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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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