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Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott
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MHN AU § 82

MHN AU § 82

Information - Nuläge Disa

Arbetsutskottets beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott godkänner informationen.

Ärendets behandling under mötet

Projektledare för DISA, Digital Samhällsbyggnad, Märta Syrén kommer till
nämndsammanträdet och ger en uppdatering för hur arbetet med DISA fortlöper.
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Claudia Castillo

26 oktober 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

OTHEM ÖSTERBY 1:229
Yttrande om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet
samt vattenverksamhet vid Slite - Cementa AB
Mark- och miljödomstolen: Mål nr M 7575-17.

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN), Region Gotland, lämnar synpunkter på
ansökan i avsnittet Bedömning.

Bakgrund

Mark- och miljödomstolen efterfrågar synpunkter över Cementa AB:s ansökan om
tillstånd till fortsatt och utökad täkt- och vattenverksamhet. Förlängd yttrandetid har
medgetts till den 7 november 2018.
Cementa AB ansöker om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken
vid bolagets kalkstenstäkter, Västra brottet och File hajdar, med ett uttag av högst 3.8
miljoner ton kalk- och märgelsten årligen. Vidare ansöker Cementa AB tillstånd
enligt 11 kap. miljöbalken till vattenverksamheter som omfattar bortledning av inläckande dag- och grundvatten från de båda brotten, omledning av Spillingsån mm.
Tillståndstid yrkas på 20 år.
Bedömning

Verksamhetens omfattning
Ansökan avser en maximal brytning av 3,8 miljoner ton per år, vilket är samma
mängd som nu är tillståndsgiven. Brytning av märgelsten i Västra brottet kommer att
ske till -26 m ö h (som i pågående verksamhet). Vid File hajdar-täkten kommer
brytning av kalksten på pall 1 att ske ner till +20 m ö h (samma som pågående
brytdjup). I pall 2 kommer brytning av märgelsten att påbörjas ner till ca + 5 m ö h.
MHN noterar att sökt omfattning är densamma som i befintligt tillstånd samt att
brytning avses påbörjas även av märgelsten vid File hajdar-täkten. Föreslaget bryt-

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2017/377

djup (+ 5 m ö h) är enligt ansökan avpassat så att risk för saltvatteninträngning
minimeras.
Förändrad hantering av länshållningsvatten
Länshållningsvatten från File-hajdar täkten som i nuläget pumpas till Anerån (som
mynnar i Bogeviken) föreslås istället ledas till den vattenfyllda pall 2 i Västra brottet.
En avsticksledning kommer även att dras till Spillingsdammen för att möjliggöra
påfyllning av denna. Detta vatten kan användas av kommunen som råvatten vid
dricksvattenproduktion. Processvatten till cementfabriken kommer att tas från
Västra brottet i stället som nu från Spillingsdammen. Spillingsån kommer inte heller
längre ledas genom Spillingsdammen. Länshållningsvatten renas i utjämnings- och
sedimentationsdammar innan det pumpas vidare. Det finns även möjlighet att stänga
av pumpar om en olycka skulle ske med ett större utsläpp av diesel.
MHN noterar att den förändrade hanteringen av länshållningsvatten som tidigare
kommer att innebära att stora mängder länshållningsvatten leds ut i havet. För att
förbättra grundvattenbildning borde istället allt vatten som inte behövs som processvatten och eventuellt för dricksvattenproduktion, efter rening återföras till mark
genom infiltration. Om möjligt bör även lagring ske för att kunna öka infiltrationen
under sommarperioden.
Grundvattenpåverkan
Påverkan på grundvatten har beräknats med en hydrogeologisk grundvattenmodell.
Vid en beräkning av fullt utbrutna täkter enligt ansökan kommer behov av länshållning att öka till följd av ökat inläckage. Konsekvenserna på grundvattenförekomstens kvantitet utifrån MKN bedöms dock vara obetydlig (1,35% av
grundvattenbildningen inom förekomsten). Även för den kemiska statusen bedöms
konsekvensen bli obetydlig då kloridhalten vid år 2041 förväntas ligga väl under det
riktvärde som anges i MKN (100 mg/l).
Med hjälp av grundvattenmodellen har influensområden beräknats för högvattensituation (dec) och lågvattensituation (juli). Inga enskilda brunnar berörs av influensområdet i en högvattensituation. Influensområdet för lågvattensituation har
väsentligt större utbredning och flera brunnar hamnar inom området. Som mest kan
avsänkningen uppgå till 1-5 m. De enskilda brunnar som kan påverkas av en
avsänkning
kan fungera för vattenuttag även i framtiden. Det finns dock risk för att djupt
borrade brunnar som redan idag riskerar att sina på grund av stora vattenuttag, får
ytterligare problem. Cementa bör följa upp påverkan på sådana brunnar. Vid ev.
påverkan behöver dessa åtgärdas, t ex genom fördjupning av brunnen.
Den utökning av File hajdar-täkten som Cementa nu ansöker om beräknas medföra
att grundvattennivån i den kommunala vattentäkten sjunker ca 4-4,5 m i slutet av
sommaren. Brunnarna bedöms ändå kunna producera den tillståndsgivna volymen
220 000 m3/år, men för att bibehålla grundvattennivån i brunnarna behöver uttaget
minskas med ca 8000 m3/år. Påverkan på saltkoncentrationerna blir försumbara.
MHN noterar att grundvattenförekomstens kvantitativa och kvalitativa status inte
bedöms påverkas av ansökt verksamhet. MHN anser dock som ovan att länshållningsvatten efter rening bör återföras för grundvattenbildning istället för att ledas ut
till havet. MHN anser vidare att bolaget bör åta sig att kontrollera enskilda brunnar
som riskerar att sina sommartid samt ersätta/förbättra dessa brunnar på lämpligt
sätt.
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Kompensationsåtgärder för dricksvattenförsörjning
Cementa har utrett en rad alternativa sätt på hur spillingsdammen och länshållningsvatten kan tillgängliggöras för dricksvattenändamål. De alternativ som studerats är:
1) Tillskott till och lagring av råvatten i Tingstäde träsk (oklart om lagring är
möjlig samt behövs överföringsledning till Slite).
2) Infiltration för uttag i Slite uttagsområde (rening krävs av länshållningsvattnet, det är oklart hur infiltration fungerar i Slite och var det kan ske).
3) Rening av vattnet från Spillingsdammen i ett reningsverk.
4) Lagring av grundvatten i reservoar under vinterhalvåret för förstärkning av
sommarhalvåret (ger begränsad kapacitet 10 000-20 000 m3).
I nuläget bedöms det bästa alternativet vara att tillgängliggöra Spillingsdammen som
ytvattentäkt, från vilken vatten kan ledas till ett vattenverk för rening. Cementa åtar
sig att bekosta ett sådant vattenverk. Utgångspunkten är att vattenverket ska ha kapacitet att ta emot 300 000 m3 vatten per år från Spillingsdammen.
MHN anser att dricksvattenförsörjningen i första hand bör, eller åtminstone till
största andel, ske av naturligt renat grundvatten för att bl a balans av mineraler mm
ska finnas kvar i vattnet. I alternativet med användning av Spillingsdammen som
ytvattentäkt förutsätts att vattenskyddsområde tillskapas för att skydda vattnet.
Klimatpåverkan
Länsstyrelsen efterfrågade i kompletteringsbegäran beräkning av grundvattensituationen efter 3 på varandra följande torrår. Cementa har redogjort för att aktuella
grundvattenmagasin fylls på under höst/vinter även under sk torrår (som inte
betyder avsaknad av nederbörd). Grundvattenmagasinen är små med låg
genomsläpplighet varför de fylls på snabbt även om det regnar mindre. Detta har
även verifierats genom att granska nivåvariationerna mellan 1998-2015 i de
kommunala brunnarna (samt även andra data).
MHN noterar att ovanstående innebär att förhållandena vintertid inte kommer att
förändras jämfört med dagens situation. Det är dock oklart vilken effekt som kan
uppstå under sommarperioden på lång sikt (även efter 2041 som ansökan avser).
Enligt SMHI:s klimatscenarion kommer klimatet på Gotland ha förändrats mot
slutet av seklet med bland annat varmare årstider och längre vegetationsperiod.
Tillrinningen beräknas ökar under vinter och höst, men minska under vår och
sommar. Sommarsäsongen med lägre flöden förlängs. Om grundvattennivåerna
sjunker mer än beräknat sommartid kommer mindre mängd vatten finnas tillgänglig
för kommunal dricksvattenproduktion med grundvatten av god kvalitet. Även
enskilda vattentäkter kan komma att få tillgång till mindre vatten. Den kommunala
dricksvattenproduktionen kommer i sådant fall att i större grad hänvisas till ett
ytvatten som är av sämre kvalité (vad gäller t ex mineraler, bakterier, temperatur) och
som bör kräva större driftskostnader för att produceras. I Cementas åtaganden
nämns inget om ersättning för ökad kostnad för dricksvattenproduktion.
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Efterbehandling
Ansökan omfattar en efterbehandlingsplan för Västra brottet som kommer att
avslutas 2025. Målet med efterbehandlingen är att skapa bra förutsättningar för
biologisk mångfald och göra området tillgängligt för allmänheten. I ett första skede
syftar efterbehandlingen till att skapa alvarmark m m kring den djupa sjön mitt i
området. På sikt kommer hela brottet att vattenfyllas.
Eftersom Cementa har för avsikt att under lång tid fortsätta bedriva kalkstensbrytning på File Hajdar har enbart en översiktlig efterbehandlingsplan utformats.
Ambitionen är att skapa bra förutsättningar för biologisk mångfald. Den avslutade
täkten föreslås till stor del omfattas av en djup sjö.
MHN anser att det är positivt att brotten vattenfylls efter det att brytning har
avslutats. Uppfyllningen kommer på sikt att medverka till att grundvattennivåerna
höjs/återställs i närområdet.
Transporter
Framförallt sker transporter av råsten mellan brotten med truckar. Transporterna
kommer att öka då brytning kommer att öka i Filehajdar täkten. Andra transportmöjligheter har undersökts men trucktransporter är fortsatt mest fördelaktiga.
Fordonsparken kommer år 2021/2022 att bytas ut. Behov av dammbekämpning
kommer att öka. Mätningar av partiklar har utförts. Medelvärden för både PM10 och
PM 2,5 ligger långt under miljökvalitetsnormerna (MKN). Sannolikhet för att
överskrida MKN är liten.
MHN anser att Cementa bör, så långt det är möjligt, arbeta för att minska transporter
m m samt tillse att utbyte sker mot fordon m m med lägre utsläpp av föroreningar
eller som drivs av alternativa renare bränslen.
Buller
Bullerpåverkan från den sökta verksamheten är av samma art som dagens verksamhet. När brytning av Västra brottet avslutas ca 2025 kommer bullerpåverkan att
minska eftersom avstånd mellan tätort och brytfront ökar. Även med beaktande av
att transporterna kommer att öka kommer bullernivåerna att understiga Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller (som i huvudsak föreslås som villkor). Krossning
av sten sker som tidigare i inbyggd ljudisolerad kross i Västra brottet.
MHN har inget att erinra om Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller kan
innehållas.
Vibrationer och luftstötar
Föreslaget villkor anger de begränsningsvärden som är praxis (4 mm/s vid närmaste
bostad) vid täktverksamheter. Även ett villkor för luftstötsvåg föreslås (luftstötvåg får
inte överstiga 200 Pa vid närmaste bostad). Den utredning som Cementa låtit
genomföras av vibrationer och luftstötvågor visar att verksamheten med föreslagna
skyddsåtgärder kan bedrivas utan någon risk för skador på byggnader eller
infrastruktur.
MHN har inget att erinra över förslag till villkor och noterar att det är bra att sprängning sker vid fasta tider (11-11.30 resp. 14-14.30).
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Kemikaliehantering
De kemikalier som används i maskinparken är diesel, olika oljor mm. Daglig tillsyn
sker av maskinerna. Tankning sker huvudsakligen vid invallad cistern i Västra brottet.
Borrmaskiner tankas från säkerhetsklassad mobil tank. Dagvattenledningar som
avvattnar området runt verkstad i västra brottet är försedd med oljeavskiljare.
Sprängämnen som används är av emulsionstyp och lagras i olika tankar i en särskild
hall.
MHN har inget att erinra mot hanteringen. All tankning förutsätts ske på hårdgjord
yta eller med motsvarande skyddsåtgärder.
Övrigt
Granskning har inte omfattat naturvårdsfrågor.
Beslutsunderlag

Handling
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Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad
täktverksamhet samt vattenverksamhet vid
Slite - Cementa AB

MHN 2017/377

Arbetsutskottets beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan
ställningstagande.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att
komplettera yttrandet till kommande nämnd.

Bedömning

Verksamhetens omfattning
Ansökan avser en maximal brytning av 3,8 miljoner ton per år, vilket är samma
mängd som nu är tillståndsgiven. Brytning av märgelsten i Västra brottet kommer att
ske till -26 m ö h (som i pågående verksamhet). Vid File hajdar-täkten kommer
brytning av kalksten på pall 1 att ske ner till +20 m ö h (samma som pågående
brytdjup). I pall 2 kommer brytning av märgelsten att påbörjas ner till ca + 5 m ö h.
MHN noterar att sökt omfattning är densamma som i befintligt tillstånd samt att
brytning avses påbörjas även av märgelsten vid File hajdar-täkten. Föreslaget
brytdjup (+ 5 m ö h) är enligt ansökan avpassat så att risk för saltvatteninträngning
minimeras.
Förändrad hantering av länshållningsvatten
Länshållningsvatten från File-hajdar täkten som i nuläget pumpas till Anerån (som
mynnar i Bogeviken) föreslås istället ledas till den vattenfyllda pall 2 i Västra brottet.
En avsticksledning kommer även att dras till Spillingsdammen för att möjliggöra
påfyllning av denna. Detta vatten kan användas av kommunen som råvatten vid
dricksvattenproduktion. Processvatten till cementfabriken kommer att tas från Västra
brottet i stället som nu från Spillingsdammen. Spillingsån kommer inte heller längre
ledas genom Spillingsdammen. Länshållningsvatten renas i utjämnings- och
sedimentationsdammar innan det pumpas vidare. Det finns även möjlighet att stänga
av pumpar om en olycka skulle ske med ett större utsläpp av diesel.
MHN noterar att den förändrade hanteringen av länshållningsvatten som tidigare
kommer att innebära att stora mängder länshållningsvatten leds ut i havet. För att
förbättra grundvattenbildning borde istället allt vatten som inte behövs som
processvatten och eventuellt för dricksvattenproduktion, efter rening återföras till
mark genom infiltration. Om möjligt bör även lagring ske för att kunna öka
infiltrationen under sommarperioden.
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Grundvattenpåverkan
Påverkan på grundvatten har beräknats med en hydrogeologisk grundvattenmodell.
Vid en beräkning av fullt utbrutna täkter enligt ansökan kommer behov av
länshållning att öka till följd av ökat inläckage. Konsekvenserna på
grundvattenförekomstens kvantitet utifrån MKN bedöms dock vara obetydlig
(1,35% av grundvattenbildningen inom förekomsten). Även för den kemiska statusen
bedöms konsekvensen bli obetydlig då kloridhalten vid år 2041 förväntas ligga väl
under det riktvärde som anges i MKN (100 mg/l).
Med hjälp av grundvattenmodellen har influensområden beräknats för
högvattensituation (dec) och lågvattensituation (juli). Inga enskilda brunnar berörs av
influensområdet i en högvattensituation. Influensområdet för lågvattensituation har
väsentligt större utbredning och flera brunnar hamnar inom området. Som mest kan
avsänkningen uppgå till 1-5 m. De enskilda brunnar som kan påverkas av en
avsänkning kan fungera för vattenuttag även i framtiden. Det finns dock risk för att
djupt borrade brunnar som redan idag riskerar att sina på grund av stora vattenuttag,
får ytterligare problem. Cementa bör följa upp påverkan på sådana brunnar. Vid ev.
påverkan behöver dessa åtgärdas, t ex genom fördjupning av brunnen.
Den utökning av File hajdar-täkten som Cementa nu ansöker om beräknas medföra
att grundvattennivån i den kommunala vattentäkten sjunker ca 4-4,5 m i slutet av
sommaren. Brunnarna bedöms ändå kunna producera den tillståndsgivna volymen
220 000 m3/år, men för att bibehålla grundvattennivån i brunnarna behöver uttaget
minskas med ca 8000 m3/år. Påverkan på saltkoncentrationerna blir försumbara.
MHN noterar att grundvattenförekomstens kvantitativa och kvalitativa status inte
bedöms påverkas av ansökt verksamhet. MHN anser dock som ovan att
länshållningsvatten efter rening bör återföras för grundvattenbildning istället för att
ledas ut till havet. MHN anser vidare att bolaget bör åta sig att kontrollera enskilda
brunnar som riskerar att sina sommartid samt ersätta/förbättra dessa brunnar på
lämpligt sätt
Kompensationsåtgärder för dricksvattenförsörjning
Cementa har utrett en rad alternativa sätt på hur spillingsdammen och
länshållningsvatten kan tillgängliggöras för dricksvattenändamål. De alternativ som
studerats är:
Tillskott till och lagring av råvatten i Tingstäde träsk (oklart om lagring är möjlig samt
behövs överföringsledning till Slite).
Infiltration för uttag i Slite uttagsområde (rening krävs av länshållningsvattnet, det är
oklart hur infiltration fungerar i Slite och var det kan ske).
Rening av vattnet från Spillingsdammen i ett reningsverk.
Lagring av grundvatten i reservoar under vinterhalvåret för förstärkning av
sommarhalvåret (ger begränsad kapacitet 10 000-20 000 m3).
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I nuläget bedöms det bästa alternativet vara att tillgängliggöra Spillingsdammen som
ytvattentäkt, från vilken vatten kan ledas till ett vattenverk för rening. Cementa åtar
sig att bekosta ett sådant vattenverk. Utgångspunkten är att vattenverket ska ha
kapacitet att ta emot 300 000 m3 vatten per år från Spillingsdammen.
MHN anser att dricksvattenförsörjningen i första hand bör, eller åtminstone till
största andel, ske av naturligt renat grundvatten för att bl a balans av mineraler mm
ska finnas kvar i vattnet. I alternativet med användning av Spillingsdammen som
ytvattentäkt förutsätts att vattenskyddsområde tillskapas för att skydda vattnet.
Transporter
Framförallt sker transporter av råsten mellan brotten med truckar. Transporterna
kommer att öka då brytning kommer att öka i Filehajdar täkten. Andra
transportmöjligheter har undersökts men trucktransporter är fortsatt mest
fördelaktiga. Fordonsparken kommer år 2021/2022 att bytas ut. Behov av
dammbekämpning kommer att öka. Mätningar av partiklar har utförts. Medelvärden
för både PM10 och PM 2,5 ligger långt under miljökvalitetsnormerna (MKN).
Sannolikhet för att överskrida MKN är liten.
MHN anser att Cementa bör, så långt det är möjligt, arbeta för att minska transporter
m m samt tillse att utbyte sker mot fordon m m med lägre utsläpp av föroreningar
eller som drivs av alternativa renare bränslen.
Buller
Bullerpåverkan från den sökta verksamheten är av samma art som dagens
verksamhet. När brytning av Västra brottet avslutas ca 2025 kommer bullerpåverkan
att minska eftersom avstånd mellan tätort och brytfront ökar. Även med beaktande
av att transporterna kommer att öka kommer bullernivåerna att understiga
Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller (som i huvudsak föreslås som villkor).
Krossning av sten sker som tidigare i inbyggd ljudisolerad kross i Västra brottet.
MHN har inget att erinra om Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller kan
innehållas.
Vibrationer och luftstötar
Föreslaget villkor anger de begränsningsvärden som är praxis (4 mm/s vid närmaste
bostad) vid täktverksamheter. Även ett villkor för luftstötsvåg föreslås (luftstötvåg får
inte överstiga 200 Pa vid närmaste bostad). Den utredning som Cementa låtit
genomföras av vibrationer och luftstötvågor visar att verksamheten med föreslagna
skyddsåtgärder kan bedrivas utan någon risk för skador på byggnader eller
infrastruktur.
MHN har inget att erinra över förslag till villkor och noterar att det är bra att
sprängning sker vid fasta tider (11-11.30 resp. 14-14.30).
Kemikaliehantering
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De kemikalier som används i maskinparken är diesel, olika oljor mm. Daglig tillsyn
sker av maskinerna. Tankning sker huvudsakligen vid invallad cistern i Västra brottet.
Borrmaskiner tankas från säkerhetsklassad mobil tank. Dagvattenledningar som
avvattnar området runt verkstad i västra brottet är försedd med oljeavskiljare.
Sprängämnen som används är av emulsionstyp och lagras i olika tankar i en särskild
hall.
MHN har inget att erinra mot hanteringen. All tankning förutsätts ske på hårdgjord
yta eller med motsvarande skyddsåtgärder.
Övrigt
Granskning har inte omfattat naturvårdsfrågor.
Ärendets behandling under mötet

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan ställningstagande
men ger förvaltningen i uppdrag att komplettera yttrandet till kommande nämnd.
Miljöskyddsinspektör Claudia Castillo föredrar ärendet för arbetsutskottet.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse

Datum
2017-09-24
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Nacka tingsrätt
Mark- och miljödomstolen

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN
Sökande:

Cementa AB, 556013-5864
Skolgatan 1
624 22 Slite

Ombud:

Advokaterna Bo Hansson och Anna Bryngelsson
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 4291, 203 14 Malmö
Tfn: 040-698 58 00
E-post: bo.hansson@msa.se; anna.bryngelsson@msa.se

Saken:

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad
täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Slite, Gotlands kommun,
Gotlands län
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A.

Yrkanden

1.

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

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

(b)

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

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

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

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

(b)

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

(c)

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

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

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

4.

Avslutningsvis yrkar Cementa att
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(a)

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

(b)

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

(c)

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

(d)

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

(e)

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

5.

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

B.

Inledning

B.1

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

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

B.3

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

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

1

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

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

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

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

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

C.

Allmän orientering

C.1

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

C.2

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

C.3

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

C.4

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

Områdesbeskrivning

D.1

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

D.2

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

12(59)

alvararter. Här finns också små ytor med fuktängar, rikkärr, kalkgräsmarker och
basiska berghällar. I ansökningsområdets närhet finns ett antal skyddade områden
vilka beskrivs närmare i avsnitt D.4 nedan. Inom ansökningsområdet förekommer ett
antal rödlistade arter.
För en närmare beskrivning av omgivningarna runt ansökningsområdet, se avsnitt 5 i
MKB.
D.3

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

13(59)

brytområde och en mindre del av File hajdar-täktens utökningområde, ligger inom
Bojsvätar avrinningsområde. Detta avrinningsområde har inget vattendrag i storlek
med Spillingsån eller Anerån.
Yt- och grundvattenförhållandena beskrivs vidare i avsnitt 5.1 i MKB samt där
hänvisade bilagor.
D.4

Riksintressen och formellt skyddade områden

D.4.1

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

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

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

D.4.4

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

E.

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

E.1

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

Vattenverksamheten

E.2.1

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

E.2.2

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

E.2.3

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

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

E.3

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

F.

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

F.1

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

Ytvatten

F.2.1

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

F.2.2

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

F.2.3

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

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

F.3

Miljökvalitetsnormer

F.3.1

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

3
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grundvattenbildningen innebär ingen eller obetydlig risk för påverkan.
Konsekvensen för grundvattenförekomstens kvantitativa tillstånd bedöms bli
obetydlig. Även för den kemiska statusen bedöms konsekvensen bli obetydlig då
kloridhalten vid år 2041 förväntas ligga väl under det riktvärde på 100 mg/l som
anges i SGU:s föreskrifter.4 Se vidare avsnitt 6.2.2 i MKB.
F.3.2

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

F.3.3

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

F.4

Naturvärden

F.4.1

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

F.4.2

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

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

File hajdar-täkten

F.4.3.1

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

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

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

F.6

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

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

F.8

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

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

G.

Påverkan på Natura 2000-områden

G.1

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

29(59)

G.2

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

G.3

Hejnum Kallgate Natura 2000-område

G.3.1

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

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

G.4

Bojsvätar Natura 2000-område

G.4.1

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

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

G.5

Förslag på utökade Natura 2000-områden

G.5.1

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

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

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

G.6

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

H.

Kompensationsåtgärder

H.1

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

Kompensationsåtgärder avseende ekologiska värden

H.2.1

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

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

5

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

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

7

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

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

I.

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

J.

Villkorsdiskussion och förslag till villkor

J.1

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

J.2

Villkorsdiskussion

J.2.1

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

8

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

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

9

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

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

J.2.4

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

J.2.5

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

Förslag till villkor
Allmänt villkor
(1)

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

Gränsmarkeringar, avspärrningar m.m.
(2)

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

Brytdjup
(3)

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

(4)

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

Buller
(5)

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

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

Vibrationer och luftstötar
(7)

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

(8)

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

Damning
(9)

Damning ska vid behov begränsas genom vattenbegjutning av
transportvägar.

Kemikalier och farligt avfall
(10)

Kemiska produkter, till exempel petroleumprodukter, ska förvaras i tankar
innanför invallning eller i tråg som rymmer hela produktmängden.
Tankning av fordon eller cisterner ska där så är möjligt utföras över
hårdgjord, tät yta där spill kan saneras. Utrustning för sanering av oljespill
eller annat läckage ska finnas lätt tillgänglig.
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Vatten
(11)

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

(12)

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

(13)

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

Efterbehandling m.m.
(14)

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

Kontrollprogram
(15)

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

K.

Särskilt om vattenverksamheten

K.1

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

K.2

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

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

Skada av vattenverksamheten

K.3.1

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

K.3.2

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

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

L.

Tillåtlighet

L.1

Tillåtlighet enligt 2 kap. miljöbalken

L.1.1

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

L.1.2

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

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

L.1.4

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

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

10

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

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

Tillåtlighet enligt 3 och 4 kap. miljöbalken

L.2.1

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

L.2.2

Riksintresset för naturvård

L.2.2.1

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

11
12

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

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

13

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

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

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

L.3

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

L.4

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

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

L.6

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

L.7

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

M.

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

N.

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

Övrigt

O.1

Aktförvarare
Till aktförvarare föreslås Region Gotlands bibliotek i Slite.

O.2

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

O.3

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

Malmö den 28 december 2017
CEMENTA AB, genom

Bo Hansson
(enligt fullmakt)

Anna Bryngelsson
(enligt fullmakt)

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

INLEDNING

1.1

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

1.2

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

Pallhöjd
Brytdjup
Täktyta

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

Material

Kalksten

Verksamhetstid

31 oktober 2021

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

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

20 år, till 2041

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

Pallhöjd
Brytdjup
Täktyta
Material
Verksamhetstid

1.3

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

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

File hajdar-täkten

Östra brottet

Truckvägen
Västra brottet

Cementas hamn

Figur 1. Översiktskarta över Cementas verksamhet i Slite.
1.4

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

Ansvarsområde

Kapitel

Arendus

Kulturmiljö, arkeologisk utredning
och fältundersökning

5.6, 6.6

Bekke och Strand

Buller

6.8

Bergab

Ytvatten, teknisk beskrivning,
MKB

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

Calluna

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

5.5, 6.3, 6.5

Enetjärn

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

5.4, 5.5, 6.4

Golder
Associates

Grundvatten, grundvattenmodell,
fältundersökningar hydrogeologi

5.1, 5.2, 6.2

IVL

Utsläpp till luft, partiklar

6.8

Nitro Consult

Vibrationer och luftstöt

6.10

RISE

Dricksvattenutredning

3.3

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

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

2

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

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

3.1

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

Figur 3. Pallbrytning i dagbrott, momenten borrning och sprängning.
Pallhöjden för pall 1 i Västra brottet kommer i den ansökta verksamheten att vara
samma som i nuvarande verksamhet, det vill säga ca 25 m. Brytning kommer endast
att ske åt väster och utökningsområdets storlek uppgår till ca 5 ha, vilket ger en total
täktyta om ca 94 ha. Utökningen sker i ett område som allmänheten inte har tillgång
till idag. Hela täktområdet kommer att vara avgränsat med staket runt om. Brytningen
i Västra brottet kommer att avvecklas under den ansökta tillståndstiden.
I File hajdar-täkten kommer brytning att ske på olika djup inom olika delar av
täktområdet, dvs i en pall 1 och en pall 2. Pallhöjden för pall 1 i File hajdar-täkten
kommer fortsatt vara ca 15-40 m, beroende på att terrängen stiger mot nordväst. Pall 1
Uppdragsnummer
Datum

US16022
2017-12-22

14 (109)

Miljökonsekvensbeskrivning

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

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

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

Figur 4. Schematisk bild över framtida vattenhantering.
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3.4

Alternativa metoder
Det finns två alternativa brytmetoder som fungerar för att ta ut de volymer berg som
Cementa behöver för produktionen i Slitefabriken. Den ena är den traditionella
metoden med sprängning, vilken Cementa har valt att använda sig av, och det andra är
en metod som kallas fräsning.
Fräsning har undersökts och testats vid två tillfällen med maskiner av olika storlek.
Förhoppningen var att man med denna teknik skulle kunna undvika att krossa stenen i
ett separat steg. Detta visade sig inte vara möjligt eftersom metoden fräsning gav en
för grov stenkvalitet. Metoden innebar även tekniska problem eftersom
cementtillverkningen behöver en kvalitet av sten som återfinns på olika djup inom
brottet, se avsnitt 4.4, och fräsning endast ger en horisontell brytning. Processen
behöver en vertikal blandning av sten för att erhålla rätt kvalitet. Fräsningen gav även
upphov till höga och kontinuerliga bullernivåer.
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4

LOKALISERING

4.1

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

4.2

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

Uppdragsnummer
Datum

US16022
2017-12-22

20 (109)

Miljökonsekvensbeskrivning

Figur 6. Brytområde vid File hajdar-täkten vid 2021 respektive vid 2041.
4.3

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

4.4

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

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

Eftersträvat att ta en så liten yta som möjligt i anspråk

-

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

-

Eftersträvat att minimera hydrologisk påverkan på naturvärden

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Eftersträvat att minimera brytningen inom Bojsvätar avrinningsområde och därmed
också minimera påverkan på skyddade naturområden
I det första scenariot för den fortsatta verksamheten i File hajdar-täkten omfattade
detta 86 ha utanför befintlig täkt, se Figur 9. Detta innebar 70 ha kalkstensbrytning ner
till nivå + 20 m, 16 ha yttre verksamhetsområde och 55 ha märgelstensbrytning i sin
helhet inom befintligt samt ansökt område för kalkstensbrytning.
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Figur 9. Första bryningsscenario för fortsatt brytning i File hajdar-täkten,
utökningsområdet var 86 hektar utanför befintlig täkt.
Den fortsatta utredningen har resulterat i att den horisontella utbredningen kan
minskas. Detta eftersom att grundvattenmodelleringen har visat att det ur grundvattenoch hushållningsperspektiv är mer fördelaktigt att bryta djupare och på en mindre yta,
än grundare på en större yta. Genom detta har den totala horisontella utbredningen
utanför befintlig täktområde kunnat minskas till 53 ha, se Figur 9. Detta omfattar 41
ha kalkstensbrytning (den horisontella utbredningen av brytningen i marknivå) ner till
nivå + 20 m och 12 ha yttre verksamhetsområde. Till detta kommer även ca 96 ha
märgelstensbrytning ner till nivå + 5 m, vilken sker inom både befintlig täkt och inom
ansökt horisontell utökningsdel. Med anledning av denna justering har arealen med
höga naturvärden som tas i anspråk kunnat minskas och antalet rödlistade arter och
fridlysta arter som berörs minskas. Dessutom sparas ett område för väddnätfjäril som
även är ett våtmarksområde med stor täthet av många olika rödlistade arter samt att
endast en mindre del av Bojsvätar avrinningsområde tas i anspråk och därmed är det
en mindre del av vattnet där som leds bort.
Vad gäller märgelsten finns alternativet att återuppta brytningen på pall 2 i Västra
brottet, men detta för med sig ett antal negativa aspekter. Det innebär en större
horisontell utbredning av täkten på File hajdar, att grundvattenhöjning till följd av
vattenfyllning av pall 2 i Västra brottet uteblir samt att möjlighet att förstärka
dricksvattenförsörjningen genom att upplåta Spillingsdammen uteblir. Detta scenario
avskrevs därför.
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Som en del i arbetet med att möjliggöra att Spillingsdammen kan användas som
råvattenmagasin för produktion av dricksvatten planerar Cementa att leda om
Spillingsån förbi dammen. Olika alternativ har studerats, se Figur 10.
Huvudalternativet, det sökta alternativet, har beteckningen H och alternativa
dragningar 1-3 har avskrivits av olika anledningar. Alternativ 1 valdes bort med
anledning av att det går över en fastighet som Cementa inte har rådighet över.
Alternativ 2 kräver pumpning av vattnet förbi dammen vilket leder till att en ökad
energiåtgång för pumparna samt att ett utjämningsmagasin behöver anläggas. Detta
bedöms vara ett sämre alternativ än huvudalternativet och har därför valts bort.
Alternativ 3 innebär att vattnet leds vidare till Västra brottet istället för vidare i
Spillingsån nedströms Spillingsdammen. Detta innebär att åfåran nedströms dammen
kommer att torrläggas oftare varför även detta alternativ har valts bort.

