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Slite Stenhuggeri AB
c/o Stellan Ahlin Konsult
Box 24123
400 22 Göteborg

Samråd om planerad ansökan om utvidgning av naturstenstäkten på
Hangvar Snäckers 1:58 och 1:63, Gotlands kommun
Inledning
Naturskyddsföreningen Gotland har fått nämnda ansökan daterad 2018-04-26 från Slite
Stenhuggeri AB på samråd. Nedan redovisas föreningens synpunkter.
Föreningen har gjort en syn på platsen 2018-05-16 tillsammans med representant för
bolaget.
Föreningen anser att ansökan kan godkännas enligt de handlingar som bolaget redovisat.
Till grund för föreningens ståndpunkter ligger bland annat Naturskyddsföreningens
mineralpolicy från 2015.
Naturskyddsföreningens mineralpolicy anger generellt att behovet av nybrytning av
mineralresurser, bland annat kalksten, ska förebyggas och att återvinning och återbruk
ska eftersträvas. Nybrytning av mineral får ske om samma syfte inte kan uppnås med
mindre ingripande strategier eller metoder och förutsatt att det finns en långsiktig samhällsnytta, att verksamheten uppfyller gällande miljökrav, att kringboendes hälsa inte
påverkas negativt, att miljöekonomiska styrmedel införs för att införliva de externa
kostnader som brytningen orsakar, och att mineralproducenter före ny brytning redovisar
strategier för att i framtiden minska behovet av nya mineral.
Ansökan gäller utvidgning av en befintlig, mindre kalkstenstäkt (Kappelhamnssten) där
stenen används till produkter med högt förädlingsvärde och där även den mindre värdefulla stenen tillvaratas på olika sätt. Verksamheten ger lokal sysselsättning åt ett
gotländskt företag.
Naturskyddsföreningens synpunkter
Naturskyddsföreningen Gotland konstaterar att den sökta verksamheten medför relativt
liten negativ påverkan på miljön. Inga rödlistade eller hotade arter berörs direkt av den
utökade täkten.
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Föreningen anser att det vore önskvärt med övergång till el i stället för dieseldrift vid
brytning och transporter, men förstår svårigheterna som det medför (bland annat långa
kabeldragningar och stora effektbehov för en verksamhet som bara bedrivs under
begränsad tid).
Föreningen anser att frågan om återställning efter avslutad brytning ska behandlas i
samråd med tillsynsmyndigheterna. Föreningen godtar i princip planerna på att brottet
vattenfylls.
Föreningen anser det angeläget att bolaget strävar efter att minimera uttaget av sten (jfr
Naturskyddsföreningens mineralpolicy) och att även mindre värdefull uppbruten sten tas
tillvara till alternativa produkter.
För Naturskyddsföreningen Gotland
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