördelning av uttag av vatten ur brunnar i Austre 1:9
20180514 / HB
2 stycken grävda brunnar fördelas på 10 fastigheter. Brunnen betecknad med mellersta prov föreslås
betjäna de tre östligaste fastigheterna. Enligt provpumpning har den kapacitet för 6 fastigheter enlig
regionens krav. Brunnen betecknad södra prov betjänar de övriga 7 aktuella fastigheterna. Den
brunnen har provpumpas med en kapacitet för 9 fastigheter enligt regionens krav. Skissen nedan
förklarar hur brunnarna fördelas.

Figuren visar brunnar och föreslagen fördelning mellan tomterna.
De ljusblå prickarna visar lägen för befintliga brunnar.
Orange prickar visar lägen på de nya borrade brunnarna.
Mörkblå visar de provpumpade grävda brunnarnas lägen och cirklarna visar influensområdet enligt
PM hydrologi, 75 meter.
Rödbruna prickar markerade GV är grundvattenrör.
Mörkblå linje markerar föreslagen fördelning av brunnar. Röd streckad linje markerar nya tomter.

Vattentäkt Vamlingbo Austre 1:9, resultat av provpumpning av brunnar
Bergab upprättade år 2012 ett PM hydrologi som redovisar förutsättningarna för vattentäkt i aktuellt
område. Efter inventeringar, fältundersökningar och sonderingsborrningar gjordes beräkningar av
uttagskapacitet och influensområden. Beräkningar gjordes även för mycket torrt år. Beräkningarna
gjordes med ett uttag av 6000 liter och för torrår 9000 liter per dygn. Enligt region Gotlands norm så
motsvarar det 10 respektive 15 hushåll.
Området består av en stenplatå som sluttar svagt mot öster och är täckt av två typer mark. Den östra
delen består av ett lager med blockrik sand, med en tjocklek på ca 1 meter. Den västra delen ligger
något högre och där är marken 2,5 till 3,5 meter tjock, överst fin sand och med ca 1 meter blockrik
hårt lagrad sand i botten. Grundvattennivån ligger 1,5 till 2,5 meter under markytan. Det gör att torra
år ligger grundvattennivån under den löst lagrade sanden.
Som sammanfattning förutsäger PM hydrologi att om hela uttaget om 6000 liter per dygn görs i en
brunn blir sänkningen av vattenytan i den brunnen under pumpningen mindre än 0,5 meter och
influensområdet blir högst 75 meter.
För att säkra god tillgång på vatten och samtidigt minimera påverkan av kringliggande grannbrunnar,
har två brunnar grävts, den ena 2014 och den andra 2016. Brunnen från 2014 provpumpades både år
2014 och 2016. Den som grävts 2016 provpumpades direkt. Samtidigt provpumpades en mindre ej
färdigbyggd brunn från ca år 2000. År 2016 var ett extremt torrår.
Före, under och efter provpumpningen kontrollerades nivåerna i brunnarna och i två grundvattenrör.
Provpumpningarna visar att ett uttag per dygn på ca 9000 liter sammanlagt är möjligt och att
påverkan både lokalt och på omgivningen blir mindre än den teoretiska beräkningen säger.
Förutom de två brunnarna från 2014 och 2016 finns även tre borrade brunnar från 2016 som ger
1440 liter per dygn vardera, sammanlagt 4320 liter per dygn.
Det finns alltså med god marginal vatten för 12 nya hushåll. Samtliga befintliga brunnar ligger utanför
influensområdet, även under mycket torra år. Dock är flera av de befintliga brunnarna i området för
grunda då de inte grävts ner genom den hårt lagrade sanden till berget. Dessa brunnar har problem
under torra år.

Bilaga 1:

Visar läget på provade brunnar, befintliga brunnar i närområdet och beskriver
provpumpningen 2016.

Bilaga 2:

Beskriver provpumpningen 2014.

Bilaga 3:

Planering av VA, ledningar och brunnar.

Bilaga 4:

Bild från brunnsgrävning. Visar jordlagren ner till berget.

Stockholm 9/11 2016 Hans Berndtsson
Arkitekt SAR/MSA

Bilaga 1

Austre 1:9 Vamlingbo
Provpumpningar under augusti‐september 2016
Under perioden har tre brunnar provpumpats under tre veckor. En provisorisk provbrunn ca 15 år
gammal, benämns Norra provbrunnen. En brunn från 2014 benämns Mellersta provbrunnen, och en
nyanlagd brunn klar 2016 08 22, benämns Södra provbrunnen.
Grundvattennivåerna var under perioden extremt låga. Under perioden kom ovanligt lite regn.
Provpumpningarna utfördes med dränkbara pumpar som med ventil monterad på utloppsslangen
ströps till önskade nivåer. Därefter pumpades brunnarna kontinuerligt under tre veckor. Vattnet
avleddes via trädgårdsslang 50 meter åt öster. Flödena på utpumpningen kontrollerades genom
tidtagning tills ett litermått fylldes. Under pumpningen kontrollerades nivåerna i grundvattenrör på
olika avstånd från brunnarna. Placering av brunnar och kontrollpunkter redovisas på bifogad figur.

Figuren visar brunnarna inom området. De ljusblå prickarna visar lägen för befintliga brunnar. De
mörkblå visar de provpumpade brunnarnas lägen och cirklarna visar influensområdet enligt PM
hydrologi, 75 meter. Rödbruna prickar markerade GV är grundvattenrör.

Norra provbrunnen
Den norra brunnen pumpades under tiden 29/7–22/8 med en liter per 65 sekunder. Under
pumpperioden sänktes nivån i brunnen ca 16 cm. En vecka efter provpumpningen hade nivån höjts 4
cm. Grundvattennivån hade under provperioden sänkts 12 cm. I grundvattenröret ca 100 meter från
brunnen hade under provpumpningen nivån sänkts 6 cm, vilket är den troliga sänkningen av
grundvattnet i opåverkade delar av området. Provpumpningen med en liter på 65 sekunder
motsvarar 1330 liter per dygn, vilket motsvarar 2,2 hushåll enligt Region Gotlands krav på 600 liter
per hushåll och dygn.
Mellersta provbrunnen
Den mellersta brunnen pumpades under tiden 1/8–22/8 med en liter per 33 sekunder i genomsnitt.
Under pumpperioden sänktes nivån i brunnen ca 42 cm. En vecka efter provpumpningen hade nivån
höjts 30 cm. Grundvattennivån vid brunnen hade under provperioden sänkts 12 cm. I
grundvattenröret ca 100 meter från brunnen hade under provpumpningen nivån sänkts 6 cm, vilket
är den troliga sänkningen av grundvattnet i opåverkade delar av området. Mätning ca 20 meter från
brunnen indikerar att grundvattnet där sänkts 9 cm, d.v.s. 3 cm mer. Provpumpningen med en liter
på 33 sekunder motsvarar 2585 liter per dygn, vilket motsvarar 4,3 hushåll enligt Region Gotlands
krav på 600 liter per hushåll och dygn. Denna brunn provpumpades i augusti 2014 med samma
resultat.
Södra provbrunnen
Den södra brunnen grävdes den 22/8 2016 och provpumpades under tiden 22/8–12/9 med en liter
per 16 sekunder i genomsnitt. Under pumpperioden sänktes nivån i brunnen ca 10 cm. En vecka efter
provpumpningen hade nivån höjts 4 cm. Grundvattennivån invid brunnen hade alltså under
provperioden sänkts ca 6 cm. I grundvattenröret ca 100 meter från brunnen hade nivån under
provpumpningen sänkts 4 cm, vilket är den troliga sänkningen av grundvattnet i opåverkade delar av
området. Mätning ca 20 meter från brunnen indikerar att grundvattnet där sänkts ca 6 cm, d.v.s. 2
cm mer ‐ lika som i brunnen. Provpumpningen med en liter på 16 sekunder motsvarar 5400 liter per,
vilket motsvarar 9,0 hushåll enligt Region Gotlands krav på 600 liter per hushåll och dygn.

Medverkande i provpumpningar och mätningar har varit Lotta Dymling, telefon 0708‐272725 och
Arne Persson, telefon 0705‐527301.
De utförda provpumpningarna styrker analyserna i den fackmässiga studien PM hydrologi, som
gjordes 2014. Slutsatsen styrks att området tål uttag av vatten för 12 hushåll utan nämnvärd
påverkan på befintliga brunnar på över 75 meters avstånd.
De tre provade brunnarna testades för något större uttag: 2,2 + 4,3 + 9,0 = 15,5 hushåll under en
extrem torrperiod.

Austre 9/10 2016
Hans Berndtsson
Arkitekt SAR/MSA

Protokoll från provpumpningarna bifogas.

SÖDRA PROVBRUNNEN ‐ grävd 2016
Provpumpning år 2016

Nr

Veckodag Datum

Tidpunkt

Tid/1 liter

1

tisdag

23/8

9.30

15 sek

2

onsdag

24/8

9.40

20 sek

3

torsdag

25/8

9.40

20 sek

4

fredag

26/8

9.40

20 sek

5

lördag

27/8

9.00

20 sek

6

söndag

28/8

9.40

20 sek

7

måndag

29/8

9.40

20 sek

8

tisdag

30/8

9.40

20 sek

9

onsdag

31/8

9.45

18 sek

10

torsdag

1/9

9.15

17 sek

11

fredag

2/9

10.00

17 sek

12

lördag

3/9

12.30

15 sek

13

söndag

4/9

11.00

14 sek

14

måndag

5/9

10.15

14 sek

15

tisdag

6/9

11.10

13 sek

16

onsdag

7/9

11.45

13 sek

17

torsdag

8/9

12.00

13 sek

18

fredag

9/9

13.00

13 sek

19

lördag

10/9

12.30

13 sek

20

söndag

11/9

12.10

13 sek

21

måndag

12/9

8.00

13 sek.

Bilaga 1

MELLERSTA PROVBRUNNEN ‐ grävd 2014
Provpumpning år 2016

Nr

Veckodag Datum

Tidpunkt

Tid/1 liter

1

måndag

1/8

10.00

20 sek

2

tisdag

2/8

11.55

23 sek

3

onsdag

3/8

11.40

22 sek

4

torsdag

4/8

12.00

21 sek

5

fredag

5/8

12.50

27 sek

6

lördag

6/8

14.00

28 sek

7

söndag

7/8

12.00

33 sek

8

måndag

8/8

10.20

34 sek

9

tisdag

9/8

11.15

37 sek

10

onsdag

10/8

12.00

37 sek

11

torsdag

11/8

11.20

38 sek

12

fredag

12/8

13.00

19 sek

13

lördag

13/8

15.00

20 sek

14

söndag

14/8

15.10

43 sek

15

måndag

15/8

11.45

42 sek

16

tisdag

16/8

19.00

44 sek

17

onsdag

17/8

16.10

47 sek

18

torsdag

18/8

12.30

45 sek

19

fredag

19/8

11.10

47 sek

20

lördag

20/8

12.00

51 sek

21

söndag

21/8

11.45

24 sek

NORRA PROVBRUNNEN – ca 15 år gammal provbrunn
Provpumpning år 2016

Nr

Veckodag Datum

Tidpunkt

Tid/1 liter

1

fredag

29/7

12.00

72 sek

2

lördag

30/7

12.00

72 sek

3

söndag

31/7

12.00

72 sek

4

måndag

1/8

11.00

75 sek

5

tisdag

2/8

11.00

75 sek

6

onsdag

3/8

11.00

75 sek

7

torsdag

4/8

15.00

72 sek

8

fredag

5/8

15.00

72 sek

9

lördag

6/8

15.00

72 sek

10

söndag

7/8

13.00

62 sek

11

måndag

8/8

13.00

62 sek

12

tisdag

9/8

13.00

62 sek

13

onsdag

10/8

13.10

50 sek

14

torsdag

11/8

11.50

50 sek

15

fredag

12/8

12.30

50 sek

16

lördag

13/8

15.30

62 sek

17

söndag

14/8

15.30

63 sek

18

måndag

15/8

12.10

63 sek

19

tisdag

16/8

12.00

62 sek

20

onsdag

17/8

12.00

62 sek

21

torsdag

18/8

12.00

62 sek

Forts: Norra provbrunnen

Nr

Veckodag Datum

Tidpunkt

Tid/1 liter

22

fredag

19/8

11.30

60 sek

23

lördag

20/8

12.30

60 sek

24

söndag

21/8

12.30

60 sek

Provpumpning har skett genom en kontinuerlig pumpning som pågått under minst
tre veckor i följd.
Uttaget vatten har avletts minst 50 meter bort.
Mätning av provbrunnar har skett en ggr/dygn genom tidtagning av en liters
vattenuttag.
Grundvattennivåerna kontrollerades genom mätning i grundvattenrör.
Under mätperioden var befintliga grannbrunnar i bruk. Fastigheten Austre 1:49
hade god vattentillgång hela sommaren trots den extrema torrperioden. Däremot
hade flera grannar dålig vattentillgång före och under provpumpningarna på grund
av alltför grunda brunnar.

Vamlingbo Austre 1:9

tillhör bilaga 3

Befintliga infiltrationsanläggningar 2016 10 20 Röd markering visar befintlig infiltrationsanäggning.

Bilaga 4

Bilden visar jordlagren ner till berget. Vid grävtillfället finns grundvatten endast i det undre blockrika
och hårt lagrade skiktet. Bilden är tagen 22/8 2016 Vamlingbo Austre 1:9.

Provpumpning av provisorisk brunn inom Vamlingbo Austre 1:9,
september 2014
Läge och utförande av provbrunnen
Provbrunnens läge är 18 meter öster om grundvattenrör BE4, enlig bifogad karta; läget är
markerat VT inom en kvadrat. 50 meter sydväst om provbrunnen ligger ett annat
grundvattenrör, markerat BE3 på kartan. I andra riktningen, ca 80 meter i nordost ligger en
äldre provbrunn, markerad BE6 på kartan. Utsläpp av pumpat vatten gjordes 60 meter öster
om provbrunnen, vid det nordvästra hörnet av tomten Austre 1:49, där marken sluttar mot
öster. Utsläppet skedde långt från samtliga mätpunkter. Ca 100 meter från provbrunnen har
Austre 1:49 en dricksvattenbrunn strax öster om bostadshuset.
Provbrunnen grävdes ner till berggrunden, ca 3 meter under mark. Botten fylldes med ca 30
centimeter stenkross och brunnsröret placerades på stenkrossen. Därefter återfylldes marken
runtomkring brunnen. Brunnsröret är ett 40 centimeters plaströr som är kapat 45 centimeter
över markytan. Marken består av sand, som de nedersta 80 centimetrarna är fast lagrad med
uppblandning av fin sand. Grundvattenytan låg vid grävningen ca 10 centimeter under ytan på
den fast lagrade delen.
Provpumpningen
Provbrunnen grävdes den 5 september 2014. Provpumpningen utfördes den 6 september till
den 28 september. Pumpen var en dränkbar pump EBARA Best one MA, på vilken
nivåbrytaren sattes ur funktion. Den kopplades till en trädgårdsslang via ett ca 10 meter långt
plaströr. Vid plaströrets övergång till trädgårdsslang placerades en ventil där vattenflödet
justerades manuellt, så att pumpningen gav ca 4 liter per minut. Med det flödet sänktes
vattennivån i brunnen till pumpens sugnivå på ca 60 centimeter under den ursprungliga
grundvattennivån. Flödet motsvarar vad brunnen maximalt skulle kunna ge med de rådande
förutsättningarna. Flödesmätningen gjordes genom att mäta tiden det tog att fylla en hink som
kalibrerats till 10 liter. Flödet registrerades under 23 dagar i följd. Vattennivån mättes under
denna period var tredje dag i de två grundvattenrören och i den äldre provbrunnen. Nivån i
den närmaste brunnen i drift, Austre 1:49, mättes före och efter mätperioden. Nivån i
provbrunnen mättes ett dygn efter grävningen innan provpumpningen startade och två timmar
efter att provpumpningen avslutades.
Resultat
Under provperioden var nederbörden betydligt mindre än normalt och grundvattennivåerna
ovanligt låga, ca 40 centimeter lägre än mätningar utförda 2012 från juli till september månad.
Provbrunnen har under perioden givit 2 400 – 4 500 liter vatten per dygn; I snitt 2 740 liter.
Med Region Gotlands krav på 600 liter per hushåll motsvarar mätningsresultatets flöde 4-7
hushåll, i snitt ca 4,6 hushåll, se bifogat protokoll.
Under provperioden har grundvattennivån sänkts med 8 centimeter i grundvattenröret BE4
beläget 18 meter från provpumpningen och sänkts med 5 centimeter i grundvattenröret BE3
beläget 50 meter från provpumpningen. Både i den äldre provbrunnen belägen 80 meter från
provpumpningen liksom i brunnen på Austre 1:49, 100 meter från provpumpningen, var
vattennivåerna helt opåverkade.