Figur 10. Översiktskarta över omledningsalternativ för Spillingsån.
4.6

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

OMGIVNINGSBESKRIVNING

5.1

Yt- och grundvattenförhållanden

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

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

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

Figur 14. Översiktskarta över enskilda brunnar kring Slite.
Enskilda brunnar kan få en grundvattenavsänkning och därmed en lägre vattennivå
om de ligger inom täkternas influensområde, det vill säga inom det område där
grundvattennivån kan sänkas av till följd av den länshållning som sker i täkterna.
Grundvattensänkning i berg kan även påverka energianläggningars kapacitet genom
minskad möjlighet till energiutbyte. Detta eftersom energiutbytet för brunnarna
bygger på att bergets värme/kyla överförs via vatten i borrhålet till kollektorslangar.
Hur enskilda brunnar i området påverkas beror i praktiken på flera faktorer. Brunnar
grävda i jord är beroende av ytligt grundvatten medan brunnar borrade i berg är
beroende av vatten i de vattenförande lagren eller andra lokala sprickzoner där vatten
finns. Hur en enskild brunn påverkas beror också på vilket djup den är borrad till och
Uppdragsnummer
Datum

US16022
2017-12-22

32 (109)

Miljökonsekvensbeskrivning

därmed från vilka djup vattnet till brunnen kommer. Påverkan beror också på
avståndet till den framtida brytfronten. Ju närmare brytfronten en brunn ligger desto
större kan påverkan bli. På motsvarande sätt minskar påverkan i riktning från täkterna
mot influensområdets yttre gräns. Även om en brunn ligger strax innanför
influensområdet är det dock inte säkert att den påverkas. I allmänhet påverkas grävda
brunnar i jord mindre än djupa borrade brunnar.
5.3

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

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

Medelvärdesperiod

MKN-värde

NO2

År

40 µg/m3

NO2

Dygn

60 µg/m3

NO2

Timme

90

µg/m3
µg/m3

Partiklar PM10

År

40

Partiklar PM10

Dygn

50 µg/m3

Tillåtna överskridanden
per kalenderår

7 dygn (98-percentil)
175 h*

35 dygn (90-percentil)

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

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

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

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

Västra brottet

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


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



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



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



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



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

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


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



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

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


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



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


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



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



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



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



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

5.5

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

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

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

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

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

Kulturhistoriska värden
Cementa har låtit utföra en arkeologisk utredning över fastigheten Österby 1:229, se
bilaga 8 Arkeologisk utredning Othem Österby 1:229, samt en mindre kompletterande
utredning för området söder om Spillingdammen och längs med truckvägen, se bilaga
9 Arkeologisk fältrapport. Fastighetsområdet motsvarar i det närmaste File gårds
utmarker och utredningen koncentreras på denna gårds långa historia och de
lämningar som ännu finns kvar som speglar en äldre historia. Resultatet av
utredningen visar att File gård, i likhet med de flesta gårdarna på Gotland, har
existerat sedan förhistorisk tid. Gården var en tämligen ordinär, om än liten, bondgård
fram till slutet av 1600-talet. Den låg periodvis öde, lönsamheten var låg och tyngden
i gårdens aktiviteter låg i nyttjandet av de stora skogsmarker som hörde till gården.
I början av 1700-talet förändrades inriktningen på File gård radikalt. File gård och
Ytings gård fick då en ny ägare som anlade en kalkugn på Files marker och slog sig
på kalkindustri. Kalk var vid den här tiden på väg att bli en central exportvara för
Gotland. Denna och efterföljande ägare av gården File drev industriell produktion av
kalk på gården under ca 200 år, till slutet av 1800-talet. Spåren av denna industriella
verksamhet är omfattande, inte minst i anslutning till de två kalkugnar som anlades på
gården. Det handlar framför allt om ett stort antal lämningar i form av omfattande
områden av stenbrott, gruvhål och borrhål etc, men även om många äldre vägar som
korsar hällmarkerna och ett flertal gränsstenar.
Från äldre tider utgör den sedan länge övergivna gårdsplatsen för File gård, och de
lämningar i form av gravfält, husgrund från äldre järnåldern, malsten och stenar med
sliprännor, en betydelsefull kulturhistorisk miljö. Utöver tidigare registrerade
fornlämningar har fem nya förhistoriska gravar påträffats, varav tre ligger utanför
aktuellt område. Det rör sig om stensättningar och ett röse och de torde genomgående
kunna dateras till bronsålder - äldre järnålder. De ligger regelmässigt i anslutning till
de vägar som passerar över hällmarken och visar på vägarnas i många fall mycket
höga ålder. Utöver gravar finns även några kortare sträckor av vad som tolkats som
hålvägar, vilka också de är att betrakta som fornlämningar. De ligger i samtliga fall i
anslutning till befintliga vägar och i utkanten av utredningsområdet.
Söder om Spillingsdammen har inga kulturhistoriska lämningar påträffats vid
fältinventeringen utöver ett antal sentida skogsdiken som löper genom området, av allt
att döma upptagna under 1900-talet. Längs med truckvägen är det endast i den östra
delen som det finns lämningar och det i form av ett undersökt och borttaget gravfält
och rester efter ett borttaget torp/mindre jordbruksfastighet och åkermark från 1800talet. Åkermarken är idag igenlagd och skogsbevuxen.
I den arkeologiska utredningen redovisas en förteckning av de sedan tidigare kända
och de i samband med utredningen nyupptäckta lämningarna i området, se Figur 21.
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Figur 21. Kartan visar utredningsområdet markerat med violett streck samt
registrerade fornlämningar, blå siffror och punkter, samt tillkommande
fornlämningar vid utredningen, röda punkter.
5.7

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

MILJÖKONSEKVENSER AV ANSÖKT VERKSAMHET

6.1

Yt- och grundvattenförhållanden

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

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

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

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

Fraktion
Suspenderat
material
Totalkväve
Totalfosfor

Åren 2011‐2017

Åren 2014‐2017

File Hajdar‐täkten
mg/l
Max
Median
Antal

Västra brottet
mg/l
Max
Median
Antal

21

6,0

26

11

3,5

13

6,1

2,3

16

6,8

2,3

17

0,014

0,0087

13

0,07

0,0091

17

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

Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten

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

Riksintressen och formellt skyddade områden

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

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

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

Konsekvenser naturvärden

6.4.1 Konsekvenser för naturvärden runt Västra brottet
Ansökningsområdet i Västra brottet omfattar ca 5 ha och ligger inom befintligt
verksamhetsområde. Området avgränsas i öster av nuvarande brytfront och i väster av
en jordvall som löper mellan täktområdet och Spillingsån. Hela området utgörs av
avbanad mark och upplag med avbaningsmassor. Naturvärdet på avbanad mark och
upplag bedöms som lågt. På några platser har tillfälliga vattensamlingar bildats och
vid dessa har våtmarksvegetation med bredkaveldun och vide etablerats. För
ytterligare beskrivning av områdets natur hänvisas till bilaga 12,
Naturvärdesbedömning Västra brottet.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Konsekvenserna för naturvärden runt Västra brottet bedöms vara små. Påverkan
innebär att marken avbanas och kalkstenen sprängs ut. Därmed kommer all naturmiljö
försvinna. Naturmiljön inom det område som ansökan avser i Västra brottet utgörs av
mark som redan idag är starkt påverkad av kalkstensindustrin. En utökad
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kalkstensbrytning i detta område skulle därför inte medföra någon mätbar påverkan på
naturmiljöer eller biologisk mångfald. Påverkan är begränsad till befintligt
verksamhetsområde.
De miljöer som håller ett visst naturvärde inom det aktuella området är några
tillfälliga vattensamlingar. Det är miljöer som enkelt kan tillskapas på olika platser
både inom aktivt täktområde och på efterbehandlad mark. Hur detta kommer att göras
i Västra brottet beskrivs mer detaljerat i avsnitt 8.1.
Den planerade verksamheten i Västra brottet bedöms sammantaget medföra
obetydliga konsekvenser för naturvärden runt Västra brottet, i såväl
verksamhetsområde som i ett landskapsperspektiv.
6.4.2 Konsekvenser för naturvärden runt File hajdar
6.4.2.1 Naturmiljö
File hajdar är ett område med mycket höga naturvärden. Det gäller hela File hajdar.
Större delen av ansökningsområdet har bedömts hysa högt eller högsta naturvärde.
Några objekt i nordvästra delen har bedömts hålla högsta naturvärde. Det rör sig om
naturskog med mycket lång kontinuitet, en mosaikmark där agkärr, fuktäng,
vittringsgrus och uppfrysningsmark förekommer i naturlig zonering utmed en
fuktgradient, samt en berghäll. Berghällen ligger i anslutning till ett äldre kalkbrott,
Slättflis provbrott, som idag utgör en mångformig miljö med vattenmiljöer och
berghällar strax utanför ansökningsområdet.
Att naturmiljön på File hajdar är så pass orörd och välutvecklad och dessutom täcker
en så pass stor och sammanhängande areal gör att området kan hysa livskraftiga
populationer av många arter som är sällsynta i landskapet och landet i övrigt. Området
är mycket artrikt och här finns en mycket hög täthet av rödlistade och sällsynta arter, i
synnerhet inom artgrupperna kärlväxter, fjärilar och svampar. Motsvarande
artsammansättning och artrikedom har i Sverige förutsättningar att finnas endast i ett
fåtal områden med liknande naturmiljöer på nordöstra Gotland. File hajdar,
tillsammans med områden vid Hejnum hällar, Forsvidar, Hall, Hangvar, Rute, Bunge
och Fleringe, saknar motsvarighet i landet vad gäller artsammansättning och
artrikedom.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Den allra största påverkan på naturvärden inom File hajdar är att en stor del av
naturen inom ansökningsområdet kommer att försvinna. Ansökningsområdet omfattar
dels ett brytområde om 41 ha, dels en zon om ca 12 ha där en del åtgärder kommer
göras. I denna zon kommer ungefär 50 % av arealen lämnas intakt medan 50 % tas i
anspråk för väg, upplag och liknande. Det senare är dock inte specificerat exakt var.
Det är således ca 47 ha naturmiljö som kommer att försvinna.
Erfarenheterna från befintlig täktverksamhet är att kanteffekterna utanför täktområdet
är små. I det här fallet är kanteffekten i första hand att miljöerna närmast täkten blir
mer vindutsatta vilket påverkar det lokala mikroklimatet i skog och gläntor. Denna
effekt märks idag endast i en smal bård, och eftersom verksamhetsområdet omfattar
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en zon som inte ska brytas, där vegetation kommer att lämnas kvar i kanterna innanför
säkerhetsstängslet, så bedöms kanteffekten utanför ansökningsområdet vara obetydlig.
Den ansökta verksamheten medför ingen förändring i hydrologi på intilliggande mark
och inte heller bedöms damning bli något utökat problem. Såtillvida kommer
förutsättningarna för flora och fauna på intilliggande mark att vara oförändrade.
Mängden vatten i vattendraget som rinner söderut från täkten kommer att bli något
mindre. Denna fråga behandlas i avsnitt 6.3.3 samt 6.4.3.
Död ved bör flyttas från ansökningsområdet till andra platser där död ved saknas eller
endast förekommer sparsamt så att åtgärden kan bidra till ett höjt naturvärde på dessa
platser.
Ytskiktet från alvarmarker i ansökningsområdet bör vid avbaningen tillvaratas och
flyttas till andra platser. På så sätt kan alvarvegetation etableras på ny mark, t ex mark
som har använts för olika ändamål och där den naturliga vegetationen har försvunnit.
Tillvaratagandet kommer omfatta det minerala materialet med plantor, växtrötter och
fröbank. Även frön och växtdelar från andra blomrika miljöer i ansökningsområdet
bör samlas in och flyttas till annan plats.
I den del av verksamhetsområdet som inte kommer att brytas ut eller användas för
transport bör markvegetation buskar och träd lämnas kvar, detta för att undvika att en
kanteffekt uppstår utanför verksamhetsområdet.
Konsekvensbedömningen, vilken förutsätter att de rekommenderade åtgärderna
genomförs, är att en relativt stor areal med påtagligt till mycket högt naturvärde
försvinner. Naturkvaliteterna kommer inte att försvinna från File hajdar som är ett
mycket större område. Alla viktiga aspekter; hällmarkstallskog med
naturskogsstrukturer, gamla och senvuxna grankloner, naturalvar, mosaikmark med
bryn, varma och vindskyddade gläntor, stor blomrikedom och framför allt en stor
artrikedom kommer att fortleva på File hajdar. Dock kommer arealen som hyser dessa
naturvärden på File hajdar att minska.
6.4.2.2 Naturtyper inom ansökningsområdet
För att mer i detalj kunna redogöra för vilka naturtyper som återfinns inom
ansökningsområdet beskrivs de utifrån de klassificeringar och definitioner som
används inom Natura 2000-nätverket eftersom dessa på ett bra sätt beskriver de
naturtyper som finns i området. Det ska dock betonas att även om ett område utgörs
av Natura 2000-naturtyper så innebär det inte att området ingår i Natura 2000nätverket (områden som omfattas av formella skydd avhandlas i särskilt avsnitt, se
avsnitt 6.3 ovan).
Ansökningsområdets naturmiljöer består i huvudsak av relativt välutvecklade
naturtyper. Största delen utgörs av Taiga (se bilaga 6, Naturvärdesinventering File
hajdar). Här finns också små ytor med Alvar, Enbuskmarker, Fuktängar, Rikkärr och
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Basiska berghällar. I anslutning till aktiv kalkstenstäkt finns avbanade marker, upplag
och hyggen som inte utgör Natura 2000-naturtyp.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Den allra största påverkan på naturtyper är att all natur inom ansökningsområdet
kommer att försvinna. I brytområdet försvinner all natur och i övriga delar av
verksamhetsområdet ca 50 % av arealen. Det senare är dock inte specificerat exakt
var.
Konsekvenserna av att natur försvinner är att en relativt stor areal med välutvecklade
Natura 2000-naturtyper försvinner. Det är främst Taiga (37,4 ha) och Alvar (5,8 ha)
som försvinner, vilka är naturtyper som enligt Naturvårdsverket ska prioriteras i
svenskt naturvårdsarbete. En annan prioriterad naturtyp som finns i
ansökningsområdet men i betydligt mindre areal är Basiska berghällar (0,01 ha). I
ansökningsområdet rör det sig om en yta i anslutning till ett gammalt provbrott där
förnan har sopats bort. Basisk berghäll förekommer i liten utsträckning på File hajdar
(sammanlagt 5,5 ha) och mer på närliggande Hejnum hällar (11,9 ha).
Trots den förlust som uppstår som en konsekvens av den ansökta verksamheten
kommer samtliga naturtyper att finnas kvar i det 1 300 ha stora område som File
hajdar utgör. Andelen av de tre prioriterade naturtyper som försvinner från File hajdar
är Taiga 4,7 %, Alvar 4,4 % och Basiska berghällar 0,2 %. Motsvarande naturtyper
finns även på närliggande Hejnum hällar och Forsvidar. Naturtyperna Taiga och Alvar
är arealmässigt relativt vanliga på norra Gotland.
6.4.2.3 Arter
I detta avsnitt ges en generell sammanfattning avseende den ansökta verksamhetens
påverkan på arter. I nästkommande avsnitt redovisas påverkan, rekommenderade
skadelindrande åtgärder och konsekvenser för varje artgrupp. Eventuell påverkan på
arter som en följd av mindre vatten i vattendraget söderut från täkten hanteras avsnitt
6.3.3 samt 6.4.3.
File hajdar är ett synnerligen artrikt område generellt, och i synnerhet vad gäller
kärlväxter, svampar och fjärilar.
Inom ansökningsområdet har 68 rödlistade arter påträffats och 30 arter som omfattas
av artskyddsförordningen. Därtill ett stort antal andra naturvårdsintressanta arter.
Merparten av dessa arter återfinns även på andra platser på File hajdar. En del arter är
dock mycket sällsynta och de kända förekomsterna på File hajdar och på hela Gotland
är begränsade till enstaka fynd. Det gäller främst fjärilar och svampar. I en del fall kan
det bero på att arterna är dåligt kända men troligt är att flertalet faktiskt är så sällsynta
som fåtalet fynd indikerar.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Den allra största påverkan på arter är att merparten av all vegetation inom
ansökningsområdet kommer att avbanas och att livsmiljöer därmed kommer att
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försvinna. För många arter innebär avverkning och avbaning även att individer i olika
livsstadier kommer att skadas eller dödas.
Ansökningsområdet tillsammans med befintligt verksamhetsområde är lokaliserat och
utformat så att det inte bedöms utgöra en spridningsbarriär för arter.
Den planerade verksamheten medför ingen förändrad hydrologi i intilliggande mark.
Därmed kommer vegetationen och förutsättningarna för markbundna arter på
intilliggande mark att vara oförändrad.
En viss störning i form av buller från verksamheten i täkten kan tänkas påverka främst
fåglar i en mindre zon även utanför verksamhetsområdet. Med tanke på att denna zon
förväntas bli liten, samt utifrån vilka fågelarter som finns i området, bedöms påverkan
från buller utanför ansökningsområdet dock bli obetydlig.
För var och en av de arter som är fridlysta enligt artskyddsförordningen, respektive
rödlistade arter, som har påträffats inom ansökningsområdet har en genomgång gjorts
kring artens förekomst och bevarandestatus inom ansökningsområdet, inom
referensområdet, vilket omfattar 650 ha på File hajdar, respektive på Gotland, och i
Sverige totalt sett (se bilagor till bilaga 6, Naturvärdesinventering File hajdar).
Bedömningen efter denna genomgång är att merparten av arterna kommer att kunna
fortleva på File hajdar då de förekommer i tillräckligt hög numerär utspritt över hela
File hajdar eller i delar av området som inte kommer att brytas ut. Den lokala
bevarandestatusen för dessa arter bedöms därmed inte påverkas vid en utökad
täktverksamhet, trots att arterna minskar i individantal och delar av deras
utbredningsområde försvinner. Med "lokal" avses här hällmarksområdet File hajdar.
För en del rödlistade arter som förekommer i låga numerär kan bortfallet dock vara
tillräckligt för att bevarandestatusen skulle kunna komma att försämras, både lokalt på
File hajdar och i ett större geografiskt perspektiv. Det gäller främst mycket sällsynta
arter av marksvampar och fjärilar. Utifrån dagens kunskap bedöms bevarandestatusen
för siljanspindling EN, violettrandad spindling VU, svart taggsvamp NT, flattoppad
klubbsvamp NT, fjällfotad fingersvamp VU, kronskål NT, pluggtrattskivling VU, blekgult
lavfly NT, bredbandad mårefältmätare NT, mindre mårfältmätare NT, större vitblärefly
NT
, svartbrun klaffmätare NT, gördelljusmott VU, dubbelbandat ljusmott NT och
gulfläckig igelkottspinnare EN eventuellt kunna påverkas på File hajdar och
bevarandestatus för siljanspindling EN, fjällfotad fingersvamp VU, kronskål NT, blekgult
lavfly NT och gulfläckig igelkottspinnare EN kan eventuellt påverkas även i ett
gotländskt perspektiv.
Cementas utökade verksamhet kommer inte att påverka bevarandestatusen för någon
fridlyst art enligt artskyddsförordningen, vare sig på lokal nivå på File hajdar,
nordöstra Gotland eller i ett nationellt perspektiv.
Det ska nämnas att kunskapsunderlaget om en del av arterna är bristfälligt. Även om
de utförda inventeringarna har gett kunskap om hur arterna förekommer inom
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ansökningsområdet och i det inventerade referensområdet på File hajdar är den
jämförande informationen om arternas förekomst på Gotland och i resten av landet
inte helt komplett då det inte gjorts allomfattande riktade inventeringsinsatser av t ex
svampar i alla delar av landet. De konsekvensbedömningar som görs i denna MKB
utgår dock från en professionell bedömning av arternas sällsynthet, utifrån vad som
idag är känt om deras utbredning och förekomst, deras krav på livsmiljö, utbredning
av föredragna naturtyper etc, på samma sätt som bedömningar görs vid exempelvis
rödlistning. Med god kännedom om arterna är det på så vis möjligt att bedöma vilka
som troligen är förbisedda och vilka som troligen är så ovanliga som det verkar.
6.4.2.4 Artskydd
Inom ansökningsområdet har 30 arter påträffats som är fridlysta enligt 4, 6, 7, 8 och 9
§§ artskyddsförordningen (tabell 6). För fåglar anges de som enligt Naturvårdsverkets
handbok ska prioriteras (arter markerade med B i artskyddsförordningens bilagor och
rödlistade arter) och endast de som regelbundet förekommer i området (överflygande
arter har inte ansetts vara relevanta att ta upp). Med vilken frekvens arterna
förekommer framgår av bilaga 6, Naturvärdesinventering File hajdar med bilagor.
Samtliga arter förekommer även på andra delar av File hajdar.
Tabell 6. Fridlysta arter som påträffats inom ansökningsområdet
4§
kungsörn, havsörn, sånglärka, nattskärra, spillkråka, gulsparv,
trädlärka, apollofjäril, svartfläckig blåvinge
6§
vanlig padda, mindre vattensalamander, väddnätfjäril
7§
nipsippa
8§
salepsrot, ängsnycklar, purpurknipprot, brudsporre, luktsporre,
honungsblomster, svärdkrissla, krutbrännare, nästrot, tvåblad,
flugblomster, sankt pers nycklar, johannesnycklar, nattviol,
grönvit nattviol, majviva
9§
blåsippa
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Vilken påverkan den planerade verksamheten har på arterna redovisas nedan under
Artgruppsvis genomgång. Sammanfattningsvis består påverkan främst av att marken
inom ansökningsområdet banas av och bryts ut vilket medför att livsmiljöer för de
berörda arterna försvinner samt att individer i olika livsstadier kommer att störas,
skadas eller dödas.
En närmare beskrivning av konsekvenser för berörda arter görs nedan under
Artgruppsvis genomgång. Sammanfattningsvis är bedömningen för samtliga fridlysta
arter att de kan fortleva på File hajdar trots ingreppet och att den
populationsminskning som ingreppet medför inte äventyrar arternas bevarandestatus
varken på File hajdar, nordöstra Gotland eller i Sverige.
Mot bakgrund av ovanstående är bedömningen att förbuden enligt
artskyddsförordningen inte inträder avseende de fridlysta arter som berörs av
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täktverksamheten. Denna bedömning gäller förutsatt att föreslagna åtgärderna i avsnitt
6.4.2.5 vidtas.
6.4.2.5 Artgruppsvis genomgång
6.4.2.5.1 Kärlväxter
Inom ansökningsområdet har 19 olika rödlistade kärlväxtarter noterats, varav sju arter
är hotade (se bilaga 6, Naturvärdesinventering File hajdar inklusive bilagor). För
rödlistade växter är det främst de öppna miljöerna som är intressanta. Gläntorna och
uppfrysningsmarkerna väster om den aktiva kalkstenstäkten är särskilt intressanta.
Sällsynta arter som har talrika förekomster inom ansökningsområdet är bland annat
kalknarv VU, mjukdån NT, småtörel VU, svärdkrissla VU, honungsblomster VU och
luktsporre NT.
Inom området finns svärdkrissla VU, majviva NT, nipsippa NT, blåsippa samt ett antal
orkidéarter som omfattas av artskyddsförordningen. Samtliga av de rödlistade och
naturvårdsintressanta växter som finns i ansökningsområdet förekommer i
motsvarande tätheter eller mer även i övriga delar av File hajdar.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Marken inom ansökningsområdet kommer att avbanas och brytas ut varvid växterna
och deras livsmiljöer försvinner.
Växtmaterial (plantor eller frön) rekommenderas att tas tillvara innan avbaning för att
flyttas och etableras på lämpliga platser i närområdet. Plantor av följande arter bör tas
tillvara: salepsrot NT, honungsblomster VU, luktsporre NT, svärdkrissla VU, backtimjan NT,
ljus solvända NT och majviva NT. Frön bör samlas in från kalknarv VU och
bergjohannesört NT.
Den skadelindrande åtgärd i form av att avbaningsmassor tillvaratas som föreslås
innebär även att växtmaterial från ytterligare alvar-arter kommer att tas tillvara, även
om insamlingen av dessa är mindre selektiv. Åtgärden bör särskilt utföras i områden
med förekomst av småtörel VU och mjukdån NT.
För samtliga rödlistade och fridlysta växtarter görs bedömningen att konsekvenserna
av ingreppet är små, givet att rekommenderade åtgärder genomförs. Detta då samtliga
arter som finns i ansökningsområdet förekommer i motsvarande tätheter eller mer
även i övriga delar av File hajdar och att det endast är en liten del av förekomsten på
File hajdar som försvinner.
Ansökningsområdet har utformats så att de talrikaste växtplatserna för de mest
skyddsvärda arterna såsom nipsippa, svärdkrissla, honungsblomster och luktsporre,
sydväst om täkten, kommer att lämnas intakta. De växtplatser som tas i anspråk hyser
färre plantor. Ingreppet bedöms därför inte påverka arternas fortlevnad eller lokala
bevarandestatus på File hajdar.
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Samtliga av de rödlistade och naturvårdsintressanta växtarterna kommer att fortleva
på File hajdar och dess bevarandestatus där kommer inte att påverkas.
6.4.2.5.2 Mossor
Inom ansökningsområdet har en naturvårdsintressant mossart påträffats;
ränngaffelmossa. Ränngaffelmossa växer vid en vattensamling på avbanad mark i
anslutning till den aktiva kalkstenstäkten. Arten har enstaka växtplatser på andra delar
av File hajdar samt på närliggande Hejnum hällar.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Marken inom ansökningsområdet kommer att avbanas och brytas ut varvid mossor
samt deras livsmiljöer försvinner.
Ansökningsområdet har utformats så att skada på de rödlistade mossarter som
förekommer i närområdet undviks. De rödlistade arter som förekommer i närområdet
är arter som växer på kalkklippa, torrmarker och stigkanter. Dessa miljöer bedöms
inte påverkas av den utökade täktverksamheten med de rekommenderade
skyddsåtgärderna. Därmed bedöms de rödlistade arterna i närområdet inte påverkas
alls av täktverksamheten.
Förekomsterna av ränngaffelmossa bör flyttas till annan lämplig växtplats på File
hajdar eller Västra brottet. Detta så att växtmaterialet inte förfars.
Livsmiljöer liknande den som tas i anspråk kommer att nybildas inom
verksamhetsområdet. Det bedöms därför finnas goda möjligheter att behålla arten
inom verksamhetsområdet.
Inga rödlistade mossarter kommer att påverkas av den planerade verksamheten. Den
naturvårdsintressanta arten ränngaffelmossa kommer att få en växtplats förstörd.
Arten bedömstrots detta kunna fortleva på File hajdar, förutsatt att de
rekommenderade åtgärderna genomförs. Inga arter som omfattas av
artskyddsförordningen kommer att påverkas av den ansökta verksamheten.
6.4.2.5.3 Lavar
De naturvårdsintressanta lavar som hittats i ansökningsområdet är kattfotslav,
gammelgranslav, stor stjärnfruktslav, skrynklig skinnlav VU, havstulpanlav och enlav.
Det finns även äldre uppgifter om mossorangelav och svavellav i området.
Skrynklig skinnlav växer på en kalkklippa i skog nordväst om aktivt täktområde.
Havstulpanlav (en förekomst), gammelgranslav (två förekomster) och kattfotslav (tre
förekomster) har alla hittats i skog väster om den aktiva kalkstenstäkten. Enlav har
noterats på två platser nordväst om täktområdet (denna art har inte systematiskt
eftersökts och registrerats, varför det mycket väl kan finnas fler förekomster).
Den rödlistade art som förekommer inom ansökningsområdet, skrynklig skinnlav VU,
återfinns glest spridd även på övriga delar av File hajdar och på närliggande Hejnum
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hällar. Även de naturvårdsintressanta lavarter som påträffats inom ansökningsområdet
har växtplatser på andra platser på File hajdar och Hejnum hällar.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Inom ansökningsområdet kommer alla lavar och deras livsmiljöer att försvinna.
De rödlistade och naturvårdsintressanta arter som förekommer i ansökningsområdets
närhet är arter som växer på kalkklippa och på ved. Dessa miljöer bedöms inte
påverkas av den utökade täktverksamheten. Bedömningen är därför att påverkan på
lavar är begränsad till själva ansökningsområdet.
En av sex kända växtplatser för skrynklig skinnlav inom det inventerade området på
File hajdar kommer att försvinna i och med att ansökningsområdet tas i anspråk.
Lämpliga livsmiljöer för arten finns spritt både på File hajdar och närliggande Hejnum
hällar och arten kommer även fortsatt att finnas kvar i området. Dock kan
minskningen i numerär medföra en liten negativ påverkan på artens lokala
bevarandestatus.
Inga arter som omfattas av artskyddsförordningen påverkas av den ansökta
verksamheten.
6.4.2.5.4 Svampar
Inom ansökningsområdet har 16 olika rödlistade svamparter noterats, tio av dessa är
hotade (se bilaga 6 Naturvärdesinventering File hajdar inklusive bilagor). Utöver de
rödlistade arterna har ytterligare 18 naturvårdsarter anträffats.
Generellt kan sägas att File hajdar är rikt på svamp och att det finns ovanligt många
sällsynta arter här. Det rör sig främst om mykorrhiza-bildande arter som lever ihop
med tall och gran och som gynnas av lång trädkontinuitet. Även i bryn, gläntor och
lite öppnare alvarmarker hittas rödlistade arter.
Inom referensområdet har 40 olika rödlistade svamparter noterats, varav 23 är hotade.
Utöver de rödlistade arterna har ett 30-tal naturvårdsintressanta arter påträffats.
Av de rödlistade arter som påträffats i ansökningsområdet har alla utom en påträffats
även på andra platser på File hajdar. Den rödlistade art som förekommer i
ansökningsområdet men inte har hittats i referensområdet är fjällfotad fingersvamp VU.
Utifrån hur naturmiljöerna på File hajdar ser ut görs bedömningen att det kan finnas
fler förekomster av arten som inte har hittats. När det gäller svamp så har den
inventeringsinsats som gjorts endast kunnat kartlägga en del av de verkliga
förekomsterna.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Inom ansökningsområdet kommer alla svampar och deras livsmiljöer att försvinna.
De rödlistade och naturvårdsintressanta svamparter som förekommer i
ansökningsområdets närhet är knutna till miljöer som inte bedöms påverkas av den
utökade täktverksamheten. Bedömningen är därför att påverkan på svampar är
begränsad till själva ansökningsområdet.
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Merparten av de rödlistade och naturvårdsintressanta svamparterna kommer att
fortleva på File hajdar och den lokala bevarandestatusen bedöms inte påverkas. Då det
rör sig om en del mycket sällsynta arter kan bortfallet dock vara tillräckligt för att den
långsiktiga bevarandestatusen på File hajdar kan påverkas för ett antal rödlistade arter.
Det gäller arter som siljanspindling EN, kungsspindling NT, violettrandad spindling VU,
Cortinarius spectabilis VU, svart taggsvamp NT, flattoppad klubbsvamp NT, fjällfotad
fingersvamp VU, kronskål NT och pluggtrattskivling VU. En del arter är, såvitt känt, så
sällsynta så att även den långsiktiga bevarandestatusen på Gotland kan påverkas. Det
gäller arter som siljanspindling EN, Cortinarius spectabilis VU, fjällfotad fingersvamp
VU
och kronskål NT. Inga arter som omfattas av artskyddsförordningen påverkas av den
ansökta verksamheten.
6.4.2.5.5 Däggdjur
Några fladdermöss har inte påträffats inom ansökningsområdet men enstaka exemplar
av nordfladdermus har hittats i dagvila under barken på döda tallar på andra platser på
File hajdar. Det har rört sig om ensamma hanar eller unga individer. Dock ska nämnas
att fladdermöss inte systematiskt har eftersökts i området, istället har
expertbedömningar gjorts kring områdets potential som livsmiljö för fladdermöss.
Fladdermössen använder File hajdar under sommarhalvåret. Yngelkolonier kan finnas
i hålträd, t ex hackspettshål i lövträd. Lämpliga miljöer för detta finns i kanterna mot
bebyggelsen där andelen lövträd är lite större, d.v.s. inte inom ansökningsområdet.
Övervintringsplats bedöms inte finnas i området.
Övriga däggdjursarter som påträffats på Filehajdar är vanliga arter som rådjur, räv,
skogshare, fälthare, ekorre och husmus.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Inom ansökningsområdet kommer alla viloplatser och födosöksplatser för däggdjur,
inklusive fladdermöss, att försvinna. Inga yngelplatser eller övervintringsplatser för
fladdermöss bedöms dock påverkas.
Däggdjuren kan potentiellt påverkas av buller från verksamheten. Bullret kommer att
öka i samband med en ökad intensitet i arbetet i täkten, och påverkansområdet
förskjuts mot nordväst, men det kommer även framöver att vara begränsat till dagoch kvällstid fram till kl 22.00. Under natten då fladdermöss och många andra
däggdjur födosöker kommer det inte att ske någon störning.
Området utgör inget kärnområde för fladdermöss eller andra skyddsvärda däggdjur.
Den art av fladdermus som är påträffad i ansökningsområdets närhet är en av de
vanligare fladdermusarterna i landet. Bedömningen är därför att konsekvenserna av
den planerade verksamheten är obetydliga för områdets däggdjur.
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6.4.2.5.6 Fjärilar
Inom ansökningsområdet har 26 rödlistade fjärilsarter noterats, fem av dessa är hotade
(se bilaga 6, Naturvärdesinventering File hajdar inklusive bilagor). De flesta arter är
knutna till öppna miljöer. De sammanhängande öppna områdena väster om den aktiva
kalkstenstäkten hyser särskilt många arter. Uppfrysningsmarkerna i sydväst är en
hotspot med många arter. Här finns bland annat väddnätfjäril VU och
blodtoppsblomvecklare VU.
Tre fjärilsarter i ansökningsområdet omfattas av artskyddsförordningen: apollofjäril,
svartfläckig blåvinge och väddnätfjäril. Andra naturvårdsintressanta fjärilsarter i
ansökningsområdet är skogsvisslare, smultronvisslare, skogsvitvinge,
ängspärlemorfjäril, skogspärlemorfjäril, prydlig pärlemorfjäril, skogsnätfjäril,
midsommarblåvinge och kärrantennmal.
Generellt kan sägas att File hajdar och närliggande Hejnum hällar är rikt på fjärilar
och att det finns ovanligt många sällsynta arter här. Bryn, vindskyddade gläntor och
en stor blomrikedom är viktiga förutsättningar för fjärilarna. Inom referensområdet
har 68 rödlistade arter anträffats, varav 15 är hotade.
Av de rödlistade arter som påträffats i ansökningsområdet har alla utom en påträffats
även på andra platser på File hajdar. Den rödlistade art som påträffats i
ansökningsområdet men inte har hittats i referensområdet är större vitblärefly NT.
Sannolikt finns fler förekomster på File hajdar som inte hittats. Det finns stora
områden med livsmiljöer av samma kvalitet som i ansökningsområdet och
inventeringsinsatsen för fjärilar har inte varit heltäckande.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Inom ansökningsområdet kommer alla livsmiljöer att försvinna. Avbaningen innebär
även att individer av fjärilar, inklusive ägg, larver och puppor, kommer att skadas och
dödas.
Merparten av de rödlistade och naturvårdsintressanta fjärilsarterna kommer att
fortleva på File hajdar och den lokala bevarandestatusen bedöms inte påverkas. Då vi
har att göra med en del mycket sällsynta arter kan bortfallet dock, även om det är
begränsat, vara så stort så att den långsiktiga bevarandestatusen på File hajdar kan
påverkas för ett antal rödlistade eller naturvårdsintressanta arter. Utifrån dagens
kunskap gäller det arter som blekgult lavfly NT, bredbandad mårefältmätare NT, mindre
mårfältmätare NT, större vitblärefly NT, svartbrun klaffmätare NT, gördelljusmott VU och
dubbelbandat ljusmott NT. En del arter är, såvitt känt, så sällsynta så att den långsiktiga
bevarandestatusen på Gotland kan påverkas. Det gäller arter som blekgult lavfly NToch
gulfläckig igelkottspinnare EN.
Inga arter som omfattas av artskyddsförordningen bedöms få en försämrad
bevarandestatus, vare sig lokalt, regionalt eller nationellt. Vad avser väddnätfjäril
hänvisas särskilt till avsnitt 6.5.
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6.4.2.5.7 Fåglar
Av de rödlistade arter som observerats bedöms tre arter häcka i eller i anslutning till
ansökningsområdet; sånglärka NT, spillkråka NT och gulsparv VU. Dessutom häckar två
andra arter som enligt Naturvårdsverket ska prioriteras i artskyddssammanhang;
nattskärra och trädlärka. Vidare har ytterligare två arter, kungsörn NT och havsörn NT,
vilka är skyddade av artskyddsförordningen, noterats med sådan regelbundenhet att de
kan sägas tillhöra områdets fauna även om de inte har sina häckplatser här. Området
används i stället för födosök eller som viloplats. Miljöerna i ansökningsområdet är
inte av en sådan karaktär att området kan misstänkas utgöra en viktig rast- eller
övervintringsplats för fåglar. Det finns heller inga observationer rapporterade till
Artportalen som indikerar att så skulle vara fallet.
I närområdet på File hajdar bedöms även följande rödlistade eller av Naturvårdsverket
prioriterade arter häcka: duvhök NT, pärluggla, halsbandsflugsnappare, törnskata, orre,
kungsfågel VU och stare VU.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Inom ansökningsområdet kommer alla livsmiljöer och häckplatser för fåglar att
försvinna.
Avverkning och avbaning under fåglarnas häckningsperiod kan innebära att
häckningar går om intet genom att vuxna fåglar störs eller genom att ägg och ungar
skadas eller dödas.
Fåglarna i närområdet kan potentiellt även påverkas av buller och andra störningar
från pågående verksamhet i täkten.
För att undvika risken för skada vid avverkning och avbaning bör dessa ingrepp
undvikas under perioden mars-juli. Att så sker är en förutsättning för
konsekvensbedömningen.
De rödlistade och prioriterade fågelarter som förekommer i ansökningsområdet och
dess närhet är arter som förekommer relativt talrikt i trakten och att enstaka revir
försvinner bedöms inte påverka arternas lokala bevarandestatus.
Örnarna bedöms i dagsläget inte påverkas av störningen men ingreppet innebär att
möjligheten att etablera boplatser här i framtiden försvinner.
Ingen av de arter som konstaterats häcka i närheten av täkten bedöms som särskilt
känsliga för påverkan från buller och ingen förändring av fåglarnas populationer i
området förväntas därför p.g.a. bullrets förändrade utbredning. Sannolikt kommer
dock t.ex. örnar att undvika att häcka i direkt närhet till aktiv brytfront där
bullerpåverkan är som störst. Eftersom dessa arter inte konstaterats häcka i aktuellt
område i dagsläget så inskränker sig påverkan till att minska områdets potential för
nyetableringar av boplatser, och denna påverkan är begränsad till en relativt smal zon
närmast verksamhetsområdet.
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Sammantaget bedöms den fortsatta täktverksamheten inte påverka bevarandestatusen
för någon fågelart.
6.4.2.5.8 Grod- och kräldjur
Vuxna individer av mindre vattensalamander har observerades i två mindre
vattensamlingar väster om täktområdet i ansökningsområdet. Vattensamlingarna är
potentiella lekvatten men har inte de kvalitéer som vanlig padda behöver. Vanlig
padda förekommer spritt i området men några potentiella lekvatten för dessa har inte
hittats inom ansökningsområdet.
Småvatten är generellt sett en bristvara på File hajdar men det finns småvatten med
reproducerande mindre vattensalamander i Gamla brottet och i Slättflis provbrott.
Reproduktion av vanlig padda sker i Gamla Brottet, i Slättflis provbrott och i ett
agkärr i norra delen av referensområdet. På File hajdar förekommer även
gotlandssnok NT, huggorm, och hasselsnok. Förekomst av dessa arter kan heller inte
uteslutas i ansökningsområdet.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Inom ansökningsområdet kommer alla livsmiljöer för grod- och kräldjur försvinna.
Avbaningen innebär även att individer av grod- och kräldjur riskerar att skadas och
dödas. Påverkan är begränsad till själva ansökningsområdet.
Avbaning av de små vattenmiljöerna bör utföras utanför groddjurens lek- och
yngelperioder. Att så sker är en förutsättning för konsekvensbedömningen.
Denna period inryms väl inom den period som föreslås för att undvika skada på
häckande fågel.
Ansökningsområdet utgör inget kärnområde för grod- eller kräldjur. Arterna kommer
att kunna fortleva på File hajdar trots att enstaka potentiella lekplatser och livsmiljöer
försvinner. Att de enstaka små vattenmiljöer som finns inom ansökningsområdet
försvinner bedöms inte påverka arternas bevarandestatus på File hajdar eftersom de
tre kända reproduktionsplatserna som finns lämnas intakta.
6.4.2.5.9 Övriga insekter och spindeldjur
Naturvårdsintressanta skalbaggsarter som påträffats i ansökningsområdet är
åttafläckig praktbagge och bronspraktbagge. Enstaka exemplar av dessa arter hittades
väster om den aktiva kalkstenstäkten. På krissla hittades dessutom färska gnagspår av
en art ur släktet Cassida. Det finns två arter i släktet som lever på krissla, båda är
rödlistade.
Kantig krabbspindel NT hittades väster om täktområdet. Arten lever bland blommor i
öppna miljöer och finns sannolikt spridd på fler platser i området. En annan
naturvårdsintressant art som förekommer i ansökningsområdet är grå vårtbitare.
Av ovan nämnda arter förekommer merparten även på andra platser på File hajdar.
Åttafläckig praktbagge och bronspraktbagge har inte noterats på andra delar av File
hajdar, men väl på närliggande Hejnum hällar. De naturvårdsintressanta arterna som
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inte är rödlistade har inte inventerats lika noggrant och att döma av naturmiljöernas
karaktär kan det misstänkas att de förekommer spritt, om än glest, på såväl File hajdar
som Hejnum hällar.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Inom ansökningsområdet kommer alla livsmiljöer att försvinna. Avbaningen innebär
även att individer av insekter och spindeldjur kommer att skadas och dödas.
Påverkan är begränsad till själva ansökningsområdet.
Sammantaget så kommer de rödlistade spindeldjuren att kunna fortleva på File hajdar
och den lokala bevarandestatusen bedöms inte påverkas. För övriga
naturvårdsintressanta insekter och spindeldjur görs samma bedömning även om den är
osäkrare då de inte inventerats lika noggrant.
6.4.3 Konsekvenser för förslag till nya och utvidgningar av Natura 2000områden
Cementa har genomfört en fördjupad utredning av indirekt påverkan på naturvärden i
de föreslagna utvidgningsområdena för Natura 2000- områdena runt
täktverksamhetenen, se Figur 32. De områden som studerats är föreslaget
utvidgningsområde för Hejnum Kallgate samt föreslaget utvidgningsområde i norra
delen av Bojsvätar. Övriga föreslagna nya eller utvidgade Natura 2000-områden
ligger utanför verksamhetens influensområde för grundvatten och utanför
avrinningsområdet för planerad verksamhet och kan därför inte påverkas av ansökt
verksamhet. Nedan följer en sammanfattning av utredningen, för fler detaljer
hänvisas till bilaga 13, PM indirekt påverkan på naturvärden i utökningsområden för
Natura 2000.
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Figur 32. Förslag på nya och utvidgningar av befintliga Natura 2000-områden och
influensområdet för grundvatten.
De naturvärden som kan påverkas hydrologiskt är våtmarker, varför utredningen
fokuserats på dessa habitat, samt arter som omfattas av artskyddsförordningen och är
knutna till våtmarker. De aktuella habitaten och arterna inom de föreslagna
utvidgningsområdena är rikkärr, väddnätfjäril, flugblomster, luktsporre och orkidéer.
Föreslaget utvidgningsområde i norra delen av Bojsvätar
Föreslaget utvidgningsområde i norra delen av Bojsvätar försörjs under
vegetationssäsongen med vatten från direkt nederbörd och från två bäckar som till
stora delar är omformade till avvattnande diken. Dikningen har skett under 2010-talet
och medför att vattnets uppehållstid minskar inom utvidgningsområdet. Eftersom
förhållanden med stark avvattning råder så har ytvattenutträngningen mindre
betydelse för området och minskningen (beräknad till 1,2 %) av vattenflödet är helt
underordnad avvattningsaktiviteterna. Arealen av Natura 2000-naturtypen rikkärr är
också liten (0,3 hektar) viket gör att en eventuell förlust på grund av minskat
ytvattenflöde skulle vara försumbar. Avståndet till ansökningsområdet är även för
stort för att den minskning av avrinningsyta som utökningen av täkten innebär skulle
kunna få någon konsekvens. Vattnet som rinner av vid täktområdet hinner upptas av
vegetation eller tillförs grundvattnet långt innan det når utvidgningsområdet. Även för
orkidéer, vilken är den artgrupp som påträffats i området som är hydrologiskt känslig,
påverkas inte gynnsam bevarandestatus negativt. Detta med anledning av att det inte
blir någon påverkan på orkidéernas habitat rikkärr.
Slutsatsen är att det inte kommer att uppstå några negativa effekter på föreslaget
utvidgningsområde för Bojsvätar på grund av den ansökta verksamheten.
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Föreslaget utvidgningsområde för Hejnum Kallgate
Föreslaget utvidgningsområde för Hejnum Kallgate ligger högre upp i terrängen,
vilket gör att den inte försörjs av grundvattenutträngning under vegetationssäsongen.
Ytvattentillgången beror på vad som magasinerats i ovanliggande strandvall under
vintern samt vad som tillförs i form av ytvatten under sommarhalvåret. Det gör att det
relevanta avrinningsområdet är begränsat till närområdet. Detta område ligger inom
samma avrinningsområde som den utökade täkten påverkar. Med tanke på avståndet,
den svaga lutningen och förekomsten av magasinerande våtmarker är det mindre
troligt att vatten som faller vid täkten når fram till utvidgningsområdet för Hejnum
Kallgate men det kan inte helt uteslutas. För väddnätfjäril, flugblomster, luktsporre
och övriga orkidéer, vilka är de relevanta arter som påträffats i området, påverkas inte
gynnsam bevarandestatus negativt. Detta med anledning av att väddnätfjäril är knuten
till habitat som inte är beroende av ytvattenflöden från File hajdar. Orkidéer påverkas
inte eftersom det inte blir någon effekt som påverkar deras habitat rikkärr.
Slutsatsen är att det inte är sannolikt att utvidgningsområdet berörs av utökningen av
File hajdar-täkten, men att det finns en viss osäkerhet vad gäller om
ytvattenavrinningen skulle kunna nå utvidgningsområdet för Hejnum Kallgate eller
strandvallen vid kraftig nederbörd. Med anledning av denna osäkerhet
rekommenderas en uppföljning av området. Denna bör omfatta uppföljning av
grundvattennivåer (yt- och djupare grundvatten) samt kvantitativ uppföljning av
kärlväxter, mossor och landsnäckor som är knutna till rikkärr. Cementa bör även titta
på möjligheten att öka arealen rikkärr. Dessa rikkärr bör då förslagsvis utföras högt
uppe i avrinningsområdet för att få så stor vattenfördröjande effekt som möjligt. De
kan förslagsvis tillskapas genom igensättning av diken samt genom olika röjningsoch återskapandemetoder.
Konsekvensbedömning och skadeförebyggande åtgärder
Sammanfattningsvis bedöms konsekvenserna för de föreslagna utvidgningsområdena
för Natura 2000 bli små. Det kommer inte att uppstå några negativa effekter på
föreslaget utvidgningsområde för Bojsvätar och det är inte sannolikt att
utvidgningsförslaget för Hejnum Kallgate påverkas, men det kan inte helt uteslutas
särskilt vid kraftig nederbörd. Av denna anledning bör området följas upp för att
utesluta eller dokumentera en eventuell påverkan.
6.5

