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Mark- och miljödomstolen

Överklagande av Mark- och miljödomstolens dom i mål 7034-18 
avseende SMA:s ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad 
täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Klintebys och 
Snögrinde stenbrott

För Klintehamns och hela Klintetraktens framtida utveckling anser vi att en kraftigt utökad 
kalkbrytning i trakten skulle få förödande konsekvenser för ambitionerna utveckla orten och 
trakten som attraktiv boende- och vistelsemiljö. I den aktuella domen görs inga sådana 
avvägningar. De pågående regionala planeringsinsatserna rörande Klintehamn utgår helt från 
målsättningar att stärka ortens identitet som en attraktiv plats för verksamheter, boende och 
besökare samt stärka ortens gröna och blå värden.  

Det intresse som kalkindustrin nu har att hitta nya stora brytningsområden på mellersta/södra 
Gotland går helt på kollissionskurs med bl.a. målsättningen att utveckla besöksnäringen på ön. 
Om man bara ser till sysselsättningsmöjligheter så är vi övertygade om att en utebliven 
kalkbrytning ger utrymme för många fler framtida arbetstillfällen i trakten än vad ens som skulle 
bli den direkta sysselsättningseffekten av kalkbrytningsverksamheten. Om SMA:s ansökan 
beviljas så är det med största sannolikhet så att ännu mer omfattande brytningsönskemål i 
Buttleområdet kommer att följa efter. Från kalkindustrins sida ser man Klintehamn som den 
självklara nya stora utskeppningshamnen. Från vår sida ser vi de omfattande konsekvenserna av 
en sådan utveckling som en död hand över samhället och trakten. 

Vi noterar också till vår förvåning att samtidigt som vägfrågorna givits stort utrymme i domen så 
har inte alls det stora utbyggnadsbehovet för hamnens del alls tagits upp trots att det måste vara 
en viktig förutsättning. Med de stora volymer kalk som man vill skeppa ut så kommer det att 
krävas mycket stora investeringar för att större fartyg ska kunna användas. Det krävs då bl.a. 
muddring för att ytterligare fördjupa farleden och hamnen, nybyggnad av kajer och förstärkning 
av befintliga, tillskapande av nya stora upplagsytor, mm.  

Från Klintetraktens framtid anser vi således att Mark- och miljödomstolens dom avseende SMA:s 
ansökan måste omprövas. 

För Klintetraktens framtid 

Emilia Lindkvist 
ordförande
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