Vattennivån i provbrunnen var två timmar efter anläggning 193 centimeter från markytan. Vid
provpumpningen var nivån 253 centimeter och två timmar efter provpumpningens slut var
vattennivån 218 centimeter från markytan.
Slutsatser
Den här redovisade provpumpningen under september 2014 och den tidigare
brunnsprovningen på Austre 1:47 stöder Bergabs utredning från 2012-09-12.
Provpumpningen har givit påverkan på grundvattennivån med 5 centimeter på 50 meters
avstånd, men ingen påverkan på 80 meters avstånd. Detta stämmer med principerna i Bergabs
beräkningar i kapitel 5 ”Beräkningar av uttagskapacitet och influensområden”. Dock är
uttagskapaciteten mer begränsad än vad Bergab antar i kapitel 5 ”Sammanfattning
uttagskapacitet”. Det är därför lämpligt med fler brunnar med mindre uttag än Bergabs förslag
med en brunn.
Provbrunnen gav 2 740 liter vatten per dygn i snitt. Provpumpningen oktober 2009 av
brunnen på Austre 1:47 gav 4 300 liter per dygn vid ett provpumpningstillfälle. Lämplig
lösning kan vara 2-3 brunnar för 8 hushåll alternativt av andra skäl en brunn per hushåll.
Med viss reservation för tillflödet enligt ovan, styrker provpumpningen Bergabs utredning
gällande förutsättningarna att inom aktuellt område försörja11 hushåll med dricksvatten.
Deltagare
Provpumpningen leddes av arkitekt Hans Berndtsson, Dymling & Berndtsson AB. 0708
232550
Schakt och installation utfördes av Ljugarns Schakt & Transport AB. 0709 493069
Mätningen gjordes av Arne Persson. 0705 527301
Bilagor
Karta med brunnslägen etc
Bergab, PM-Hydrogeologi från 2012-09-12
Protokoll från grundvattenmätningar och flödesmätningar under 2014-09-06 till 2014-09-28.

Stockholm den 6 oktober 2014

Hans Berndtsson
Arkitekt SAR/MSA

Förslag till vatten och avloppslösning för del av Austre1:9
Bilaga 3
Vamlingbo, 8 nya tomter
Vatten:
Området planeras för att försörjas av tre nya grävda brunnar. Varje brunn försörjer två till fyra
tomter beroende på läge och kapacitet. En studie av vattentillgången är gjord och redovisas i PM
Hydrogeologi från Bergab. Provpumpning har gjorts och finns som rapport daterad 6/10 2014. Med
utgångspunkt från gjorda studier föreslås tre grävda brunnar enligt bifogad principskiss och
markerade som B. Från brunnarna fördelas efter den princip som illustreras. Respektive tomts
anlutning är illustrerad som A. Vatteninstalationerna är illustrerade med blått Fördelningan kan
komma att justeras efter provpumpning av de färdiga brunnarna.

Principskiss skala 1:3000
Avlopp:
Varje ny tomt får en sluten tank för WC‐avloppet och en 2‐kammarbrunn för BDT‐vatten. Detta är
markerat med C på pricipskissen. Med ett system för lätttrycksavlopp leds BDT‐vattnet till en

fördelningsbrunn och infiltration vid D. Där finns redan två infiltrationsaläggningar för sammanlaggt 5
fastigheter och förutsättningarna har bedömts som lämliga för infiltration.

Stockholm 11/4 2016
Hans Berndtsson

Bilaga

Provpumpning av provisorisk brunn inom Vamlingbo Austre 1:9,
september 2014
Karta

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/3056
13 december 2018

Susanna Collin

Tekniska nämnden

BN Remiss Samråd om detaljplan för VISBY Visborg 1:19 samt
del av Visborg 1:13 och 1:20 (Kv Ljuset & Lyktan).
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden föreslår byggnadsnämnden att


Markreservaten för allmännyttig gång- och cykeltrafik (x) tas bort i de
områden som också omfattas av markreservat för gemensamhetsanläggning



Biotopskyddade träd identifieras och skyddas genom planbestämmelse
alternativt söks dispens från biotopskyddet. Konsekvenser och skyddsavstånd
beskrivs i planbeskrivningen



Planförslaget kompletteras med en utredning som visar placering och
åtkomst av sopkassuner och återvinningsbodar



Planförslaget kompletteras med en fastighetskonsekvensbeskrivning



Planförslaget kompletteras med information om konsekvenser av skyddsoch varsamhetsbestämmelser



Planförslaget kompletteras med information om antal möjliga avdelningar för
förskola samt beräknad storlek av förskolegård och förslag på lämpligt rättslig
säkerställande av utrymmet



Planförslagets redovisning rörande kommunala investeringar fördjupas



Planförslaget kompletteras med information rörande avtal



Resultaten av de utredningar som för närvarande är under framtagande i
projekt ”Stadsutveckling Visborg” rörande parkeringslösningar, trafik, VA,
grönstruktur och hållbarhet bör inarbetas i planförslaget. Planförslaget bör
kompletteras med;
o marknivåer för grundläggning och gatuhöjd
o redovisning på hur dagvatten ska hanteras inom kvartersmark
o redovisning berörande utformning av torgytor och lokalgator
o utredning av möjligheterna till alternativa parkeringslösningar
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Sammanfattning
Ärendebeskrivning

Detaljplaneförslagets syfte är att inom del av Visborgsområdet möjliggöra bebyggelse
för i huvudsak bostadsändamål. Planområdet omfattar ca 8,5 ha.

Planförslaget föreslår bostadskvarter med en blandning av flerbostadshus och
stadsradhus samt inslag av byggrätter för mer publik verksamhet/centrumändamål
för stadsdelens behov. Förslaget möjliggör byggande av ca 400 nya lägenheter i
flerbostadshus och stadsradhus. Flerbostadshusen kommer i huvudsak att uppföras
med 3-5 våningar. Stadsradhusen får uppföras i tre våningar. Utbyggnaden kommer
troligen att ske etappvis med en början norrifrån. Inom området finns äldre
byggnaderna (B1-B4 nedan) som regleras med varsamhetsbestämmelser.

Planområdet omfattar två lokalgator, två huvudgator och två torg som enligt
förslaget ska utgöra allmän plats, se idéskiss ovan. Huvudmannaskapet är kommunalt
vilket innebär att regionen efter utbyggnad behöver avsätta medel för drift och
underhåll av allmänna platser.
Kvartersmarken samt del av mark utlagt till allmän plats ägs av PEAB. Enligt
planbeskrivningen ska ingen ersättning utgå för den mark som behövs för torgen.
Ersättningsfrågan för övrig allmänplats har reglerats i avtal. Gatukostnadsersättning
har reglerats genom avtal.
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Gemensamhetsytor inom kvartersmark ska finnas för att bl a lösa angöring,
parkering, gemensamma utemiljöer och fördröjning av dagvatten. Kvartersgator ska
integreras i och följa den övergripande rutnätsindelningen för gatunätet. Planförslaget
utgår från den parkeringsstrategi som är beslutad. Planförslaget är utformat så att vid
ett minskat parkeringsbehov finns möjlighet att bygga fler radhus längs den
genomgående kvartersgatan.
Markreservat för underjordiska ledningar finns inom kvartersgator för att säkerställa
att rättigheter för ledningarna kan bildas. Området kan kopplas till GEAB:s
fjärrvärmenät som finns i området.
Inför samrådet har en trafikbullerutredning tagits fram. Enligt planbeskrivningen ska
utredningar avseende markradon, geoteknik samt markteknisk utredning för känslig
markanvändning avseende marföroreningar göras. Dessutom ska
dagvattenhanteringen inom kvarteren redovisas med en mer specifik lösning.
Plankostnadsavtal har upprättats mellan regionen och exploatören.
Bedömning

Enligt förslaget ska kvartersgatorna förvaltas av en gemensamhetsanläggning
(planbestämmelse - markreservat ”g”) och regionen ska ansvara för gång- och
cykelväg inom samma område (planbestämmelse- marken ska vara tillgänglig för
allmän gång- och cykeltrafik ”x”). Två olika huvudmän ska inte ansvara för
förvaltningen av samma område och rättigheterna kan inte verka parallellt därför
föreslås att planbestämmelsen ”x” utgår från förslaget i de områden som också
omfattas av ”g”.
Inom planområdet finns biotypskyddade alléträd, både inom kvartersmark och
allmän plats. Sektionsskisserna och illustrationsplanen i planförslaget är missvisande.
De föreslagna byggrätternas kan påverkas och planförslaget kan dessutom stå i
konflikt med Miljöbalken. Om några biotopskyddade träd behöver avverkas så krävs
att Länsstyrelsen beviljar dispens för åtgärden. Det är viktigt att förhållandena utreds
före granskningen av planförslaget.
I planbeskrivningen anges att nedgrävda sopkassuner och återvinningsbodar ska
placeras längs kvartersgator. Planförslaget bör kompletteras med en utredning som
visar placering och åtkomst för tömning av sopkassuner och återvinningsbodar för
att säkerställa att den lösning som presenteras också kan genomföras.
Inom planområdet finns rättigheter som genom planförslaget förutsätts upphävas
eller ändras. Vidare påverkas fastigheten söder om Lägergatan av inlösen. I
planförslaget saknas redovisning av hur rättigheter och fastigheter påverkas.
Planförslaget ska kompletteras med en fastighetskonsekvensbeskrivning där de
fastighetsrättsliga åtgärderna som behövs för att planen ska kunna genomföras,
redovisas.
Inom planområdet finns fyra byggnader som av Länsmuséet utpekats vara
kulturhistoriskt värdefulla. För dessa byggnader har varsamhetsbestämmelser
föreslagits. I planbeskrivning saknas beskrivning av huruvida bestämmelserna får
rättsliga och ekonomiska konsekvenser.
Planförslaget möjliggör ombyggnad av befintlig byggnad till förskola. Uppgift saknas
om hur många avdelningar som förskolan kan inrymma och hur stor del av
gårdsutrymmet på angränsande fastighet som i så fall behöver ianspråktas.
Förskolans behov av gård för utevistelse och lek ska enligt förslaget lösas genom att
fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för gårdsutrymme. Det är dock inte
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lämpligt att låta en gård för förskola ingå i gemensamhetsanläggning med hänsyn till
utrustningens säkerhet, drift och underhåll och därtill hörande ansvarsfråga.
Planförslaget bör därför kompletteras med närmare presentation av hur stort
utrymme som krävs och hur rättslig åtkomst ska lösas.
Planförslagets ekonomiska konsekvenser är översiktligt redovisade i
samrådsförslaget. Granskningsförslaget bör innehålla en mer ingående redovisning.
Då plankostnadsavtal upprättats innebär det att någon planavgift inte ska utgå vid
bygglov. Upprättat exploateringsavtal omfattar även torgytorna. Ett tilläggsavtal ska
träffas rörande genomförandet av detaljplanen, dess huvudsakliga innehåll och
konsekvenser ska redovisas i planbeskrivningen. Avsnittet om avtalsfrågor i
planbeskrivningen bör kompletteras med uppgifter enligt ovan.
Resultaten av de utredningar som för närvarande är under framtagande av projekt
”Stadsutveckling Visborg” rörande parkeringslösningar, trafik, VA, grönstruktur och
hållbarhet bör inarbetas i planförslaget. Marknivåer för grundläggning och gatuhöjd
ska anges för att säkra genomförandet av detaljplanen. Enligt planbeskrivningen ska
planförslaget inför granskningen kompletteras med utredningar som visar hur
dagvatten ska hanteras inom kvartersmark samt hur gator ska utformas. Även
utformningen av torgytor bör beskrivas. De illustrationer som redovisas för
gatusektioner följer inte rekommendationer i strukturplanen. Illustrationer och
beskrivning över gång- och cykelstråk behöver omarbetas.
Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan för del av Visby Visborg 1:13 och 1:19 (kv Ljuset och Lyktan)
BN 2012/2585, 2018-10-03.
Tjänsteskrivelse 2018-12-13
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Byggnadsnämnden

4 (4)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr. BN 2012/2585
Handlingstyp Kungörelse/Följebrev
Datum 9 november 2018

Detaljplan för VISBY Visborg 1:19 samt del av Visborg 1:13
och 1:20, Region Gotland (Kv Ljuset & Lyktan)
Byggnadsnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att
samråda med ett förslag till detaljplan för rubricerat område.
Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 ska den som upprättar en
detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av
förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att
samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området,
dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att
påverka det.
Ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet, daterat 2018-10-03 har tagits
fram av samhällsbyggnadsförvaltningen och förslaget finns tillgängligt i Region
Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby samt på www.gotland.se/detaljplan
(där finns även tillhörande utredningar) fr o m 12 november 2018 t o m 10
december 2018.

Översiktkarta

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

1 (2)

Nämnd eller förvaltningsnamn
Region Gotland

Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av den nya stadsdelen Visborg
enligt intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Visby och framtagen
strukturplan. Planförslaget föreslår bostadskvarter med en blandning av
flerbostadshus och radhus. Här ska också finnas inslag av byggrätter för mer
publik verksamhet/centrumändamål för stadsdelens behov.
Regementsområdet har en tydlig karaktär som är värd att bibehållas vilket
innebär att rutnätsindelningen och tallarna ska prägla kvarteren. Några av de
befintliga byggnaderna är särskilt karaktärsskapande och ska i möjligaste mån
bevaras. Gemensamhetsytor ska finnas för att bl a lösa angöring, parkering,
gemensamma utemiljöer och fördröjning av dagvatten. Kvartersgator ska
integreras i och följa den övergripande rutnätsindelningen för gatunätet.
Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81
Visby eller e-post: registrator-bn@gotland.se, senast den 10 december 2018.
Ange namn, postadress och ärendenummer (BN 2012/2585).
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller
annan inneboende som berörs.
När tiden för samrådet gått ut kommer inkomna synpunkter redovisas för
byggnadsnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet.
Upplysningar lämnas av Eva Werkelin, planarkitekt, tfn 0498-269195, eller
e-post eva.werkelin@gotland.se
BYGGNADSNÄMNDEN
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Tjänsteskrivelse

TN 2018/3269
9 januari 2019

Per Seigerlund

Tekniska nämnden

BN Remiss - Begäran om granskningsyttrande över förslag
tilldetaljplan för del av Fårö Lauter 1:10 BN 2015/994
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå för byggnadsnämnden att:
•

planförslaget ska kompletteras med planbestämmelse att infrastruktur, VA och
övriga åtgärder enlig exploateringsavtalet ska vara utförda innan bygglov ges.
Alternativt ska det framgå av planbeskrivningen att säkerhet ska ställas
motsvarande exploateringskostnaderna för infrastruktur inklusive VA.