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

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

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

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

6.8

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

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

Vibrationer, luftstötar och stenkast
Täktverksamhet där stenen sprängs loss ger upphov till vibrationer som kan uppfattas
som störande av närboende. Människor upplever obehag av vibrationer långt innan det
finns risk för att byggnader kan komma till skada. Ett snittvärde för känseltröskeln,
det vill säga den nivå där man kan känna en vibration är ca 0,1-0,3 mm/s
(Naturvårdsverket, Nationell samordning av omgivningsbuller, 2013). Riktvärdet,
som det är praxis för branschen att följa, ligger på 4 mm/s. Detta är ett riktvärde där
hänsyn tas till komfort mer än till nivå för när skador på byggnader kan uppstå. Det
riktvärde som anges enligt Svensk standard (SS 4604866) avser nivå för att undvika
skaderisk och är betydligt högre.
Vibrationer som uppstår i samband med sprängningar varierar i storlek främst
beroende på avståndet från sprängplatsen men också på mängden sprängämne som
detonerar samtidigt. Andra faktorer som spelar in är bland annat de lokala geologiska
förhållanden men även faktorer som sprängborrhålens inspänning och sprängämnets
egenskaper. Där det är tekniskt möjligt bör tändplanen anpassas för att minimera den
laddningsmängd som ger samverkan i vibrationen som når närliggande fastigheter.
(RTC, Guideline avseende vibrationer inomhus orsakade av sprängningsinducerade
vibrationer och luftstötvågor, 2010) En sådan anpassning genomförs inom Cementas
verksamhet.

Uppdragsnummer
Datum

US16022
2017-12-22

94 (109)

Miljökonsekvensbeskrivning

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

RISK FÖR OLYCKA
Cementas verksamhet i Slite omfattas inte av lagen (1993:381) om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade
Sevesolagstiftningen. Mängden explosiva ämnen som hanteras av Cementa är inte av
den omfattningen att verksamheten omfattas av den aktuella lagstiftningen.
Leverantören av emulsionssprängmedlet omfattas dock av den så kallade
Sevesolagstiftningen och har sitt lager inom Cementas verksamhetsområde.
Risker hänförliga till de explosiva ämnena hanteras på så sätt att de ämnen som
används inte blir explosiva förrän de blandas, vilket sker först i borrhålen för
sprängning, samt att ämnena transporteras separat och förvaras skilda åt samt inlåsta,
se avsnitt 3.
Sprängning är ett riskfullt moment som sker under stor säkerhet. Sprängning sker en
till två gånger i veckan i Västra brottet samt en till två gånger i veckan i File hajdartäkten. Sprängningarna sker vardagar kl. 07.00 till kl. 16.00, i de flesta fallen mellan
kl. 11.00- 11.30 eller 14.00-14.30. Täkten utryms innan sprängning och inför
sprängning i Västra brottet töms även en närliggande cykel- och gångväg och vakter
sätts ut för att säkerställa att ingen vistas i området under denna tid. Inför sprängning
vid File hajdar-täkten spärras närliggande vägar av genom att vakter placeras ut.
Varningssignaler ljuder två minuter innan sprängning sker så att alla ska vara
uppmärksamma och medvetna om sprängningen. Efter sprängning kontrolleras att alla
hål har detonerat innan signalen ”Faran över” ljuder. Därefter öppnas tillfälligt
avsprärrade områden för användande igen. Det avsprängda området besiktigas för att
undersöka eventuellt överhäng på klippväggen. Om sådant uppkommit skrotas
väggen, dvs hamras denna sten ner mekaniskt. Först därefter släpps arbetet på fullt
igen och den framsprängda kalkstenen tas omhand och fraktas till stenkrossen.
Risken för kast i samband med sprängning beskrivs i avsnitt 6.10 ovan. Det område
som teoretiskt skulle kunna nås genom ett bakåtkast vid de detonationsmängder som
används ligger delvis utanför täktområdet men dessa områden avspärras temporärt
med vakter inför sprängningstillfällen. Inför sprängning töms och avspärras med vakt
de områden som teoretiskt kan påverkas av stenkast.
Verksamhetsområdet är avspärrat med stängsel och tydliga skyltar som upplyser om
att det är förbjudet att tillträda verksamhetsområdet. Stängslet och skyltarna ses över
löpande för att säkerställa att obehöriga inte kan ta sig in på området och riskera att
skada sig.
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8

EFTERBEHANDLINGSPLAN OCH MILJÖKONSEKVENSER
EFTERBEHANDLINGSSKEDE

8.1

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

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

9

MILJÖMÅL

9.1

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


Begränsad klimatpåverkan



Frisk luft



Bara naturlig försurning



Giftfri miljö



Skyddande ozonskikt



Säker strålmiljö



Ingen övergödning



Levande sjöar och vattendrag



Grundvatten av god kvalitet



Hav i balans samt levande kust och skärgård



Myllrande våtmarker



Levande skogar



Ett rikt odlingslandskap



Storslagen fjällmiljö



God bebyggd miljö



Ett rikt växt- och djurliv

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

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


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



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



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



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



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


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



Peka ut de viktigaste vattenresurserna samt bristområden



Visa hur klimatförändringarna kommer att påverka dricksvattenförsörjningen i
framtiden



Skapa en samsyn kring gemensamma prioriteringar och genomförandet av åtgärder
Planen har skickats på remiss till olika berörda aktörer under hösten 2017.
Diskussion pågår mellan Cementa och regionen för att utreda hur Cementa kan bidra
till vattenförsörjningen i Slite, se avsnittet ovan.
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SAMLAD BEDÖMNING
I detta avsnitt görs en samlad bedömning av verksamhetens totala konsekvenser på
människors hälsa och miljön.
Tabell 7. Samlad bedömning av verksamhetens konsekvenser på människors hälsa
och miljö
Aspekt
Planförhållanden

Konsekvens

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

Grundvatten

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

Konsekvenser för

Sammantaget måttlig negativ konsekvens: Alla brunnar

enskilda brunnar och

kommer även fortsättningsvis att fungera för vattenuttag,

energibrunnar

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

Konsekvenser ytvatten

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

MKN ytvatten

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

MKN grundvatten

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

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

Vattenskyddsområden

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

Konsekvenser för

Sammantaget liten negativ konsekvens: Påverkan är

Natura 2000,

begränsad till en minskning av arealen rikkärr inom Natura

naturreservat,

2000‐områdena Hejnum Kallgate och Bojsvätar i så

biotopskyddsområden

begränsad omfattning att det inte är någon risk för påverkan

och nyckelbiotoper

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

Naturvärden runt
Västra brottet

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

Naturvärden runt File

Sammantaget måttlig negativ konsekvens: Den största

hajdar

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

Konsekvenser för

Sammantaget liten negativ konsekvens: Det kommer inte att

förslag till nya och

uppstå några negativa effekter på föreslaget

utvidgningar av

utvidgningsområde för Bojsvätar och det är inte sannolikt att

Natura 2000‐områden

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

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

Kulturhistoriska
värden

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

Friluftsliv

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

Konsekvenser av

Sammantaget måttlig negativ konsekvens: Transportbehovet

utsläpp till luft

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

Konsekvenser av

Sammantaget liten negativ konsekvens: Buller från Västra

buller

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

Vibrationer, luftstötar

Sammantaget liten negativ konsekvens: Påverkan förväntas

och stenkast

likna nuvarande förhållande där relevanta riktvärden kommer
fortsätta innehållas.

Risk för olycka

Sammantaget liten negativ konsekvens: Riskerna förväntas
likna nuvarande förhållande.

Miljömål

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

Symbolförklaring
Positiv konsekvens

Obetydlig
konsekvens

Liten negativ
konsekvens

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


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



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



Okulär besiktning av gränsmarkeringar och fixpunkter



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



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



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



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

Årsvis rapportering till tillsynsmyndigheten sker genom inlämnande av årlig
miljörapport. Rapporten omfattar kontrollresultat, kommentarer kring
villkorsuppfyllelse m.m. Driftstörningar, incidenter, olyckor och liknande händelser
som kan leda till olägenheter för människor eller omgivande miljö rapporteras
omgående till tillsynsmyndigheten.
Kontrollprogrammet kommer att uppdateras och anpassas när det nya tillståndet tas i
anspråk.
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Sammanfattning
Cementa driver en cementfabrik i Slite på Gotland och kommer att söka tillstånd för en fortsatt
täktverksamhet främst i täkten på File hajdar. Slite ligger på Gotland ca 3 mil öster om Visby.
Förutom att Cementa AB vill att den egna verksamheten ska vara så hållbar som möjligt står
Gotland inför utmaningar med vattenbrist som uppstår framförallt på sommaren.
Syftet med detta uppdrag har varit att utreda alternativ och välja en metod för nyttiggörande av
länshållningsvattnet från täkten på File hajdar. Målsättningen har varit att metoden ska kunna
bidra till vattenförsörjningen på Gotland.
Information har samlats in från Cementa AB i Slite och Region Gotland för att bestämma
förutsättningarna. Vattenkvalitet har systematiserats och analyserats utifrån Svenskt Vattens
råd och riktlinjer för råvatten och Livsmedelsverkets föreskrifter. Problemämnen och
utmaningar har identifierats utifrån analysen, vilka därefter utgjort grunden till val och
utveckling av alternativ. Ett platsbesök genomfördes 2017-04-25.
Utgångspunkten för Cementa är att kompenserar för en eventuell försvagning i Slites
grundvattenmagasin till följd av den sökta verksamheten. För att bibehålla produktionen i
grundvattentäkten vid sökt verksamhet måste vattennivåerna i brunnarna avsänkas ytterligare.
För att bibehålla vattennivåerna i brunnarna måste produktionen minskas med ca 8150 m3
under sommarhalvåret. Utöver kompensationen för den eventuella försvagningen så har
Cementa utrett möjligheter för att förstärka dricksvattenförsörjningen på Gotland. Följande
förslag baseras således på en kapacitet på 300 000 m3/år, vilket kommer från en preliminär
bedömning Region Gotland gjort om behoven framöver i Slite med omnejd.
De alternativ som identifierats och studerats är:
1.
2.
3.
4.

Tillskott till och lagring av råvatten i Tingstäde träsk
Infiltration för uttag i Slite uttagsområde
Rening av vatten från Spillingsdammen
Lagring av grundvatten i reservoar under vinterhalvåret för förstärkning under
sommarhalvåret

Alternativ 1 bygger på iden att leda länshållningsvattnet från täkten på File hajdar till
Tingstäde träsk där det lagras som råvatten till Tingstäde vattenverk. På detta viset kan man
lagra 300 000 m3 av råvatten under vinterhalvåret för att användas under sommarhalvåret då
det råder brist på vatten på Gotland. Alternativet skulle också kunna kombineras med
infiltration i Tingstäde trakten, något som SGU identifierat som en möjlighet till förstärkning
av grundvattenbildningen på Gotland.
Alternativ 2 är att leda 300 000 m3 från File hajdar till infiltration i närområdet för att förstärka
grundvattnet i kommunens grundvattentäkt vid Dyhagen. Det blir en förstärkning eftersom
nettotillförseln till kommunens uttagsområde blir positiv, d v s genererar mer än vad
uttagsområdet förlorar i uttagskapacitet pga. den utökade täktverksamheten. Detta alternativ
går också i takt med vad SGU identifierat som en möjlighet till förstärkning av
grundvattenbildningen på Gotland. Även om infiltrationen också till viss del renar råvattnet
från File hajdar krävs sannolikt ett nytt vattenverk i Slite.
Alternativet går ut på att Cementa tillhandahåller 300 000 m3 från Spillingsdammen per år.
Vattnet i Spillingsdammen utgörs av en blandning av tillströmmande grundvatten samt tillskott
av länshållningsvatten från File hajdar i den mån det krävs. Ett nytt komplett vattenverk byggs
eftersom det inte finns någon befintlig reningsprocess idag som kan hantera vattnet.
Förutsättningen är att Region Gotland driver och ansvarar för vattenverket och produktionen.
Alternativ 4 bygger på att en reservoar byggs som används för att fylla på grundvatten under 8
månader då det finns mycket vatten i grundvattenmagasinet, vilket sedan används under de 4
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sommarmånaderna då det råder vattenbrist. Reservoaren utgör en kompensationsåtgärd för den
prognostiserade försvagningen i kapaciteten i kommunens uttagsområde i Slite. Åtgärden
kommer dock inte kunna erbjuda 300 000 m3 per år, vilket i så fall skulle kräva en mycket stor
reservoarvolym, utan begränsas till en volym på 10 000 – 20 000 m3.
För alternativ 1-3 gäller att åtgärder måste göras för att skydda länshållningsvattnet från
föroreningsrisker i samband med verksamheten i täkten såsom t.ex. sprängning, grävning,
lastning och transport. Vidare planeras för ett tidig-varning system med t.ex. alarmrutiner för
incidenter och kvalitetsmätningar på vattnet.
I jämförselanalysen framstår alla alternativen som möjliga men vissa är behäftade med
frågetecken.
Alternativet med Tingstäde träsk (1) kan ge ett bidrag till vattenförsörjningen på Gotland och
även till Slite men då måste en överföringsledning byggas från Tingstäde vattenverk. Det finns
också frågetecken om möjligheterna att lagra vattnet i Tingstäde träsk, vilket är en
förutsättning för att vattnet ska komma till nytta. Infiltrationsalternativet (2) är tilltalande,
särskilt med tanke på att kompensationen sker direkt i grundvattenmagasinet, men är behäftat
med frågetecken om hur infiltrationen fungerar i just Slite och var den kan ske. Alternativet (4)
att bygga en reservoar ger begränsad kapacitet och är egentligen ingen förstärkande åtgärd som
de övriga alternativen.
Det alternativ (3) som framstår som mest robust i nuläget är att leda länshållningsvatten från
täkten i File hajdar till Spillingsdammen där uttag till en nytt vattenverk görs för produktion av
dricksvatten.
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Uppdrag
Syftet med detta uppdrag har varit att utreda alternativ för nyttiggörande av
länshållningsvattnet från täkten på File hajdar. Målsättningen har varit att metoden ska kunna
förstärka dricksvattenförsörjningen på Gotland.

Bakgrund
Cementa driver en cementfabrik i Slite på Gotland och söker tillstånd till fortsatt verksamhet
främst i täkten på File hajdar. Förutom att Cementa AB vill att den egna verksamheten ska
vara så hållbar som möjligt står Gotland inför utmaningar med vattenbrist som uppstår
framförallt under sommaren.
Region Gotlands tekniska nämnd gav år 2015 tekniska förvaltningen på Region Gotland i
uppdrag att utreda möjligheter att säkra vattentillgången vid regionens vattentäkter genom
anläggande av våtmarker. Studien1 identifierade bland annat Slite-File hajdar och Tingstäde
som områden med hög potential för grundvattenförstärkande åtgärder.
Utgångspunkten för Cementa är att kompenserar för en eventuell försvagning i Slites
grundvattenmagasin till följd av den sökta verksamheten. För att bibehålla produktionen i
grundvattentäkten vid sökt verksamhet måste vattennivåerna i brunnarna avsänkas ytterligare.
För att bibehålla vattennivåerna i brunnarna måste produktionen minskas med ca 8150 m3
under sommarhalvåret. Utöver kompensationen för den eventuella försvagningen så har
Cementa utrett möjligheter för att förstärka dricksvattenförsörjningen på Gotland. Följande
förslag baseras således på en kapacitet på 300 000 m3/år, vilket kommer från en preliminär
bedömning Region Gotland gjort om behoven framöver i Slite med omnejd.
Studien har genomförts med följande förutsättningar:






Region Gotland kommer att ansvarar för drift av eventuella vattenverk och av
dricksvattenproduktionen.
Tillstånd för konstruktion av vattenverk eller vattendom för uttag ur Spillingsdammen
beaktas inte i denna utredning.
Vattenkvaliteten i Spillingsdammen utan Spillingsån, och med/utan tillskott av
länshållningsvatten från täkten på File hajdar, är okänd eftersom dammen inte ännu
modifierats för denna funktion. Vattenkvaliteten i Spillingsdammen antas dock bli
bättre än länshållningsvattnet i täkten på File hajdar eftersom det i dammen sker en
uppblandning med in-läckande naturligt grundvatten.
Alternativen är konservativt utvecklade eftersom mätningar av vattenkvaliteten i
täkten på File hajdar är begränsade i tid, rum och omfattning, och okänd i
Spillingsdammen . För optimering av alternativen krävs fördjupade undersökningar.

Objekt och underlag
Slite ligger på Gotland ca 3 mil öster om Visby. Kalksten bryts i Västra brottet och i File
hajdar-täkten. För en mer detaljerad beskrivning av Cementas verksamhet i området hänvisas
läsaren till miljökonsekvensbeskrivningen.

1

Våtmarker och grundvattenbildning – om möjligheten till ökad kapacitet vid grundvattentäkter på Gotland.
SGU. SGU-Rapport 2017:01.
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Information har tillhandahållits av Cementa AB i Slite och Region Gotland för att bestämma
förutsättningarna. Vattenkvalitet har systematiserats och analyserats utifrån Svenskt Vattens
råd och riktlinjer för råvatten och Livsmedelsverkets föreskrifter. Problemämnen och
utmaningar har identifierats utifrån analysen, vilka därefter utgjort grunden till val och
utveckling av alternativ. Ett platsbesök genomfördes 2017-04-25.

Figur 1. Översiktkarta över Cementas verksamhet i Slite
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File hajdar-täkten
Beskrivning
Täkten på File hajdar är belägen några kilometer väster om Slite (Figur 1). Täkten
karaktäriseras av lodrätta kalkstensväggar mellan 13-30 m. Diken är grävda i täkten (Figur 2)
för att leda in-läckande grund- och ytvatten, även benämnt länshållningsvatten, till två
pumpstationerna som pumpar ut länsvattnet från täkten.

Figur 2. Täktens östliga vägg i File hajdar-täkten och ett dike som leder vatten söderut i täkten
till pumpstation.

Geologi och hydrogeologi
Berggrunden2 på Gotland består av sedimentära bergarter som huvudsakligen är kalksten med
hög kalciumkarbonathalt som ligger på märgelsten. Överliggande lager med lösa massor är i
regel mycket tunt.

Figur 3. Principskiss geologi File hajdar och Västra brottet. Profilen ligger i rak-öst-västlig
riktning mot Östersjön till höger i blå färg. (Golder, 2017, Hydrogeologiska
fältundersökningar på File hajdar).

2

Golder, 2017, Hydrogeologiska fältundersökningar på File hajdar
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Grundvattenflödet i kalkstenslagret är till största delen koncentrerat till horisontella lager som
förekommer både i kalkstenen och i den underlagrande märgelstenen (Figur 4). De
mellanliggande lagren är tätare och det vertikala flödet sker framförallt i vertikala sprickor.

Figur 4. Illustration av de fem identifierade djupa vattenförande lagerna A-E. Profilen ligger i
rak-öst-västlig riktning mot Östersjön till höger i blå färg. Det röda strecket ”Brunnar”
illustrerar läget för regionens uttagsbrunnar. (Golder, 2017, Hydrogeologiska
fältundersökningar på File hajdar).
Undersökningar har visat att grundvattennivåerna är höga under höst, vinter och tidig vår samt
låga sommartid. In-läckaget in till täkten på File hajdar följer också detta mönster då
pumpningen avtar dramatiskt under sommaren (se t.ex. Figur 5).

Inläckande mängder i File hajdar-täkten
Golder3 har genom en systemanalys och numerisk grundvattenmodellering utvärderat hur
grundvattensituationen i det studerade området påverkas av den planerade verksamheten.
Inflöde till File hajdar-täkten har för Scenario 2021 beräknas till 527 000 m3/år, varav 72% är
grundvatten. En ökning i jämförelse med Scenario 2016 med 57 000 m3 vilket motsvarar 12%.