Sammanfattning

Ifrågavarande detaljplanförslag har tidigare överlämnats för samråd (TN 2017/2652,
2017-10-25 TN § 260) och ställs nu ut för granskning.
Planområdet ligger på Fårö, sydost om Lauterhorn och syftet med planen är att
möjliggöra bebyggelse i form av tre tomter för friliggande småhus.
Regionen är inte huvudman för gata och övrig allmän platsmark. Gatans
körbanebredd är 4,5 meter.
VA löses med enskilda anläggningar. De tillkommande fastigheterna ska anslutas till
befintlig gemensamhetsanläggning för avlopp.
Dagvatten omhändertas lokalt.
Sopkärl placeras lättåtkomligt på respektive fastighet.
För att säkerställa genomförandet ska exploateringsavtal upprättas mellan
exploatören och region Gotland.
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Bedömning

Sedan samrådsförslaget har en ny vattenutredning genomförts vilken visar på vatten
av god kvalitet och att kapacitet finns för uttag av dygnsbehovet för fem familjer.
Ett stycke om dagvattnet har tillkommit och det förordas att dagvattnet omhändertas
lokalt inom planområdet. Markens naturliga beskaffenhet gör det lämpligt att låta allt
dagvatten infiltrera direkt i jorden.
Nämndens yttrande på samrådsförslaget att lokalgatan ska ha mötesplatser om
körbanebredden understiger 4,5 meter har beaktats.
Nämndens yttrande på samrådsförslaget att det av planbeskrivningen ska framgå att
exploatören ska ställa säkerhet för säkerställande av genomförandet har inte beaktats.
Sedan yttrandet har emellertid nya riktlinjer för exploateringsavtal antagits av
regionstyrelsen (RS 2018/720). Enligt de nya riktlinjerna ska säkerhet avseende
exploatering ställas om inte planbestämmelserna reglerar att infrastruktur, VA och
övriga åtgärder enlig exploateringsavtalet ska vara utförda innan bygglov ges. Om
inte planförslaget kompletteras med sådan planbestämmelse ska det framgå av
planbeskrivningen att säkerhet ska ställas motsvarande exploateringskostnaderna för
infrastruktur inklusive VA.
Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan för Fårö Lauter 1:10, granskningshandling (BN 2015/994).
Inkom 2018-12-12.
Tjänsteskrivelse 2019-01-09.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr. BN 2015/994
Handlingstyp Underrättelse
Datum 2018-12-13

UNDERRÄTTELSE OM FÖRLÄNGD GRANSKNINGSTID
för förslag till detaljplan för del av FÅRÖ LAUTER 1:10, Region
Gotland
Ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet, daterat 2017-06-07, rev 2018-1114 har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslaget inkl. handlingar &
bilagor har den 30 november 2018 ställts ut för granskning innan enligt plan- och
bygglagen, tillgängligt i Rådhuset, Region Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby
och på Region Gotlands hemsida www.gotland.se/detaljplan. Utställningen avsågs
ursprungligen pågå t.o.m. den 6 januari 2019.
Med anledning av att sändlistan till det utställda granskningsförslaget
saknade en part med väsentligt intresse av förslaget förlängs
granskningstiden t.o.m. 20 januari 2019.
En ny kungörelse inkl. ny underrättelse om förlängd granskningstid har 2018-1213 anslagits i rådhuset samt sänts ut till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning,
daterad 2018-10-22 samt övriga sakägare enligt ny upprättad postlista, daterad
2018-12-12.
Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81
Visby, eller via e-post till registrator-bn@gotland.se senast den 20 januari 2019. Den
som då inte har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare
överklaga beslutet att anta detaljplanen. Ange namn, postadress och
ärendenummer (2015/994).
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller
annan inneboende som berörs.
När tiden för granskning gått ut kommer inkomna synpunkter redovisas för
byggnadsnämnden i ett granskningsutlåtande, som därefter beslutar om fortsatt
hantering av ärendet
Upplysningar lämnas av Christian Björkman, fysisk planerare, tfn 0498-269064
BYGGNADSNÄMNDEN

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enhet Plan

Ärendenr BN 2015/994
Handlingstyp Kungörelse
Datum 10 december 2018

KUNGÖRELSE
Granskning av förslag till detaljplan för del av Fårö Lauter 1:10,
Region Gotland
Ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet, daterat 2017-06-07, rev 201811-14 har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslaget inkl.
handlingar & bilagor har den 30 november 2018 på uppdrag av
Byggnadsnämnden i Region Gotland ( §247 2018-11-14) ställts ut för
granskning innan antagande enligt plan- och bygglagen. Utställningen avsågs
ursprungligen pågå t.o.m. den 6 januari 2019.
Med anledning av att sändlistan till det utställda granskningsförslaget saknade en part med
väsentligt intresse av förslaget förlängs granskningstiden t.o.m. 20 januari 2019.
Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar en
detaljplan ställa ut förslaget för granskning i minst 3 veckor. Syftet med
granskningen är ge berörda parter insyn i förslaget och ånyo möjlighet att
påverka det efter samrådsskedet omarbetade förslaget.
Den som inte senast under granskningstiden lämnat någon skriftlig
synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta
detaljplanen.
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättsinnehavare
eller annan inneboende som berörs.
Planhandlingarna finns på Region Gotlands hemsida:
http://www.gotland.se/detaljplan samt i entrén hos Region Gotland,
Visborgsallén 19 i Visby fr o m 30 november 2018 t o m 20 januari 2019.
Under samrådsprocessen har ärendet hanterats med standardförfarande.
Inför granskning har Byggnadsnämndens bedömning ändrats. Förslaget
hanteras nu med utökat förfarande för att:
•

Förslaget bedöms stå i strid med den fördjupade översiktsplanen för
Fårö 2025 som anger att områdesbestämmelser ska tas fram för hela
Lautersområdet. Detaljplanearbetet följer direktiven avseende
områdesbestämmelsernas upprättande i den fördjupade
översiktsplanen. Några faktiska områdesbestämmelser har dock ännu
inte tagits fram för varför detaljplanen ej kan anses vara förenlig med
översiktsplanens intentioner.

Syftet med planläggningen är att pröva
lämpligheten i tillskapandet av tre
kompletterande fastigheter för
bostadsändamål i skogsmiljö i den södra
delen av fastigheten Fårö Lauter 1:10.
Samtidigt regleras omgivande skogsmark
som natur-mark, totalt cirka 1,6 hektar
(ha).
Förslaget innebär att de tre nya
tomtplatserna, om minst 2000 m² vardera,
placeras kring existerande gläntor i
anslutning till befintlig skogsväg, vilken nyttjats för skogsbruk. Angöring sker
via den anlagda väg, som servar utbyggt reningsverk. Bebyggelsen ska utformas
låg och vara anpassad i form och kulör så att den underordnas sig det
omgivande skogs- och hedlandskapet och inte stör landskapsbilden.
Anslutande naturmark regleras som en visuell ene- och skogsbuffert mot det
öppna hedlandskapet i öster. För all mark inom detaljplanen gäller att marklov
erfordras för trädfällning om trädets stamdiameter överstiger 300 mm.
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till
Byggnadsnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-bn@gotland.se, senast
den 20 januari 2019. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (BN
2015/994).
När tiden för samrådet gått ut kommer inkomna synpunkter redovisas för
byggnadsnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet. Inför ett
eventuellt antagande kommer i granskningen inkomna synpunkter redovisas i
ett så kallat granskningsutlåtande.
Upplysningar lämnas av Christian Björkman, fysisk planerare, tfn 0498-269064,
eller e-post christian.bjorkman@gotland.se
BYGGNADSNÄMNDEN

Till planförslaget hör följande handlingar:
- Plan- och genomförandebeskrivning, 20181114
- Plankarta inkl. Illustrationskarta, 20181031
- Samrådsredogörelse, 20181031
- Naturvärdesbedömning, 20160627
- Kulturhistorisk landskapsanalys
- Rapport från Vattenutredning, 20180815
- Byggnadsnämndens beslut §247 BN 20181114
- Tjänsteskrivelse inför Byggnadsnämndens beslut om granskning, 20181108
Grundkarta, 20181022

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post registrator-bn@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

Ärende TN 2018/2604
13 december 2018

Pär Alapää
Miljöingenjör

Tekniska nämnden

Plan för fortsatt undersöknings- och efterbehandlingsarbete
vid nedlagda deponier inom Region Gotland
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner planen för arbetet med att undersöka och efterbehandla nedlagda deponier samt tidsplan för detta.

Sammanfattning

På uppdrag av Regionstyrelseförvaltningen har Teknikförvaltningen tagit fram en
plan för det fortsatta undersöknings- och efterbehandlingsarbetet vid nedlagda deponier inom Region Gotland.
Kompletterande undersökningar beräknas vara slutförda i april 2019. Därefter vidtar
arbetet med att upprätta avslutningsplaner för respektive deponi. I takt med att dessa
färdigställs så inleds projektering och framtagande av kostnadskalkyler. Kostnadskalkyler ska upprättas noggrant och vara enhetligt utformade enligt fastställd mall. Kalkylerna blir underlag för redovisning av kostnader i samband med delårsrapporter
och årsbokslut.
Teknikförvaltningen är positivt inställda till möjligheten att nyttja, för ändamålet
lämpliga, överskottsmassor från exploateringsprojekt samt restprodukter från industrin. Detta förutsätter dock att massorna uppfyller krav avseende exempelvis ämnesinnehåll, lakbarhet och geotekniska egenskaper, i enlighet med vad lagstiftningen föreskriver.
Ärendebeskrivning

Teknikförvaltningen har, via upphandlad konsult AB Pentacon, inlett arbetet med att
genomföra miljötekniska markundersökningar vid de nedlagda deponier för vilka tidigare utförda riskklassningar påvisat ett sådant behov. Fältarbetet påbörjades i oktober 2018 och beräknas vara slutfört under april 2019. I nedanstående figur redovisas
tidsplanen för detta arbete uppdelat per deponi.

1 (4)

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 2018/2604

2018-10-17

2018-12-16

2019-02-14

2019-04-15

Bunge
Burgsvik
Burs
Eksta
Endre
Etelhem
Fardume
Grötlingbo
Hablingbo
Hamra
Havdhem
Klintehamn
Lau
När
Pilhagen
Roma
Rute
Sanda
Stjärnlunden
Stånga
Väte
Östergarn
Figur 1. Tidsplan för Miljötekniska undersökningar. Blått = Provtagningsplan utarbetas; Grått = Fältarbete . Utöver ovanstående
krävs det även kompletterande provtagningar vid Visby deponi, dessa integreras dock som en del av upprättat egenkontrollprogram.
För ändamålet kommer grundvattenrör installeras under januari 2019.

I takt med att ovanstående undersökningar slutförs, kommer resultaten att tolkas och
bedömning göras om huruvida behov för efterbehandlingsåtgärder föreligger vid respektive deponi. När samtliga undersökningar är slutförda kommer en prioritering
göras mellan deponier med hänsyn till nämnda åtgärdsbehov. Därefter kommer utredningar kring vilka efterbehandlingsåtgärder som skall utföras vid var och en av deponierna att göras i turordning baserat på prioriteringsgrad. Redan nu kan man dock
konstatera att efterbehandlingsbehov troligtvis föreligger vid ett antal deponier. För
Visby och Tofta deponier har arbetet med att upprätta avslutningsplaner redan inletts. Dessa beräknas vara färdigställda under kvartal ett nästkommande år. Dessutom
pågår arbetet med att utarbeta riktlinjer för hur avslutningsåtgärder skall utformas vid
de mindre deponierna, även dessa beräknas vara slutgiltigt utformade under kvartal
ett 2019. Dessa kommer sedan att utgöra vägledning för tidigare nämnda utredningar
kring efterbehandlingsåtgärder vid respektive deponi.
I figur 2 presenteras en preliminär långsiktig tidsplan för efterbehandlingsåtgärder.
Pga. de många osäkerhetsfaktorer som finns i dagsläget, exempelvis avseende resultat
från fortsatta miljötekniska undersökningar, framtida tillgång till lämpliga jordmassor
för sluttäckning m.m. så utgör nämnda tidsplan endast en synnerligen grov approximation. Det kommer med all sannolikhet finnas behov av att kontinuerligt revidera
tidsplanen framgent. Avslutningsplanerna skall dessutom granskas och godkännas av
tillsynsmyndigheten vilket sannolikt kommer leda till ytterligare förskjutningar i tidsplanen. Beroende på resultaten från de fortsatta miljötekniska undersökningarna så
kan givetvis fler deponier tillkomma och tidsplanen justeras därefter.
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Kostnadskalkyler kommer att upprättas löpande, i samband med projektering för efterbehandlingsåtgärder vid respektive deponi, och redovisas som kostnader i samband med delårsrapporter och årsbokslut. Kostnadskalkyler ska upprättas noggrant
och vara enhetligt utformade enligt fastställd mall. Upprättandet av kostnadskalkyler
sker genom projektavdelning i samband med projektering.

Visby*
Tofta
Stånga
Rute
Hamra
Garda
Burs
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Plan för utformning av efterbehandlingsåtgärder utarbetas
Projektering
Utförande
Figur 2. Preliminär tidsplan för efterbehandlingsåtgärder vid nedlagda deponier. *Avslutning av Visby deponi beräknas kunna ta
uppemot 10 år eller mer (dvs utanför tidsaxelns omfattning), pga. deponins storlek. OBS! Tidsplanen utgör endast en preliminär,
högst ungefärlig, uppskattning.

För att sluttäcka deponierna kommer stora mängder jordmassor att erfordras. Teknikförvaltningen är självfallet intresserade av att hålla nere kostnaderna för införskaffandet av sådana massor. Förvaltningen är därför positivt inställda till möjligheten att
nyttja, för ändamålet lämpliga, överskottsmassor från exploateringsprojekt samt restprodukter från industrin. Detta förutsätter dock att massorna uppfyller krav avseende
exempelvis ämnesinnehåll, lakbarhet och geotekniska egenskaper, i enlighet med vad
lagstiftningen föreskriver.
För en mer utförlig redogörelse av arbetsmetodiken som Teknikförvaltningen tillämpar vid undersökning och efterbehandling av nedlagda deponier, samt relevanta lagar,
föreskrifter och riktlinjer som påverkar arbetet, hänvisas till bilaga.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tids- och aktivitetsplanen är ändamålsenligt
upprättade. Redovisning av kostnader för efterbehandlingsåtgärder kommer att ske i
samband med delårsrapport nr 2 och årsbokslut.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-12-13
Bilaga
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Diarienummer: TN 2018/2604
Datum: 2018-12-12

Tekniska Nämnden

Plan för fortsatt undersöknings- och efterbehandlingsarbete vid
nedlagda deponier inom Region Gotland
Sammanfattning
I beslut från Miljö- och Hälsoskyddsnämnden (MHN), ärendenummer MHN 2017/1542, åläggs
Tekniska Förvaltningen (TKF) framta en plan för det fortsatta arbetet med nedlagda deponier
inom Region Gotland. Som svar på detta föreläggande redovisar Teknikförvaltningen en strategi
för det fortsatta arbetet med riskklassning, undersökning, efterbehandling och uppföljning av de
nedlagda deponierna inom Regionen.
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1. Inledning
1.1

Bakgrund

1.1.1

Historiskt arbete med nedlagda deponier inom region Gotland

Av arkivmaterial framgår att de första inventeringarna av nedlagda deponier inom Region
Gotland utfördes redan under 1970-talet. Arbetet har därefter fortgått, i varierande
omfattning, under kommande decennier. I slutet av 1990-talet genomfördes ett vittgående
inventeringsarbete där man sammanställde information om 31 av öns deponier. Den senaste
deponeringsplanen, dvs föregångaren till detta dokument, författades 2005. Under 2010
förelade Miljö- och Hälsoskyddsnämnden (MHN) dåvarande Samhällsbyggnadsförvaltningen
(SBF), Planeringsavdelningen att utföra riskklassningar enligt MIFO fas 1 (Naturvårdsverket,
1999) för sammanlagt 30 deponier inom regionen. Resultaten från dessa redovisades under
2012 av SWECO i form av 30 enskilda riskklassningsrapporter samt en sammanfattande
rapport. Tillsynsmyndigheten bedömde dock att kvalitén på rapporterna överlag var
bristfällig. Arbetet med att fastställa riskklasserna för respektive deponi genomfördes under
2016-17 av enhet miljö- och hälsoskydd. Under 2017 utfördes även inspektion av 4 s.k.
grovtippar som ännu inte avslutats samt en riskklassning enligt MIFO fas 1 av ytterligare 3
äldre kommunala deponier. På Gotland har man traditionellt benämnt större deponier, på
vilka främst olika former av verksamhetsavfall deponerats, som grovtippar. Dessa har dock
varit obemannade, varför kontrollen varit bristfällig med resultatet att alla typer av avfall
deponerats. Benämningen regiontippar har använts för öns största deponier, Visby, Slite,
Tofta och Hemse. Dessa har varit bemannade och kontrollen över vad som deponerats har
varit god. Nämnda nomenklatur (grovtippar respektive regiontippar) tillämpas även i detta
dokument.
1.1.2 Lagstiftning och föreläggande

Den 16 Juli 2001 trädde förordning (2001:512) om deponering av avfall, även benämnd
deponeringsförordningen, i kraft. Deponier som avslutats före nämnda datum omfattas ej av
förordningen. Av naturvårdsverkets allmänna råd till 38-42 §§ framgår att en deponi är att
betrakta som avslutad före deponeringsförordningens ikraftträdande ifall verksamhetsutövare
före denna tidpunkt vidtagit samtliga avslutningsåtgärder som tidigare krävts enligt tillstånd
eller annat beslut som meddelats före den tidpunkten. Om sådana krav inte ställts och
deponering inte skett efter ovanstående datum, bör deponin anses vara avslutad. Vägledning
för deponier som omfattas av deponeringsförordningen lämnas i Naturvårdsverkets
Handbok 2004:2 med allmänna råd till deponeringsförordningen samt till 15 kap 34 §
miljöbalken (MB 1998:808). Krav på vissa preventiva åtgärder anges i
deponeringsförordningen och ytterligare åtgärder kan vara preciserade i utfärdat tillstånd.
Enligt förordning (2001:512) om deponering av avfall 33 § framgår att verksamhetsutövaren
under deponins efterbehandlingsfas skall se till att det i minst 30 år eller den längre tid som
tillsynsmyndigheten bestämmer vidtas de åtgärder för underhåll, övervakning och kontroll
som behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.
Övriga deponier som enligt ovanstående inte omfattas av deponeringsförordningen utgör
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) s.k. U-verksamheter och är därmed varken
anmälnings- eller tillståndspliktiga. Aktiva deponier är däremot tillståndspliktiga så länge som
verksamheten pågår till dess att tillsynsmyndigheten godkänt avslutningsåtgärder i enlighet
med 32 § i deponeringsförordningen. Därefter kan verksamhetsutövaren enligt 24 kap 3, 8 §§
ansöka om att få tillståndet återkallat hos tillsynsmyndigheten varpå deponin enligt 29 kap 41
§ i miljöprövningsförordningen klassas som anmälningspliktig C-verksamhet.
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Av 2 kap 29 och 31 §§ i miljötillsynsförordningen (2011:13) framgår att länsstyrelsen har
tillsyn över tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter medan kommunalt tillsynsansvar
föreligger övriga verksamheter. Deponin kan betraktas som ett s.k. förvaringsfall och i så fall
åligger ansvaret för tillsyn kommunen. Men den nedlagda deponin kan dock anses utgöra ett
förorenat område vars uppkomst är relaterat till nedlagd miljöfarlig verksamhet, i vilket fall
Länsstyrelsen har tillsynsansvar i enlighet med förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. Detta förutsätter dock att deponeringsverksamheten upphört
efter den 30 juni 1969 samt att tillsynen vid tidpunkten för verksamhetens upphörande inte
överlåtits till kommunen. Eftersom deponin kan ses både som ett förorenat område enligt 10
kap MB och en pågående miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap MB kan det innebära att både
kommun och länsstyrelse är tillsynsansvariga, dock alltså enligt olika kapitel i miljöbalken.
Nämnda myndigheter kan också samtidigt anses ha ansvar för tillsynen av en specifik deponi
enligt samma kapitel (10:e) i MB, i de fall då förvaringen kan anses ha bidragit till
uppkomsten av föroreningen inom området.
Naturvårdsverket har fastställt att det finns en skyldighet för kommuner att identifiera och
riskbedöma samtliga nedlagda deponier i kommunen, NFS 2017:2 föreskrifter om
kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall 15 §: ”Avfallsplanen ska
innehålla uppgifter om nedlagda deponier. För varje nedlagd deponi ska en bedömning av risken för
olägenheter för människors hälsa eller miljön redovisas. För de nedlagda deponier där kommunen har varit
verksamhetsutövare ska planen även innehålla uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder för att förebygga
olägenheter för människors hälsa eller miljön”. Inom TKF pågår arbetet med att ta fram en
avfallsplan och denna beräknas vara klar i januari 2020. Detta dokument kommer utgöra en
del utav nämnda plan. Avfallsplanen kommer att revideras vart fjärde år och i samband med
det kommer även en ny plan för arbetet med deponierna utarbetas.
Ansvaret för utredning och efterbehandling av förorenade områden grundar sig i den s.k.
avhjälpanderegeln, 2 kap 8 § MB, vilken innehåller principen om att förorenaren betalar.
Paragrafen anger att alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd
som medfört skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ansvarar för att denna
avhjälps i den omfattning som anses skäligt enligt 10 kap MB. Då utlakning av ämnen vilka
kan ha en negativ inverkan på miljön skett från en deponi så kan denna, i enlighet med de s.k.
ansvarsreglerna i det sistnämnda kapitlet i miljöbalken, betraktas som ett förorenat område
vars uppkomst härrör från tidigare miljöfarlig verksamhet. Detta framgår tydligt av
rättspraxis, då mark- och miljööverdomstolen vid ett flertal avgöranden gjort gällande att
ovanstående tolkning är relevant, ex Hjortsberga (MÖD 2010:24) och Norra industriområdet
(MÖD201:11). För att bestämmelserna i 2 kap 8§ samt 10 kap 2§ MB skall kunna tillämpas
krävs dock, enligt lag (1998:811) om införande av miljöbalken, att den miljöfarliga
verksamhetens faktiska drift pågått efter miljöskyddslagens (1969:387) ikraftträdande den 30
juni 1969 samt att följdverkningarna alltjämt pågår efter den 16 juli 2001. Det är också möjligt
att, i enlighet med 9 kap 1§ MB, betrakta deponin som en pågående miljöfarlig verksamhet,
deponin anses i så fall utgöra ett förvaringsfall. Krav kan därmed ställas utifrån de allmänna
hänsynsreglerna i 2 kap MB. Enligt 3§ i nämnda kapitel skall alla som bedriver eller avser att
bedriva en verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått som kan behövas för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid
yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. När nämnda paragraf tillämpas så
skall i enlighet med 2 kap 7§ MB en rimlighetsavägning göras där nyttan av eventuella
preventiva åtgärder vägs mot kostnaden för dessa. Vid tillämpningen av både 9 och kap MB
så bör kraven i första hand riktas mot verksamhetsutövaren, dvs den som gett upphov till
deponin, och i andra hand mot fastighetsägaren. I det senare fallet med förbehållet att
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förvärvet av fastigheten i så fall måste ha skett efter miljöbalkens ikraftträdande samt att
fastighetsägaren antingen accepterat eller borde ha haft kännedom om föroreningen. Vad det
gäller tillämpningen av 10 kap så är det också möjligt för tillsynsmyndigheten att ställa mer
långtgående krav på åtgärder, inte enbart preventiva utan även reparativa sådana, ex
bortgrävning. I praktiken sker dock detta sällan vad det gäller deponier. Vidare så anses enligt
10 kap att solidariskt ansvar föreligger och därmed skall även en skälighetsbedömning göras
mellan verksamhetsutövare och/eller fastighetsägare. Några sådana krav ställs inte vid
tillämpning av 9 kap MB enligt ovan.
I föreläggande från Miljö- och Hälsoskyddsnämnden, ärendenummer MHN 2017/1542,
åläggs Tekniska Förvaltningen att framta en plan för det fortsatta arbetet med de nedlagda
deponierna inom Region Gotland. Detta har i sin tur föranlett författandet av aktuellt
dokument. Målsättningarna som redogörs för i stycket nedan utgår från nämnda
föreläggande.
1.1.3 Gotlands geohydrologiska förhållanden

Gotland har en, för svenska förhållanden, tämligen unik berggrund beståendes av siluriska1
karbonatbergarter, framförallt olika former av kalksten. Det är vanligt förekommande att
delar av kalkstensberggrunden bryts ned genom kemisk vittring och bildar storskaliga grottoch spricksystem, s.k. karst (figur 1). Detta medför ofta komplexa grundvattenförhållandena
där det finns risk för att skadliga
ämnen från förorenade områden
förhållandevis snabbt, via sprickorna,
kan sprida sig långa sträckor.
Dessutom är jordartslagren på Gotland
generellt sett osammanhängande och
tunna, vanligtvis i intervallet 0-5 m
(figur 2), vilket gör att
grundvattenmagasinen i jord oftast är
relativt små och uttagsmöjligheterna
därmed begränsade. Morän är den
vanligast förekommande jordarten på
ön, men det finns också inslag av
exempelvis sand-, grus- ler- och
torvformationer. Sveriges Geologiska
Undersökning, SGU, har tidigare
kartlagt de geohydrologiska
förhållandena på Gotland (Karlqvist
m.fl. 1984) och under de senaste åren
har myndigheten utfört flyggeofysiska
mätningar, SkyTEM2, över hela ön.
Data från undersökningarna kommer
ligga till grund för en reviderad
hydrologisk karta, vilken man tidigare
uppgett skall vara färdigställd under
2018 (Dahlqvist m.fl. 2017).
Figur 1. Förekomst av karst på Gotland, efter Erlström m.fl. 2009.

1

Silur, tidigare gotlandium, är en geologisk tidsperiod som inleddes för 444 miljoner år sedan och avslutades för 419 miljoner år sedan
(Nationalencyklopedin 2018).
2
Elektromagnetisk mätmetod.
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Figur 2. Jorddjupskarta över Gotland. Skapad med SGUs kartgenerator (Sveriges Geologiska Undersökning 2018).
1.1.4 Organisation

Inom Region Gotland åligger ansvaret för utförandet av undersöknings- och
efterbehandlingsåtgärder för förorenade markområden, inkl. nedlagda deponier, som
Regionen äger, förvaltar eller har åtagit sig huvudmannaskapet för, Tekniska Nämnden (TN),
TKF, enheterna Vatten- och Avfall samt Mark- och Stadsmiljö. I vissa större nationellt
prioriterade projekt kan ovanstående arbete finansieras via statliga medel genom
Naturvårdsverket. De miljötekniska undersökningarna utförs av extern konsult på uppdrag av
TKF. Tillsynsansvaret för icke tillståndspliktiga verksamheter3 åligger MHN, SBF, enhet
Miljö- och Hälsoskydd. Medan Gotlands Länsstyrelse ansvarar för tillsynen över de
tillståndspliktiga verksamheterna inom regionen. Tillsynsmyndigheterna bistår också vid
behov TKF med tillsynsvägledning. Länsstyrelsen har även möjlighet att hänvisa kommunen
3

I Miljöprövningsförordningen (2013:251) anges vilka verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan. Det finns fyra olika klasser baserat på
verksamhetens omfattning, A-, B-, C respektive U-verksamheter, varav de två förstnämnda kräver tillstånd, C- verksamheter kräver anmälan,
medan U-verksamheter varken kräver tillstånd eller anmälan.
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till Statens Geotekniska Institut, SGI, för fördjupad vägledning kring frågor rörande
förorenade mark. Staten kan också, i särskilda fall, via SGU, i kommunens ställe agera
huvudman vid undersökning och sanering av svårt kontaminerade områden.
1.2

Målsättning

Syftet med författandet av denna rapport är att upprätta strategi samt tidsplan för det
fortsatta undersöknings- och efterbehandlingsarbetet för regionens nedlagda deponier.
Riskklassning av potentiellt förorenade områden utgör en del i arbetet med att uppnå det
nationella miljömålet giftfri miljö (Sveriges Miljömål, 2018). Med utgångspunkt från MHNs
föreläggande (2017/1542) är målet att följande delar ska ingå:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
1.3

En plan för identifiering och riskklassning enligt MIFO fas 1 av övriga äldre deponier
som kan lokaliseras (dock inte kända industrideponier).
Plan och metod för eventuella ytterligare åtgärder baserat på resultaten utifrån
genomförda undersökningar enligt MIFO fas 2 av äldre deponier.
En tidsangiven plan och metod för avslutning av regiontippar och grovtippar som
ännu inte är sluttäckta.
En strategi för framtagande av kontrollprogram för sluttäckta deponier.
En plan för genomförande av kontroll och drift/skötsel av avslutade deponier.
Avgränsningar

En kommunal avfallsplan ska i enlighet med NFS 2017:2 innefatta riskbedömningar för
människors hälsa och miljö avseende samtliga nedlagda deponier. I föreläggande från MHN
(2017/1542), ställs dock inga krav på att denna plan ska innefatta kända industrideponier, se
första punkten föregående stycke. Därmed innehåller detta dokument inte specifikt
information om dessa. I samband med framtagandet av Region Gotlands avfallsplan under
kommande år kommer dock TKF få anledning att redovisa riskbedömningar även för
industrideponierna. I nämnda föreläggande ställer tillsynsmyndigheten också krav på att TKF
ska redogöra för en tidsangiven plan över fortsatt riskklassning enligt MIFO fas 2 för de
deponier vilka efter genomgången MIFO fas 1 erhållit klass 1 eller 2. Dock har nyligen sådan
riskklassning färdigställts för samtliga dessa deponier. Samtidigt pågår för närvarande
identifiering för ett antal deponier (bilaga 2) som en del i det löpande tillsynsarbetet för
förorenade områden på Gotland. När dessa är utförda kommer det givetvis att bli aktuellt att
gå vidare med fortsatta undersökningar där så anses vara motiverat. I praktiken kommer
denna plan att kontinuerligt uppdateras i takt med att det fortsatta undersöknings- och
efterbehandlingsarbetet fortskrider. En officiell uppdatering av planen som lämnas in till
tillsynsmyndigheten görs dock i samband med att avfallsplanen revideras, vilket i enlighet
med Naturvårdsverkets vägledning bör ske minst vart fjärde år (Naturvårdsverket 2017).
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2. Efterbehandling av nedlagda deponier
2.1