3

Grundvattenmodell Cementa Slite, Golder Associates, Juli 2017.
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Tabell 1. Beräkning av flöden i File hajdar-täkten för scenariot 20214och andel grundvatten.

Månad
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4

NettoNed. GrundVatt.
m3/mån
m3/mån
9 680
33 877
7 920
24 859
7 040
14 298
6 160
11 429
5 280
9 259
6 160
12 574
9 680
19 947
14 080
43 853
19 360
56 984
24 640
57 345
21 120
52 641
15 840
43 427
9 680
33 877
7 920
24 859
146 960
380 495

Totalt
43 557
32 779
21 338
17 589
14 539
18 734
29 627
57 933
76 344
81 985
73 761
59 267
43 557
32 779
527 455

% Grv.

75.8
67.0
65.0
63.7
67.1
67.3
75.7
74.6
69.9
71.4
73.3
77.8
72.1

Figur 5. Illustration av flöden i File hajdar-täkten för scenariot 20215och andel grundvatten.
Utökningen av File hajdar-täkten får till följd att inflödet till täkten ökar. Beräknat inflöde till
File hajdar-täkten blir 718 000 m3/år, varav 80% är grundvatten. En ökning i jämförelse med
Scenario 2021 med 191 000 m3 vilket motsvarar 36%.

4
5

Grundvattenmodell Cementa Slite, Golder Associates, Juli 2017, ver 7.
Grundvattenmodell Cementa Slite, Golder Associates, Juli 2017, ver 7.
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Tabell 2. Beräkning av flöden i File hajdar-täkten för scenariot 2041D6och andel grundvatten.

Månad
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4

NettoNed. GrundVatt.
m3/mån
m3/mån
9 680
49 033
7 920
35 963
7 040
22 537
6 160
17 099
5 280
14 339
6 160
19 201
9 680
31 385
14 080
60 712
19 360
88 298
24 640
89 176
21 120
79 672
15 840
63 874
9 680
49 033
7 920
35 963
146 960
571 288

Totalt
58 713
43 883
29 577
23 259
19 619
25 361
41 065
74 792
107 658
113 816
100 792
79 714
58 713
43 883
718 248

% Grv.

82.0
76.2
73.5
73.1
75.7
76.4
81.2
82.0
78.4
79.0
80.1
83.5
79.5

Figur 6. Illustration av flöden i täkten i File hajdar-täkten för scenariot 2041D7 och andel
grundvatten.

Vattenkvalitet
I Bilaga 1 redovisas statistiken över vattenkvaliteten i länshållningsvattnet från provtagningar i
pumpstationen i File hajdar-täkten mellan 1997-07-29 och 2017-04-10.

6
7

Grundvattenmodell Cementa Slite, Golder Associates, Juli 2017, ver 7.
Grundvattenmodell Cementa Slite, Golder Associates, Juli 2017, ver 7.
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I jämförelse med Livsmedelsverkets gräns- och riktvärden för dricksvatten (SLV2001:30) så
överskrider eller närmar sig följande ämnen gränsvärdena:









Sjukdomsalstrande mikroorganismer
Partiklar
Organiskt material
Kalcium
Sulfat
Magnesium som ligger nära gränsvärde
Järn som ligger nära gränsvärde
Ammonium och nitrat som emellanåt uppvisar höga värden

Enligt Svenskt Vattens riktlinjer för råvatten har länshållningsvattnet i File hajdar-täkten en
relativt god kvalitet med undantag för kalcium, sulfat och kväveföreningarna. Kalcium härrör
från kalcium i bergarterna, sulfaten troligen från oxidation av pyrit och kväveföreningarna
möjligen från verksamhetens sprängningar i täkten. Indikationen är att påverkan av miljögifter
är liten då det inte har detekterats några miljögifter i de enstaka provtagningar som gjorts (Se
Bilaga 5).
Under sommarmånaderna är tillflödet av länshållningsvattnet litet och kan mer eller mindre stå
stilla i täkten under längre perioder, vilket gynnar tillväxt av bakterier, alger och mikrosvamp
och vattnet är då således mycket olämpligt som råvatten för dricksvatten under sommaren.
Med principen att länshållningsvattnet under maj till och med juli inte ska användas för
dricksvattenproduktion, faller 50 000 m3 bort år 2021 och 70 000 m3 bort år 2041 under
sommaren som leds till Östersjön. För scenariot år 2041 innebär det att ca 648 000 m3/år finns
att tillgå som råvatten för dricksvattenproduktion, vilket motsvarar ca 65% av vad Region
Gotland tar ut varje år för dricksvattenproduktion i Tingstäde vattenverk.

Reningsprocess
Det finns idag ingen reningsprocess i File hajdar-täkten mer en intermittent sedimentation när
flödena är låga i diken och dammar. Vattnet pumpas ut ur täkten i två pumpstationer till
intilliggande vattendrag.

Figur 7. Pumpstation i File hajdar-täkten 2017-04-25.
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Tingstäde träsk
Beskrivning
Tingstäde träsk är en mycket grund sjö som ligger ca 4 km väst om File hajdar-täkten och
44,01 m över havet. Den har en yta på 4,68 km2, ett medeldjup på 0,7 m med ett maxdjup på
1,7 m, och en volym på 3,24 miljoner m3. Tingstäde träsk tillhör Södra Östersjön
vattendistrikt8.

Figur 8. Bild över Tingstäde träsk taget från Googlemaps 2017-07-11.

Vattenbalans
Vattenbalansen för Tingstäde träsk har beräknats med grundvattenmodell9 för Tingstäde träsk
och inkluderar nettonederbörden, ytvattenflöden, grundvattenflöden och uttaget från
vattentäkten. Resultatet blev att:




Simuleringen producerar ett totalt nettoinflöde som är 2 650 000 m3/år.
Simuleringen producerar ett totalt nettoutflöde som är 1 000 000 m3/år.
Simuleringen producerar en total nettobalans med ett överskott på 1 650 000 m3/år.

Det är överskottet i den totala balansen som bildar flöden i bäcken som avvattnar sjön och ca
1 000 000 m3/år som Region Gotland tar som råvatten till dricksvattenproduktion. Den årliga
variationen för vattenbalansen framgår av Figur 9.

8
9

http://vattenweb.smhi.se/svarwebb/
Grundvattenmodell Cementa Slite, Golder Associates, Juli 2017, ver 7.

RISE Research Institutes of Sweden AB

RAPPORT

Datum

Beteckning

Sida

2017-12-13

7P07794

14 (44)

Figur 9. Beräknad vattenbalans för Tingstäde träsk för ett normalår. Vattenbalansen för
Tingstäde träsk inkluderar nettonederbörden, ytvattenflöden och grundvattenflöden
(Grundvattenmodell Cementa Slite, Golder Associates, 2017.). Nettonederbörden i
omgivningen är ett medelvärde för mätningar på platser på Gotland som SMHI genomfört och
som används för att gör modellberäkningarna jämförbara med tidigare undersökningar.

Vattenkvalitet
I Bilaga 2 redovisas statistik och analys över vattenkvaliteten i Tingstäde Träsk under 2016.
Organiskt material (COD), ammonium och nitrit avviker från vad som betraktas som ett
lämpligt råvatten enligt Svenskt Vattens riktlinjer. Höga halter av kvävesystemets
komponenter liksom av fosfat och kaliumjoner kan indikera påverkan från endera jordbruket
eller avloppsvatten10.

Kommunens grundvattentäkt i Slite
Beskrivning
Kommunens grundvattentäkt ligger vid Dyhagen mellan Västra brottet och File hajdar-täkten.
Vattentäkten utgörs av 7 bergborrade produktionsbrunnar placerade i en nord-sydlig linje med
ett inbördes avstånd på mellan 150 – 500 meter.

10

Råvattenkontroll – Krav på råvattenkvalitet. Svenskt vatten 2008-12-08.

RISE Research Institutes of Sweden AB

RAPPORT

Datum

Beteckning

Sida

2017-12-13

7P07794

15 (44)

Brunnarna ligger inom en äldre strandzon med hög transmissivitet (stor vattenförande
förmåga) och som på ytan består av strandgrus. Zonen sträcker sig från SSV mot NNO längs
foten av höjdområdet på File hajdar i väster. Zonens bredd har tidigare uppskattats till 550
meter och dess utsträckning i längdled har genom tidigare studier/provpumpningar11 visat sig
vara minst 2 km men kan vara betydligt längre, upp emot 6 km.
Brunnarna är mellan 39 och 57 meter djupa. Nivåerna i brunnarna har under perioden 1998 –
2008 i medeltal legat mellan + 9 och + 11 med undantag för B 74 där nivån är något lägre.
Vattendom12 medger ett uttag på 220 000 m3 per år vilket motsvarar cirka 7 L/s. Temporärt
under enskilt dygn får uttaget uppgå till 10,4 L/s (900 m3/d). Utöver Slite tätort är bl.a.
Othemars, Spillings, Österby, Närs och Mojner anslutna.

Vattenkvalitet
I Bilaga 3 redovisas statistik och analys över vattenkvaliteten på råvatten från uttagsbrunnar
mellan 2015-02-16 och 2016-08-01. Råvattenkvaliteten är god och möter Livesmedelsverkets
krav på dricksvatten. Vattnet är hårt med en kalciumhalt på ca 75 mg/l och en magnesiumhalt
på ca 17 mg/l. Sulfathalten ligger på ca 26 mg/l, vilket är mycket lägre än länshållningsvattnet
i File hajdar, och järn och mangan ligger väl under gränsvärdena.
I Tabell 3 redovisas statistik över dricksvattenkvaliteten från Slites vattenverk i Othem. Vattnet
är att betrakta som mycket bra ur dricksvattensynpunkt. Ur teknisk synpunkt är kalciumhalten
hög och ger troligen kalkutfällningar i hushållen i tekniska installationer med varmt vatten.
Magnesiumhalten är förhöjd, men ligger inte över gränsvärdet. Värt att notera är att det i
studier observerats en positiv verkan av ett hårt vatten på hjärt- och kärlstatusen hos
abonnenterna, vilket med rådande kunskap anses beror på magnesium.
Tabell 3. Statistik över distribuerat dricksvatten från Slites vattenverk 2016.
Median

Max

Antal

°C

9,6

10,4

8

E.coli

cfu/100ml

<1

<1

8

Koliforma bakterier 35°C

cfu/100ml

<1

<1

8

cfu/ml

<1

5

8

mg/l

310

310

2

mg Pt/l

5

5

2

Hårdhet tyska grader

°dH

14,9

15,2

2

Totalhårdhet (Ca)

mg/l

106

108

2

Konduktivitet 25°C

mS/m

54

56

2

Ingen

Ingen

2

7,6

7,7

2

Temperatur

Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d
Alkalinitet, HCO3
Färg

Lukt
pH vid 20°C

11

Beskrivning av yt- och grundvattenförhållanden, Bilaga till ansökan om bortledning av yt- och grundvatten
från Cementas två kalkstenstäkter på fastigheten Österby 1:229 i Slite. Golder Associates AB 2009-04-30.
12
Beskrivning av yt- och grundvattenförhållanden, Bilaga till ansökan om bortledning av yt- och grundvatten
från Cementas två kalkstenstäkter på fastigheten Österby 1:229 i Slite. Golder Associates AB 2009-04-30.
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Turbiditet

FNU

0,08

0,09

2

COD-Mn

mg/l

2,3

2,6

2

Ammonium, NH4

mg/l

<0,05

<0,05

2

Ammoniumkväve, NH4-N

mg/l

<0,039

<0,039

2

Nitrit, NO2

mg/l

<0,05

<0,05

2

Nitritkväve, NO2-N

mg/l

<0,017

<0,018

2

Järn, Fe

mg/l

<0,02

<0,02

2

Kalcium, Ca

mg/l

77

77

2

Kalium, K

mg/l

2,3

2,4

2

Magnesium, Mg

mg/l

17,5

19

2

Mangan, Mn

mg/l

<0,02

<0,02

2

Natrium, Na

mg/l

17,5

20

2
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Översiktlig beskrivning av alternativen
De alternativ som i nuläget identifierats och studerats är:
1.
2.
3.
4.

Tillskott och lagring av råvatten i Tingstäde träsk.
Infiltration för uttag i Slite uttagsområde.
Rening av vatten från Spillingsdammen.
Lagring av grundvatten i reservoar under vinterhalvåret för förstärkning under
sommarhalvåret.

Nedan redovisas ett blockschema på de olika alternativen och var ansvarsgränsen antas gå
mellan Cementa AB och Region Gotland (Röd Linje).
Alt. 1
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Figur 10 .Studerade alternativ för nyttiggörande av länshållningsvatten från Cementas täkt på
File hajdar.
Alternativ 1 bygger på iden att leda länshållningsvattnet från File hajdar-täkten till Tingstäde
träsk där det lagras som råvatten till Tingstäde vattenverk. På detta viset kan man lagra
300 000 m3 av råvatten under vinterhalvåret för att användas under sommarhalvåret då det
råder brist på vatten på Gotland. Alternativet skulle också kunna kombineras med infiltration i
Tingstäde trakten, något som SGU identifierat som en möjlighet till förstärkning av
grundvattenbildningen på Gotland.
Alternativ 2 är att leda 300 000 m3/år från File hajdar till infiltration i närområdet för att
förstärka grundvattnet i kommunens grundvattentäkt vid Dyhagen. Detta alternativ går också i
takt med vad SGU identifierat som en möjlighet till förstärkning av grundvattenbildningen på
Gotland. Även om infiltrationen också till viss del renar råvattnet från Spillingsdammen krävs
sannolikt ett nytt vattenverk i Slite.
Alternativ 3 går ut på att 300 000 m3/år av länshållningsvattnet från Spillingsdammen bereds
till dricksvatten. Ett nytt komplett vattenverk byggs eftersom det inte finns någon befintlig
reningsprocess idag som kan hantera vattnet. Förutsättningen är att Region Gotland driver och
ansvarar för vattenverket och produktionen.
Alternativ 4 bygger på att en reservoar byggs som används för att fylla på grundvatten under 8
månader då det finns mycket vatten i grundvattenmagasinet, vilket sedan används under de 4
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sommarmånaderna då det råder vattenbrist. Reservoaren utgör en kompensationsåtgärd för den
prognostiserade försvagningen i kapaciteten i kommunens uttagsområde i. Åtgärden kommer
dock inte kunna erbjuda 300 000 m3 per år, vilket i så fall skulle kräva en mycket stor
reservoarvolym, utan begränsas till en volym på 10 000 – 20 000 m3.
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Alternativ 1 – Tillskott och lagring av råvatten i Tingstäde träsk
Beskrivning
Alternativ 1 bygger på iden att leda 300 000 m3/år länshållningsvatten från File hajdar-täkten
till Tingstäde träsk där det lagras som råvatten till Tingstäde vattenverk. På detta viset lagrar
man upp råvatten under vinterhalvåret som kan användas under sommarhalvåret då det råder
brist på vatten på Gotland.
Cementa AB

Region Gotland

File hajdartäkten

Tingstäde-träsk
(ev. uppvallad)

Tingstäde VV
ev. med extra
process

Figur 11. Blockschema över alternativ 1 där länshållningsvatten från File hajdar-täkten leds
till Tingstäde träsk.
Länshållningsvattnet pumpas från befintliga pumpstationer i ny ledning till Tingstäde träsk. De
ämnen som är mest kritiska är löst kalcium och sulfat. Det är också dessa ämnen som kan
kräva större insatser i en dricksvattenprocess om halterna i sjön stiger över 100 mg/l.

Våtmark

Figur 12. Principiell lösning för alternativ 1: Tillskott och lagring av råvatten till Tingstäde
träsk.
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En våtmark har diskuterats inom projektet som behandlingsmetod innan vattnet får rinna till
Tingstäde träsk. Dock bedöms länshållningsvattnet från täkten ha en sådan god kvalitet att en
våtmark troligen hade försämrat kvaliteten snarare än förbättrat den13.
Alternativ 1 kan således bli en omfattande vattenförstärkande åtgärd i regionen. Nyttan är dock
beroende på om det finns ett årligt underskott i Tingstäde träsk, om vattenkvaliteten försämras
eller förbättras och om vattenförsörjningssystemet har en kapacitet att ta emot en ökad
råvattenmängd. I det fall alternativet kombineras med infiltration i Tingstädetrakten blir
åtgärden även en grundvattenförstärkande åtgärd som går i takt med SGUs rekommendation
till Region Gotland som grundvattenförstärkande åtgärder.

Preliminär dimensionering
Följande värden är preliminära och en fördjupning bör ske i senare skeden när alternativ valts.
Det högsta flödet av länshållningsvatten i täkten år 2041 sker i december (Figur 6) och är
120 000 m3/mån. En del av detta kan och kommer sannolikt att ledas till andra vattendrag
eftersom alternativet begränsas till 300 000 m3/år. Dimensionering av pumpar och ledningar
beror på val av strategi för hur mycket flöde och var avledningen av vatten sker.
Eventuellt (inte undersökts) behöver en viss invallning av sjön ske för att kunna lagra
länshållningsvattnet från File hajdar-täkten. Sjön är reglerad och redan invallad14 men om det
räcker för tänkt flöde från täkten är inte utrett. Enligt samma studie var nivåerna mycket låga
2016, vilket pekar på att det finns utrymme redan nu. Bedömningen är att vattenytan ökar i
höjd med ca 6 cm (=300 000 m3/4 680 000 m2) vid en reglering för att lagra
länshållningsvattnet.
Om det blir aktuellt med ny process i Tingstäde vattenverk pga. hanteringen av
länshållningsvattnet så handlar det troligen främst om att avskilja kalcium och sulfat. Ett
alternativ är rening av länshållningsvattnet innan det leds till Tingstäde träsk, vilket kan krävas
av miljöskäl.

Påverkan på Tingstäde träsks vattenkvalitet
En indikativ blandningsanalys genomfördes för att få en uppfattning om vilken påverkan
länshållningsvattnet har på vattenkvaliteten i Tingstäde träsk. Metoden ger inga exakta värden
på koncentrationen av olika ämnen men ger en fingervisning om de övergripande
förändringarna. Analysen och resultat redovisas i sin helhet i Bilaga 4.
För att få jämförbara koncentrationer beräknas den totala massan av ett ämne i sjön och i
volymen från File hajdar-täkten som sedan fördelas på den totala vattenvolymen:
C (indikativ) = (CT *VT + CF*VF) / (VT + VF)
CT = koncentration av ämne i Tingstäde Träsk år 2016
VT = Tingstäde träsks volym = 3 240 000 m3
CF = koncentration av ämne i länshållningsvatten från File hajdar-täkten
VF = Volym av årsflöde av länshållningsvatten från File hajdar-täkten; 100 000 m3, 300 000
m3, 477 000 m3 (år 2021) och 648 000 m3 (år 2041).

13

Våtmarker och grundvattenbildning – om möjligheten till ökad kapacitet vid grundvattentäkter på Gotland.
SGU. SGU-Rapport 2017:01. Sidan 18.
14
Våtmarker och grundvattenbildning – om möjligheten till ökad kapacitet vid grundvattentäkter på Gotland.
SGU. SGU-Rapport 2017:01. Sidan 34.
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Figur 13. Indikativ påverkan på indikatororganismer i Tingstäde träsk vid introduktion av
länshållningsvatten från File hajdar-täkten utan våtmark.
Resultatet visar att det sannolikt blir en liten förbättring i kvalitet med avseende på
mikroorganismer om länshållningsvattnet från täkten leds direkt till Tingstäde träsk (Figur 13).
Vidare visar resultatet (Figur 14) även att halten organiskt material, uttryckt som CODMn,
troligen sjunker.
Kalciumhalten är redan ganska hög i sjön och med länshållningsvattnet från täkten stiger den
ytterligare. Analysen indikerar dock att halten troligen inte stiger över Livsmedelsverkets
gränsvärde på 100 mg/l. Detsamma gäller sulfat vars halt idag är låg i sjön men stiger vid
introduktionen av länshållningsvattnet. Resultat indikerar dock att halten inte stiger över
Livsmedelsverkets gränsvärde på 100 mg/l och risken för att sulfat behöver avskiljas minskar
med mängden tillskott. Vid ett tillflöde på mindre än 300 000 m3/år bör risken för
överskridande vara ganska liten.
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Figur 14. Indikativ påverkan på parametrar i Tingstäde träsk vid introduktion av
länshållningsvatten från File hajdar-täkten.

Metoder för avskiljning av kalcium och sulfat
I det fall det krävs åtgärder för att avskilja sulfat och kalcium kan detta ske i Tingstäde
vattenverk eller som en förbehandling innan vattnet från File hajdar pumpas till Tingstäde
träsk.
Fördelen med att reningen sker innan vattnet pumpas till Tingstäde träsk är att anläggningen
anpassas till 300 000 m3/år, vilket blir en mindre process än om vattenverkets process, som
hanterar 1 000 000 m3 per år, ska anpassas. Fördelen med att avskiljningen sker i vattenverket
är att det finns process som kan fungera som förbehandling till t.ex. jonbytare och membraner.
Kalcium avskiljs på flera vattenverk i Sverige. Det finns således god erfarenhet av sådana
metoder. Kalcium avskiljs med avhärdning som kan ske med hjälp av avhärdningsfilter med
katjonbytare, membranfilter såsom nanofilter och på kemisk väg genom fällning med kalk eller
lut vid höga pH-värden15.
Erfarenhet i Sverige av att avskilja sulfat är däremot mindre men det finns flera metoder16.
Sulfat kan avskiljas kemiskt, biologiskt och mekaniskt. Behovet att komma ner under 100 mg
sulfat/liter utesluter vissa metoder, t.ex. avskiljningen av sulfat som sker vid avhärdning med
kalk. Nedan redovisas några metoder som kan bli aktuella.

15

Dricksvattenkompendium 2 Grundvatten. Svenskt Vatten. Publikation U7, Oktober 2010.
Mark Reinsel, APEX Engineering.Sulfat Removal Technologies: A Review. Water Online.
GuestColumnJanuary 6, 2015. (www.wateronline.com). Se Bilaga 6.
16
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Kemiskt kan man anlägga en fällning och flockningsanläggning där bariumsalter, vissa
speciella cementbaserade tillsatser eller aluminiumhydroxid användas som fällningskemikalie.
Anläggningen lär då inbegripa:





Inloppstation
Blandningskammare och flockningskammare (totalt 2-6 stycken)
Sedimentering- eller flotationsbassäng med slamhanteringsutrustning
Ev. sandfilter

Intressant är att aluminiumhydroxid är en restprodukt i konventionella vattenverk (slammet
från kemisk fällning), vilket skulle eventuellt kunna erbjuda en positiv hållbarhetslösning med
återanvänt vattenverksslam.
En annan metod skulle kunna vara tillämpningen av jonbytare. Anläggningen skulle då kunna
inbegripa:




Inloppstation
Sandfilter eller trumfilter (förbehandling)
Jonbytare (både anjonisk och katjonisk)

Jonbytaren skulle kunna bytas ut i detta upplägg mot nano membran (s k nanofilter - NF).
Dessa är dock dyra och skapar stora förorenande koncentratflöden (upp emot 40 % av flödet).
Man kan installera sekondära nanofilter som hanterar detta restflöde, och det finns exempel på
tertiära system som renar restflödet ytterligare en gång för att spara vatten. Men det innebär
naturligtvis ökande kostnader.
Det finns biologiska system där bakterier omvandlar sulfat till t.ex. vätesulfid. Vätesulfid är
dock ett ämne man inte vill ha i dricksvatten. Vidare kräver biologiska system att det behövs
relativt stadiga flöden för att bakterierna i processen ska fungera väl, och till och med överleva.
Temperatur är en känslig parameter och tillsatser behövs som kolkälla. Även om biologiska
metoder kan vara tilltalande ur ett miljöperspektiv är en kemisk eller en fysisk metod troligen
att föredra i detta fall för att slippa omfattande driftinsatser. Det finns också svårigheter att
hantera den slutliga vattenkvaliteten, speciellt om in-situ system tillämpas.
Oavsett vilken metod som tillämpas så krävs en omfattande process för att uppnå
avskiljningen. Vid en första anblick är metoderna med kemisk fällning intressanta om
funktionen ska implementeras i eller vid täkten som en förbehandling, eftersom den levererade
produkten inte behöver vara av dricksvattenkvalitet. Om det ska vara en process i ett
vattenverk kan jonbytare och membraner vara bättre val då dessa troligen ger en säkrare och
mer robust slutkvalitet.
Fördjupning i avskiljningsprocess sker i ett senare skede då systemlösning valts.

Risker
Följande risker har identifierats med alternativet:




Ökande halter av sulfat och kalcium i Tingstäde träsk som kanske överskrider
Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten, vilket då kräver utbyggnad av
process i Tingstäde vattenverk eller förbehandling innan avledning till träsket.
Utsläpp i täkten relaterade till verksamheten med avseende på t.ex. dieselolja,
smörjoljor och sprängämnen.
Möjligheten till ytterligare invallning av Tingstäde träsk.
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Positiva effekter för Region Gotland
Följande positiva effekter för Region Gotland har identifierats med alternativet:



Region Gotland får ett rejält tillskott av råvatten till Tingstäde träsk som kan användas
vid vattenbrist under sommarhalvåret, om det går att lagra i träsket.
Förutom kalcium och sulfat bedöms vattenkvalitet förbättras eller inte påverkas i
Tingstäde träsk.

Konsekvenser för Cementa AB
Följande konsekvenser för Cementa AB har identifierats med alternativet:





Överföringsledningar måste byggas.
Tillstånd för avledning till Tingstäde träsk måste sökas.
För- eller efterrening för kalcium och sulfat kan behöva byggas. En förreningsanläggning kan behöva drivas av Cementa.
Risk för utsläpp relaterade till verksamheten (t.ex. dieselolja, smörjoljor och
sprängämnen) måste begränsas och kontrolleras. Även ett tidig-varning system för
upptäckt av incidenter är tänkt att implementeras.
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Alternativ 2 – Konstgjord infiltration för uttag i Slites
uttagsområde
1
Beskrivning
Alternativ 2 bygger på att länshållningsvattnet infiltreras med konstgjord infiltration för att
förstärka grundvattnet i kommunens grundvattentäkt vid Dyhagen. SGU17 har undersökt
området i Slite-File hajdar och pekar på att det finns goda förutsättningar för att öka
2
grundvattenbildningen i dalgången som dels rymmer något mäktigare jordlager och dels
sammanfaller med en zon med ökad infiltrationskapacitet i berg.

”Krosszonen” och placering av infiltrationsområden
Området, även benämnd krosszonen, bedöms enlig SGU sträcka sig i nordsydlig riktning från
Ytings i norr till Laxaren i söder. Golder18 har utifrån olika informationskällor, däribland
SGUs studier, uppskattat krosszonens utbredning i sin grundvattenmodell. Med hjälp av
hydrauliska data har man arbetat ”baklänges” och därmed kunnat ge form åt en hypotetisk
krosszon. Figur 15 är ett utdrag ur modellen som illustrerar områdets utbredning. Denna
utbredning antas för analys som förs i denna rapport.

Figur 15. Krosszonens horisontala utbredning, som den är uppskattas i Golders
grundvattenmodell19, framgår av figuren i orange ovan. Produktionsbrunnarna ligger inom
detta område. För syftet med denna studie har hypotetiska områden för anläggande av
infiltrationsbassänger markerats ut med gula cirklar i figuren.

17

Våtmarker och grundvattenbildning – om möjligheten till ökad kapacitet vid grundvattentäkter på Gotland.
SGU. SGU-Rapport 2017:01. Sidan 31
18
Grundvattenmodell Cementa Slite, Golder Associates, Juli 2017, ver 7.
19
Grundvattenmodell Cementa Slite, Golder Associates, Juli 2017, ver 7.
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I Figur 15 har även förslag på infiltrationsområden markerats ut med gula cirklar.




Område 1 ligger rätt i grundvattenföringssynpunkt och uppströms brunnarna.
Område 2 har varit aktuell som förslag i revkalkstenen. Bedömningen är dock att
uppehållstiden blir mycket kort.
Område 3 kan vara ett alternativ men ligger nedströms uttagsbrunnarna.

Konstgjord infiltration
Konstgjord infiltration kan göras på många olika sätt. Syftet med vissa metoder, t.ex.
omledning av diken, dammar i naturen, meandrande vattendrag, syftar till att efterlikna naturen
så mycket som möjligt och är svåra att kontrollera. Konstgjord infiltration är generellt svår att
styra och det är svårt att förutse resultatet. Man får helt enkelt testa under längre tid och skala
upp allt eftersom.
Men det finns metoder som är lite mer kontrollerbara (med styrning av flöde och
förbehandling) även om dessa också kräver försök och succesiv uppskalning. Ett sätt är att
infiltrera via brunnar till de djup som har permeabilitet och kapacitet att kunna ta emot vattnet.
Det är då viktigt att vattenkvaliteten är god eftersom vattnet når direkt ner i grundvattnet utan
någon förbehandling. En annan metod är bassängsinfiltration där man pumpar eller leder
ytvatten till en bassäng med permeabel (genomtränglig) botten format som en sandbädd. I
sandbädden sker rening av olika slag.
Bassängsinfiltration, som förslås som alternativet i detta fall eftersom länshållningsvattnet är
ett ytvatten, avskiljer organiskt material och mikroorganismer. Dock är det svårt att kvantifiera
hur mycket i förväg eftersom avskiljningen sker både i sandbädden och i marken/berget. Vissa
anläggningar i kvartära geologier (sand/grus) kan åstadkomma 60-80% avskiljning av CODMn.
Men andra anläggningar kan ha mycket lägre effektivitet. Med tanke på att det är berg som
dominerar i området är avskiljningen av ämnen i sprickorna troligen begränsad.
För infiltration i område 2, som varit ett förslag, blir uppehållstiden mycket kort till
uttagsbrunnarna. Det kan handla om någon dag. Eftersom länshållningsvattnet är
mikrobiologiskt påverkat måste en avskiljning av mikroorganismer ske för att det ska vara
lämpligt att infiltrera vattnet. Konstgjord infiltration <14 dagar räknas som en mikrobiologisk
barriär men effektiviteten är beroende av många parametrar, däriband uppehållstiden, som är
svåra att styra.
Det betyder att det inte går att förlita sig på att en tillräckligt bra mikrobiologisk barriär och
avskiljning av organiskt material uppnås och Slites vattenverk kommer att behöva
uppdgraderas med minst en mikrobiologisk barriär, t.ex. UV, och process för avskiljning av
organiskt material (t.ex. kemisk fällning eller nanofilter).Vidare är det svårt att förutse
påverkan på kalcium, sulfat och magnesium i infiltrationen, och dessa ämnen kommer troligen
också behöva hanteras i vattenverket.

Problemställning
Följande utmaningar gäller för alternativet:




Länshållningsvattnet från täkten är ett ytvatten och måste antingen renas innan
och/eller efter infiltrationen.
Avskiljningen i marken är okänd - geologin karaktäriseras av sprickor och därmed risk
för snabba transporter till uttagsområdet.
Det är svårt att lokalisera infiltrationsområden då det inte finns tillräckligt med
information om lämpliga områden för vertikal transport av vatten.
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Metoden kräver försök och succesiv uppskalning för att kunna följa påverkan på
grundvattnet.

Vattenbehandling
Den principiella processen illustreras i Figur 16. Val av process och dimensionering är
preliminär och en verifiering måste ske i senare skeden när alternativ valts.
Länshållningsvattnet leds först till en avlång damm med en yta på ca 200 m2 och ett djup på
minst 3 m för sedimentering innan infiltrationsbassängerna för att minska på belastningen av
partiklar, vilket ger en längre driftperiod innan bassängerna måste rensas.
Spillingsdammen skulle också kunna användas som damm. Det kräver dock längre
ledningssträckor än i fallet med en ny damm. Länshållningsvattnet pumpas i ett sådant fall
först från File hajdar-täkten till Spillingsdammen och sedan från Spillingsdammen till
infiltrationsområdet. Fördelen med att använda Spillingsdammen är att den har en stor volym
och tillåter inblandning av naturligt in-läckande grundvatten, vilket sannolikt förbättrar
vattenkvaliteten innan infiltration.
Därefter leds vattnet till ca 2000 m2 infiltrationsyta i bassänger med en filterbädd med öppen
botten mot underliggande marklager. I filterbädden avskiljs mikroorganismer och organiskt
material men även oxidation av järn förväntas uppstå som sedan fälls ut som partiklar och
fastnar i bädden. Däremot förväntas inte sulfat och kalcium avskiljas nämnvärt.
Bassängerna kan grävas/sprängas ur befintligt material eller byggas ovanpå marken med
jordvallar eller betong. Om permeabiliteten i berget är dåligt finns det alternativet att göra
infiltrationsbassängerna så att de är täta i botten, och installera infiltrationsbrunnar som för ner
filtratet till permeabla lager i grundvattenmagasinet.

Täkten

Damm

Infiltrationsbassänger

Slites vattenverk
Kompletteras med process för
avskiljning av kritiska ämnen

Grundvattenmagasin

Figur 16 . Blockschema över alternativ 2 där länshållningsvatten från File hajdar-täkten leds
till ett infiltrationsområde som anläggs i krosszonen vid Dyhagen.
Vattnets transport i marken styrs av materialets beskaffenhet och den hydrauliska profilen. Det
naturliga grundvattnet blandar sig med det infiltrerade vattnet och en jämviktsbalans inställer
sig med tiden. Mikroorganismer kommer även fortsättningsvis att avdödas och organiskt
material kommer att förbrukas av mikroorganismer i grundvattenmagasinet. Därtill sker en
utspädning.
Grundvattenkvaliteten kommer sannolikt att vara av fortsatt god kvalitet men i och med att
uppehållstiden under marktransporten befaras bli kort måste troligen ytterligare
mikrobiologiska barriärer installeras i vattenverket. Det är också mycket troligt att halterna av
både kalcium och sulfat ökar och måste sänkas.

RISE Research Institutes of Sweden AB

RAPPORT

Datum

Beteckning

Sida

2017-12-13

7P07794

28 (44)

Magnesium är högre i länshållningsvattnet från täkten och ligger på livsmedelsverkets
gränsvärde för dricksvatten. Halterna är lägre i grundvattnet i Slite. Det finns således
förutsättningar för att magnesiumhalten stiger något i grundvattnet men bedömningen är att
halterna i upptaget grundvatten inte överskrider gränsvärdet.

Metoder för avskiljning av kalcium och sulfat
I det fall det krävs åtgärder i vattenverket finns det metoder som avskiljer kalcium och sulfat.
Se tidigare kapitel om ”Metoder för avskiljning av kalcium och sulfat” ovan för beskrivning.
Fördjupning i avskiljningsprocess sker i ett senare skede då systemlösning valts.

Risker
Följande risker har identifierats med alternativet:





Det kan vara svårt att hitta områden lämpliga för infiltration.
Sulfat- och kalciumhalterna i grundvattnet kan mycket väl överskrida
Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten, vilket då kräver utbyggnad av
process i Slite vattenverk och/eller förbehandling innan infiltration.
Halten organiskt material kan eventuellt öka i grundvattnet, vilket då kräver process i
vattenverket eller förbehandling innan infiltration.
Utsläpp i täkten relaterade till verksamheten med avseende på t.ex. dieselolja,
smörjoljor och sprängämnen.

Positiva effekter för Region Gotland
Följande positiva effekter för Region Gotland har identifierats med alternativet:


Länshållningsvattnet från File hajdar används för att förstärka grundvattenbildningen,
vilket är ett mål för Region Gotland.

Konsekvenser för Cementa AB
Följande konsekvenser för Cementa AB har identifierats med alternativet:





Överföringsledningar måste byggas.
Områden för damm, eventuell förbehandling och infiltration ska identifieras, utförligt
testas och upphandlas.
Ett avancerat vattenverk måste byggas.
Risk för utsläpp relaterade till verksamheten (t.ex. dieselolja, smörjoljor och
sprängämnen) måste begränsas och kontrolleras. Även ett tidig-varning system för
upptäckt av incidenter är tänkt att implementeras.
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Alternativ 3– Rening av vatten från Spillingsdammen
Beskrivning
Alternativen går ut på att Cementa tillhandahåller 300 000 m3 från Spillingsdammen per år.
Vattnet i Spillingsdammen utgörs av en blandning av tillströmmande grundvatten samt tillskott
av länshållningsvatten från File hajdar i den mån det krävs. Ett nytt komplett vattenverk byggs
eftersom det inte finns någon befintlig reningsprocess idag som kan hantera vattnet. Då
mängden tillströmmande grundvatten till Spillingsdammen inte är känd så är följande
alternativ beräknat med ett antagande att råvattnet består av 100 % länshållningsvatten från
File hajdar-täkten.

Figur 17. Schematisk illustration över alternativ 3. Länshållningsvatten pumpas från täkten till
Spillingsdammen (röd pil). Råvatten lagras i Spillingsdammen och ett nytt vattenverk i Slite tar
efter behov råvatten från Spillingsdammen..

Vattenbehandling
Nedanstående val av process och dimensionering är ett första utkast. Mer detaljerad
dimensionering sker i ett nästa skede om alternativet går vidare.
Ytvattendragen som idag fyller på Spillingsdammen kopplas bort. Istället används dammen
som utjämnings- och lagringsdamm för länshållningsvattnet från File hajdar-täkten, i den mån
det krävs. I dammen förväntas en viss sedimentation av grövre partiklar uppnås. Notera att
vattnet i denna damm ska betraktas som ett ytvatten och inte som ett grundvatten.
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Täkten
Spillingsdammen

Långsamfilter
Nanofilter
och/eller IX

UV-behandling

Natriumhypoklorit

Figur 18. Blockschema över alternativ 3 där tillrinnande grundvatten och länshållningsvattnet
från File hajdar-täkten renas till ett dricksvatten.
Därefter led vattnet till långsamfilter. I filterbädden avskiljs mikroorganismer och organiskt
material och där förväntas även ske oxidation av järn som fälls ut som partiklar och fastnar i
filterbädden. Långsamfiltrena är viktiga som förbehandling innan nanofilter och/eller
jonbytare. Behandlingen förväntas dock inte påverka sulfat och kalcium.
Bassängerna kan grävas/sprängas ur befintligt material eller byggas ovanpå marken med
jordvallar och/eller betong. Botten tätas och förses med en 1 m djup filtersandbädd med
långsamfiltersand och ett dräneringssystem som leder filtratet till nästa beredningssteg.
Under sommaren kan länshållningsvattnet från File hajdar-täkten hålla dålig kvalitet och
kommer därför inte under denna period att användas som råvatten. För att avskilja magnesium,
sulfat och kalcium kan nanofilter-membran (NF) tillämpas. Optimering sker utifrån sulfat som
kräver mest avskiljning. Allt vatten behandlas inte med NF men eftersom sulfat är så högt
bedöms 2/3 av flödet kräva behandling, d.v.s. upp till ca 550 m3/dygn, för att komma ner under
100 mg/l. Resterande flöde leds förbi nanofiltrena för att bidra med salter i det färdiga vattnet.
Kvävekomponenterna i länshållningsvattnet ligger över livsmedelsverkets gränsvärden för ett
dricksvatten. Det är troligt att dessa halter sjunker i Spillingsdammen där det även samlar inläckande lokalt grundvatten i en stor volym. Om halterna ändå är för höga avskiljs de med t.ex.
jonbytare om NF inte har tillräcklig effekt.
Nanofiltrering kommer att optimeras utifrån sulfatavskiljningen men övriga ämnen, såsom
magnesium och kalcium, förväntas ändå avskiljas tillräckligt långt. Om inte det går kan även
magnesium och kalcium behöva avskiljas vidare med jonbytare.
För att säkra den mikrobiologiska säkerheten mot patogena mikroorganismer är bedömningen
att det krävs minst 3 mikrobiologiska barriärer. Antalet måste fastställas efter att
Spillingsdammens funktion ändrats och vattenkvaliteten kan mätas. Rådande bedömning har
gjorts utifrån den vattenkvalitet som uppmätts i länshållningsvattnet och den verksamhet som
pågår i bergstäkten.
Långsamfilter är en mikrobiologisk barriär. Även NF är en mikrobiologisk barriär men
eftersom en del av vattnet leds förbi för att bibehålla en salthalt i vattnet kan den endast
betraktas som en förbättrande åtgärd och inte en mikrobiologisk barriär.
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Därför behöver allt vatten UV-behandlas och därefter klorineras med natriumhypoklorit. Det
är rekommenderat att genomföra en Mikrobiologisk Risk Analys (MRA) i det fall alternativet
väljs för att verifiera antalet mikrobiologiska barriärer.
Ett helt nytt vattenverk krävs för att åstadkomma tillfredsställande reningsgrad.
Risker
Följande risker har identifierats med alternativet:



Ökande halter av sulfat och kalcium som kanske överskrider Livsmedelsverkets
gränsvärden för dricksvatten, vilket då kräver utbyggnad av process i vattenverk.
Utsläpp i täkten relaterade till verksamheten med avseende på t.ex. dieselolja,
smörjoljor och sprängämnen.

Positiva effekter för Region Gotland
Följande positiva effekter för region Gotland har identifierats med alternativet:



Kompensation för den försvagade kapaciteten i grundvattenmagasinet pga. Cementas
planerade verksamhet.
Region Gotland har tillgång till ett extra tillskott av dricksvatten som kan användas för
att förstärka delar av vattenförsörjningssystemet.

Konsekvenser för Cementa AB
Följande konsekvenser för Cementa AB har identifierats med alternativet:





Ytvattentillrinningen till Spillingsdammen måste kopplas bort
Överföringsledningar måste byggas
Ett avancerat vattenverk måste byggas.
Risk för utsläpp relaterade till verksamheten (t.ex. dieselolja, smörjoljor och
sprängämnen) måste begränsas och kontrolleras. Även ett tidig-varning system för
upptäckt av incidenter är tänkt att implementeras.
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Alternativ 4 – Lagring av grundvatten i reservoar under
vinterhalvåret som förstärkning under sommarhalvåret
Beskrivning
Alternativ 4 bygger på att en reservoar byggs som används för att fylla på grundvatten under
de 8 månader då det finns mycket vatten i grundvattenmagasinet, vilket sedan används under
de 4 sommarmånaderna då det råder vattenbrist. Reservoaren utgör en kompensationsåtgärd
för den prognostiserade försvagningen i kapaciteten i kommunens uttagsområde i Slite.
Åtgärden kommer dock inte kunna erbjuda 300 000 m3 per år, vilket i så fall skulle kräva en
mycket stor reservoarvolym, utan begränsas till en volym på 10 000 – 20 000 m3
Risker
Det finns inga uppenbara risker med alternativet.
Positiva effekter för Region Gotland
Följande positiva effekter för region Gotland har identifierats med alternativet:


Beroende på storleken på reservoar tillhandahålls inte bara en kompensation för den
förlorade kapaciteten i grundvattenmagasinet under sommarmånaderna men också ett
extra tillskott av grundvatten att använda på bästa sätt.

Konsekvenser för Cementa AB
Följande konsekvenser för Cementa AB har identifierats med alternativet:


Bygga en reservoar åt regionen
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Jämförelseanalys
Följande jämförelseanalys syftar till att jämföra de avgörande frågeställningarna som
framkommit i studien för en jämförelse mellan alternativen. Målsättningen är att analysen ska
ge en tydlig bild över vilket alternativ som ska rekommenderas.
Metoden baseras på en matris där alternativen i kolumnerna jämförs med frågeställningarna i
raderna. I de korsande cellerna görs värderingen med en färgskala utifrån hur frågan besvarats
där grönt betyder ett positivt svar, gult ett möjligt positivt svar, orange ett negativt svar och
rött är ett avgörande negativt svar på frågan (ej framkommit i denna analys).
Figur 19. Nedan illustreras ett sammanfattande resultat efter arbete i workshop 5/10 2017
med deltagare från Cementa AB, Ramböll/RISE, Bergab, Golder Associates och Mannheimer
Swartling, samt efterföljande vidareutveckling av Cementa och RISE. Grönt betyder ett
positivt svar, gult ett möjligt positivt svar, orange ett negativt svar och rött är ett avgörande
negativt svar på frågan (ej framkommit i denna analys).
Alternativ
Parameter
1

2

3

4

(Om alternativet går att
genomföra tekniskt och
hydrogeologiskt) - Ger
alternativet
kapacitetskompensation för Slite
uttagsområde?
(Om alternativet går att
genomföra tekniskt och
hydrogeologiskt) - Ger
alternativet
kapacitetskompensation direkt i
grundvattenmagasinet?
(Om alternativet går att
genomföra tekniskt och
hydrogeologiskt) - Kan
alternativet bidra med användbart
vatten utöver
kapacitetskompensationen?
Finns det stora osäkerheter med
genomförandet av alternativet?

1
Tingstäde träsk

2
Infiltration

3
Vattenverk

4
Reservoar

Om Region Gotland
bygger en
överföringsledning
från Tingstäde
vattenverk till Slite

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

300 000 m3/år

300 000 m3/år

300 000 m3/år

20 000 m3/år

Det finns
frågetecken kring de
teknisk möjlighet att
lagra vatten

Det finns stora
frågetecken kring de
hydrogeologiska
förutsättningarna för
transport och lagring

Nej. Det finns
teknik att tillämpa

Nej. Det finns
teknik att tillämpa

Av analysen framstår det som att alla alternativen är möjliga men att vissa är behäftade med
frågetecken.
Alternativ 1 kan ge ett bidrag till vattenförsörjningen på Gotland och även till Slite om en
överföringsledning byggs från Tingstäde vattenverk. Det finns frågetecken om möjligheterna
att lagra vattnet i Tingstäde träsk, vilket är en förutsättning för att vattnet kan komma till nytta.
Infiltrationsalternativet (2) är tilltalande, särskilt med tanke på att kompensationen sker direkt i
grundvattenmagasinet, men det är behäftad med frågetecken om hur infiltrationen fungerar i
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just Slite och var den kan ske. Att bygga en reservoar (4) ger begränsad kapacitet och är
egentligen ingen förstärkande åtgärd som de övriga.
Det alternativ (3) som framstår som mest robust i nuläget är att leda länshållningsvatten från
File hajdar-täkten till Spillingsdammen där uttag till en nytt vattenverk görs för produktion av
dricksvatten.
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Bilaga 1 - Statistik över kvaliteten på länshållningsvatten från
pumpstationerna i File hajdar-täkten mellan 1997-07-29 och 201704-10.

E.coli

cfu/100 ml

<1

<1

2

<500

Koliforma bakterier 35C

cfu/100 ml

26

46

2

<5000

Påvisad

Påvisad

cfu/ml

72

72

1

U

10

100

mg/l

170

230

2

mg Pt/l
410 nm

12

14

2

<100

15

30

dH

26

29

2

mS/m

81

190

13

7,9

8

2

Odlingsbara
mikroorganismer 22C
Alkalinitet, HCO3
Färg
Hårdhet
Konduktivitet
pH
Turbiditet

FNU

5,4

9,6

2

CODMn

mg/l

4,5

7,3

2

Bromat

mg/l

<0,003

<0,004

2

Fluorid

mg/l

0,32

0,33

2

0,0079

0,013

11

Totalfosfor
Fosfat

mg/l

Otjänligt

Tjänligt med
anmärkning
Användare

Riktvärde för ett
lämpligt råvatten
från ytvatten. Fet
stil indikerar
överskridande
rikvärden

Tjänligt med
anmärkning
Vattenverk

Antal

Max

Median

Rött markerar värden som ligger över gränsvärden för otjänligt enligt SLV2001:30, orange är
värden som ligger över gränsvärden för tjänligt med anmärkning antingen efter vattenverket
eller hos användaren och gult är värden som ligger nära ett gränsvärde. U står för ”var
uppmärksam på förändringar”.

Påvisad
10

250
5,5<pH<9

<7,5>9
0,5

<10

10,5

1,5
4
0,01

<1,5

1,5

<0,15

Fosfatfosfor
mg/l

<0,005

<0,005

2

<0,05

Klorid

mg/l

10

150

62

<100

100

Sulfat

mg/l

315

320

2

<100

100

Ammonium

mg/l

0,07

1,55

16

<0,06

0,5

NH4-N

mg/l

0,057

1,2

13

<0,05

Nitrat

mg/l

7,8

23,5

16

<22

NO3-N

mg/l

2

21,9

63

<5

Nitrit

mg/l

0,03

0,05

2

<0,02

Nitrit-N

mg/l

0,0085

0,014

2

<0,005

NO3/50+NO2/0,5

mg/l

<1

<1

2

(PO4-P)
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Aluminium Al

mg/l

0,019

0,019

1

<0,1

Bor B

mg/l

0,46

0,53

2

<1

Järn Fe

mg/l

0,06

0,09

2

<1

Kalcium, Ca

mg/l

120

250

13

<100

Kalium K

mg/l

6,3

6,4

2

<12

Koppar, Cu

mg/l

0,0008

<0,02

13

<0,05

0,2

Magnesium Mg

mg/l

29

30

2

<30

30

Mangan Mn

mg/l

0,005

<0,01

2

<0,3

0,05

Natrium Na

mg/l

18,5

21

2

<100

100
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Bilaga 2 - Statistik över kvaliteten på råvatten 2016 i Tingstäde
träsk

Temperatur

°C

10

24

45

<12

E.coli

cfu/100 ml

1

31

45

<500

Koliforma bakterier
35C

cfu/100 ml

265

2400

46

<5000

Påvisad

Påvisad

cfu/ml

360

1600

45

U

10

100

Intestinala
Enterokocker

cfu/100ml

6,5

24

6

<500

Pres. Clostridium
perfringens

cfu/100ml

5,5

43

6

U

Jästsvamp

cfu/100ml

10

30

6

Mikrosvamp 25°C

cfu/100ml

135

480

6

Mögelsvamp

cfu/100ml

135

460

6

Aktinomyceter

cfu/100ml

0,5

50

6

Alkalinitet

mg HCO3/l

135

150

6

mg Pt/l 410 nm

9,0

12

6

dH

7,4

8

6

Total Hårdhet

mg Ca/l

53

57

6

Konduktivitet

mS/m

28,1

29

6

8

8,2

5

Odlingsbara
mikroorganismer 22C

Färg
Hårdhet

pH

20
Påvisad
10

Påvisad
Påvisad

100

100

<100

15

30

250
5,5<pH<9

<7,5>9

Turbiditet

FNU

1,9

4,1

6

COD-Mn

mg/l

12,6

15,4

6

<10

Fluorid

mg/l

0,1

0,1

2

<1,5

Fosfat

mg/l

0,02

0,02

2

<0,15

Fosfatfosfor (PO4-P)

mg/l

0,005

0,005

2

<0,05

Klorid

mg/l

7,95

8,5

2

<100

100

Sulfat

mg/l

13,5

14

2

<100

100

Ammonium

mg/l

0,60

0,64

6

<0,06

0,5

NH4-N

mg/l

0,46

0,5

6

<0,05

Nitrat

mg/l

1,13

1,9

2

<22
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Otjänligt

Tjänligt med
anmärkning
Användare

Riktvärde för ett
lämpligt råvatten
från ytvatten. Fet
stil indikerar
överskridande
rikvärden

Tjänligt med
anmärkning
Vattenverk

Antal

Max

Median

Rött markerar värden som ligger över gränsvärden för otjänligt enligt SLV2001:30, orange är
värden som ligger över gränsvärden för tjänligt med anmärkning antingen efter vattenverket
eller hos användaren och gult är värden som ligger nära ett gränsvärde. U står för ”var
uppmärksam på förändringar”.
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NO3-N

mg/l

0,27

0,43

2

<5

Nitrit

mg/l

0,05

0,05

6

<0,02

Nitrit-N

mg/l

0,015

0,015

6

<0,005

Aluminium Al

mg/l

0,0115

0,013

2

<0,1

Järn Fe

mg/l

0,02

0,025

6

<1

Kalcium, Ca

mg/l

49,5

53

6

<100

Kalium K

mg/l

1,1

1,3

6

<12

Magnesium Mg

mg/l

2,4

2,6

6

<30

30

Mangan Mn

mg/l

0,02

0,02

6

<0,3

0,05

Natrium Na

mg/l

3,7

4,4

6

<100

100
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Bilaga 3 - Statistik över kvaliteten på råvatten från uttagsbrunnar
för Slites vattenverk mellan 2015-02-16 och 2016-08-01.
Rött markerar värden som ligger över gränsvärden för otjänligt enligt SLV2001:30, orange är
värden som ligger över gränsvärden för tjänligt med anmärkning antingen efter vattenverket
eller hos användaren och gult är värden som ligger nära ett gränsvärde.

Median

Max

Otjänligt

Tjänl med
anm
Användare

Tjänl med
anm VV

Antal

Ingen jämförelse görs med Svenskt Vattens riktlinjer för ett lämpligt råvatten eftersom
grundvattnet uppnår kvaliteten på ett dricksvatten enligt Livsmedelsverkets
dricksvattenföreskrifter.

E.coli

cfu/100ml

<1

<1

3

Koliforma bakterier 35°C

cfu/100ml

<1

<1

3

Påvisad

Påvisad

cfu/ml

2

10

3

10

100

mg/l

310

320

5

mg/l Pt

6

6

5

15

30

Hårdhet tyska grader

°dH

14,4

15

5

Totalhårdhet (Ca)

mg/l

103

107

5

Konduktivitet 25°C

mS/m

53,9

55,6

5

250

Ingen

Ingen

5

Svag

Tydlig

7,5

7,7

5

<7,5>9

10,5

Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d
Alkalinitet, HCO3
Färg

Lukt
pH vid 20°C

Påvisad

Turbiditet

FNU

0,20

0,27

5

Kemisk syreförbrukn. COD-Mn

mg/l

2,5

3

5

Fluorid, F

mg/l

0,255

0,27

2

Fosfat

mg/l

<0,04

<0,05

2

Fosfatfosfor, PO4-P

mg/l

<0,0050

<0,0050

1

Klorid, Cl

mg/l

11,5

12

2

100

Sulfat, SO4

mg/l

26

26

2

100

Ammonium, NH4

mg/l

<0,05

<0,05

5

0,5

Ammoniumkväve, NH4-N

mg/l

<0,039

<0,039

5

Nitrat, NO3

mg/l

0,51

0,53

2

Nitratkväve, NO3-N

mg/l

0,12

0,12

2

Nitrit, NO2

mg/l

<0,05

<0,05

5

Nitritkväve, NO2-N

mg/l

<0,015

<0,015

5

Summa NO3/50 + NO2/0.5

mg/l

<0,11

<0,11

2

Järn, Fe

mg/l

0,028

0,081

5

Kalcium, Ca

mg/l

75

77

5

Kalium, K

mg/l

2

2,7

5
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4
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0,1
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Magnesium, Mg

mg/l

17

19

5

30

Mangan, Mn

mg/l

<0,02

<0,02

5

0,05

Natrium, Na

mg/l

14

18

5

100
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Bilaga 4 - Indikativ analys av vattenkvalitetsförändringar i
Tingstäde träsk vid avledning av länshållningsvatten från File
hajdar-täkten.
Beräkning: För att få jämförbara koncentrationer beräknas den totala massan av ett ämne i
sjön och i årstillskottet från File hajdar-täkten som sedan fördelas på den totala vattenvolymen,
vilket är Tingstäde träsks volym plus flödet från File hajdar-täkten.
C (indikativ) = (CT *VT + CF*VF) / (VT + VF)
CT = koncentration av ämne i Tingstäde Träsk år 2016
VT = Tingstäde träsks volym = 3 240 000 m3
CF = koncentration av ämne i länshållningsvatten från File hajdar-täkten
VF = Volym av årsflöde från File hajdar-täkten
Indikativa koncentrationer och förändring mot koncentration år 2016 i Tingstäde träsk år 2021
och år 2041 om sjön mottar vatten från Cementa ABs täkt på File hajdar.

Utveckling av halter

SLV2001:30

(2021)

(2041)

CTTingstäde
träsk
(rådande)

VF=
100 000
m3

VF=
300 000
m3

VF=
477 000
m3

VF=
646 000
m3

cfu/100
ml

3-4

3-4

3-4

3-4

2-3

Koliforma bakterier
35C

cfu/100
ml

672

653

617

589

564

Påvisad

Påvisad

Odlingsbara
mikroorganismer 22C

cfu/ml

490

478

455

436

420

10

100

Alkalinitet

mg
HCO3/l

126

127

130

131

133

Färg

mg Pt/l
410 nm

9

9,1

9,3

9,4

9,5

15

30

Hårdhet

dH

7

7,4

8,5

9,3

10,0

Konduktivitet

mS/m

26

28

32

35

37

250

8

8,0

8,0

8,0

8,0

<7,5>9

Parameter

Enhet

E.coli

pH

Turbiditet

FNU

2,3

2,4

2,6

2,7

2,8

COD-Mn

mg/l

12

12,0

11,6

11,2

10,9

Fluorid

mg/l

0,1

0,11

0,12

0,13

0,14

Fosfatfosfor (PO4-P)

mg/l

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

Klorid

mg/l

7,95

8,3

8,9

9,4

9,8

Sulfat

mg/l

13,5

23

39

RISE Research Institutes of Sweden AB

52

63

Tjänl
med
anm VV

Tjänl med
anm
Användare

Analys

Otjänligt
Påvisad

10

Eventuellt en liten
förbättring – sänkta
koncentrationer

Ökar (se kalcium)

0,5

Ökar men inget som
kräver extra åtgärd i
vattenverket
10,5

Troligen oförändrad

1,5

Ökar men kräver
ingen extra åtgärd i
VV

4

Minskar! Positiv
förändring men
kräver fortfarande
åtgärd i VV
1,5

Ökar. Preventiv
tandvård?

100

Ökar men fortfarande
låga halter.

100

Ökar ordentligt! Kan
komma att kräva
åtgärd för att
uppfylla kraven på
dricksvatten om
halter överstiger 100
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mg/l.

Ammonium

mg/l

0,43

0,42

0,41

0,40

0,39

0,5

NH4-N

mg/l

0,3335

0,33

0,32

0,31

0,30

0

Nitrat

mg/l

1,13

1,3

1,7

2,0

2,3

20

NO3-N

mg/l

0,265

0,3

0,5

0,6

0,70

Nitrit

mg/l

0,05

0,049

0,048

0,047

0,047

Nitrit-N

mg/l

0,015

0,015

0,014

0,014

0,014

Aluminium Al

mg/l

0,0115

0,01

0,01

0,012

0,013

Järn Fe

mg/l

0,020

0,022

0,024

0,026

0,027

Sjunker!

50

Ökar markant men
fortfarande låga halter.
Ökar

0,1

0

0,5

0,1

0,1

0,2

Ökar men fortfarande
låga halter.

Kalcium, Ca

mg/l

45

48

53

57

60

100

Ökar! Kan komma
att kräva åtgärd för
att uppfylla kraven
på dricksvatten om
halter överstiger 100
mg/l.

Kalium K

mg/l

1,15

1,3

1,6

1,8

2,0

0

Ökar men fortfarande
låga halter.

Magnesium Mg

mg/l

2,3

3,2

4,6

5,8

6,8

30

Ökar men fortfarande
låga halter.

Mangan Mn

mg/l

0,02

0,020

0,019

0,018

0,018

0,05

Natrium Na

mg/l

3,7

4,2

5,0

5,6

6,2

100
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Ökar men fortfarande
låga halter.
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Bilaga 5 - Provtagning av miljögifter i länshållningsvattnet i File
hajdar-täkten.

RISE Research Institutes of Sweden AB

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SS-002637-01

Cementa AB
Tore Klevebrant
Box 104
624 22 SLITE

EUSEST-00078755
Í%R%^Â!4/N4Î

Kundnummer: SL8440301

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-02141279

Provbeskrivning:
Matris:

Ytvatten (rå)

Provet ankom:

2017-02-14

Utskriftsdatum:

2017-03-01

Provmärkning:

pumpstation

Analys
Koliforma bakterier 35°C
Escherichia coli

Ankomsttemp °C
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat

Enhet

9,9
Tore klevebrant
2017-02-14 09:50

Mäto.

Metod/ref

5

/100 ml

SS EN-ISO 9308-2:2014

e)

<1

/100 ml

SS EN-ISO 9308-2:2014

e)

Benso(b,k)fluoranten

< 0.050

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.35

c)

Benso(g,h,i)perylen

< 0.025

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.35

c)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.025

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.35

c)

< 0.10

µg/l

LidMiljö.0A.01.35

c)

Summa ovanstående PAH:er
Benso(a)pyren

< 0.010

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.35

c)

Triklormetan

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

c)

Bromdiklormetan

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

c)

Dibromklormetan

< 1.0

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.16

c)

Tribrommetan

< 1.0

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.16

c)

Summa THM

< 4.0

µg/l

LidMiljö.0A.01.16

c)

1,1,2-Trikloreten

< 1.0

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.16

c)

Tetrakloreten

< 1.0

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.16

c)

Summa Tri och Tetrakloreten i vatten

< 2.0

µg/l

LidMiljö.0A.01.16

c)

< 0.20

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

c)

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

c)

< 0.10

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

c)

Bensen
1,2-Dikloretan
Vinylklorid
Vattentemperatur vid provtagning

4

°C

d)*

Turbiditet

9.6

FNU

20%

SS-EN ISO 7027:2000

c)

Färg (410 nm)

14

mg Pt/l

20%

SS-EN ISO 7887:2012 del
C

c)

pH

7.9

0.2

SS-EN ISO 10523:2012

c)

SS-EN ISO 10523:2012

c)

Temperatur vid pH-mätning

21.0

°C

Alkalinitet

230

mg HCO3/l

10%

SS EN ISO 9963-2:1996

c)

Konduktivitet

100

mS/m

10%

SS-EN 27888:1994

c)

mg/l

10%

SS-EN ISO 10304-1:2009

c)

Klorid

39

Förklaringar

AR-003v39

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 samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser 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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AR-17-SS-002637-01
EUSEST-00078755
Í%R%^Â!4/N4Î

Sulfat

320

mg/l

15%

StMeth 4500-SO4,E,1998 /
Kone

c)

Fluorid

0.31

mg/l

25%

St Meth 4500-F,E 1998
mod / Kone

c)

< 1.0

µg/l

20%

SS-EN ISO 14403:2012

c)

<0.0010

mg/l

20%

EN ISO 5667-3:2004 /
HPLC-ICP-MS

c)

mg O2/l

20%

fd SS 028118:1981 / mod

c)

Cyanid, total
Bromat
COD-Mn
Ammonium
Ammonium-nitrogen (NH4-N)
Fosfatfosfor (PO4-P)
Nitrat (NO3)

7.3
0.012

mg/l

15%

SS-EN 11732:2005

c)

< 0.010

mg/l

15%

SS-EN 11732:2005

c)

< 0.0050

mg/l

30%

SS-EN ISO 6878:2005

c)

11

mg/l

10%

SS 028133:1991 mod

c)

2.4

mg/l

10%

SS 028133:1991 mod

c)

Nitrit (NO2)

0.0099

mg/l

15%

SS EN 26777:1993 mod

c)

Nitrit-nitrogen (NO2-N)

0.0030

mg/l

15%

SS EN 26777:1993 mod

c)

<1.0

mg/l

SS 028133:1991 mod

c)

Totalhårdhet (°dH)

29

°dH

Beräkning (Ca+Mg)

c)

Natrium Na (end surgjort)

21

mg/l

15%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

c)

Kalium K (end surgjort)

6.2

mg/l

10%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

c)

Kalcium Ca (end surgjort)

160

mg/l

10%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

c)

0.093

mg/l

10%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

c)

30

mg/l

15%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

c)

< 0.010

mg/l

15%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

c)

< 1.0

mg/l

20%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

c)

Antimon Sb (end surgjort)

0.0014

mg/l

20%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

c)

Arsenik As (end surgjort)

0.00045

mg/l

15%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

c)

Bly Pb (end surgjort)

0.00039

mg/l

15%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

c)

0.53

mg/l

15%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

c)

< 0.000020

mg/l

25%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

c)

Koppar Cu (end surgjort)

< 0.020

mg/l

10%

SS-EN ISO 11885 utg 2
mod

c)

Krom Cr (end surgjort)

0.00026

mg/l

15%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

c)

< 0.00010

mg/l

20%

SS-EN ISO 17852:2008
mod

c)

Nickel Ni (end surgjort)

0.011

mg/l

15%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

c)

Selen Se (end surgjort)

0.00074

mg/l

30%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

c)

0.017

mg/l

20%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

c)

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Nitrat-kväve (NO3-N)

NO3/50+NO2/0,5

Järn Fe (end surgjort)
Magnesium Mg (end surgjort)
Mangan Mn (end surgjort)
Aluminium Al (end surgjort)

Bor B (end surgjort)
Kadmium Cd (end surgjort)

Kvicksilver Hg (uppslutet)

Uran U (end surgjort)
Atrazine

Förklaringar

AR-003v39

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 samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser 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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Atrazine-desethyl

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Atrazine-desisopropyl

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Atrazin-2-hydroxy

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Bentazone

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Cyanazine

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

2,6-Diklorbenzamid

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

D -2,4

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Diclorprop

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Dimethoate

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Diuron

<0.010

µg/l

35%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Ethofumesate

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Fenoxaprop

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Fluroxypyr

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Hexazinone

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Imazapyr

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Imidacloprid

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Isoproturon

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Kloridazon

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Klopyralid

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Klorsulfuron

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Kvinmerac

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

MCPA

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Mekoprop

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Metamitron

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Metazaklor

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Metribuzin

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Metsulfuron-metyl

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Simazine

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Terbuthylazine

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Förklaringar

AR-003v39

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 samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser 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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Í%R%^Â!4/N4Î

Tifensulfuron-metyl

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

2,4,5-T

<0.010

µg/l

35%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

2(4-Klorfenoxy)propionsyra (4-CPP)

<0.010

µg/l

35%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

1-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

1-(3,4-Diklorfenyl)urea

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

<0.02

µg/l

20%

In house metod (210)

a)

Azoxystrobin

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Bitertanol

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Boscalid

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Carbendazim

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

DMST

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Epiklorhydrin

<0.05

µg/l

Internal method adapted
from EN 14207

b)

Fenhexamid

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Imazalil

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Iprodione

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Metribuzin-desamino-diketo

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Metribuzin-diketo

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Pirimicarb

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Prochloraz

<0.010

µg/l

35%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Propiconazole

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Simazin-2-hydroxy

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Terbutylazin-2-hydroxy

<0.010

µg/l

45%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Terbutylazin-desetyl

<0.010

µg/l

35%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Akrylamid

Kemisk kommentar
Radon har ej kunnat analyseras pga för mycket luft i flaskan.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)
b)
c)
d)
e)

Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN
SOFIA (Berlin), GERMANY
Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN
Uppgift från provtagare
Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN

Förklaringar

AR-003v39

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 samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser 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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Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.
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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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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-069292-01

Cementa AB
Tore Klevebrant
Box 104
624 22 SLITE

EUSELI2-00421335
Í%R%^Â!8]ÄJÎ

Kundnummer: SL8440301

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-04110898

Provbeskrivning:
Matris:

Ytvatten (rå)

Provet ankom:

2017-04-11

Utskriftsdatum:

2017-04-25

Provmärkning:

Pumpstation FH Bergab

Analys

Ankomsttemp °C
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat

15
Tove Klevebrant/Stefan Hedström
2017-04-10 08:40

Enhet

Mäto.