Efterbehandlingsprocessen

Processen som presenteras nedan är hämtad till stor del från Naturvårdsverkets
kvalitetsmanual (Efterbehandling av förorenade områden, 2013). I kvalitetsmanualen finns en
genomgång av de olika stegen i efterbehandlingsprocessen och kan användas för att ge stöd
och hämta information vid utformning av arbetsrutiner. Presentationen nedan är förenklad
och sammanfattad.
I arbetet med återställning av nedlagda deponier går man igenom olika steg: Identifiering,
inventering, förstudie, huvudstudie, förberedelser, genomförande och uppföljning. Nedan
följer en kortfattad redogörelse över vad respektive steg innefattar.
2.1.1 Identifiering

Identifiering är det första steget som innebär att det uppgifter om bransch,
fastighetsbeteckning och koordinater fastställts, om uppgifter finns ska också verksamhetstid
och storlek på verksamheten anges. När dessa uppgifter tagits fram kan objektet få en
branschklassning (BKL) som är en preliminär riskklass som sätts beroende på
branschtillhörighet. Alla deponier ligger på BKL 2.
2.1.2 Inventering – MIFO fas 1

MIFO fas 1 är en orienterande studie som innebär faktainsamling från kartor, rapporter,
intervjuer och platsbesök. Uppgifterna ligger till grund för en riskbedömning och en ny
riskklass som då ersätter BKL-klassningen. Riskklassningen gen med en siffra från 1-4.
Bedömningen kan ses i tabellen nedan.
Tabell 1. Indelning riskklasser, Naturvårdsverket.. MIFO = Metodik för Inventering av Förorenade Områden, BKL = Branschklassning.

Riskklass
1
2
3
4

MIFO
Mycket stor risk
Stor risk
Måttlig risk
Liten risk

BKL
Mycket stor risk
Måttlig/stor risk
Liten risk
Mycket liten risk

2.1.3 Förstudie – MIFO fas 2

Förstudien görs i första hand på de objekt som fått riskklassning 1 eller 2 och utgörs av
MIFO fas 2 som är en översiktlig undersökning. Här görs provtagningar för att kontrollera
föroreningar och spridningar och är ett komplement till MIFO fas 1 för att kunna göra en ny
riskbedömning.
2.1.4 Huvudstudie/kompletterande provtagning

Huvudstudien görs i de fall då förstudien visar på att åtgärder och efterbehandlingar är
nödvändiga. Den omfattar fördjupade undersökningar och utredningar, riskbedömning,
åtgärdsutredning och riskvärdering, beslut om åtgärdsmål och preliminära åtgärdskrav. När
det gäller nedlagda deponier kan huvudstudien oftast dock sägas utgöra, en slags
kompletterande provtagning, en utökad MIFO fas 2 undersökning. Syftet med en
huvudstudie är att komma fram till bästa möjliga efterbehandlingsåtgärd för det förorenade
området.
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2.1.5 Förberedelser – Avslutningsplan

Förberedelser omfattar planering och projektering av åtgärderna samt framtagande av en
anmälan om efterbehandling eller en tillståndsansökan. För deponier utgörs förberedelsefasen
normalt av anmälan om avslutningsplan som innehåller en beskrivning av hur avslutningen
ska gå till, exempelvis innefattandes: beskrivning av hur sluttäckningen skall konstrueras, vilka
kriterier som ska gälla för jordmassor i de olika lagren (tät-, utjämnings-, dränerings-,
vegetationsskikt etc.) avseende ämnesinnehåll, lakbarhet m.m. Avslutningsplanen innehåller
också information om hur jordmassorna mellanlagras på deponin under byggnationstiden,
ifall ett sådant behov föreligger.
2.1.6 Genomförande

Efter att en plan för efterbehandlingsåtgärder har utarbetats enligt ovan så vidtar arbetet med
att genomföra de åtgärder som specificerats i planen. Efterbehandlingar kan vara
administrativa åtgärder, åtgärder som angriper föroreningskällan och åtgärder som syftar till
att hindra eller ändra föroreningens spridning/spridningsvägar. För deponier handlar detta
alltså om den faktiska konstruktionen av sluttäckningen i på det sätt som specificerats i
avslutningsplanen samt eventuellt andra tillhörande åtgärder.
2.1.7 Uppföljning – Egenkontrollprogram

I uppföljningsfasen kontrollerar man att genomförandet av efterbehandlingen har nått sitt
syfte, det vill säga att miljö- eller hälsoriskerna med det förorenade området avhjälpts i
enlighet med uppsatta mål. Detta genom garantibesiktning, efterkontroll och slutrapportering.
För deponier upprättas ett s.k. kontrollprogram. Enligt förordning (2001:512) om deponering
av avfall ska en verksamhetsutövare under deponins efterbehandlingsfas se till att det i minst
30 år eller en längre tid som tillsynsmyndigheten bestämmer, vidtas de åtgärder för underhåll,
övervakning och kontroll som behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och
miljön. För att uppfylla detta bör både ett kontrollprogram och ett skötselprogram upprättas.
Kontrollprogrammet används för att kontrollera att vidtagna skyddsåtgärder är intakta, får
avsedd effekt och för att kontrollera att föroreningsspridningen inte ökar vid deponier där
inga åtgärder vidtagits. Kontrollprogrammet kan innefatta kontroll av grundvatten, lakvatten,
ytvatten, deponigas, täckning, vegetation, diken och ledningar, lakvattenreningsanordningar,
staket och grindar. Som beskrivits i stycke 1.1.2 ovan så omfattas endast deponier som
avslutats efter 2001 av deponeringsförordningen, dvs, inom Region Gotland, deponierna
Visby, Slite, Hemse och Tofta (figur 3). För övriga deponier kan tillsynsmyndigheten ställa
krav med stöd av 2 kap samt 26 MB, ex 19, 22 §§ (Nilsson, 2017). Skötselprogrammet
används för att kunna se till att de vidtagna åtgärderna underhålls och objektet sköts om på
ett sådant sätt att åtgärderna behåller sin funktion.
2.2

Utförda åtgärder 2017-2018

TKF beslutade under hösten 2017 att genomföra undersökningar enligt MIFO fas 2
(Naturvårdsverket, 1999) på samtliga nedlagda deponier som av MHN tilldelats riskklass 1
eller 2. Sammanlagt rörde det sig om 22 deponier samt 4 kompletterande provtagningar på
f.d. grovtippar. Samtliga undersökningar utfördes under hösten 2017 tom vintern 2018 utav
regionen upphandlad konsult, Golder Associates AB. Tillsynsmyndigheten slutförde arbetet
med att fastställa riskklassningar för samtliga deponier under oktober 2018. Av de 26
deponierna kunde 3 nedgraderas till riskklass 3, måttlig risk för människors hälsa och miljö.
Dessa är därmed inte i behov av ytterligare undersökningar eller efterbehandlingsåtgärder.
Det fortsatta arbetet vid övriga deponier, de som erhållit riskklass 2, stor risk, redogörs för i
nedanstående stycke. En sammanställning med översiktlig information om samtliga för
närvarande kända nedlagda deponier inom Region Gotland återfinns i bilaga 1. Figur 3 visar
var dessa är belägna (se även figur 6, bilaga 4, som visar deponiareor).
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Figur 3. Riskklassning, nedlagda kommunala avfallsdeponier på Gotland (för vilka tillförlitlig information om exakt lokalisering finns). För
fullständig förteckning över samtliga kända deponier, se bilaga 2.

10 (23)

Teknikförvaltningen
Diarienummer: TN 2018/2604
Datum: 2018-12-12

2.3

Förslag till fortsatta åtgärder

Med utgångspunkt i målsättningen som formulerades i stycke 1.2 redovisas nedan en plan för
det fortsatta undersöknings- och efterbehandlingsarbetet av nedlagda deponier inom Region
Gotland.
2.2.1 Identifiering och inventering

För övriga nu kända nedlagda deponier, vilka ännu inte genomgått riskklassning enligt MIFO
fas 1 kommer identifiering och inventering att utföras under kommande 3 år. MHN kommer
bistå TKF i detta arbete. Följande deponier omfattas: Bro, Fårö, Hörsne, Ljugarns gamla
deponi, Lärbro, Mästerby, När Burgen, Sproge, Stenkumla, Stenkyka Moos, Stånga och
Vänge (bilaga 1).
2.2.2 Kompletterande provtagning

För de deponier vilka genomgått riskklassning enligt MIFO fas 2, och vars riskklass inte
kunnat fastställas till 3 eller lägre, kommer kompletterande miljötekniska undersökningar
utföras under kommande verksamhetsår. Totalt omfattas 22 st deponier4, i bilaga 2
presenteras den preliminära tidsplanen för detta arbete. Resultaten från dessa undersökningar
kommer sedan utgöra beslutsunderlag, dels för huruvida det är nödvändigt att vidta
efterbehandlingsåtgärder vid respektive deponi, samt, ifall ett sådant behov föreligger,
omfattningen av dessa åtgärder.
2.2.3 Avslutning grovtippar och regiontippar

Arbetet med att utarbeta avslutningsplaner för de f.d. regiontipparna, Visby och Tofta,
inleddes under 2018 och dessa beräknas vara färdigställda kvartal ett nästkommande år. TKF
har också inlett arbetet med att utarbeta en slags mall, eller riktlinjer, för hur
avslutningsåtgärder vid övriga, mindre deponier ska utformas. Även detta arbete beräknas
vara slutfört under kvartal ett 2019. Med dessa riktlinjer som utgångspunkt kommer därefter
avslutningsåtgärder utformas för grovtipparna i Burs, Garda Hamra Rute och Stånga. Detta
beräknas ta ca sex månader för respektive deponi. Turordningen för detta arbete utgår först
och främst utifrån hur akut föroreningssituationen, och därmed hur prioriterat det är att
utföra efterbehandlingsåtgärder, vid respektive plats. I andra hand har även deponiernas
lokalisering beaktats, då logistiken kring masstransporter eventuellt kan underlättas genom att
ha en så stor geografisk spridning som möjligt på deponier som sluttäcks.
När avslutningsplaner har utarbetats påbörjas projekteringsarbetet. Detta uppskattas ta ca åtta
månader vardera för Visby och Tofta samt sex månader var för övriga deponier. Själva
avslutningsåtgärderna uppskattas ta uppemot tio år för Visby, fem år för Tofta och tre år
vardera för övriga deponier. I tabell 2 redovisas preliminära datum för arbetet med att
framställa avslutningsplaner, projektera samt utföra åtgärder för respektive deponi. Detta
illustreras också grafiskt i figur 5, bilaga 3. Denna tidsplan utgör endast en mycket grov
uppskattning då många osäkerhetsfaktorer finns i dagsläget, exempelvis gällande behov och
omfattning av efterbehandlingsåtgärder för respektive deponi, tillgång till lämpliga jordmassor
etc. Beroende på resultaten från kommande provtagningar kan fler deponier tillkomma för
vilka det kommer vara nödvändigt att vidta efterbehandlingsåtgärder.

4

Även för Visby deponi krävs viss kompletterande provtagning. Denna kommer dock integreras i egenkontrollprogrammet. För ändamålet
installeras ytterligare grundvattenrör under december 2018.
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Tabell 2. Tidsplan avslutning deponier. OBS! Nedanstående datum utgör endast preliminära, mycket grova, uppskattningar, över tidsåtgången för
åtgärder.

Deponi
Burs
Garda
Hamra
Rute
Stånga
Tofta
Visby

Avslutningsplan
Påbörjas
2021-03-30
2020-09-30
2020-03-30
2019-09-30
2019-03-31
2018-09-01
2018-08-01

Avslutningsplan
Färdigställd
2021-09-30
2021-03-30
2020-09-30
2020-03-30
2019-09-30
2019-03-31
2019-02-28

Projektering
Slutförd
2022-03-30
2021-09-30
2021-03-30
2020-09-30
2020-03-30
2019-11-30
2019-10-31

Utförande
Klart
2025-03-30
2024-09-30
2024-03-30
2023-09-30
2023-03-30
2024-11-30
2029-10-31

2.2.4 Egenkontrollprogram

Egenkontrollprogram har upprättats för Visby, Tofta samt Hemse. I det förstnämnda fallet så
kommer provtagningsplanen att revideras inför kommande år. Dels kommer utvalda
provpunkter även att omfattas av PFAS-analyser och dels kommer två nya grundvattenrör
installeras norr om deponin under december 2018. Vidare kommer nya provtagningsrutiner
utarbetas för att säkerställa att provtagning utförs i enlighet med de inom miljöbranschen
vedertagna riktlinjer som Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) utfärdat avseende
miljötekniska markundersökningar. Alternativt kommer provtagningen inom
egenkontrollprogrammet läggas ut på entreprenad i enlighet med gällande ramavtal.
För övriga deponier kommer, i de fall ett behov anses föreligga, kontrollprogram att
upprättas för respektive deponi efter att de genomgått slutbesiktning, inom ett år från det att
avslutningsåtgärder slutförts. Sannolikt kommer, liksom avslutningsplanerna, även
utformningen av egenkontrollprogrammen för de mindre sockendeponierna vara mindre
omfattande, relativt de volymmässigt signifikant större deponierna Tofta och Visby.
Kontrollprogrammen bör dock vara utformade på ett sådant sätt att man på ett
tillfredställande sätt kan övervaka att ingen ytterligare föroreningsspridning sker från deponin.
Den exakta utformningen avgörs av de platsspecifika förutsättningarna vid respektive ex
berggrundens sammansättning, jordarter, övriga geohydrologiska förhållanden, skydds- och
känslighetsvärde etc.
2.2.5 Drift och skötsel

En skötselplan har upprättats för de sluttäckta deponierna Roma, Havdhem, Etelhem, Väte,
Visby, Hemse, Ljugarn, Lummelunda, Burs, Hamra, Rute, Stånga och Tofta. Skötselarbetet
innefattar, avlägsnande av vegetation samt kontroll av täckning, diken, lakvattensystem,
staket, varningsskyltar m.m. (bilaga 1). För de deponier där egenkontrollprogram har
upprättats, dvs Visby, Tofta och Hemse, så innefattar driften även provtagning två gånger per
år, vår och höst, i enlighet med provtagningsplaner för respektive deponi. Vid Visby deponi
togs under året en ny anläggning för deponigashantering i drift. För denna finns drift- och
underhållsrutiner utarbetade, bl.a. innefattandes kontroll av gasledningar, brunnar, ventiler
kondensavskiljare m.m. samt kalibrering av analysutrustning och kontroll av gaskvalité
(temperatur, tryck, flöde, CO2- och O2-halt).
Vid Visby deponi kommer underhållsarbetet initialt även innefatta skogsavverkning då vissa
slänter är skogsbevuxna. Baserat på kontakt med entreprenörer förefaller det sannolikt att
kostnaden för detta troligtvis kommer överstiga gränsen för när det inte längre är möjligt att
utföra en direktupphandling, 586 000 kr. Då nämnda summa innefattar regionens samtliga
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inköp av en vara eller tjänst under ett år, alternativt under en tänkt avtalstid om den överstiger
ett år, så kommer det troligtvis vara nödvändigt att inledda en upphandlingsprocess. För att
bedöma det sammanlagda inköpsbehovet för denna typ av tjänst inom teknikförvaltningen så
har förfrågningar har gjorts till övriga enheter för vilka ett sådant behov eventuellt kan
föreligga. När svar erhålls kommer ställning tas till huruvida det är nödvändigt att inledda ett
upphandlingsförfarande. Preliminära indikationer gör gällande att behov enligt vad som
beskrivits ovan finns, och att det därför mest sannolikt kommer bli aktuellt att upphandla
denna typ av tjänst.
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3. Slutsatser
Nedan redovisas kortfattat i punktform de viktigaste slutsatserna från denna rapport, med
huvudsaklig utgångspunkt i det syfte som specificerades inledningsvis.