Metod/ref

Benso(b,k)fluoranten

< 0.050

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.35

c)

Benso(g,h,i)perylen

< 0.025

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.35

c)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.025

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.35

c)

Summa ovanstående PAH:er

< 0.10

µg/l

LidMiljö.0A.01.35

c)

< 0.010

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.35

c)

Triklormetan

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

c)

Bromdiklormetan

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

c)

Dibromklormetan

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

c)

Tribrommetan

< 1.0

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.16

c)

Summa THM

< 4.0

µg/l

LidMiljö.0A.01.16

c)

1,1,2-Trikloreten

< 1.0

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.16

c)

Tetrakloreten

< 1.0

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.16

c)

< 2.0

µg/l

LidMiljö.0A.01.16

c)

< 0.20

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

c)

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

c)

< 0.10

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

c)

Benso(a)pyren

Summa Tri och Tetrakloreten i vatten
Bensen
1,2-Dikloretan
Vinylklorid
Vattentemperatur vid provtagning
Turbiditet

6

°C

1.2

FNU

Färg (410 nm)

9.9

mg Pt/l

pH

8.0

Temperatur vid pH-mätning

d)*
20%

SS-EN ISO 7027:2000

c)

20%

SS-EN ISO 7887:2012 del
C

c)

0.2

SS-EN ISO 10523:2012

c)

SS-EN ISO 10523:2012

c)

mg HCO3/l

10%

SS EN ISO 9963-2:1996

c)

81

mS/m

10%

SS-EN 27888:1994

c)

Klorid

6.6

mg/l

10%

SS-EN ISO 10304-1:2009

c)

Sulfat

310

mg/l

15%

StMeth 4500-SO4,E,1998 /
Kone

c)

Fluorid

0.33

mg/l

25%

St Meth 4500-F,E 1998

c)

Alkalinitet
Konduktivitet

21.1
110

°C

Förklaringar

AR-003v40

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 samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser 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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mod / Kone
Cyanid, total

< 1.0

µg/l

20%

SS-EN ISO 14403:2012

c)

Bromat

<0.0010

mg/l

20%

EN ISO 5667-3:2004 /
HPLC-ICP-MS

c)

Radon

< 10

Bq/l

20%

SSM Rapport 93:2013

c)

mg O2/l

20%

fd SS 028118:1981 / mod

c)

COD-Mn

1.6

Ammonium

0.073

mg/l

15%

SS-EN 11732:2005

c)

Ammonium-nitrogen (NH4-N)

0.057

mg/l

15%

SS-EN 11732:2005

c)

< 0.0050

mg/l

30%

SS-EN ISO 6878:2005

c)

Nitrat (NO3)

12

mg/l

10%

SS 028133:1991 mod

c)

Nitrat-kväve (NO3-N)

2.8

mg/l

10%

SS 028133:1991 mod

c)

Nitrit (NO2)

0.046

mg/l

15%

SS EN 26777:1993 mod

c)

Nitrit-nitrogen (NO2-N)

0.014

mg/l

15%

SS EN 26777:1993 mod

c)

<1.0

mg/l

SS 028133:1991 mod

c)

Totalhårdhet (°dH)

23

°dH

Beräkning (Ca+Mg)

c)

Natrium Na (end surgjort)

16

mg/l

15%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

c)

Kalium K (end surgjort)

6.4

mg/l

15%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

c)

Kalcium Ca (end surgjort)

120

mg/l

15%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

c)

0.024

mg/l

20%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

c)

28

mg/l

15%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

c)

0.00062

mg/l

15%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

c)

0.019

mg/l

20%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

c)

Antimon Sb (end surgjort)

0.0012

mg/l

20%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

c)

Arsenik As (end surgjort)

0.00034

mg/l

15%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

c)

0.000050

mg/l

20%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

c)

0.39

mg/l

25%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

c)

< 0.000020

mg/l

25%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

c)

0.00045

mg/l

35%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

c)

Krom Cr (end surgjort)

< 0.00020

mg/l

15%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

c)

Kvicksilver Hg (uppslutet)

< 0.00010

mg/l

20%

SS-EN ISO 17852:2008
mod

c)

Nickel Ni (end surgjort)

0.0052

mg/l

15%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

c)

Selen Se (end surgjort)

< 0.0025

mg/l

30%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

c)

Uran U (end surgjort)

0.0097

mg/l

20%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

c)

Atrazine

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Atrazine-desethyl

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &

a)

Fosfatfosfor (PO4-P)

NO3/50+NO2/0,5

Järn Fe (end surgjort)
Magnesium Mg (end surgjort)
Mangan Mn (end surgjort)
Aluminium Al (end surgjort)

Bly Pb (end surgjort)
Bor B (end surgjort)
Kadmium Cd (end surgjort)
Koppar Cu (end surgjort)

Förklaringar

AR-003v40

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 samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser 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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Technology vol. 31, no 2
Atrazine-desisopropyl

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Atrazin-2-hydroxy

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Bentazone

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Cyanazine

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

2,6-Diklorbenzamid

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

D -2,4

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Diclorprop

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Dimethoate

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Diuron

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Ethofumesate

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Fenoxaprop

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Fluroxypyr

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Hexazinone

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Imazapyr

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Imidacloprid

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Isoproturon

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Kloridazon

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Klopyralid

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Klorsulfuron

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Kvinmerac

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

MCPA

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Mekoprop

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Metamitron

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Metazaklor

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Metribuzin

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Metsulfuron-metyl

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Simazine

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Terbuthylazine

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Tifensulfuron-metyl

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &

a)

Förklaringar
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Sida 3 av 4

AR-17-SL-069292-01
EUSELI2-00421335
Í%R%^Â!8]ÄJÎ
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2,4,5-T

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

2(4-Klorfenoxy)propionsyra (4-CPP)

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

1-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

1-(3,4-Diklorfenyl)urea

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Akrylamid

<0.020

µg/l

20%

In house metod (210)

a)

Azoxystrobin

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Bitertanol

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Boscalid

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Carbendazim

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

DMST

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Epiklorhydrin

<0.05

µg/l

Internal method adapted
from EN 14207

b)

Fenhexamid

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Imazalil

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Iprodione

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Metribuzin-desamino-diketo

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Metribuzin-diketo

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Pirimicarb

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Prochloraz

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Propiconazole

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Simazin-2-hydroxy

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Terbutylazin-2-hydroxy

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Terbutylazin-desetyl

<0.010

µg/l

25%

Enviromental Science &
Technology vol. 31, no 2

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)
b)
c)
d)

Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN
SOFIA (Berlin), GERMANY
Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN
Uppgift från provtagare

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.
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Guest Column | January 6, 2015

Sulfate Removal Technologies: A Review
By Mark Reinsel, Apex Engineering

Magnesium sulfate crystals photographed under polarized light
Sulfate concentrations in water have come under increasing scrutiny from regulatory
authorities over the past two decades. In contrast to contaminants such as nitrate,
arsenic, and heavy metals, sulfate has no primary standard for drinking water or aquatic
life. However, the secondary standard for drinking water in the U.S. is 250 mg/L and
concentrations above 600 mg/L may create laxative effects. In Minnesota, future sulfate
discharges may be limited to as low as 10 mg/L (an unenforced standard that is
currently under review) to protect wild rice habitat. Guidelines for sulfate levels around
the world are shown in Table 1.
TABLE 1. RECOMMENDED MAXIMUM SULFATE LEVELS

https://www.wateronline.com/doc/sulfate-removal-technologies-a-review-0001
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Authority
Sulfate Concentration
(mg/L)
USA
500
Canada
1,000
European Union
1,000
South Africa
600
Australia
1,000
World Health
Organization (drinking
water)
250
From: Ramachandran, 2012
Many treatment technologies have been developed and refined to remove sulfate from
water, including chemical, biological, and physical processes.
Chemical Treatment Technologies
Chemical methods for reducing sulfate concentrations include:
1.
2.
3.
4.

Lime precipitation
Barium precipitation
The CESR process
The SAVMIN™ process

https://www.wateronline.com/doc/sulfate-removal-technologies-a-review-0001
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The simplest technology for reducing high sulfate concentrations is lime precipitation.
Adding calcium as pebble lime, hydrated lime, or limestone can precipitate calcium
sulfate (gypsum) and reduce sulfate concentrations to the solubility limit of 1,500-2,000
mg/L. Concentrations already below this level will generally be unaffected by lime
addition. Typical equipment requirements for this process are a lime silo, lime slaker, or
other reagent feed system, reaction tank, and clarifier. If sulfate must be further
reduced (“polished”), an add-on process such as barium, CESR, or SAVMIN is
recommended.
As a polishing step for sulfate removal, barium salts can be added to precipitate barium
sulfate, which has a very low solubility in water, with the final sulfate concentration
limited only by the amount of barium added and reaction time. Typical salts used are
barium chloride and barium carbonate. The disadvantage of barium addition is the
relatively high chemical cost; a recent price for barium chloride was about $2/lb.
The Cost-Effective Sulfate Removal (CESR) process was originally developed as the
Walhalla process in Europe in the 1990s. A specialized powdered cement (reagent) is
added to precipitate ettringite, which is a hydrated calcium aluminum sulfate
compound. The CESR process requires lime addition and a pH of about 11.3 for
ettringite formation, and can achieve sulfate concentrations far below the gypsum
solubility limit (Reinsel, 2001). Sulfate concentrations are typically limited only by the
amount of reagent added and reaction time. Disadvantages are the large amount of
sludge generated, and the fact that high sodium concentrations inhibit the process. The
CESR reagent costs about $0.40/lb.
The SAVMIN process was developed by MINTEK in South Africa in the 1990s to treat
acid mine drainage. Ettringite is precipitated as in the CESR process, in this case by
recycling aluminum hydroxide. Sulfate levels can be reduced to less than 200 mg/L by
this process. MINTEK has signed an agreement with Veolia South Africa to further
develop the SAVMIN process (Ramachandran, 2012). The first pilot evaluation of the
improved SAVMIN process using Veolia’s MULTIFLO™ clarifier was recently
undertaken.
Biological Treatment Technologies
If metals are present in the water to be treated, biological treatment has the advantage of
being able to remove them along with sulfate via metal sulfide precipitation. Biological
processes for removing sulfate include:
1.
2.
3.
4.

The THIOPAQ™ process
Other packed bed or fluidized bed reactors
Passive treatment
In situ treatment
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In the THIOPAQ process developed by the PAQUES company (Netherlands), sulfide is
produced by contacting the sulfate-containing stream with sulfate-reducing bacteria
(SRB) in the presence of a carbon source (electron donor) such as hydrogen gas or acetic
acid. The reaction for hydrogen is:
SO42- + 4 H2 + SRB à S2- + 4 H2O
Excess sulfide can then be converted to elemental sulfur (So) with aerobic bacteria as
follows:
HS- + ½ O2 + bacteria à So + OHThe main advantages claimed by this process are: a) H2S concentrations are low, b)
most of the H2S present will be dissolved in water rather than in the gas phase, c) the
process can be conducted at ambient temperatures, and d) flow rates can be varied. The
first commercial plant for this process was built in 1992 at the Budel Zinc refinery to
remove zinc and sulfate from acid plant blowdown (Ramachandran, 2012). Numerous
other plants are in operation using this technology.
Apex Engineering has designed several relatively small-scale treatment systems for
sulfate removal from mine water (Table 2). The first three are packed bed systems with
a continuous carbon source feed (methanol or ethanol), while the last is a passive
bioreactor. We are in the process of designing two more passive bioreactors for
construction in 2015.
TABLE 2. SULFATE REMOVAL SYSTEMS

Location
Client
Year Built
Description
Babbitt, MN
PolyMet Mining
2012
Packed bed 10-gpm system for mining pit
lake
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Republic, WA
Kinross Gold
2006
Packed bed 50-gpm system for miningimpacted groundwater at closed gold mine
Republic, WA
Kinross Gold
2005
Packed bed 6-gpm system for miningimpacted groundwater near active tailings
Elko, NV impoundment
Veris Gold
2014
Passive 10-gpm system for seepage from
rock disposal area at active gold mine

Passive bioreactors or biochemical reactors are another proven technology for sulfate
removal. Biochemical reactors (BCRs) are engineered treatment systems that use an
organic substrate to drive microbial and chemical reactions to reduce concentrations of
metals, acidity, and sulfate (ITRC, 2013). BCRs have been used primarily to treat
mining-influenced waters over the past two decades. BCRs may be configured to
operate with or without external energy and chemical input, and can often be sustained
for months at a time without human intervention (hence the name “passive
bioreactors”). A list of sulfate-reducing BCRs is shown in Table 3.
TABLE 3. BIOCHEMICAL REACTORS
Site Name
Location
Design Flow
(gpm)
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West Fork
Missouri
1,200
Golinsky Mine
California
10
Iron King Mine
Arizona
7
Yellow Creek 2B
Pennsylvania
10
Ore Hill Mine
New Hampshire
6
Golden Cross Mine
New Zealand
300
Kendall Mine
Montana
5
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Haile Mine
South Carolina
6
Quinsam Mine
British Columbia, Canada
250
Delamar Mine
Idaho
20
Luttrell Repository
Montana
5

According to Mattson (2014), standard bioreactors have a performance advantage over
BCRs but at increased capital and O&M cost. Standard bioreactors such as THIOPAQ or
packed bed systems are more efficient and can be better adapted to large-scale
applications, according to Mattson.
In situ sulfate reduction (ISSR) is an innovative technology that combines biological
sulfate reduction with remediation hydrogeology approaches (Gillow et al., 2014). A
carbon source such as lactate is injected to catalyze sulfate reduction via in situ SRB,
with sulfur then sequestered as sulfide minerals and/or elemental sulfur. ISSR was
developed by ARCADIS. Apex Engineering has incorporated ISSR as a component of
the treatment systems for Kinross Gold and Veris Gold (Table 2).
Reported advantages are: a) many choices for low-cost carbon sources, b) low potential
for process disruptions, and c) less effort to operate than pump and treat. However,
challenges include managing the precipitates, managing final water quality, distributing
the carbon source in the subsurface, and the possibility of sulfate “rebound” after
treatment ceases. Several options are available for injecting the carbon source.
ARCADIS’s view on the future outlook for ISSR is that:
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It is a viable technology for specific applications.
It is important to consider depth, saturated thickness and downgradient receptors.
Iron addition to control dissolved sulfide should not be necessary.
Hydraulic performance and biogeochemical parameters should be monitored.
The technology should be scaled from pilot-scale to intermediate/full-scale.

Physical Treatment Technologies
Physical processes for removing sulfate include:
1. Ion exchange processes such as GYP-CIX and Sulf-IX™
2. Nanofiltration
3. Reverse osmosis
GYP-CIX is a fluidized bed ion exchange process developed in South Africa to remove
sulfate from water that is close to gypsum saturation, so it could be used as a polishing
step after lime precipitation. It is the historic predecessor to the Sulf-IX process, which
maintains the IX resin in the same vessel to minimize attrition from resin handling.
BioteQ Environmental Technologies of Vancouver has developed the Sulf-IX process to
remove sulfate from waters high in hardness and at near gypsum saturation levels. The
Sulf-IX process is designed to selectively remove calcium and sulfate from water to
achieve effluent compliance with sulfate discharge limits. It is a two-stage IX using two
resins (one cationic and one anionic) to partially demineralize the feed water. The
cationic and anionic resins are regenerated using sulfuric acid and lime, respectively, to
generate nontoxic solid gypsum (the only byproduct of the process). One significant
advantage of Sulf-IX over membrane systems is that it produces no brine solution,
providing substantial cost savings on brine disposal via storage or evaporation. The first
commercial plant using this technology has been operating in Arizona since 2011, with a
capacity of 600 m3/day (110 gpm).
Nanofiltration (NF) is a membrane process that can be used to remove sulfate and other
contaminants. It operates at higher pressures (higher operating costs) than
microfiltration or ultrafiltration, but lower pressures than reverse osmosis (RO). NF will
have a high removal (high rejection) of sulfate because it is a divalent ion, but will have
lower rejection of monovalent ions such as nitrate and sodium. For NF and other
membrane processes, sulfate and other contaminants are concentrated in a reject
stream, which may comprise between 10 and 40 percent of the original flow. Disposal or
treatment of the reject stream is another consideration.
Reverse osmosis for sulfate removal is generally only considered when monovalent
contaminants must also be removed. Otherwise, NF is more cost-effective for sulfate
removal than is RO.
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Golder Associates presented a recent paper summarizing sulfate removal treatment
processes (Golder, 2014). Their conclusions include:
• Active biological treatment has never become popular despite extensive research
and development.
• Passive treatment has advanced and may be cost-competitive.
• Operating costs for IX are sensitive to reagent prices and reagent utilization
efficiency.
• Membrane technologies for sulfate removal below gypsum solubility levels are
commercially demonstrated and have achieved acceptance.
• The cost and complexity of advanced sulfate removal projects warrants
independent peer review.
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Inledning

Under 2018 har arbete med riskklassning omfattat granskning av en stor mängd
rapporter efter utförda miljötekniska undersökningar enligt MIFO fas 2 (översiktlig
undersökning) för nedlagda deponier. Undersökningarna utfördes under 2017.
Syfte

Målet med undersökningarna har varit att kontrollera deponiernas föroreningsgrad, i
vilken omfattning de läcker föroreningar till omgivningen samt om det finns behov
av ytterligare täckning eller andra åtgärder. Riskklassning av potentiellt förorenade
områden är en del i arbetet för att uppnå miljömålet giftfri miljö.
Metod

Efter det att riskklass fastställts enligt MIFO fas 1 har TKF uppmanats fortsätta med
undersökningar i de fall det har blivit riskklass 1 eller 2. TKF uppmanades även att
utföra ny kontrollmätning av de grovtippar (Burs, Hamra, Rute) som provtagits
tidigare (enligt MIFO fas 2) men som aldrig sluttäckts.
I juni 2017 förelade MHN även TN att lämna in en plan för fortsatt arbete med
nedlagda deponier på Gotland.
För att få en översikt på vilka deponier det behövs ytterligare åtgärder med
sluttäckning m m valde TKF att av sin konsult Golder Associates, under 2017,
beställa undersökningar av samtliga deponier som fått riskklass 1 och 2 samt av
grovtipparna Burs, Hamra och Rute. Undersökningarna utfördes under 2017och har
avrapporterats efter hand under hela 2018 fram till oktober. Enheten har under året
granskat inkomna rapporter, begärt kompletteringar vid behov och därefter bedömt
rapporterna och gjort en ny riskklassning.
Resultat 2018



TKF har redovisat 23 rapporter efter undersökning enligt MIFO fas 2 samt 3
rapporter med kompletterande undersökning. Enheten har granskat och
bedömt dessa samt gjort en ny riskklassning.



En deponi har fått sänkt riskklass från 1 till 2 (Visby) i MIFO fas 2.



3 deponier har fått höjd riskklass från 3 till 2 (Burs, Hamra, Rute) efter
kompletterande undersökning p g a att ytterligare undersökningar samt
sluttäckning behövs.



2 deponier har fått sänkt riskklass från 2 till 3 (Gothem, Lokrume). Inga
vidare åtgärder behövs för dessa.



20 deponier har fått samma riskklass, alltså riskklass 2, eftersom ytterligare
undersökningar eller sluttäckning behövs. Av dessa har nya
provtagningsplaner redan lämnats in och godtagits för 6 deponier (t o m 17
oktober).



6 av deponierna behöver sluttäckas enligt vad som är känt för närvarande.
För 3 av dessa är bedömd prioriteringsgrad hög – mycket hög (Rute, Stånga
Visby).
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Samtliga undersökta deponier finns listade på sid 5.
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Diskussion och slutsats

Begäran om komplettering har fått göras både en och flera gånger av undersökningsrapporterna vilket har inneburit att mycket tid har fått läggas ner innan slutlig bedömning har kunnat göras av respektive undersökning.
Resultatet av undersökningarna har tyvärr blivit att flertalet deponier kräver ytterligare undersökningar innan det kan bedömas om åtgärder såsom sluttäckning behövs.
En del av de ytterligare undersökningarna hade kunnat undvikas om konsulten hade
haft mer tid på sig vid MIFO 2-undersökningen.
Uppföljning/efterarbete

Arbetet kommer att fortsätta med att granska och bedöma TKF:s kompletterande
provtagningsplaner och undersökningsrapporter. Kompletterande undersökningar
kommer förhoppningsvis ge tillräckligt underlag för att bedöma om sluttäckning eller
andra åtgärder behövs.
Arbete pågår även inom TKF med att ta fram en plan för fortsatt arbete med nedlagda deponier på Gotland. Samråd har under oktober 2018 skett med stöd av ett utkast
till planen där enheten har lämnat förslag till justeringar/kompletteringar.
Översiktlig fakta

-

-

Det finns 57 kända/antagna deponier/deponiplatser på Gotland (exklusive
kända industrideponier).
4 deponier visade sig vid identifiering/riskklassning vara flyttade från platsen
eller inte vara påbörjade.
12 deponier är ännu inte fullt identifierade (med plats osv). Efter identifiering
behöver dessa riskklassas enligt MIFO fas 1.
10 deponier klassades till riskklass 3 efter MIFO fas 1 under 2016-2017 och
kräver inga vidare åtgärder.
2 deponier klassades till riskklass 3 efter MIFO fas 2 under 2018 och kräver
inga vidare åtgärder.
Ytterligare undersökningar behövs vid minst 23 deponier det närmaste året.
6 deponier har sluttäckts sedan 1998 (Etelhem, Havdhem, Hemse, Ljugarn,
Lummelunda, Roma). 2 av dem har inte slutbesiktats (Ljugarn, Lummelunda).
3 av dem kräver ytterligare undersökningar då de befaras läcka (Etelhem,
Havdhem, Roma).
2 deponier har täckts delvis (Visby år 2004, Väte år 2002 nyaste delen). Båda
kräver ytterligare undersökningar då de befaras läcka.
Kontrollprogram finns vid 4 deponier (Visby, Hemse, Tofta samt Slite).
2 deponier har lakvattenbehandling (Visby och Slite). Vid Visby deponi pågår
investering i ny lakvattenrening.
En deponi är aktiv (Slite).
Reviderade avslutningsplaner håller på att tas fram för 2 deponier (Tofta,
Visby) inför kommande arbete med sluttäckning.

Ytterligare fakta kan erhållas i excelblad över deponier.
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Undersökta och avrapporterade nedlagda deponier 2018

För påverkat grundvatten avses att SGU:s bedömningsgrunder klass 5 överskrids och för påverkat ytvatten att HVMFS
maxkonc. och/ eller riktvärde för CCME överskrids för någon mätparameter.
Nr

Namn

Drift år

Risk Förorefas 2 ning
jord
>MKM?

Grundvatten
påverk
at?

Ytvatte
n
påverk
at?

Behov
mer undersöknin
gar?

Prio
unders
ökning

Kommentar

1

Bunge
Deponi
Burgsviks
deponi
Burs deponi

57-71

2

Ej

Nej

Ej

Ja

Måttlig

53-74

2

Ja

Ja

Nej

Ja

67-99

2

Ej

Ej

Ja

Ja

Mycket
hög
Hög

Resistivitetsmätnin
g, ej jordprov
Otjänligt
dricksvatten

58-66

2

Nej

Ej

Ja

Ja

Hög

5

Deponi
Fardume
Träsk
Eksta deponi

52-72

2

Ja

Ja

Ej

Ja

Mycket
hög

6

Endre Deponi 59-80

2

Ja

Nej

Nej

Ja

Måttlig

7

Etelhems
Deponi
Garda
Deponi

52-96

2

Ej

Nej

Ja

Ja

Hög

57-70

2

Ja

Nej

Nej

Nej

Ej
behov

9

Gothems
deponi

50 - 71

3

Ja

Nej

Ej

Nej

Ej
behov

10

Grötlingbo
Deponi

54-76

2

Nej

Ja

Ja

Ja

Hög

11

Hablingbo
Deponi

51-71

2

Ja

Ja

Nej

Ja

Hög

12

Hamra
Deponi

75-99

2

Ej

Ej

Ja

Ja

Måttlig/
hög

13

Havdhems
Deponi

52-99

2

Nej

Ja

Ja

Ja

Hög

14

Klintehamns
deponi

ca 5060 tal

2

Ja

Ej

Ja

Ja

Måttlig

15

Lau deponi

57-70

2

Ja

Nej

Nej

Ja

Hög

16

Lokrume
deponi

64-74

3

Ja

Nej

Nej

Nej

Ej
behov

17

När Deponi

62-74

2

Ja

Nej

Nej

Ja

Hög

18

Pilhagen
deponi

60-63

2

Nej

Nej

Ej

Ja

Hög

Primärt VSO

19

Roma Deponi 53-93

2

Ej

Nej

Ej

Ja

Måttlig/
hög

Resistivitetsmätnin
g, ej jordprov

20

Rute Deponi

74-99

2

Ej

Ja

Ja

Ja

Måttlig

Nära naturreservat
och Natura 2000

21

Sanda
Deponi

64-79

2

Ja

Ja

Ja

Ja

Måttlig - Spridning av
Hög
metaller till ytvatten

22

Stjärnlunden

30-52

2

Ja

Ej

Ej

Ja

Mkt
hög

23

Stånga
avfallsupplag

68-99

2

Ja

Ja

Ja

Ja

Hög

24

Visby deponi

52-99

2

Ej

Ja

Ej

Ja

Hög

25

Väte Deponi

62-98

2

Ja

Ja

Ja

Ja

MåttligHög

26

Östergarn
Deponi

54-74

2

Ja

Ej

Ja

Ja

Hög

2
3
4

8

Måttligt/
Hög

Höga metallhalter i
lokalt grundvatten

Måttlig/
hög
Inga vidare
åtgärder behövs

Ej
behov

Måttlig/
Hög
Spridning pågår av
kvicksilver i yt- och
grundvatten

Inga vidare
åtgärder behövs

Ej
behov

Hög

Metallförorening,
PAH-er även ytligt i
mark
Höga metallhalter i
lokalt grundvatten

Mycket
hög

Primärt VSO,
spridning av PFAS

Mycket
hög

Spridning av
kvicksilver till
ytvatten
Ej = ej undersökt, grönt = inga vidare åtgärder behövs, rosa = nu känt behov av sluttäckning
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-10-16

MHN AU § 85

MHN AU § 85

Nämndsammanträdestider 2019

Arbetsutskottets beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet dras ur och
återkommer till sammanträdet i december.

Ärendets behandling under mötet

Förvaltningen har fått i uppdrag från Regionstyrelsen att utreda möjligheterna att slå
samman Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Byggnadsnämnden, av den
anledningen beslutar arbetsutskottet att dra ur ärendet till kommande nämnd.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-10-16

MHN AU § 84

MHN AU § 84

Information - revision av livsmedelskontroll

Arbetsutskottets beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott godkänner informationen.

Ärendets behandling under mötet

Förvaltningschef Johan Åberg informerar arbetsutskottet att Länsstyrelsen har begärt
in dokument för uppföljning av tidigare genomförd revision av livsmedelstillsynen.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/1987
15 oktober 2018

Lisa Tunegård

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ny dataskyddsförordning (GDPR) 25 maj 2018
Förslag till beslut

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att till förvaltningschef delegera
rätten att anmäla personuppgiftsincident med rätt till vidaredelegering.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att till förvaltningschef delegera
rätten att lämna yttrande till tillsynsmyndighet och förvaltningsrätt samt
rätten att överklaga ärende rörande personuppgiftsincident med rätt till
vidaredelegering.

Sammanfattning

EU:s dataskyddsförordning eller GDPR (förkortning av engelskans General Data
Protection Regulation) började gälla 25 maj 2018. Förordningen ersatte personuppgiftslagen (PuL).
Nämnden fattade den 2018-04-17, § 46, ett antal beslut om hanteringen av dataskyddsförordningen. Det har visat sig att besluten behöver kompletteras med
delegering för att hantera så kallade personuppgiftsincidenter enligt
dataskyddsförordningen.
Ärendebeskrivning

EU:s dataskyddsförordning innehåller bestämmelser om säkerhetsincidenter som
kan inträffa vid behandlingen av personuppgifter. Sådana incidenter ska bland annat
anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar. Nämnden är personuppgiftsansvarig
för all behandling av personuppgifter inom förvaltningen. För att kunna hantera
incidenter på ett smidigt och rättssäkert sätt behöver nämnden delegera beslutanderätten angående incidenter.
Bedömning

Nämnden föreslås besluta om följande tillägg till delegationsordningen:
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/1987

Ärende

Lagrum

Delegat

Beslut om anmälan av
personuppgiftsincident.

Artikel 33 GDPR

Förvaltningschef
med rätt att
vidaredelegera.

Yttrande till tillsynsmyndighet
och förvaltningsrätt samt att
överklaga ärende rörande
personuppgiftsincident.

Artikel 33 GDPR

Förvaltningschef
med rätt att
vidaredelegera.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-15
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
Skickas till
Registrator-rs@gotland.se
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-10-16

MHN AU § 83

MHN AU § 83

Ny dataskyddsförordning (GDPR) 25 maj
2018 - komplettering

MHN 2018/1987

Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att till förvaltningschef delegera rätten att
anmäla personuppgiftsincident med rätt till vidaredelegering.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att till förvaltningschef delegera rätten att
lämna yttrande till tillsynsmyndighet och förvaltningsrätt samt rätten att
överklaga ärende rörande personuppgiftsincident med rätt till vidaredelegering.

Sammanfattning

EU:s dataskyddsförordning eller GDPR (förkortning av engelskans General Data
Protection Regulation) började gälla 25 maj 2018. Förordningen ersatte
personuppgiftslagen (PuL).
Nämnden fattade den 2018-04-17, § 46, ett antal beslut om hanteringen av
dataskyddsförordningen. Det har visat sig att besluten behöver kompletteras med
delegering för att hantera så kallade personuppgiftsincidenter enligt
dataskyddsförordningen.
Bedömning

Nämnden föreslås besluta om följande tillägg till delegationsordningen:

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av förvaltningschef Johan Åberg.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-15
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/3185

Johan Åberg

26 oktober 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Remiss - Strategi för förebyggande och motarbetande av mäns
våld mot kvinnor
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar förvaltningens beslut som sitt eget.

Bakgrund

Regionstyrelsen beslutade 30 augusti 2018 (RS 2017/897) att remittera Förslag
Strategi för förebyggande och motarbetande av mäns våld mot kvinnor till samtliga
nämnder samt Gotlandshem AB.
I remissvaret önskas särskilt svar på följande frågor:
1. Vilka av era verksamheter berörs av föreslagen strategi?
2. Vilka konsekvenser skulle implementering av föreslagen strategi få för era
berörda verksamheter?
3. Annat som är viktigt att lyfta fram?
Bedömning

Förvaltningen anser att det nationella jämställdhetsmålet om att mäns våld mot kvinnor
ska upphöra är viktig och att en strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot
kvinnor tas fram för Region Gotland. En ökad kunskap hos medarbetare och
beslutsfattare skapar förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbete.
Samhällsbyggnadsförvaltningen verksamheter berörs dock inte i samma omfattning
som t.ex. skola, vård och omsorg. Däremot möter våra handläggare och inspektörer
människor i det dagliga arbetet i tex tillsynsarbetet.
Att ha en kunskap hur man ska agera och vem man kan kontakta när man misstänker
att något inte är som det ska är något vi bör sträva efter. Detta bör hanteras och
förtydligas i kommande verksamhetsplanering.
Föreslagen strategi och implementering bedöms inte påverkar våra verksamheter
nämnvärt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig bakom föreslagen Strategi för att förebygga och
motverka mäns våld mot kvinnor.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/3185

Beslutsunderlag

Handling

Datum

Tjänsteskrivelse
Strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor

2018-10-26
2018-08-30

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Beslut ska delges:
Registratorrs@gotland.se

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-10-16

MHN AU § 91

MHN AU § 91

Remiss. Strategi för förebyggande och
motarbetande av mäns våld mot kvinnor

MHN 2018/3185

Arbetsutskottets beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan
ställningstagande.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att till
nämnden fördjupa remissvaret och väva in hur det nationella jämställdhetsmålet
berör förvaltningens olika delar i tex tillsynsarbetet.

Bedömning

Förvaltningen anser att det nationella jämställdhetsmålet om att mäns våld mot
kvinnor ska upphöra är viktig och att en strategi för att förebygga och motverka
mäns våld mot kvinnor tas fram för Region Gotland. En ökad kunskap hos
medarbetare och beslutsfattare skapar förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart
arbete.
Samhällsbyggnadsförvaltningen verksamheter berörs dock inte direkt av föreslagen
strategi och en implementering påverkar därför ej verksamheterna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig bakom föreslagen Strategi för att förebygga
och motverka mäns våld mot kvinnor.
Ärendets behandling under mötet

Förvaltningschef Johan Åberg föredrar ärendet för nämnden.
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan ställningstagande till nämnden men ger
förvaltningen i uppdrag att fördjupa remissvaret och väva in hur det nationella
jämställdhetsmålet berör förvaltningens olika delar i tex tillsynsarbetet.
Beslutsunderlag

Handling

Datum

Tjänsteskrivelse

2018-10-10
Strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor

2018-08-30
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1. Inledning
Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem som orsakar stort
fysiskt och psykiskt lidande. Det är den yttersta konsekvensen av den maktobalans som
råder mellan kvinnor och män. Föreställningar om kön, makt och sexualitet har en
grundläggande betydelse för alla former av mäns våld mot kvinnor, inklusive
hedersrelaterat våld och förtryck såväl som prostitution och människohandel för sexuella
ändamål. Våldet leder till mänskligt lidande som motverkar ett socialt hållbart samhälle. Det
leder till ojämlikhet och ojämställdhet i hälsa och leder till stora samhällskostnader för
bland annat hälso- och sjukvården, rättsväsendet, socialförsäkringar och det sociala
välfärdssystemet.
Hot, våld, kränkningar och förtryck förekommer i alla samhällsklasser och åldersgrupper.
Våldet påverkar individens hela livssituation och nätverk både akut och på lång sikt. Våld är
ett folkhälsoproblem och ett samhällsproblem som är resurskrävande och kräver
samverkan mellan olika myndigheter. Den nationella jämställdhetspolitiken har därför ett
delmål som säger att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Strategin pekar ut på vilket sätt
vi ska verkställa den nationella politiken. Region Gotland har utifrån den nationella
strategin1 valt de inriktningar som bedöms ha störst effekt för perioden 2018-2022.
Strategin gäller Region Gotlands verksamheter och ska hjälpa till att förverkliga prioriterade
delar av det nationella jämställdhetsmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.2 Vidare
utgör strategin ett deluppdrag i handlingsplanen enligt CEMR: s europeiska
jämställdhetsdeklaration som undertecknades i regionfullmäktige i december 2015 (RF §
305, 2015). Strategin stämmer också väl överens med Jämställdhetsstrategi för Gotland
2018-2023 framtagen av Länsstyrelsen i Gotlands län 2018.
Arbetet med förslaget till strategier har gjorts i en arbetsgrupp, utsedd av regional
samverkans- och stödstruktur, RSS. I arbetsgruppen har ingått jämställdhetsstrateg från
regionstyrelseförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningens utbildningsstrateg,
socialförvaltningens samordnare gällande våld i nära relationer och chefen för barn- och
elevhälsan från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Representanterna i arbetsgruppen
har varit länken mellan de verksamheter som arbetar med mäns våld mot kvinnor för att
identifiera och säkra de strategiska vägvalen och på vilket sätt de implementeras.
Arbetsgruppen har i respektive förvaltning säkerställt de strategiska vägvalen.

2. Syfte
Syftet med strategin är att förverkliga de delar av den nationella politiken som är
prioriterade utifrån Region Gotlands bedömning av behov och förutsättningar. Strategin
ska följas upp för eventuell revidering under mandatperioden 2019-2022.
3. Region Gotlands strategiska vägval
I den nationella strategin (se kapitel 5) finns fyra övergripande målsättningar:
 Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
 Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor
och barn
 Effektivare brottsbekämpning
 Förbättrad kunskap och metodutveckling
En tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, ur Regeringens skrivelse 2016/17:10 Makt, mål och
myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid.
2 https://www.regeringen.se/artiklar/2017/05/delmal-6-mans-vald-mot-kvinnor-ska-upphora/
1
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Av den nationella strategins fyra målsättningar har tre valts ut inom ramen för denna
strategi. Det fjärde målet - effektivare brottsbekämpning – är en del av det arbetet som gör
inom ramen för Region Gotlands samverkansöverenskommelse med polisen.
Den nationella strategin har regionaliserats utifrån Region Gotlands kartläggning och
analys. Utifrån de tre valda målsättningarna har berörda förvaltningar kartlagt, sorterat
och identifierat behov samt därmed gjort strategiska vägval för respektive nationell
målsättning. Det mesta av det arbetet har gjorts i den av RSS utsedda arbetsgruppen.
Utöver det har de strategiska vägvalen förankrats i respektive förvaltningars
ledningsgrupper. Berörda förvaltningar har därmed förbättrat förutsättningarna för en
god implementering.
Som underlag för nämndernas insatser samt utifrån de utvalda nationella
målsättningarna har följande strategiska vägval gjorts:
3.1

Målsättningen Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
3.1.1

Förstärka det våldspreventiva arbetet

Det våldspreventiva arbetet är en del av det grundläggande jämställdhetsarbetet. Det handlar om
att förhindra att våld över huvud taget uppstår samt att förmå den som utövar våld att upphöra
med det. Preventiva insatser ska vara både av primärt (till hela befolkningen) samt sekundärt slag
(till de grupper som har förhöjd risk att utöva eller utsättas för våld). Det är viktigt att arbeta brett
och aktivt med maskulinitetsfrågor och machonormer för att komma till rätta med orsakerna bakom
mäns våld mot kvinnor
Insatser i en bred samverkan är en central del för att kunna förstärka det våldspreventiva arbetet
inom Region Gotland.

3.1.2

Utöka insatser till våldsutövare

Den huvudsakliga utgångspunkten för strategin är att förebygga mäns våld mot kvinnor. I det
ligger både att förhindra att våld uppstår, och att våld upprepas. Det innebär att bakomliggande
orsaker till mäns våld, och möjligheterna att undvika eller bryta våldet är avgörande.
Insatser riktade till våldsutövaren är en viktig del av ett förbyggande arbete mot våld.
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3.2

Målsättningen Förbättrad upptäckt av våld samt starkare skydd och stöd för
våldsutsatta kvinnor och barn
3.2.1

Upptäckt av våldsutsatthet

Kvinnors och flickors utsatthet för våld kännetecknas bl.a. av att de i jämförelse med män och
pojkar oftare utsätts för våld av närstående, i första hand av män men även av kvinnor, t.ex. när
våld och förtryck motiveras av föreställningar om kollektiv heder. Det finns en mängd hinder för den
våldsutsatta kvinnan eller flickan att berätta om sin utsatthet för omvärlden och att söka stöd för att
ändra sin situation. Så länge endast en mindre del av kvinnors och flickors utsatthet för våld
kommer till det offentligas kännedom begränsas möjligheten att utveckla insatser på området.
Insatser för kunskapsspridning och utvecklingsarbete för att upptäcka våldsutsatthet är centralt i
arbetet med skydd och stöd. Särskild kunskap krävs för upptäckt av hedersrelaterat våld och
förtryck.

3.2.2

Skydd och stöd

För att kunna förhindra att våld över huvud taget uppstår eller upprepas måste den våldsutsatta
eller barnet som bevittnat våldet skyddas och få stöd. Stödet ska utgå från den enskilda individens
behov och barnets bästa. Vad gäller barn är sambandet mellan att uppleva våld mot en förälder och
att själv vara direkt utsatt för våld mycket starkt.
Insatser till våldsutövaren bidrar till att förhindra våldet.

3.3

3.3.1

Målsättningen Förbättrad kunskap och metodutveckling

Kunskap och metodutveckling

Kunskap, utveckling av metoder och arbetssätt för att motverka våldet sker genom utbildning,
behovsanalys och uppföljning. Det skapar förutsättningar för ett hållbart arbete över tid.
Insatser för ökad kunskap om mäns våld mot kvinnor hos berörda yrkesgrupper och beslutsfattare
på alla samhällsnivåer stärker ett långsiktigt arbete med mäns våld mot kvinnor.

4. Implementering och uppföljning
En del av de insatser som görs på området mäns våld mot kvinnor är lagstadgade (se
kapitel 6.)
 En strategi formulerar vägval som underlag för prioriteringar i berörda
verksamheter.
 Berörda förvaltningar beskriver utifrån Region Gotlands styrmodell på vilket sätt
som de avser implementera och följa upp strategin i sin planering.
 Regionstyrelsen ansvarar för att stödja genomförandet och uppföljning genom
nätverk och kunskapsspridning.
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Under mandatperioden 2019 – 2022 ska en övergripande uppföljning göras med
eventuella förslag till revidering av strategin.

5. Mäns våld mot kvinnor
5.1

Definition

Våld är varje handling mot en annan person, som genom att denna handling skadar,
smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå
från att göra något den vill3.
Mäns våld mot kvinnor definieras av FN som alla former av könsrelaterat våld som
resulterar i fysisk sexuell eller psykisk skada alternativt lidande för kvinnor, inklusive hot
om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, både i det offentliga och i
det privata.
5.2

Nationellt politiskt delmål att utgå ifrån

Ett av sex delmål i nationella jämställdhetspolitiken är att mäns våld mot kvinnor ska
upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till
kroppslig integritet. Delmålet omfattar alla yttringar av fysiskt och psykiskt, inklusive
sexuellt, våld och hot om våld som riktas mot kvinnor och flickor. Regeringen i har i
formulering av strategin ett särskilt fokus på kopplingen mellan maskulinitet och våld. Det
omfattar även hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och handel med människor
för sexuella ändamål.
När det gäller våld i nära relationer så utövas det huvudsakligen, men inte uteslutande, av
män mot kvinnor. Det är viktigt att motarbeta allt slags våld i nära relationer, exempelvis
att ge stöd och hjälp till homo- eller heterosexuella män och kvinnor samt transpersoner
som utsätts för våld i nära relationer. Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar inte heller
uteslutande kvinnor och flickor utan också pojkar och män. Att enbart tala i könsneutrala
termer osynliggör det vanligaste våldet i nära relationer, en man som utövar våld mot en
närstående kvinna. Det gör våldet svårare att förebygga och bekämpa. Det är därför viktigt
att prata både om arbetet mot mäns våld mot kvinnor och om arbetet mot våld i nära
relationer.
Eftersom området är komplext är det svårt att för en strategi hitta ett namn som leder
tanken till alla delar som omfattas. Regeringen har valt att benämna den nationella strategin
som förebyggande och bekämpande av mäns våld mot kvinnor. Även Region Gotland har
valt att som övergripande begrepp använda mäns våld mot kvinnor i rubriken till strategin.
Nedan används en bild för att visa sambandet mellan olika typer av våld.

3

Svensk översättning utifrån Per Isdal, «Meningen med volden», 2000

5 (8)

Region Gotland

Strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor,
Region Gotland 2018-2022

Bild - Sambandet mellan mäns våld, mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer

Statistik visar att större delen av det våld som sker i nära relationer utövas av män mot
kvinnor. Bilden illustrerar att mäns våld mot kvinnor inrymmer större delen av det våld
som sker i nära relationer. Bilden visar även att mäns våld mot kvinnor är en del av det våld
som män utövar i en rad olika sammanhang, inklusive det män riktar mot andra män i
offentliga miljöer.
5.3

Nationell strategi

Hittills har samhällets arbete tenderat att hantera våldets konsekvenser snarare än dess
orsaker. Regeringens ambition är att verka för en omorientering, från ett reaktivt till ett
proaktivt förhållningssätt, att främja utvecklingen av effektiva åtgärder för att förhindra
både att våld utövas och att våld upprepas.
Det kräver effektiva åtgärder för att förhindra både att våld utövas och att våld upprepas.
Samhället ska bli bättre på att upptäcka våld och kunskapen om våldets utbredning och
fungerande arbetssätt behöver öka. Arbetet mot våld måste vara väl samordnat mellan
berörda aktörer på samtliga nivåer. Styrning, samordning och uppföljning av arbetet mot
mäns våld mot kvinnor ska stärkas.
Den nationella strategin relaterar till att frågan om mäns våld mot kvinnor är konsekvensen
av ett ojämställt samhälle med en maktobalans mellan könen. Regeringen betonar särskilt
förebyggande insatser och mäns delaktighet. Kunskap, metoder och samordning på
området har utvecklats, men utvecklingen av arbetet mot våld bygger fortsatt i stor
utsträckning på tillfälliga satsningar.
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6. Lagar
Lagar inom vård, omsorg, socialtjänst och skola reglerar ansvar för förebyggande och
motverkande av våld.
Socialtjänstlag, SFS 2001:453
5 kap. – om stöd och hjälp från socialtjänst
11 § Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes
närstående får stöd och hjälp.
Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra
övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.
Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd
och den hjälp som de behöver.
Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av
eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som
barnet behöver.

14 kap. – anmälningsplikt angående barn som far illa
1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om
de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:
1. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga,
2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet,
socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen,
3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som
berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på
socialtjänstens område.
De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om
de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller
psykisk misshandel i hemmet.
Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga att
lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av
stöd och skydd.

Skollag, SFS 2010:800

29 kap. – barn som far illa
13 § Huvudmannen för verksamhet som avses i denna lag och den som är anställd i sådan
verksamhet, ska på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara
illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs.
I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 14 § och offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett
barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).
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Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 2017:30
5 kap. – barn som far illa
8 § Hälso- och sjukvården ska på socialnämndens initiativ, i frågor som rör barn som far illa eller
riskerar att fara illa, samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om
utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 6 kap. 12-14 §§
patientsäkerhetslagen (2010:659) och av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd
finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).
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Sammanfattning
Regionens kretsloppsstrategi för vatten och avlopp handlar om att skapa resurseffektiva
kretslopp. Genom kvalitetssäkring, uppströmsåtgärder, källsortering och miljöteknik ska
hållbara kretsloppsflöden skapas för näringsämnen, vatten och energi i avlopp.

Ärendenr MHN 2018/1955 RS 2014/229 Datum 2018-10-16

Strategin tittar på hur vi kan använda den befintliga infrastrukturen för vatten och avlopp
samt hur vi ska arbeta mot att ställa om till mer källsorterande system lämpade för
kretslopp. Tanken är att dokumentet ska vara styrande i byggnation av framtida vatten- och
avloppsystem, både kommunala och enskilda, samt för befintliga anläggningar där det är
möjligt.
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1. Inledning
Regionfullmäktige gav 2013-12-16 miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att
tillsammans med berörda facknämnder utarbeta en kretsloppsstrategi för avloppsvatten på
Gotland, Rf §174 RS 2013/125. Strategin är framtagen av Samhälsbyggnadsförvaltningen
och Teknikförvaltningen och har haft Jonas Lindström, TKF som projektledare. Strategin
utgör en del i arbetet med att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av hanteringen av
avloppsfraktioner från stora och små avloppsanläggningar på Gotland.
Kretsloppsstrategin riktar sig i första hand till Regionens tjänstemän som vägledning och
som hjälpmedel vid planeringsarbete med att skapa kretsloppsmöjligheter i hanteringen av
Gotlands alla vatten och avloppssystem. Eftersom många fler berörs i detta arbete riktar sig
strategin även till andra aktörer såsom:








Politiker
Arkitekter
Konsulter
Exploatörer och byggherrar
Lantbrukare
Fastighetsägare
Allmänheten och andra aktörer

Omhändertagandet av avloppsfraktioner i vårt samhälle handlade från början om att
säkerställa skyddet av människors hälsa. Efterhand har även vikten av åtgärder för att
skydda miljön vuxit fram. På senare tid har även ett tredje kriterium för avloppssystemet
utvecklats som handlar om återföring och utnyttjande av de resurser som finns i
avloppsfraktioner.

Ärendenr MHN 2018/1955 RS 2014/229 Datum 2018-10-16

För att hushålla med resurser bör näringsämnen från avloppsanläggningar ingå i ett
kretslopp och återföras till produktiv jordbruksmark. Vattensituationen på Gotland gör
dessutom att det är av stor vikt att försöka hålla kvar vatten på land samtidigt som
vattenförekomsterna på ön inte får förorenas. För att uppnå klimatmålen är det viktigt att
göra detta energieffektivt och det är även nödvändigt att ställa om till förnybara
energikällor. I avloppshanteringen finns stor potential att utvinna förnybar energi.
I det här dokumentet behandlas tre tekniska kretslopp som finns i vatten och
avloppshanteringen:
Kretslopp för näringsämnen. Fosfor, kväve och andra livsviktiga byggstenar för tillväxt
tas upp av växterna som odlas på åkermark. Efter att de konsumerats hamnar en del av
växtnäringen i avloppsvatten. Näringsämnen från avloppsvatten kan sedan tas till vara och
återföras som gödselmedel till produktiv åkermark, ”från jord till bord – från bord till
jord”. Hållbara kretslopp av näringsämnen uppnås inte om avloppet tillförs olämpliga
ämnen som gör att näringsämnen från reningsverk hindras från att återföras till produktiv
mark.
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Kretslopp för vatten. Grund- eller ytvatten från land används till dricksvatten och annan
förbrukning, som förorenas och då blir avloppsvatten. Detta leds till reningsverk och
släpps ut som renat avloppsvatten. Om utsläppet på ett lämpligt sätt sker på land genom till
exempel infiltrering sluts kretsloppet. Om det renade avloppsvattnet släpps ut i havet får vi
ett annat kretslopp. Vi förlitar oss då på att vattnets naturliga kretslopp återställer balansen
genom nederbörd. Membranrening av avloppsvatten eller havsvatten till dricksvatten kan
vara kompletterande sätt att förbättra det tekniska kretsloppet.
Kretslopp för energi. Exempelvis där solens energi lagras i mat. Maten konsumeras och
den kvarvarande energin hamnar i avloppsvattnet bunden i organiskt material. Energin i det
organiska materialet utvinns sedan i form av biogas. Även värme kan utvinnas ur
avloppsvatten. Så länge VA-verksamheten är beroende av ändliga resurser, såsom fossila
bränslen, som energikälla ingår den inte i ett hållbart kretslopp.

Kretslopp för näringsämnen, vatten och energi.

Ärendenr MHN 2018/1955 RS 2014/229 Datum 2018-10-16

1.1 Syfte
Dokumentet är en strategi och viljeinriktning för hur Region Gotland ska hantera
fraktionerna från enskilda och kommunala avloppsanläggningar. Detta mot bakgrund av
miljöbalkens regelverk, lokala föreskrifter, miljömål och förutsättningar, samt behov av
särskild hänsyn. Strategin ska kunna användas som en del av beslutsunderlaget vid
detaljplanering, VA-planering, planeringsunderlag i övrigt, tillståndsgivning för byggande
och anläggning av avlopp, samt för frågor kring hantering av avloppsslam. Syftet är att
redan vid planering, nybyggnation och ombyggnation möjliggöra kretslopp av vatten och
avloppsfraktioner.
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1.2 Avgränsning
Strategin gäller främst vid om- och nybyggnation, men många åtgärder kan genomföras
även på befintliga anläggningar. En rimlighetsavvägning ska göras från fall till fall. Den är
inte avsedd att ställa ytterligare krav på befintliga väl fungerande avloppsanläggningar.
Strategin går heller inte in i detalj på ekonomiska beräkningar på specifika lösningar, utan
man utgår från att alla kretsloppsåtgärder inom avloppssystemet ska vara ekologiskt,
ekonomiskt och socialt försvarbara. Utgångsläget ska vara att en mindre kostnad idag blir
en större besparing i morgon.

1.3 Kretsloppsbegreppet
Kretslopp är ett allmänt använt begrepp inom det svenska miljöarbetet de senaste
årtiondena. Riksdagen beslutade år 1993 om riktlinjer för en kretsloppsanpassad
samhällsutveckling enligt följande kretsloppsprincip:
”Vad som utvinns ur naturen skall på ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas, återvinnas eller
slutligt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen skadas.”
Denna princip utgör alltjämt utgångspunkten för allt kretsloppsarbete. Även om
kretsloppen sluts kan alltför stora materialflöden fortfarande skapa miljöproblem.
Principerna för kretslopp är lagstadgat och återfinns i miljöbalkens portalparagraf.
1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan
utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.
Miljöbalken skall tillämpas så att:
1.
2.
3.
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4.
5.

människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa
orsakas av föroreningar eller annan påverkan
värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas
den biologiska mångfalden bevaras
mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell
och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och
energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

I miljömålspropositionen1 var regeringens bedömning att ett framtida hållbart och
kretsloppsanpassat VA-system bör vara utformat så att:


1

slutna kretslopp mellan samhälle och jordbruk skapas för närings- och humusämnen, i
första hand för fosfor.
Prop. 1997/98:145 "Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige”
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risk för smittspridning till människor och djur minimeras.
slamanvändningen inte leder till negativa hälso- och miljöeffekter, varken på kort eller
lång sikt.
anläggning, drift och underhåll av VA-system och anslutna verksamheter inte ger
utsläpp till luft, mark och vatten av miljö- och hälsoskadliga ämnen som påverkar
miljömålen för dessa medier.
användning av icke förnybara råvaror och energi för drift av VA-system minimeras och
energin i avloppsvatten och/eller slam tillvaratas.
användare, konsumenter och jordbrukare har förtroende för VA-systemen med
avseende på funktion och uppfyllelse av de angivna kraven.

Ärendenr MHN 2018/1955 RS 2014/229 Datum 2018-10-16

De naturliga kretsloppen är i princip helt slutna och flödena går runt. Inget direkt avfall
finns i dessa system. ”Tekniska” eller ”konstgjorda” kretslopp är människans försök att
efterlikna naturen. Målsättningen är att få ner fraktionen ”avfall” till ett minimum. Vi ska
betrakta avfall som resurser och i möjligaste mån använda dem som sådana.
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2. Utmaningar
Aspekter att ta hänsyn till i samband med kretsloppsanpassning av VA-systemen på
Gotland är följande:
Vattensituationen. På Gotland är tillgången till grundvatten av god kvalitet begränsad.
Därför är det bra att skapa VA-system som bidrar till grundvattenbildning på ett sådant sätt
att grundvattnet inte förorenas. Om vi ska bli fler boende på Gotland måste kvantitet och
kvalité säkras.
Känslig hydrogeologi. Gotland har med sin sprickiga berggrund och tunna jordtäcke en
grundvattensituation som är mycket känslig för påverkan av föroreningar samt övrig
omgivningspåverkan.
VA-situationen på Gotland. Antalet personer på ön varierar från ca 60 000 på vintern till
runt 400 000 på sommaren. Detta ställer stora krav på VA-systemen.
Fosfor. Ändlig resurs och livsviktig för vår matproduktion. Kommande krav på återföring
föreligger.
Övergödning. Främst av våra vattenmiljöer. Näringsämnen på ”fel plats”.
Klimatförändringar. Behov av klimatanpassade VA-lösningar som tar hänsyn till ändrade
nederbördsmängder och årstidsvariationer. Behov av större andel förnybar energi och
energibesparingar överlag samt minskade transporter.
Giftfri miljö. Generella problem med föroreningar, främmande ämnen, nano/mikroämnen, läkemedelsrester mm i avloppet. Dricksvattenledningar släpper höga halter
koppar till slammet.
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Uppströmsarbete. Viktigt med att ta itu med problem vid källan och att avloppet används
på rätt sätt. Källsortering av avloppsfraktioner.
Enskilda avlopp. Gotland har en utspridd bebyggelse med stort antal enskilda avlopp.
Stort behov att ta fram system för att mer lokalt kunna omhänderta avloppsfraktioner och
minska transporterna. Ofta dåliga förutsättningar att släppa ut blandat avloppsvatten i
mark.
Utveckling. Upphandla utförare som entreprenörer, lantbrukare och konsulter för
framtagande av hållbara kretsloppssystem och infrastruktur.
Krav och begränsningar. Branschregler för spridning att ta hänsyn till. Vad får man
sprida på våra åkrar idag och i framtiden?
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3. Mål
Följande mål ska styra den framtida hanteringen av avloppsvatten på Gotland:






Kretsloppsprincipen ska vara en naturlig del i planeringsarbetet vid all exploatering på
Gotland.
Renare kretslopp. Flöden från vatten och avlopp ska hållas fria från oönskade ämnen
och hanteras på ett långsiktigt hållbart sätt.
Näringsämnen ska bevaras i kretslopp. Så mycket som möjligt av all växtnäring från
normala hushållsavlopp ska återföras till produktiv mark på Gotland.
Bevara den naturliga vattenbalansen. Den naturliga grundvattennivån ska inte mer än
nödvändigt påverkas i samband med exploatering och ny bebyggelse.
Den kommunala VA-verksamheten på Gotland ska sträva efter att bli självförsörjande
på egenproducerad förnybar energi.

Ärendenr MHN 2018/1955 RS 2014/229 Datum 2018-10-16

3.1 Strategier och riktlinjer
S 1. Anläggningar bör utformas och placeras så att kretsloppsystem underlättas och
transporter minimeras
S 2. Näringsämnen i avloppsvatten och slam ska ses som en resurs och återföras till
produktiv mark
S 3. Renat avloppsvatten ska ses som en resurs och om möjligt behållas på land
S 4. Kretsloppen ska vara långsiktigt hållbara
S 5. Hushållning med resurser
S 6. Avloppslösningar ska vara robusta, lättskötta och arbetsmiljövänliga
S 7. Möjlighet till egenproducerad, förnybar energi ska beaktas på alla VA-anläggningar
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S 1. Anläggningar bör utformas och placeras så att kretsloppsystem
underlättas och transporter minimeras

I planläggning och exploatering ska kretsloppslösningar undersökas, utredas och
prioriteras.







Ju renare avloppsfraktion från början desto lättare till kretslopp. Möjlighet till
uppdelning av avloppsfraktioner ska beaktas vid byggnation och planeringsarbete.
Möjlighet till bevattningsdammar som en resurs till närliggande jordbruk skall utredas i
planläggningen av avloppsanläggningar.
Region Gotland ska undersöka möjlighet till samverkan med andra aktörer, till exempel
lantbrukare som har avsättning för avloppsfraktioner. Infrastruktur för biogas,
fjärrvärme med mera ska beaktas i samband med ny- eller ombyggnation av VAanläggningar.
Vid nybyggnation av VA-anläggningar kan hustak med fördel användas för solenergi.
Fraktioner ska alltid ha en naturlig avsättning, kvittblivning är aldrig aktuellt.

S 2. Näringsämnen i avloppsvatten och slam
ska ses som en resurs och återföras till produktiv mark

I arbetet med att återföra näringsämnen i avloppsslam till jordbruket är det viktigt att vara
medveten om och ta hänsyn till branschkrav och involvera branschorganisationer.
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De större kommunala reningsverken bör Revaq-certifieras (eller annan motsvarande
certifiering) för att underlätta och kvalitetssäkra återföring av näringsämnen från
avloppsslam till produktiv mark.
Avlopp från enskilda fastigheter från slutna tankar och slamavskiljare kan efter
behandling och kvalitetskontroll, återföras till produktiv jordbruksmark i så kallade
lokalt-/eller eget omhändertagande med dispens från enhet Miljö- och Hälsoskydd.
Ett ytterligare sätt att återföra näring till jordbruksmark är via de avloppsdammsystem
som finns på Gotland, den så kallade ”Gotlandsmodellen”.
Region Gotland bör verka för att få till stånd mer lokal uppsamling, behandling och
spridning av näringsämnen från slam och slutna tankar i större sammanhang, på ett
kretsloppsanpassat sätt.

S 3. Renat avloppsvatten ska ses som
en resurs och om möjligt behållas på land




Våtmarker och liknande bör om lämpligt planeras in som ett sista naturligt
poleringssteg i avloppsreningen.
När det kan anses lämpligt och säkert ska renat avloppsvatten infiltreras i mark.
Tillhandahållande av avloppsvatten till bevattning ska i möjligaste mån vara ett
alternativ i framtida avloppslösningar, i enlighet med LAV.

10 (27)

Region Gotland
Teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen




Kretsloppsstrategi för vatten & avlopp

Det kan även vara åtgärder för att återanvända avloppsvatten, takvatten och dagvatten:
till exempel till toalettspolning.
Alternativa framtida lösningar är till exempel att renat avloppsvatten kan renas med
membranteknik till dricksvatten.

S 4. Kretsloppen ska vara långsiktigt hållbara

Kretsloppen får inte ackumulera betydande mängder föroreningar, orsaka försämrad
vatten- eller luftkvalitet eller bidra till klimatpåverkan.










Vid val av material på ledningar och liknande ska sådant material väljas som inte
förorenar VA-flödena. Ledningar av koppar bör undvikas.
Uppströmsarbete och information till allmänhet angående korrekt användning av
avloppssystemet ska vara ett ständigt pågående och prioriterat arbete från regionens
sida.
Miljöteknik som behandlar problematiken med läkemedel, mikroplaster och andra
föroreningar i avloppet ska beaktas.
Hanteringen av avloppsvatten får inte på ett negativt sätt påverka människors hälsa
eller miljön.
Slam från större kommunala reningsverk som sprids på åkermark ska vara godkänt
enligt Revaq eller annan förekommande kvalitetssäkring.
Avloppsslam som sprids från enskilds och mindre avloppsanläggningar ska vara
kontrollerat och kvaliteten ska vara känd, alternativt så ska slammet vara certifierat.
Spill- och dagvatten ska i möjligaste mån skiljas åt i separerade system. Dagvatten kan
förorena avloppsfraktioner.
Åtgärder för ett mjukare vatten där vattnet nu är hårt bör uppmuntras som en del i
arbetet med att få bukt med kopparhalten i slammet, eftersom det anses att vattnets
hårdhet är en stor orsak till höga halter av koppar.

S 5. Hushållning med resurser

Ärendenr MHN 2018/1955 RS 2014/229 Datum 2018-10-16








Regionen ska förespråka snålspolande, energisnåla och källsorterande
avloppssystem där så är lämpligt och utifrån platsens förutsättningar. Lösningarna ska
vara resurseffektiva och därför bör hela hanteringsförfarandet beaktas. Detta gäller
både enskilda och kommunala avlopp.
Regionen ska uppmuntra till mer lokala kretslopp av avloppfraktioner.
Transporter minimeras genom till exempel bättre logistik, smartare lokalare hantering
eller genom att slamavvattnande slambilar används.
Att samla upp renat avloppsvatten och liknande till bevattning bidrar till en direkt
besparing av vårt grundvatten.
Regionen ska arbeta för att inga avloppsfraktioner lämnar Gotland.
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S 6. Avloppslösningar ska vara robusta, lättskötta och arbetsmiljövänliga



Val av teknik för små avlopp ska vara väl lokaliserade lösningar som är enkla, robusta
och resurssnåla, samt vara anpassade för en bred användargrupp.
Det ska vara enkelt att genom tillsyn och egenkontroll kontrollera avloppslösningarnas
funktion samtidigt som de ska vara anpassade för en bra arbetsmiljö.

S 7. Möjlighet till egenproducerad,
förnybar energi ska beaktas på alla VA-anläggningar

I avloppsvatten finns mycket bunden energi. Gotland har dessutom många soltimmar. Ofta
är det lönsamt och praktiskt att ta vara på den energin. Med ny teknik och produktion av
förnybar energi ska VA-verksamheten sträva efter att producera lika mycket energi som
den förbrukar.
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Anläggande av rötkammare ska utredas vid alla större avloppsreningsverk. Även frågor
om samrötning vid biogasproduktion eller liknande samverkan ska beaktas.
På alla lämpliga ytor som finns på kommunalägda VA-fastigheter bör solpaneler
installeras. Särskilt vid byggnation av energikrävande avloppslösningar.
Möjlighet till andra sätt att utvinna eller spara energi ska beaktas på alla VAanläggningar.
Bevattna eller sprida näringsämnen på energigrödor för odling av biobränslen.
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4. Nuvarande system och potential till kretslopp

Nedan visas översiktliga bilder på hur avloppssystemen kan se ut i dag. Här visas även de
vägar som har potential till kretslopp, gröna och de lösningar som man kanske bör undvika,
röda.

Enskilt avlopp
Fastighet

Dagvatten
(Enligt dagvattenstrategin)

Enskilda avlopp
Gemensamma avlopp
Mindre reningsverk

Blandat avloppsvatten

Separerade system

BDT + WC

BDT

Slamavskiljning
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Inf ltration/
markbädd

Renat vatten till
mark eller
bevattning

WC

Torra och
separerande
system

Sluten tank

Urin/fekalier

Framtida kretsloppssystem för omhändertagande av fraktioner

Kommunalt
reningsverk

Lokalt
Omhändertagande

Lösning som vi uppmuntrat till fortsatt användning av

Fastlandet

Eget
omhändertagande

Lösning som vi vill minimera/avveckla
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H+ området i Helsingborg. Framtida system med uppdelning av avloppsfraktioner och
omhändertagande av fraktionerna (Källa NSVA AB, Helsingborgs stad och Gertrud och Söner)

4.1 Nuläge och utvecklingsmöjligheter
Separering av avloppsfraktioner

Ärendenr MHN 2018/1955 RS 2014/229 Datum 2018-10-16

På samma sätt som avfallssorteringen infördes i Sverige bör nu avloppshanteringen gå i
samma riktning. Vi har befintliga system för de kommunala avloppen. Idag blandas oftast
avloppsfraktioner i den etablerade infrastrukturen som senare blir omöjligt att separera,
vilket leder till att fel ämnen kan hamna på fel plats. Att åtgärda detta innebär ett stort
arbete och är en kostsam omställning som kommer ta många år, under förutsättningen att
vi kommer igång med anläggandet av källsorterande system nu. Separering av
avloppsfraktionerna leder till renare och mer koncentrerade fraktioner som gör sådana
lösningar mer kostnadseffektiva, samtidigt som rätt sak hamnar på rätt plats.
Framkomliga vägar kan vara punktåtgärder i befintliga enstaka byggnader eller att man
satsar helhjärtat i hela stadsdelar som kommande Visborg, så som man till exempel gör i
Helsingborgs H+-område, se bild ovan. Man kan se till att förberedelse för flera ledningar
ut blir standard vid nybyggnation. Det innebär en mindre extrakostnad som dock ger stora
möjligheter framöver.
När det gäller enskilda avlopp och mindre avloppsanläggningar finns här mycket hög
potential för källsortering och kretsloppsanpassade system. Här kan väljas avloppslösning
utifrån önskemål och platsens förutsättningar, samtidigt som man kan välja lösningar som
är anpassade för mer lokala kretslopp. Mindre kretslopp kan i vissa fall ske på den egna
tomten eller att närliggande lantbruk hämtar fraktioner för spridning, eller för kommande
insamlingssystem. Det måste dock framöver tas fram system för omhändertagande,
behandling och återföring, vilket saknas idag. Här har Region Gotland det fulla ansvaret att
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se till att avloppsfraktioner från gotländska bostäder kan tas om hand på ett
kostnadseffektivt och miljömässigt bra sätt. Samtidigt skapas förutsättningar genom att vi
upphandlar utförare som kan hantera och ha avsättning för avloppsfraktioner som resurs.
Biogas

Av biogasen som Visby reningsverk producerade 2016 användes ca hälften i verket.
Resterande gas såldes ut på biogasnätet och genererade därmed en inkomst till regionen på
ca 700 000kr. Gasen blev drivmedel till fordon, uppvärmning av Visby reningsverks lokaler
och rötkammare, samt resterande gas gick till fjärrvärmenätet i Visby.