En tidsplan har redovisats för utförande av fortsatta miljötekniska undersökningar vid de
deponier som vid genomgången riskklassning, enligt MIFO fas 2, erhållit riskklass 2.
Planen gör gällande att kompletterande provtagningar kommer genomföras under
vintern-våren 2018/19 (figur 4, bilaga 3).



För deponierna Tofta och Visby pågår arbetet med att ta fram avslutningsplaner. Dessa
beräknas vara färdigställda under första kvartalet 2019. Arbete pågår också med att
utarbeta riktlinjer för efterbehandlingsåtgärder vid mindre deponier. Dessa riktlinjer
beräknas även de vara slutgiltigt utformade under kvartal ett nästkommande år. Därefter
påbörjas arbetet med att ta fram specifika planer för avslutningsåtgärder vid respektive
deponi. Den preliminära tidsplanen för avslutningsarbetet redogörs för i tabell 2 samt
figur 5, bilaga 4. Pga. de många osäkerhetsfaktorer som finns i dagsläget, exempelvis
gällande det som nämns ovan, dels avseende resultat av fortsatta miljötekniska
undersökningar, och dels den slutgiltiga utformningen av riktlinjer för
avslutningsåtgärder, så utgör nämnda tidsplan endast en högst ungefärlig approximation.
Det kommer med all sannolikhet finnas behov av att revidera denna framgent.



Egenkontrollprogram har sedan tidigare upprättats för Hemse, Tofta och Visby. För den
sistnämnda kommer kontrollprogrammet att revideras inför kommande verksamhetsår
med fokus på att utarbeta tydligare rutiner för både provtagning och redovisning. För att
kunna säkerställa kvalité i arbetet kommer eventuellt kontrollprovtagningen att läggas ut
på entreprenad i enlighet med gällande ramavtal. I takt med att fler deponier avslutas så
kommer egenkontrollprogram att utarbetas för dessa, i de fall behov föreligger.



En skötselplan för tidigare sluttäckta deponier har redovisats (tabell 3, bilaga 1).

Visby, 2018-12-12

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Jenny Iversjö
Avdelningschef

Pär Alapää
Miljöingenjör

14 (23)

Teknikförvaltningen
Diarienummer: TN 2018/2604
Datum: 2018-12-12

4. Källor
Dahlqvist, Peter; Triumf, Carl-Axel; Persson, Lena; Bastani, Mehrad; Erlström,
Mikael och Schoning, Kristian. 2015: SkyTEM undersökningar på Gotland, del 2.
Sveriges geologiska undersökning, Rapporter och Meddelanden 136. Uppsala.
Erlström, M. Persson, L. Sivhed, U. och Wickström, L. 2009. Beskrivning till regional berggrundskarta
över Gotlands län. Sveriges geologiska undersökning K221, 60 s.
Karlqvist, Lennart; Fogdestam, Birger och Engqvist, Pär. 1982. Beskrivning och bilagor
till den hydrogeologiska kartan över Gotlands län. Sveriges geologiska undersökning,
Uppsala.
Naturvårdsverket. 1999. Rapport 4918, Metodik för Inventering av Förorenade
Områden. Stockholm.
Naturvårdsverket. 2017. Rapport 6760, Kommunal avfallsplanering – vägledning om
kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall. Stockholm.
Nordtest. 2018. Nordtest sampler certification scheme handbook version 2-0.
http://www.nordtest.info/index.php/methods/item/nordtest-samplercertification-scheme-handbook-version-2-0-nt-envir-008.html. Hämtad, 2018-1025.
Rådet för Kommunal Redovisning. 2011. Rekommendation 10.2 Avsättningar och
Ansvarsförbindelser. Stockholm
Sveriges Geologiska undersökning. 2018. Kartgenerator.
https://www.sgu.se/produkter/kartor/kartgeneratorn/. Hämtad, 2018-11-30.
Sveriges Miljömål. 2018. Giftfri Miljö. http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/giftfrimiljo/. Hämtad, 2018-10-22.
Nationalencyklopedin, silur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/silur
Hämtad, 2018-10-26.
Nilsson, A. 2017. Tillsyn och miljörapport: Kommunala miljönämnders tillämpning av
miljöbalkens bestämmelser om miljörapportering. Uppsala Universitet, Uppsala Faculty of
Law Working Paper 2017:1.

15 (23)

Teknikförvaltningen
Diarienummer: TN 2018/2604
Datum: 2018-12-12

Bilaga 1 – Skötselplan
Tabell 3. Skötselplan deponier för tidigare sluttäckta kommunala deponier inom Region Gotland.

Del av deponin
Vegetation

Typ av kontroll
Vegetationsskador,
av träd och större
buskar. Särskild
vikt ska läggas vid
att kontrollera att
rötter inte tränger
igenom deponins
tätskikt

Sluttäckning

Erosionsskador

Diken,
lakvattenssystem

Kontrollera att
diken är igenväxta,
inget skräp finns i
dikena eller någon
vall framför
trummor, fritt i alla
trummor.
Kontrollera att det
inte finns
vattenansamlingar
på deponin

Staket och
grindar

Kontrollera att
stängsel runt
anläggningen är
intakt.
Kontrollera att det Reparera eller ersätt
finns nödvändiga
skyltar
Kontrollera att det Städa upp eventuell nedskräpning
inte finns löst skräp

Varningsskyltar
Kontroll
städning,
nedskräpning etc
av allmänna ytor
och området

Metod/åtgärd
Vid behov ska röjning av
vegetationen utföras genom
slaghackning/klippning av
växtlighet/gräs. Slaget gräs skall
finfördelas eller forslas bort
Träd och större buskar ska tas
bort med rötter.
Buskvegetation som inte betas
skall avlägsnas
Områden som saknar
gräsvegetation ska ses över, gräs
sås över ytorna.
Leta efter sättningar eller skador i
deponin. Reparera de eventuella
skadorna på tätskiktet som kan
ha uppkommit på grund av
vegetation avlägsnats. Betning
bör inte ske i sådan utsträckning
att gräsvegetationen skadas
Diken och dräneringsrör ska
rensas och funktionen för att föra
bort ytvatten från deponin skall
säkerställas.
Åtgärda det som går att åtgärda,
finns fortfarande problem så
markera dem på karta och
beskriv problemet.
Man bör utreda huruvida
eventuella vattenfyllda gropar
påverkar deponin med avseende
på urlakning och erosion
Beställ underhåll och reparation

Frekvens
1 ggr/år

Tidpunkt
Juli.

1 ggr/år

September

1 ggr/år

Juli

1 ggr/år

1 ggr/år

Juli

1 ggr/år

Juli

16 (23)

Teknikförvaltningen

Diarienummer: TN 2018/2604
Datum: 2018-12-12

Bilaga 2 – Översiktsmatris
Objektnamn

Identifiering

Bofride bilvrakstipp

Klar

Bro

Pågår

Bunge Deponi

Kommentar
identifiering

Inventering
samt
utförare
Klar 2017
MHN

MHN
riskklass
Mifo 1
3

Klar

Klar 2012
Sweco

Burgsviks deponi

Klar

Burs deponi

Kommentar
Mifo 1

Undersökning
Mifo 2

MHN
riskklass
Mifo 2

Kompletterande undersökning

2

Klar 2018
Golder

2

Planerad 2019
AB Pentacon

Klar 2012
Sweco

2

Klar 2018
Golder

2

Pågår 2018
AB Pentacon

Klar

Klar 2003
TKF

2

Klar 2003 Geo
Innova

3

Klar 2018 Golder

Dalhems deponi

Klar

Klar 2012
Sweco

3

Deponi/utsiktsplats Fardume Träsk

Klar

Klar 2012
Sweco

2

Klar 2018
Golder

2

Behov

Eksta deponi

Klar

Klar 2012
Sweco

2

Klar 2018
Golder

2

Pågår 2018
AB Pentacon

Endre Deponi

Klar

Klar 2012
Sweco

2

Klar 2018
Golder

Endre grovtipp

Klar

Klar 2012
Sweco

2

Etelhems Deponi

Klar

Klar 2012
Sweco

2

Fide Deponi

Klar

Klar 2012
Sweco

3

Ingen vidare
åtgärd

Fidenäs

Klar

Klar 2012
Sweco

3

Ingen vidare
åtgärd

Fröjel Deponi

Klar

Klar 2012
Sweco

3, 4

Flera platser.
Ingen vidare
åtgärd

Riskklass
Mifo 2
utökad

Kommentar

Sluttäckning

2

Behov ytterligare
provtagning, pågår
2018
AB Pentacon

Behov

Deponi flyttad.
Ingen vidare
åtgärd

Stängd före
1969

Ingen vidare
åtgärd

Planerad 2019
AB Pentacon

Ingen tipp
påbörjad avslutad
Klar 2018
Golder

2

Pågår 2018
AB Pentacon

Sluttäckt 2001
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Objektnamn

Identifiering

Kommentar
identifiering

Inventering
samt
utförare

MHN
riskklass
Mifo 1

Fårö

Pågår

Stängd före
1969

Garda Deponi

Klar

Klar 2012
Sweco

Gothems deponi

Klar

Grötlingbo Deponi

Undersökning
Mifo 2

MHN
riskklass
Mifo 2

Kompletterande undersökning

2

Klar 2018
Golder

2

Ej behov

Klar 2012
Sweco

2

Klar 2018
Golder

3

Ej behov

Klar

Klar 2012
Sweco

2

Klar 2018
Golder

2

Pågår 2018
AB Pentacon

Hablingbo deponi

Klar

Klar 2012
Sweco

2

Klar 2018
Golder

2

Pågår 2018
AB Pentacon

Hablingbo Kälder

Klar

Hamra Deponi

Klar

Klar 2003
TKF

2

Klar 2005
Sweco Viak

3

Klar 2018 Golder

Havdhem

Klar
2016
MHN
Klar

Havdhems Deponi

Kommentar
Mifo 1

Riskklass
Mifo 2
utökad

Kommentar

Sluttäckning

Behov
Behov stängsling
och skyltning

Ej behov

Behov ytterligare
undersökning,
Planerad 2019
AB Pentacon

Behov

Ingen deponi avslutad
2

Skrot flyttat till
nyare deponin

Hemse avfallsupplag Klar

Klar 2012
Sweco

Klar 2018
Golder

Ej utfört

Klar 2007

2

Klar 2018
Golder

2

Planerad 2019
AB Pentacon

Klar 2018
Golder

2

Pågår 2018
AB Pentacon

Hörsne

Pågår

Klintehamns deponi

Klar

Klar 2012
Sweco

Lau deponi

Klar

Klar 2012
Sweco

Ljugarns gamla
deponi

Pågår

Ljugarn Deponi

Klar

Klar 2005

Lokrume deponi

Klar

Klar 2012
Sweco

Planerad 2019
AB Pentacon

Sluttäckt 1999
Sluttäckt 2011

Stängd före
1969
2

Stängd före
1969
Sluttäckt 2013
men ej
slutbesiktad
Klar 2018
Golder

3

Ej behov

Behov skyltning

Ej behov
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Objektnamn

Identifiering

Kommentar
identifiering

Inventering
samt
utförare
Ej utfört

MHN
riskklass
Mifo 1

Lummelunda
grovtipp

Klar

Lärbro

Pågår

Stängd före
1969

Mästerby

Pågår

Stängd före
1969

När Burgen

Pågår

Stängd före
1969

När Deponi

Klar

Klar 2012
Sweco

2

Klar 2018
Golder

2

Pågår 2018
AB Pentacon

Pilhagen deponi

Klar

Klar 2012
Sweco

2

Klar 2018
Golder

2

Planerad 2019
AB Pentacon

Roma Deponi

Klar

Klar 2012
Sweco

2

Klar 2018
Golder

2

Planerad 2019
AB Pentacon

Rute Deponi

Klar

Klar 2003
TKF

2

Klar 2004 Geo
Innova

3

Klar 2018 Golder

Sanda Deponi

Klar

Klar 2012
Sweco

2

Klar 2018
Golder

2

Planerad 2019
AB Pentacon

Slite
avfallsanläggning
Soptipp i Gothem

Klar

Sproge

Pågår

Stängd före
1969

Stenkumla

Pågår

Stängd före
1969

Stenkyrka Moos

Pågår

Stängd före
1969

Stjärnlunden

Klar

Stånga

Pågår

Kommentar
Mifo 1

Undersökning
Mifo 2

MHN
riskklass
Mifo 2

Kompletterande undersökning

Riskklass
Mifo 2
utökad

Kommentar

Klar 2014?

Sluttäckning
Sluttäckt 2018
men ej
slutbesiktad

Sluttäckt 1998
2

Behov ytterligare
undersökning,
Planerad 2019
AB Pentacon

Behov

Aktiv deponi

Stånga avfallsupplag Klar

Klar 2012
Sweco

3

Klar 2012
Sweco

2

Ingen vidare
åtgärd

Klar 2018
Golder

2

Pågår 2018
AB Pentacon

Klar 2018
Golder

2

Pågår 2018
AB Pentacon

Stängd före
1969
Klar 2003

Behov
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Objektnamn

Identifiering

Sundre deponi

Klar

Tingstäde
Avfallsdeponi

Kommentar
identifiering

Inventering
samt
utförare
Klar 2017
MHN

MHN
riskklass
Mifo 1
3

Kommentar
Mifo 1

Undersökning
Mifo 2

MHN
riskklass
Mifo 2

Klar

Klar 2012
Sweco

3

Ingen vidare
åtgärd

Tofta Deponi

Klar

Ej utfört

Valar

Klar

Valar Deponi

Klar

Klar 2012
Sweco

3

Ingen vidare
åtgärd

Vamlingbo Deponi

Klar

Klar 2012
Sweco

3

Ingen vidare
åtgärd

Visby deponi

Klar

Klar 2012
Sweco

Vänge

Pågår

Väte Deponi

Klar

Östergarn Deponi

Klar

Kompletterande undersökning

Klar 2004

2

1

Klar 2018
Golder

2

Behov av kompletterande
provtagning. Utförs som en del av
egenkontrollprogram
nästkommande år. GV-rör
installeras 2018 av AB Pentacon

Klar 2012
Sweco

2

Klar 2018
Golder

2

Planerad 2019
AB Pentacon

Klar 2012
Sweco

2

Klar 2018
Golder

2

Planerad 2019
AB Pentacon

Riskklass
Mifo 2
utökad

Kommentar

Sluttäckning

Avslutningsplan
under revidering
2018

Behov

Avslutningsplan
under revidering
2018.

Behov, halva
sluttäckt 2004

Ingen vidare
åtgärd

Ingen vidare
åtgärd

Stängd före
1969
Nyaste delen
sluttäckt 2002
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Bilaga 3 – Tidsplan kompletterande provtagningar

Miljötekniska Undersökningar Deponier 2018-19
2018-10-17

2018-12-16

2019-02-14

2019-04-15

Bunge
Burgsvik
Burs
Eksta
Endre
Etelhem
Fardume
Grötlingbo
Hablingbo
Hamra
Havdhem
Klintehamn
Lau
När
Pilhagen
Roma
Rute
Sanda
Stjärnlunden
Stånga
Väte
Östergarn

Figur 4. Preliminär tidsplan MTU vid deponier. Blått = Provtagningsplan utarbetas; Grått = Fältarbete.
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Bilaga 4 – Tidsplan efterbehandlingsåtgärder

Tidsplan Avslutning Deponier 2018-2025

Visby*

Tofta

Stånga

Rute

Hamra

Garda

Burs

2018

2019

2020

2021
Plan för utformning av efterbehandlingsåtgärder utarbetas

2022

2023
Projektering

2024

2025

Utförande

Figur 5. Preliminär tidsplan för efterbehandlingsåtgärder vid nedlagda deponier. *Avslutning av Visby deponi beräknas kunna ta uppemot 10 år (dvs utanför tidsaxelns omfattning) pga. deponins storlek. OBS! Tidsplanen utgör endast en mycket grov uppskattning.
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Bilaga 5 – Karta deponiareor

Figur 6. Deponiareor, för deponier där sådana data finns tillgängliga.
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Tjänsteskrivelse

TN 2019/143
14 januari 2019

Per Seigerlund

Tekniska nämnden

Nyttjanderättsavtal med Klintehamns IK för del av Klinte
Åvalle 2:2
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till tilläggsavtal
varigenom nyttjanderättsavtalet med Klintehamns Idrottsklubb förlängs med 10
år i sänder.

Sammanfattning

Kommunen (region Gotland) har till Klintehamns IK (KIK) upplåtit ca 100 kvm av
rubricerade fastighet (se bilaga 1). Avtalet är tecknat 1992 och från och med 2002-0601 löper det med femåriga förlängningsperioder. Det upplåtna området får användas
för uppställning av KIKs kanslibarack. För upplåtelsen har ingen avgift tagits.
Åvalle 2:2 utgörs av idrottsanläggningen Klintevallen. Genom avtal med kultur och
fritidsförvaltningen är det KIK som sedan 1996 ansvarar för driften av Klintevallen.
KIK har nu ansökt hos Riksidrottsförbundet om bidrag för sin verksamhet och för
detta krävs det att nyttjanderättsavtalet är gällande minst 10 år framåt i tiden. Av den
anledningen har KIK därför begärt att få nyttjanderättsavtalet förlängt med 10 år.
Bedömning

Teknikförvaltningen ser inga hinder mot att medge detta och har därför upprättat ett
tillägg till nyttjanderättsavtalet (bilaga 2).
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-01-14.
Nyttjanderättsavtal KIK Klinte Åvalle 2:2 (Bilaga 1)
Tillägg till nyttjanderätt Åvalle 2:2 (Bilaga 2)
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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

Sidan 1 av 1

Tillägg till avtal om nyttjanderätt
Mellan Region Gotland och Klintehamns Idrottsklubb, org.nr. 834000-2230, träffas
härmed följande tillägg till avtal av den 22 april 1992 avseende upplåtelse av del av
kommunens fastighet Gotland Klinte Åvalle 2:2. Nyttjanderätten avser uppställning av
klubb/kanslibarack.
Avtalsperiod

Arrendet förlängs med tio (10) år i sänder räknat från år 201901-01.

Avtalet gäller i sin helhet i övrigt på oförändrade villkor.
Detta tillägg gäller endast under förutsättning att det godkännes av tekniska
nämnden.
Av detta tillägg har region Gotland och arrendatorn tagit var sitt exemplar.
Visby den

/

2019

För region Gotland
.........................………..…

Klinte den

/

.........................………..…

2019

För Klintehamns Idrottsklubb
.........................…………..

.........................…………..

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/862
27 november 2018

Magnus Hallberg

Tekniska nämnden

Utökning av verksamhetsområde Bunge Stucks
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar om utökning av verksamhetsområde i Bunge Stucks
för vatten och spill enligt bilaga.

Sammanfattning och Ärendebeskrivning

Utbyggnad av dagvattennätet har skett i området Bunge Stucks. En utökning av
verksamhetsområdet för dagvatten görs för att ta in angivna fastigheter som idag är
utanför verksamhetsområdet för dagvatten men vilka har en upprättad
förbindelsepunkt för dagvatten. Utökning av verksamhetsområdet för spillvatten
görs för att ta in redan ansluten fastighet, enligt detaljritning, i verksamhetsområde
för spillvatten.
Bedömning

Antagande av föreslagna utökningar av verksamhetsområde för dagvatten och
spillvatten. Inga ekonomiska konsekvenser förutses för spillvatten då berörda
fastigheter redan idag har förbindelsepunkt och är anslutna. Ingen av berörda
fastigheter för dagvatten är idag anslutna till dagvattennätet.
Beslutsunderlag
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/864
27 november 2018

Magnus Hallberg

Tekniska nämnden

Utökning av verksamhetsområde Gothem Åminne
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar om utökning av verksamhetsområde i Gothem
Åminne för vatten enligt bilaga.

Sammanfattning och Ärendebeskrivning

Utökning av befintligt verksamhetsområde görs för att innefatta ytterligare fyra (4)
fastigheter i Gothem Åminne. Två har idag anslutning för vatten och två fastigheter
(Båtare 5:4 och Medebys 2:2) har idag ingen anslutningspunkt för vatten.
Intäkter genereras när de fastigheter som idag ej har vatten vill ansluta till vatten.
Bedömning

Antagande av föreslagen utökning av verksamhetsområde för vatten.
Beslutsunderlag



Detaljritning daterad 2018-03-27.



Tjänsteskrivelse 2018-11-27

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Frida Eklund, Länsstyrelsen Gotlands Län

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

!

!

!

GOTHEM (ÅMINNE)
- UTÖKNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

2:10

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

2:12

!

!

2:7

!

!
!

!

!

!

2:6

!

!

!

!

2:9

!
!

!

!
!

!
!
!

!

!

2:14

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

2:19
!

!

!

!

!

2:2

!

!

!

!

!
!

!

!

!

5:1

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

2:13

!

2:3

!

!

2:4

!

!

2:15

2:5

!

!

!

!

!

!
!

!

6:17

!

!

3:3

!

3:2

!

6:18

!

!

!

6:21

5:2

6:22

5:3

6:23

!
!

6:20

!

!

6:13

6:24

3:4

!

6:19

!

!

!

6:25

!

!

6:14

!

!

6:15

!

!

6:16

!

!

!

5:4

!

!

!

!

!

!

6:7

!

3:18

!

!

3:7

!
!

6:31

6:32

6:34

6:33

3:9

3:8

3:19

3:10

3:20

!

!

6:43

6:42

3:5

!

6:8

6:26

!

6:9

6:30

6:45

6:27

!

6:44

6:28

6:29

!

6:10

3:6

!

6:1

6:11

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

6:41

6:40

!

!

6:38

6:37

6:36

6:35

!

!

!

!

!

!

!

2:25

!

!

6:39

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

FASTIGHETER SOM OMFATTAS AV DET
UTÖKADE VERKSAMHETSOMRÅDET

!

!

!

!

!

!

!

!

!

GOTHEM
GOTHEM
GOTHEM
GOTHEM

BEFINTLIGT VERKSAMHETSOMRÅDE VATTEN
TILLKOMMANDE VERKSAMHETSOMRÅDE
FÖR VATTEN

Datum: 2018-03-27

BÅTARE 5:1
BÅTARE 5:4
MEDEBYS 2:19
MEDEBYS 2:2

Revidering av

0

50

100

200 Meter

VA 3122-48

Org. Format A3

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/863
27 november 2018

Magnus Hallberg

Tekniska nämnden

Utökning av verksamhetsområde Eksta Djupvik
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar om utökning av verksamhetsområdet i Eksta
Djupvik för vatten och spill enligt bilaga.

Sammanfattning och Ärendebeskrivning

Utökning av befintligt verksamhetsområde i Eksta Djupvik för vatten och spill till
fastighet som idag redan har anslutningspunkter för vatten och spill. Det totala
antalet fastigheter som berörs är en (1).
Bedömning

Antagande av föreslagen utökning av verksamhetsområde för vatten och spill. Inga
ekonomiska konsekvenser då fastigheten idag är ansluten.
Beslutsunderlag
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/865
27 november 2018

Magnus Hallberg

Tekniska nämnden

Utökning av verksamhetsområde Roma Kyrkby
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar om utökning av verksamhetsområde i Roma Kyrkby
för vatten och spill enligt bilagor.

Sammanfattning och Ärendebeskrivning

I dom BVa 89, VA 490-496/12 (2013-11-13) föreläggs Region Gotland av VAnämnden att ordna kommunalt VA i Roma Kyrkby enligt 6§ lagen (2006:412) om
allmänna vattentjänster för sex (6) fastigheter. Utbyggnad av vatten och spill är på
gång och beräknas klart under 2018. Utökning av verksamhetsområdet sker enligt
föreläggande i VA-nämnden. Under förhandlingarna i VA nämnden ifrågasatte ej
Region Gotland de sökandes beskrivning vatten- och avloppsvatten
förutsättningarna i området, men ansåg inte att utbyggnaden gick att prioritera i VAplanen. Med beslutet i VA-nämnden togs således ett helhetsgrepp på området och i
de nu föreslagna utökade verksamhetsområdena för vatten och spill innefattas ett
större antal fastigheter som framgår av bilagor. Noteras bör att anslutning till
kommunalt vatten ej är tvingande inom verksamhetsområdet för vatten om det finns
en enskild brunn med godkänd dricksvattenkvalitet.
Utbyggnaden och fastställande av verksamhetsområdet kommer att innebära intäkter
i form av anslutningsavgifter och framtida brukningsavgifter i takt med att anslutning
sker.
Bedömning

Antagande av föreslagna utökningar av verksamhetsområde för vatten och spill.
Beslutsunderlag
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/866
27 november 2018

Magnus Hallberg

Tekniska nämnden

Utökning av verksamhetsområde Tofta Gnisvärd
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar om utökning av verksamhetsområde i Tofta
Gnisvärd för vatten och spill enligt bilaga.

Sammanfattning och Ärendebeskrivning

Utbyggnad av området Tofta Gnisvärd har skett enligt Region Gotlands VA plan
(Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland 2014-2022) och inrättande av
verksamhetsområde för utbyggnaden av vatten och spill skall nu göras.
Bedömning

Antagande av planerat verksamhetsområde enligt bilaga och Region Gotland VAplan 2014-2022.
Utökningen av verksamhetsområdet innebär intäkter för anslutningar till vatten och
spill.
Beslutsunderlag
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/867
15 januari 2019

Magnus Hallberg

Tekniska nämnden

Utökning av verksamhetsområde Visby Visborg
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden antar förslag till utökat verksamhetsområde i Visby
Visborg enligt bilaga.

Sammanfattning och Ärendebeskrivning

Inför det planerade exploateringsområdet av Visborg föreslås att verksamhetsområde
för dagvatten, vatten och spill inrättas.
Bedömning

Exploateringen är planerad och ansluter till befintliga verksamhetsområden för
dagvatten, vatten och spill.
Anslutning av nya fastigheter inom det planerade verksamhetsområdet kommer att
medföra intäkter i form av anläggningsavgifter och framtida brukningsavgifter.
Beslutsunderlag
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/868
27 november 2018

Magnus Hallberg

Tekniska nämnden

Utökning av verksamhetsområde Visby Österby
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden antar beslut till utökat verksamhetsområde i Visby Österby
för vatten, spill och dagvatten enligt bilaga.

Sammanfattning och Ärendebeskrivning

Utökning av verksamhetsområdet i Visby Österby görs för att komplettera med
fastighet inom detaljplanelagt område. Fastigheten har idag upprättade
förbindelsepunkter för vatten, spill och dagvatten.
Bedömning

Utökningen innebär endast komplettering av verksamhetsområde för vatten, spill
och dagvatten.
Inrättandet av verksamhetsområdet har inte några ekonomiska konsekvenser som
följd.
Beslutsunderlag
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/869
27 november 2018

Magnus Hallberg

Tekniska nämnden

Utökning av verksamhetsområde Väskinde Ringvide
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar om utökning av verksamhetsområdet i Väskinde
Ringvideför vatten och spill enligt bilaga.

Sammanfattning och Ärendebeskrivning

Utökning av verksamhetsområdet i Väskinde Ringvide sker för att ta in redan
ansluten fastighet i verksamhetsområdet för vatten och spill.
Bedömning

Utökning sker för att komplettera med redan ansluten fastighet enligt detaljritning.
Inga ekonomiska konsekvenser då fastighet redan är ansluten.
Beslutsunderlag
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Postadress SE-621 81 Visby
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/870
27 november 2018

Magnus Hallberg

Tekniska nämnden

Utökning av verksamhetsområde Västerhejde Kuse
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden antar förslag till verksamhetsområde i Västerhejde Kuse
för vatten och spillvatten enligt bilagd detaljritning.

Sammanfattning och Ärendebeskrivning

Utökning av verksamhetsområdet i Västerhejde Kuse görs för att ta in redan anslutna
fastigheter i omkringliggande verksamhetsområde för vatten och spill.
Bedömning

Utökning av Verksamhetsområdet till redan anslutna enskilda fastigheter.
Inga ekonomiska konsekvenser föreligger då de redan är anslutna idag.
Beslutsunderlag
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/871
27 november 2018

Magnus Hallberg

Tekniska nämnden

Utökning av verksamhetsområde Öja Olovs
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner förslag till nytt verksamhetsområde för Öja Olovs
enligt bilaga.

Sammanfattning och Ärendebeskrivning

I Exploateringsavtal med Bengt Boberg (underskrivet 2007-05-28) för Öja Olovs 2:1
förband sig kommunen att bygga ut kommunalt VA till exploateringsområdet. VA
utbyggnaden är klar och fastigheter inom exploateringsområdet har fått
förbindelsepunkter. Totalt ingår enligt exploateringsavtalet 20 fastigheter i
utbyggnaden av allmänt VA (vatten och spill). Idag ligger två av de 20 fastigheterna i
verksamhetsområdet för vatten och kommer således efter beslutet att även innefattas
av verksamhetsområdet för spillvatten.
Noteras bör att utbyggnaden av det kommunala ledningsnätet med exploateringen, så
finns nu möjligheten för närliggande fastigheter, utanför exploateringen samt
verksamhetsområde, att frivilligt ansluta till det kommunala vatten- och
spillvattennätet. Sådan anslutning sker genom avtal med fastighetsägaren där
anvisning av förbindelsepunkt(er) ges av Regionen. Samtliga kostnader framtill
anvisad anslutningspunkt betalas av fastighetsägaren. Anslutning av spill utanför
verksamhetsområdet kan ske med självfall eller med tryckledning. Krävs tryckledning
måste fastighetsägaren således bekosta och installera en LTA station för att pumpa
spillvattnet till det kommunala spillvattennätet.
Bedömning

Med inrättande av föreslaget verksamhetsområdet har Region Gotland fullgjort sina
åtaganden enligt Exploateringsavtalet med Bengt Broberg.
Intäkter genereras då fastigheter ansluter till det kommunala ledningsnätet inom
verksamhetsområdet.
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Beslutsunderlag
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Exploateringsavtal mellan Region Gotland och Bengt Boberg, daterat Öja
Olovs 28/5 2007
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Bengt-Olof Grahn

TN 2018/2180
15 januari 2019

Tekniska nämnden

Kibaha- Förstudieprojekt 2019
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden ger teknikförvaltningen i uppdrag att efter genomförd
förstudie lämna in en projektansökan för ett nytt treårigt projekt ”Kibaha- mot ett
hållbart samhälle” till ICLD den 15 mars 2019 under förutsättning att en
projektorganisation tagits fram på förvaltningen.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen kommer under Kibaha förstudieprojekt 2019 att arbeta fram en
ansökan om ett nytt tre årigt projekt, ”Kibaha- mot ett hållbart samhälle” samt en
utredning om vilka personella resurser som kan vara med i projektet inom TKF.
En styrgrupp kommer att utses för projektet.
I projektet ska ingå arbete och kunskapsuppbyggnad kring hållbar samhällsutveckling
med starkt fokus på att stärka den lokala demokratin för olika samhällsgrupper och
bidra till att minska negativ klimat- och miljöpåverkan.
Projektet är fullt kostnadstäckt av ICLD och skapar mervärde för medarbetare vilket
bidrar till att göra Region Gotland till en attraktiv arbetsgivare. Arbetet innebär
utveckling av demokrati, jämställdhet, transparens och ansvarsutkrävande både i
Kibaha och i Region Gotland.
Bedömningen är att det behövs 3-4 tjänstemän från TKF i projektet samt 2-3
politiker från TN i styrgruppen. För samtliga deltagande gäller 1-2 veckolånga resor
till Kibaha per år samt deltagande vid Kibahagruppens besök på Gotland årligen.
All arbetstid samt omkostnader i projektet ersätts av ICLD vilket innebär att TKF får
möjlighet och utrymme att köpa in tjänster för att täcka upp verksamhetsbehovet.
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Ärendebeskrivning

Region Gotland och tidigare Gotlands kommun har haft ett långvarigt samarbete
med både Kibaha Town Council och Kibaha Education Center i Tanzania.
Tidigare partnerskapsavtal mellan Region Gotland och Kibaha Town Council med
Kibaha Education Center löpte ut 2018 och därför togs ett nytt avtalsförslag fram för
perioden 2019-2021. RS beslutade att godkänna det nya avtalet som undertecknats av
båda parter 2018-08-30 ( RS § 218).
I ärendet beslutades att en ansökan om ett förstudieprojekt (Extension), i ett
samarbete mellan Region Gotland och Kibaha, skulle lämnas in till ICLD senast 15
oktober 2018, detta genomfördes under ledning av RSF. Avsikten med
projektansökan var att parterna under sex månader får en möjlighet att arbeta med de
två nya projektförslag som framkom som de viktigaste för båda organisationerna.
Detta förstudieprojekt blev godkänt av ICLD den 17 december och beviljades en
budget på 275 000 SEK.
Det två projekten som kommer att behandlas i förstudien är dels ”Gender Equality, ett
jämställdhetsprojekt där Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och
Regionstyrelseförvaltningen har ansvaret tillsammans med representanter för tidigare
samarbete, dels ett projekt benämnt ”Kibaha – mot ett hållbart samhälle”, Detta är en
fortsättning på ”Kibaha Avfalls Projekt 2:0”, ett tekniskt projekt med fokusering på
jämställdhets- och demokratifrågor. Huvudansvaret för detta projekt ska ligga hos
teknikförvaltningen med deltagande från Regionstyrelseförvaltningen.

Arbetsgången i Kibaha – förstudieprojekt är följande.


Tkf bistod RSF enligt tidigare överenskommelse med arbetstimmar i
förberedelser för att ta fram en ansökan till förstudieprojekt – ansökan har
lämnats in och godkänts av ICLD. Förstudien är 100 % finansierad av ICLD.



Förstudieprojektet som leds av RSF innehåller dels en resa med fyra deltagare
från RG till Kibaha 6-13 januari 2019, Bengt-Olof Grahn och Lisa Larsson
från TKF och Saga Carlgren Oppositionsråd samt Per-Olof Sahlberg
assisterande rektor på Folkhögskolan i Hemse. Arbetsuppgifterna vid
projektmöte nr 1 i Kibaha följer en lista med frågeställningar som ska
besvaras. Grupperna ska påbörja arbetet med att skriva ansökningar samt
delta i några studiebesök.



Projektet innehåller även en resa för representanter från Kibaha till Gotland
med fyra deltagare 17-25 februari 2019 till projektmöte 2. Deltagarna ska då
fortsätta att arbeta med ansökningarna samt eventuellt genomföra några
studiebesök.



I förstudieprojektet ska också både TKF och UAF på varsitt håll utreda vilka
personer som ska medverka i projekten och förankra detta i respektive
organisation.



Den här lägesrapporten på förstudieprojektet lämnas till TN i januari 2019 då
också arbetet med en projektansökan har kommit en bra bit på väg. Avsikten
är då att TN ska fatta beslut om en projektansökan till ICLD ska lämnas in
15 mars 2019 och då under namnet ”Kibaha – mot ett hållbart samhälle”.
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Ansökningar som lämnas till ICLD 15 mars 2019 kommer att vara föremål
för beslut tidigast i maj- juni 2019. Godkända projekt kan sedan starta under
hösten 2019.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att partnerskapet och projektarbeten ute på
förvaltningarna ligger väl i fas med Region Gotlands Internationella Strategi. ICLDprojekten är prioriterade och partnerskap som sträcker sig över lång tid är att föredra.
Detta innebär att möjligheterna till påverkan inom båda organisationerna dels på
Gotland och dels på Kibaha, är goda. De tidigare genomförda projekten har också
visat att de har gagnat båda organisationerna.
Det är viktigt att i ett kommande projekt på TKF lyfta de lokala jämställdhets- och
demokratifrågorna på ett tydligt sätt, detta även om projektet handlar om
samhällsbyggnad och infrastruktur. Många problem finns på dessa områden och
förstudien ska utröna vilka områden som projektet ska fokusera på. Tekniska frågor
och demokratifrågor går ofta hand i hand.
Projekten skapar mervärde för medarbetare och bidrar till att göra Region Gotland
till en attraktiv arbetsgivare. Arbetet innebär utveckling ab demokrati, jämställdhet,
transparens och ansvarsutkrävande båda i Kibaha och i Region Gotland.
Bedömningen är att det behövs 3-4 tjänstemän från TKF i projektet samt 2-3
politiker från TN i styrgruppen. För samtliga deltagande gäller 1-2 veckolånga resor
till Kibaha per år samt deltagande vid Kibahagruppens besök på Gotland årligen.
All arbetstid samt omkostnader i projektet ersätts av ICLD vilket innebär att TKF får
möjlighet och utrymme att köpa in tjänster för att täcka upp verksamhetsbehovet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-01-15
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

RS Remiss över "Motion. Styrning av leveranser i Visby
innerstad"
Förslag till beslut

• Tekniska nämnden anser motionen besvarad.

Sammanfattning

Nya moderaterna har inkommit med en motion gällande styrning av leveranser i
Visby innerstad. Visby innerstad är under sommarperioden ett välbesökt mål bland
besökare och invånare på Gotland. Promenerande människor och kunder vid
uteserveringar tvingas samsas med lastbilar och dieselavgaser.
”I många, svenska och övriga europeiska, små och stora städer ser man besöksnäringen som viktig.
Där separerar man i största möjliga utsträckning leveranstrafik och folkmassor. Detta genom att
styra leveranstrafik till tidig morgon eller förmiddag – då färre fotgängare är ute och då
restaurangerna och butiker inte är mitt uppe i sin verksamhet.”
Komplettering av mindre leveranser under dagtid kan förekomma, även en
anläggning av mellanlager i närheten av hamnen kan vara möjlig.
I motionen yrkas det att ”förutsättningarna för en effektiv leveranskedja diskuteras med
transportörer och näringsidkare i syfte att främja besökarnas upplevelse.”
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att det är lämpligt med en översyn på hur man kan
styra varu- och godstransporter i Visby innerstad.
En fördel med att styra leveransen till tidigt morgon/förmiddag är att den upplevda
tryggheten för gång- och cykeltrafikanter upplevs större då de inte vistas på samma
utrymme under samma tid på dygnet. Mindre fordon ger en ökad trygghet för
oskyddade trafikanter då vissa gator i innerstaden är smala och saknar trottoarer. Ett
mellanlager i närhet av innerstaden skulle medföra att det alltid finns produkter på ön
att tillgå med ett mindre leveransfordon för kompletteringsleveranser.
Svårigheter med att styra leveranstiden till tidig morgon/förmiddag är mängden varor
som skall levereras till kund. Under högsäsong är det mycket varor som skall
levereras till restauranger och affärer. Många restauranger har stora uteserveringar
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som kan ta emot många gäster och behöver därmed stora leveranser. Restauranger
som har öppet sent har ofta ingen personal på plats tidiga morgnar. Många
restauranger saknar lagermöjligheter för att täcka upp dagsbehovet, vilket gör
kompletteringsleveranser nödvändiga. Mindre fordon innebär en förändring för
leveransföretagens fordonsflotta då många företag i dagsläget saknar den typen av
fordon. Mindre fordon leder till fler leveranser för att få in det som behövs till
företagen. Svårigheten med ett mellanlager är att avgöra vilken aktör som ansvarar
för uppförande, - och driftskostnaden.
En ökande kryssningsturism medför att det blir fler besökare i Visby innerstad.
Under kryssningssäsongen 2018 anlöpte ca 80% av kryssningsfartygen Visby under
tidig morgon eller förmiddag. Detta faktum är ytterligare en faktor att ta hänsyn till
när man diskuterar eventuella restriktioner för leveranser på eftermiddagar.
Sophämtningen sker tidiga morgnar och förmiddagar, om fler leveranser
koncentreras till tidiga morgnar kan det försvåra för en effektiv sophämtning. Om
leveranserna hänvisas till enbart förmiddagar kan det bli negativt för kryssnings
turismen.
Motionen påvisar en komplexitet som kräver större utredning och analys än vad som
är möjligt i dagsläget utan ett uppdrag att särskilt utreda förutsättningarna för att styra
leveranserna i Visby innerstad.
Beslutsunderlag

TN 2018/386: Motion. Styrning av leveranser i Visby innerstad
Inkommen 2018-02-19.
Tjänsteskrivelse 2019-01-11
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Visby 2017-09-25

Motion:

Styrning av leveranser i Visby innerstad

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Visby innerstad är sannolikt inte byggd med fokus på lastbilstrafik. Gatorna är trånga, och
speciellt sommartid fulla med promenerande människor samt uteserveringar. Att klämmas
mellan en lastbil och en husvägg eller sitta på en uteservering och få dieselavgaser i
huvudrätten är inte vare sig charmigt eller någon vidare reklam för staden.
I många, svenska och övriga europeiska, små och stora städer ser man besöksnäringen
som viktig. Där separerar man i största möjliga utsträckning leveranstrafik och folkmassor.
Detta genom att styra leveranstrafik till tidig morgon eller förmiddag - då färre
fotgängare är ute och då restauranger och butiker inte är mitt uppe i sin verksamhet.
Visst kan det krävas kompletteringar under dagen men det ska inte krävas stora lastbilar
för att åstadkomma den leveransen. Man kan tänka sig anläggning av mellanlager i
närheten av gamla hamnterminalen. Man kan tänka sig små elfordon eller annat som är
”vänligare” i stadsmiljön.
Där är inte omöjligt att uppnå en bättre fungerande trafikmiljö i Visby innerstad. Visioner
måste förverkligas tillsammans med branschen.

Därför yrkar jag;

att förutsättningarna för en effektiv leveranskedja diskuteras med transportörer och
näringsidkare i syfte att främja besökarnas upplevelse.

Anna Hrdlicka (M)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2014/1149
9 januari 2019

Tekniska nämnden

Parkeringstal för Visby innerstad - motion
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser motionen besvarad.

Sammanfattning

En motion har inkommit från Anna Hrdlicka (M) där klara och tydliga regler gällande
parkeringstalen i Visby innerstad efterfrågas.
Bedömning

Regionfullmäktige gav 2015-11-23 teknikförvaltningen i uppdrag att ta fram en
parkeringsstrategi. Parkeringsstrategin beslutades av regionfullmäktige 2018-12-17 §
74. Med den nya parkeringsstrategin förtydligas reglerna gällande parkeringstalen i
Visby innerstad.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-01-09
Motion Anna Hrdlicka 2014-04-28
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg, Förvaltningschef

Skickas till
Regionstyrelsen
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~oderaterna
Visby 2014-04-28

MOTION

Parkeringstal för Visby innerstad

TILL

Regionfullmäktige

Parkeringstal för Visby Innerstad

Visby Innerstad har gamla anor, är ett världsarv och vill utvecklas. Idag är
parkeringstalet (det vill säga det antal parkeringsplatser som måste anordnas för att
bygga bostäder, kontor och lokaler) för Visby innerstad enligt de uppsatta reglerna inte
noll, för bostäder krävs t ex 1,2 p-platser per bostad.

Det krävs således formellt att p-platser anordnas vid nybyggnation, trots ambitionerna
att minska biltrafiken i innerstaden.

Regeln säger ett men, i realiteten är dock parkeringstalet noll (O) då Byggnadsnämnden
i majoriteten av fall väljer att ge dispens från regelverket. Att på detta sätt göra
dispenser till praxis ger märkliga signaler.

Att säga ett och göra ett annat är inkonsekvent och kostar förmod ligen
handläggningstid och pengar. Vi bör eftersträva klara och tydliga regler som ger den
sökande klara besked från början .

Jag yrkar därför:
-att Region Gotland sätter parkeringstalet för Visby Innerstad till noll (O) .

Anna

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/1761
13 december 2018

Jeanette Melander

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Åtgärda trafikfarlig kurva på Rutegatan
med refug och/eller övergångställe
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall sätta upp en refug eller göra ett övergångsställe vid en kurva på Rutegatan.
Orsaken är att trafikanter genar genom kurvan och kommer då över på fel sida
genom kurvan.
Bedömning

Förvaltningen har vid besök på platsen konstaterat att sikten i kurvan är dålig delvis
beroende på växtlighet på kvartersmark. Det är inte motiverat med ett
övergångsställe eller en refug på platsen. Förvaltningen kommer att uppmana
fastighetsägarna att ta bort växtlighet så att sikten i kurvan blir bättre. För att
tydliggöra att det inte är lämpligt att gena i kurvan kommer förvaltningen att se till att
en heldragen linje målas genom kurvan. Förövrigt gäller grundbestämmelserna i
Trafikförordningen. ”För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den
omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna.”
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20180611
Tjänsteskrivelse 20180927
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt. ,
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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.
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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
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Förslagsställare m.ni.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotjand.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inledan behandlas sornejUnrabfSfoarforslag.