Ärendenr MHN 2018/1955 RS 2014/229 Datum 2018-10-16

Det finns många andra vinster med att röta slam från avlopp. Först och främst är biogas en
förnybar energikälla. Rötning innebär också att det blir en minskad slammängd att hantera
efteråt. I termofil rötning hygieniseras slammet vilket innebär att skadliga bakterier och
andra smittämnen oskadliggörs. En ytterligare fördel med rötning är att slammet
omvandlas till en rötrest som luktar betydligt mindre och som ur arbetsmiljösynpunkt är
mycket lättare att hantera. Allt detta gynnar kretsloppshantering.
Det innebär såklart en stor investering att anlägga en rötkammare och mängden tillgängligt
rötsubstrat från avlopp kan vara en begränsande faktor. Möjligheter att samröta med andra
substrat kan dock göra det hela mer kostnadseffektivt.

Slamhantering

I dag skickas latrin och slamrester från avlopp till fastlandet där det bland annat används till
jordtillverkning. Kostnaden för denna hantering av avloppsslam är stor. Bara kostnaden
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från Visby Avloppsreningsverk uppgick till ca 3 miljoner kronor år 2016. Då
avloppsreningsverket Revaq-certifierades våren 2017 sjönk den kostnaden med nästan 40
procent. Denna kostnad kan troligtvis sjunka ytterligare om slammet kan tas emot av
Gotlands lantbruksverksamheter. Om så sker sluts även kretsloppet för näringsämnen.
Målet är att all hantering av avloppsfraktioner ska ske på Gotland. Dock finns
begränsningar på grund av kopparhalten i slammet samt andra krav och regelverk, från t.ex.
livsmedelsbranschen, vilket kan försvåra direkt återföring av slam till åkermark. Det finns
metoder att utvinna näringsämnen ur slam för återföring till produktiv åkermark. Detta
skulle möjliggöra kretslopp utan risker.
Solceller på VA-anläggningar

Det är passande att använda solenergi i vatten- och avloppssammanhang. VA-anläggningar
producerar som mest dagtid då solen skiner och det är då solcellerna genererar energi.
Under den ljusa sommarperioden, då det är torrt och turistsäsongen är i gång går VAanläggningarna ännu mer på högvarv, vilket ytterligare pekar på hur passande solceller är i
detta sammanhang. Att installera solceller innebär en anläggningskostnad som bör ha
betalat sig efter ca 15 år. Anläggningens garanti gäller vanligtvis i 25 år. I verkligheten är
livslängden på solcellsanläggningen mycket längre. Man bör kunna förvänta sig minst 10–
20 år ”gratis” miljövänlig el vilket borde anses som en mycket miljömässig och
kostnadseffektiv insats.
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Systemlösningar för enskilda avlopp

Det finns i dag en mängd avloppslösningar för fler eller enstaka fastigheter. Man kan här
välja system som separerar avloppsfraktioner för att omhänderta på den egna fastigheten,
till exempel urin, fekalier eller slam. Alternativt kan lokala lantbrukare tömma och sprida på
lämplig åkermark. Man kan också ta omhand det renade avloppsvattnet för egen
bevattning. Enda kriteriet för sådana lösningar är att det ska finns avsättning för detta och
att lämplig utrustning för hanteringen finns att tillgå. Detta kontrolleras vid
tillståndsprövningen för avlopp eller vid dispensansökningar om eget- eller lokalt
omhändertagande.
Redan idag är det krav på att använda extremt snålspolande toalett med mindre spolmängd
än 1 liter per snittspolning när man installerar en sluten tank för uppsamling av
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klosettvatten. Genom att få ner vattenförbrukningen koncentreras näringsämnen som då
ger ekonomi till hanteringen av denna fraktion och en mer eller mindre eftertraktad
produkt. Slutna tankar är i dag en vedertagen lösning för alla fastigheter, befintliga som
nybyggda. Det som tidigare var mer som en nödlösning är idag en permanent lösning för
både permanentboende och för boende del av år. Genom att samla upp WC-spillvatten kan
man många gånger bebygga platser som annars inte skulle vara lämplig att exploatera ur
utsläppssynpunkt. Vid ny- och ombyggnation rekommenderas så kallade ”två rör ut” vilket
inte begränsar valet av avloppsanläggningstyp, och att när som helst senare välja en annan
som kanske passar bättre om förutsättningar förändras eller om fastigheten byter ägare.
Ett tänkbart scenario kan vara som följer: En enskild fastighet, befintlig som nybyggd.
Fastighetsägaren ”vill ha” en standard i huset där man kan bo året runt och ha
tillräckligt bra komfort. Idag använd huset endast för fritidsboende. Fastighetsägaren
”måste ha vattentoalett”. På plats kan konstateras att markens egenskaper tyvärr är av
för dålig beskaffenhet för att utsläpp från vattentoalett är aktuellt. Men man kan
däremot infiltrera renat BDT-vatten (Bad-, disk- och tvättvatten) i marken.
Fastighetsägaren installerar en sluten tank för WC-spillvattnet med en extremt
snålspolande toalett. BDT-vattnet renas via en slamavskiljare och en markbädd vidare
till en damm där det renade vattnet samlas upp. Eftersom fastigheten har stort behov
av att bevattna de odlingar som finns så kommer det väl till pass för bevattning av
denna eftersom fastighetens vattentäkt ofta sinar sommartid.
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Regionen eller därav upphandlad entreprenör kommer och tömmer den slutna tanken
och slamavskiljaren. Slammet körs till en närliggande lokal behandlingsanläggning och
rötas till biogas. En stor del av Gotlands bilflotta är nu gasdrivna fordon och samtliga
kör på lokalt producerad biogas, resterande fordon är elbilar och laddas via egna
solcellspaneler på garagetaken och via gotländsk vindel. Alternativt kommer en
lantbrukare och hämtar slammet för spridning på lämplig åkermark i närheten.
Vattnet i vattentäkten räcker numer hela året om, möjligen har fastighetens
snålspolande system och bevattningen med renat BDT-vatten i stället för grundvatten
bidragit till detta. Inte heller har dricksvattnet i brunnen varit otjänlig sedan toaletten
kopplats om till tanken. Med denna lösning finns nu möjligheter att bygga hus i
närområdet även för andra fastighetsägare.
Avloppsdammar ”Gotlandsmodellen”

På flera ställen på ön går det kommunala avloppsvattnet ut i dammsystem. Den så kallade
”Gotlandsmodellen” avser en process med biologiska avloppsdammar (biodammar) vilket
innebär att avloppsvattnet sedimenteras i fördammar, sedan lagras spillvattnet cirka ett
halvår i flera stora dammar varefter näringsämnen såsom kväve och fosfor kan återföras till
åkrar med bevattning. Dammarna som togs i bruk 1985 har visats fram som ett sätt att
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ekologiskt rena spillvatten och som en metod att omhänderta fosfor. Problem har
förekommit med att dammarna blir överfulla, främst på grund av tillskottsvatten.

”Gotlandsmodellen” Ett par av Romadammarna. Total bevattningsbar yta är 350 ha.

Det ekonomiska att ta hänsyn till här är att ställa kostnaden för nödvändiga dammsystem
mot anläggande av motsvarande reningsverk samt drift på dessa anläggningar. Viktigt är
även att VA-huvudman har rådighet över den delen av anläggningen som behövs för att
uppfylla LAV och att det finns en garanterad avsättning eller alternativ avledning av
vattnet. Rening i dammarna kan anses vara en kostnadseffektiv avloppslösning och
erbjuder stora möjligheter till kretslopp av näring och vatten. Mervärden kommer i form av
gynnsamma miljöer för fågelliv och biologisk mångfald.
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Nybyggnation och kretslopp

Kraven på avfallshanteringen ökar; att minska mängderna, att återbruka och återvinna
material och energi blir allt viktigare. De senaste årens utveckling mot ökad källsortering
ställer allt högre krav på regionen att se över sin avfallshantering framför allt från
bostadsbebyggelse till mer hållbar hantering. Det gäller allt avfall, inklusive
avloppsfraktioner.
Plan- och bygglagen och Lagen om allmänna vattentjänster ger idag VA-huvudmännen
utrymme att utnyttja annan teknik än den idag förhärskande. Det vill säga att det inte finns
något hinder för att jobba med frågor i syfte att utveckla system och infrastruktur, och att
fasa ut åldrad teknik. Enligt Boverket* ska hänsyn tas till avfallshantering och kretslopp i
lov- och byggprocessen, det vill säga att det i översiktsplaneringen bör redovisas att mer
traditionell hanterings ses över och att övergång till att mer källsorterande system
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förespråkas. Alla kommuner ska ha en avfallsplan som omfattar samtliga avfallsslag och
regleras i Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2017:2.
Regionen ska vid planering och bygglovsprövningar alltid informera om bästa materialval
och andra insatser för uppströmsarbete, samt erbjuda rådgivning i energi och
kretsloppsanpassning för att skapa möjligheter till bra och hållbara kretslopp.
Det saknas idag mer eller mindre mandat för tjänstemän i kommunerna att uppmuntra och
ställa krav utifrån kretsloppsperspektiv vid planering samt vid bygglovsfrågor. Det vill säga
som att ställa krav på källsorterande system som till exempelvis tvårörssystem vid all
nybyggnation för att möjliggöra kretslopp av näringsämnen och vatten. Källsorterande
uppsamlande system möjliggör samtidigt byggnation på platser som annars inte skulle vara
möjliga, vilket är positivt ur exploateringssynpunkt. På vissa platser på Gotland råder ett
högt byggtryck, ofta är det VA-delen i bygglovet som begränsar om man får bygga eller
inte.
Miljöbalkens tillämpningar, intentioner och vilka krav på att kretslopp ska uppfyllas kan
behöva förtydligas som ett led i att forma våra allmänna VA-system med näringsämnenas
kretslopp i fokus, både vid om-/nybyggnation och vid exempelvis stambyten i befintligt
fastighetsbestånd. Det gäller för så väl enskilda bostäder som för flerbostadshus i
stadsmiljö.
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* http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/klimatpaverkan-ochoversiktsplanering/klimatsmart-resursanvandning/skapa-infrastruktur-for-atervinning/
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5. Genomförande
5.1 Ansvar
Flera enheter och förvaltningar inom Region Gotland ansvarar för att kretsloppsfrågorna
implementeras i planeringsarbetet och samhällsutvecklingen i stort, dvs. använder sig av de
antagna strategiska dokument som antagits av Regionfullmäktige. Alla respektive nämnder
ansvarar för att hålla befintliga eller kommande viljeinriktningar dvs uppdatera riktlinjer
och policies så att de går i linje med strategins budskap. Fördelaktig är att skapa ett forum
internt med förhöjd kompetens vad gäller kretsloppslösningar med medlemmar från de
olika enheterna.

5.2 Fortsatta arbetet
Följande åtgärder föreslås för att implementera strategin på en övergripande nivå:







Införliva kretsloppsstrategin i VA-planen.
Samordna strategin med nya Vision Gotland 2030, Miljöprogram för Region Gotland,
biogasstrategin, energiplanen och liknande styrdokument som är beslutade av berörda
nämnder.
Tillvägagångssätt för att få utvecklingen i rätt riktning kan vara att med taxor och
avgifter styra mot kretsloppsanpassade lösningar eller att det i utredningar ska redovisas
hur man tänkt på kretsloppsanpassning. I större exploateringssammanhang skulle det
kunna ordnas tävlingar för exploatörer med kretsloppstema.
Goda exempel ska lyftas fram och saluföras till alla på Gotland (inklusive näringslivet)
och de som verkar här.

Följande punkter bör Region Gotland arbeta vidare med gällande kretslopp:
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Ta fram en kravspecifikation för kretsloppsanpassning i regionens egna projekteringar.
Få till stånd mer lokala kretslopp och omhändertagande av avloppsfraktioner.
Erbjuda lantbrukare rollen som kretsloppsentreprenör och part i Region Gotlands
organisation för hämtning, lämning och omhändertagande av avloppsfraktioner.
Minska de kommunala reningsverkens hantering av slam från enskilda avlopp.
Vägleda fastighetsägare/byggherrar och tydliggöra Region Gotlands inriktning att välja
lösningar som är kretsloppsanpassade där det är lämpligt.
Utreda möjligheten till att ställa generellt krav på separerande system vid nybyggnation,
som möjliggör befintliga och framtida kretsloppslösningar. Detta bör även tas i
beaktande vid om- och tillbyggnation.
Använda vattenresurser så minimalt som möjligt.
Att inom kort få igång en pilotanläggning för hantering av slam från avlopp.

För att komma igång med implementeringen av kretsloppsstrategin bör berörda enheter
arbeta fram mallar, checklistor och andra hjälpdokument som kan behövas för att på ett
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rutinmässigt sätt behandla kretslopp i VA i just sin verksamhet. Dokumenten utformas
efter enheternas olika behov och det kan till exempel handla om:




Checklista för kretsloppsåtgärder i planprocessen.
Lista på lämpliga/olämpliga byggmaterial.
Checklista/informationsdokument om kretsloppslösningar/möjligheter i VAsammanhang.

5.3 Uppföljning
Ett förslag är att de som är inblandade i kretsloppsfrågor på de olika enheterna möts med
jämna mellanrum, 1–2 gånger/år, och diskuterar frågor angående kretslopp i VA.
Enhetschef för miljö- och hälsoskydd sammankallar till möten.
Exempel på frågor att diskutera:







För- och nackdelar med kretsloppsstrategin för VA och hur man använder den i dagliga
arbetet.
Fördelar och nackdelar med olika avloppslösningar som används i Regionen
Omvärldsanalys. Vilken tillgänglig teknik finns att tillgå? Vilka regler finns?
Möjliga vägar för att ställa om infrastrukturen till mer källsorterande VA-system.
Undersöka hur samarbetet med utomstående aktörer går, till exempel dispenser,
bevattningssystem och upphandling för transport och utförande.
Kort om uppströmsarbete och arbetet med certifieringar, till exempel Revaq.

Frågorna som tas upp under dessa möten blir lämpligen underlag till arbetet med
revideringen av strategin.

5.4 Revidering
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Regionfullmäktige beslutar om revidering. I uppdrag från regionstyrelsen har
regionstyrelseförvaltningen ansvar för att kretsloppsstrategin för VA revideras. Revidering
ska ske vart fjärde år eller vid behov. Respektive nämnd påkallar behov av revidering.
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6. Begreppsförklaringar
ARV: Avloppsreningsverk.
BDT: Bad-, disk- och tvättvatten.
Hygienisering: Avdödande av skadliga bakterier, parasiter med mera.
Infiltration: (här) Vattnets nedträngande i marken.
LAV: Lag om Allmänna vattentjänster (VA-lagen).
Markbädd: En markbädd fungerar som en infiltrationsanläggning men reningen sker i ett
uppbyggt sandlager istället för i markens naturliga jordlager. I botten på sandlagret samlas
det vatten som inte rinner vidare ner i marken och leds exempelvis ut till ett dike.
Poleringssteg: Ett sista ”extra” efterbehandlingssteg i vattenreningen, se exempel Alhagen
i Nynäshamn.
Revaq: Ren växtnäring från avlopp, kvalitet (quality). Certifieringssystem för kommunala
reningsverk, för återföring av näringsämnen från avlopp.
Rötning: Biologisk nedbrytning av organiskt material i syrefri miljö. Ur processen får man
bland annat metangas.
Termofil rötning: Rötning i 55 grader Celsius.
Uppströmsarbete: Innebär att man arbetar för att stoppa miljögifter och skräp redan vid
källan så att det aldrig hamnar i vårt vatten, inte ens i avloppsvattnet.
VA: Vatten och Avlopp.
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Vattenbalans: Inom hydrologin används begreppet vattenbalans för att uttrycka det
faktum att vattenmängden är oföränderlig, att tillförseln är lika stor som summan av
bortförseln.
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7. Bilagor
Bilaga 1. Lagar och Styrdokument
Regionen har som planmyndighet, tillsynsmyndighet och i sin roll som huvudman för den
allmänna VA-försörjningen ett tydligt ansvar för att miljömålen ska nås.




Miljöbalken, MB Skyddslagstiftning, tillsynsprocessen, tillståndsgivning.
Lag om allmänna vattentjänster, LAV Reglerar huvudmannaskapet, taxefrågor,
användande av allmän va-anläggning mm.
Plan och bygglagen, PBL Planeringslagstiftning, reglerar plan- och
bygglovsprocessen.

Slam från reningsverk och andra avloppsanläggningar klassas som avfall och styrs därför av
avfallsförordningen och lokala föreskrifter. Om slam ska spridas på åkermark regleras detta
även av Naturvårdsverkets kungörelse (SNFS 1994:2) och Jordbruksverkets föreskrifter
(SJVFS 2004:62). En nationell översyn av gällande lagstiftning kring slamhantering pågår.
EU:s Ramdirektiv för avfall

I avfallsdirektivet lyfter man fram avfallshierarkin som prioriteringsordning för lagstiftning
och politik på avfallsområdet:
Avfallshierarki:






Förebyggande
Återanvändning
Materialåtervinning
Annan återvinning, till exempel energiåtervinning
Bortskaffande

Ordningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt
rimligt.

Ärendenr MHN 2018/1955 RS 2014/229 Datum 2018-10-16

Generationsmålet, de nationella miljömålen och de globala miljömålen

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och
hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”
Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska nås inom
en generation efter att systemet infördes år 1999. I regeringens proposition 2000/01:130
”Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier” preciserades att generationsmålet skulle
vara uppfyllt år 2020.
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Miljöpolitiken ska fokusera på att:








Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att
långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.
Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas
hållbart.
Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns
positiva inverkan på människors hälsa främjas.
Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen.
En god hushållning sker med naturresurserna.
Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal
påverkan på miljön.
Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem
som möjligt.

På ett toppmöte i FN i september 2015, antogs de globala målen för hållbar utveckling. Av
dessa kan i detta sammanhang främst nämnas ”Hållbar energi för alla” och ”Hållbar
konsumtion och produktion”.
Vision Gotland 2025

2008 antog dåvarande kommunfullmäktige ett nytt regionalt utvecklingsprogram för
Gotland, Vision Gotland 2025. Dokumentet är strategiskt övergripande och utgör basen
för andra planer och program med bäring på utveckling av regionen. Ett av de fem
övergripande målen är att Gotland ska vara en världsledande ö-region i miljö- och
klimatfrågor. Bland de målbilder och strategier som nämns i dokumentet finns ett par med
koppling till vatten, hållbar energiförsörjning och kretslopp.
Miljöprogram för Region Gotland

I Region Gotlands miljöprogram från 2015-11-23 berörs alla de fyra fokusområden i
programmet. Det övergripande målet härrör ur Vision 2025 ovan:
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Fokusområde 1 ”Energi och klimat”. Gotland är en världsledande ö-region och visar
vägen till ekologisk hållbarhet.
Fokusområde 2 ”Vatten”. Rent grundvatten, god status för ytvatten på hela Gotland
och en levande Östersjö.
Fokusområde 3 ”Lätt att göra rätt – Hållbara val”.
Fokusområde 4 ”Naturen brukas hållbart”. Ekosystemtjänsterna värnas och
biologisk mångfald bevaras.

Biogasstrategi och handlingsplan biogas för Region Gotland 2014–2019

Biogasproduktion och användning av biogas som fordonsgas ska bidra till mål i Vision
2025 och energiplan 2020. För att nå målen kan Region Gotland stimulera nya
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biogasanläggningar genom att ta initiativ till projekt där egna substrat från avfall och avlopp
kan förädlas och därmed bidra till produktion.
Energiplanen 2020

Antagen av Regionfullmäktige 16 juni 2014.
Energiplanen har höga mål men också konkreta förslag framför allt för att få fart på en
omställning präglad av långsiktig hushållning.
Övergripande mål:

Lokala tillgångar på förnybar och återvunnen energi motsvarar hela energianvändningen i
det gotländska samhället, inklusive industrins behov.
Förutom det övergripande målet nämns bland annat förnybarhetsbarhetsmål där
lokalproducerad förnybar energi skall öka, klimatmål där utsläpp av klimatpåverkande gaser
skall minska och effektiviseringsmål som handlar om energihushållning.
Översiktsplan – Bygg Gotland 2010–2025

Det konstateras i översiktsplanen att ”För att uppnå ett uthålligt samhälle krävs på sikt att
nuvarande VA-system ersätts med mera kretsloppsanpassade lösningar.” (s.103)
VA-strategi och VA-plan

Ärendenr MHN 2018/1955 RS 2014/229 Datum 2018-10-16

En ny VA-strategi antogs 2017 av Regionfullmäktige. Strategin kommer att följas av en
omfattande VA-plan med flera delplaner. Tanken är att kretsloppsstrategin ska införlivas i
VA-planen efter antagande i Regionfullmäktige.
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Bilaga 2 Extern finansiering
”Var finns pengarna? En sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till
åtgärder och insatser för att nå miljömålen” är ett dokument som länsstyrelsen tagit
fram och handlar om stöd och bidrag för miljöarbetet. Målet med denna sammanställning
är att underlätta för kommuner, föreningar, företag, vattenråd, markägare och andra aktörer
som vill arbeta med åtgärder som bidrar till våra miljömål. Sammanställningen ger en
övergripande introduktion kring de stöd och bidrag som finns att söka och var man hittar
mer detaljerad information. Framför allt handlar det om statliga stöd och EU-stöd, men
även andra stöd. Fokus på forsknings- och innovationsstöd är begränsat.
För att få den senaste informationen är det viktigt att man alltid går vidare till de länkar de
hänvisar till. RUS, länsstyrelsernas samverkansorgan i miljömålsarbetet, kommer att
uppdatera denna sammanställning ungefär en gång per år.
Här nedan räknas några exempel upp som berör arbetet med kretslopp av VA-systemet.
Stöd via Länsstyrelsen:

Klimatklivet. Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatåtgärder som ger en stor
klimatnytta per investerad krona. Exempel kan vara återvinning av energi, satsningar på
förnybar energi med mera.
Landsbygdsprogram. Ämnat främst till landsbygdsföretagare som till exempel lantbruks-,
trädgårds- och landsbygdsföretag. Kan handla om biogas, gödsling/markvård,
våtmarker/dammar med mera.
Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). Målet är att minska närsaltsbelastningen till havet
samt bidra till miljövänligare fritidsbåtstrafik. Prioriterade åtgärder är bland annat
kretsloppsanpassning av avloppsanläggningar och framtagande av underlag för VAplanering.
Stöd via Energimyndigheten:

El-certifikat. Alla som är producenter av förnybar el.

Ärendenr MHN 2018/1955 RS 2014/229 Datum 2018-10-16

Planeringsbidrag. Energimyndigheten kan ge stöd till själva arbetet med projektansökan
till ett EU-program med energirelevans.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kretsloppsstrategi
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland, föreslår Regionfullmäktige:
1
2
3

Att anta kretsloppsstrategin.
Att besluta att kretsloppsstrategin ska införlivas i Regionens VA-plan.
Att besluta att framtida uppdateringar får göras av samma nämnd som
beslutar om VA-planen.

Bakgrund

Regionfullmäktige (RF) gav 2013-12-16 miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) i
uppdrag att tillsammans med berörda facknämnder utarbeta en kretsloppsstrategi för
avloppsvatten på Gotland, RF §174 RS 2013/125. Strategin ska kunna användas som
en del av beslutsunderlaget vid detaljplanering, tillståndsgivning och anläggning av
avlopp, hantering av avloppsslam, samt innefatta teknikfakta om metoder lämpliga
för Gotländska förhållanden. I uppdraget ingick även att undersöka möjligheten till
extern finansiering, att samverka med pågående biogasprojekt, samt att bedöma om
frågan om dagvattenhantering ska ingå i strategin.
Miljö och hälsoskyddsnämnden tog fram ett förslag till kretsloppsstrategi 2014 som
remitterades till tekniska nämnden och byggnadsnämnden. Efter att remissvar
kommit in bestämdes att en bredare grupp inom Regionen skulle vara delaktig i
framtagandet. Då många åtgärder i kretsloppsstrategin berör teknikförvaltningen
(TKF), gavs TKF projektledarroll.
Kretsloppsstrategin är framtaget av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från
samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) enhet miljö- och hälsa, SBF enhet bygglov,
TKF verksamhetsstöd, TKF team avfall, SBF enhet plan, under ledning av Jonas
Lindström på TKF. Styrgruppen bestod av representanter från RF, TKF och SBF.
Eftersom kretsloppsstrategin påverkar flera olika delar av Regionens VA-planering så
är intentionen att kretsloppsstrategin, i ett senare skede, ska införlivas i den VAstrategi som är antagen av Regionfullmäktige samt VA-plan som är under antagande.
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Efter att kretsloppsstrategin skickades på remiss har ett Regeringsdirektiv (Dir.
2018:67) kommit. Direktivet beslutar att en särskild utredare ska föreslå hur ett krav
på utvinning av fosfor ur avloppsslam och ett förbud mot att sprida avloppsslam bör
utformas. Förslaget får inte hindra utvinning av biogas från avloppsslam genom
rötning. Utredningen ska klargöra vilka metoder som finns i andra delar i framförallt
EU som kan utgöra goda exempel hur fosfor kan återföras utan att farliga ämnen
följer med. Regeringsdirektivet poängterar kravet på återföring av fosfor ur
avloppsslam, samt vikten av fortsatt uppströmsarbete.
Den stora skillnaden från tidigare synsätt på hanteringen av slam är att fosforn måste
utvinnas ur slammet innan spridning på åkermark. Bedömningen görs att
kretsloppsstrategin uppfyller gällande lagstiftning och inte motsäger Regeringens
ambition och den framtida utredningens förslag. Vissa mindre justeringar har gjorts i
dokumentet som gör att strategin inte låser sig fast vid att återföring av fosfor sker
via direkt spridning av slam utan erforderlig behandling.
Det är oklart om slam från enskilda fastigheter kommer att behandlas på samma sätt
som kommunalt avloppsslam. De delar i kretsloppsstrategin som hanterar slam från
enskilda avlopp kommer därför att behållas tills vidare. Gällande regelverk tillåter
nuvarande hantering av avloppsslam från enskilda avlopp, men vid en eventuell
regeländring kommer kretsloppsstrategin att uppdateras och revideras i enlighet med
då gällande lagstiftning.
Remittering och inkomna synpunkter

Miljö- och hälsoskyddsnämnden remitterade förslag till kretsloppsstrategi till
Tekniska nämnden (TN), Byggnadsnämnden (BN), Länsstyrelsen Gotland (LST)
samt LRF Gotland. Remissen skickades ut 2018-04-03 och sista svarsdag var 201805-31. Då endast länsstyrelsen inkom med synpunkter inom angiven tid, förlängdes
remisstiden. Synpunkter har inkommit från länsstyrelsen, tekniska nämnden och
byggnadsnämnden.
Synpunkterna från Länsstyrelsen Gotland:
1. Länsstyrelsen önskar att strategier och riktlinjer S 1 till S 7 följs upp och
ytterligare konkretiseras i exempelvis handlingsplaner. Detta för att förtydliga
roller, ansvar och genomförande.
2. Länsstyrelsen menar att kretsloppsstrategin även bör vara tillämpbar inom
hanteringen av redan befintliga VA-anläggningar.
3. Eventuellt identifierade behov av vägledning, förtydligande av lagstiftningar
eller liknande bör lyftas fram i strategin.
Bemötande av synpunkter:
1. I och med att kretsloppsstrategin ska införlivas i Regionens VA-plan, bör den
följa ”mallen” för hur dessa hanteras. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
bedömer att uppföljning och konkretiseringen i VA-planen därmed kommer
att uppfylla länsstyrelsens önskemål.
2. Ur kostnadssynpunkt har man störst möjlighet att kretsloppsanpassa VAanläggningar vid nybyggnation. Men miljö- och hälsoskyddsnämnden delar
länsstyrelsens synpunkt på att kretsloppstanken ska finnas även i befintliga
anläggningar. Kretsloppsstrategin är kompletterad med att gälla även
befintliga anläggningar där det är ekonomiskt försvarbart.
3. Kretsloppsstrategin är ett dokument som riktar sig främst till Regionens
tjänstemän, men också till politiker, arkitekter, konsulter, exploatörer och
byggherrar, lantbrukare, fastighetsägare och allmänheten. Identifierade behov
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av vägledning, förtydligande av lagstiftningar bör därför inte primärt lyftas i
kretsloppsstrategin utan i andra forum, t.ex. tillsynsvägledningsmöten.

Synpunkter från TN:
1. På sid 8. På Rubrik 2 ”Utmaningar” - I första- och tredje stycket bör orden
avloppssystemet/n ersättas med VA-systemet/n. (Det handlar om både
vatten och avlopp).
2. På sid 9. Det sista målet på. - ”Den kommunala VA-verksamheten på
Gotland ska vara självförsörjande på egenproducerad förnybar energi” bör
ändras till: Den kommunala VA-verksamheten på Gotland ska sträva
efter att bli självförsörjande på egenproducerad förnybar energi.
Alternativt: Så stor del som möjligt av hela VA-verksamhetens
energibehov ska täckas med egenproducerad förnybar energi.
3. På sid 10. I S2, sista punkten. - Ta bort meningen ”Slamhanteringen på Fårö
är ett exempel”
4. På sid 12. i S7. - Lägg till ….ska VA-verksamheten sträva efter att producera
lika mycket energi…..
5. Forts. i S7, andra punkten. Ändra meningen ”På alla kommunalägda VAbyggnationer med större takytor kan solpaneler installeras.” Till: På alla
lämpliga ytor som finns på kommunalägda VA-fastigheter bör
solpaneler installeras.
6. På sid 16. Stycket ”Biogas”.
Sakfel i nuvarande stycke. Stycket bör skrivas om till:
Av biogasen som Visby reningsverk producerade 2016 användes ca
hälften i verket. Resterande gas såldes ut på biogasnätet och
genererade därmed en inkomst till regionen på ca 700 000kr. Gasen
blev drivmedel till fordon, uppvärmning av Visby reningsverks lokaler
och rötkammare, samt resterande gas gick till fjärrvärmenätet i Visby.
Det finns många andra vinster med att röta slam från avlopp. Först och
främst är biogas en förnybar energikälla. Rötning innebär också att det
blir en minskad slammängd att hantera efteråt. I termofil rötning
hygieniseras slammet vilket innebär att skadliga bakterier och dylikt
oskadliggörs. En ytterligare fördel med rötning är att slammet
omvandlas till en rötrest som luktar betydligt mindre och som ur
arbetsmiljösynpunkt är mycket lättare att hantera. Allt detta gynnar
kretsloppshantering
Det innebär såklart en stor investering att anlägga en rötkammare och
mängden tillgängligt rötsubstrat från avlopp kan vara en begränsande
faktor. Möjligheter att samröta med andra substrat kan dock göra det
hela mer kostnadseffektivt.
7. Sid 19. Rubriken ”Kretslopp vid nybyggnation” Det var tidigare ett
projektnamn. Byt ut rubriken för att undvika missförstånd, exempelvis till
Nybyggnation och kretslopp
Bemötande av synpunkter:
1. Ändring görs enligt önskemål.
2. Ändring görs enligt önskemål.
3. Meningen tas bort från texten enligt yttrande.
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Ändring görs enligt önskemål.
Befintlig skrivning ersätts med föreslagen formulering.
Texten under avsnitt ”Biogas”, byts ut mot föreslagen text.
Rubriken ändras enligt förslag.

Synpunkter från BN:
1. BN uppmanar berörda enheter att delta aktivt i kommande arbete med
kretsloppsstrategins implementering.
2. BN önskar tillägga att slam och avloppsvatten från reningsverk som sprids
måste vara rena från skadliga ämnen. Icke garanterat rent slam eller
avloppsvatten ska inte få spridas på åkermark. I kommande handlingsplan
bör det tydligt framkomma hur detta ska skall ske.
3. Ändring av text föreslås på sidan 4 och 5, gällande kretslopp för
näringsämnen, vatten och energi.
4. BN föreslår att den nybildade Hållbarhetsgruppen inom BN, ska ingå i
uppföljningen som initieras av enhetschef för enhet miljö- och hälsoskydd.
5. Synpunkterna handlar i övrigt om det fortsatta arbetet efter att
kretsloppsstrategin är antagen.
6. BN framför att en handlingsplan bör tas fram för att föra in
kretsloppsstrategin i det dagliga arbetet.
Bemötande av synpunkter:
1. Den arbetsgrupp som årligen ska träffas för att diskutera arbetet kring
kretsloppsstrategin är ett tillfälle att engagera berörda enheter att delta aktivt.
En framtida implementering i VA-planen bör också hjälpa till så att rutiner
förs in i respektive enhets arbete.
2. Vissa justeringar har gjorts i Kretsloppsstrategin för att förtydliga att
återföring till åkermark måste innebära en säker återföring utan risk för att
skadliga ämnen sprids.
3. Förslag på ändringar hänskjuts till nästa uppdatering av kretsloppsstrategin
eller införande i VA-planen, om det bedöms nödvändigt. Befintliga
formuleringar bedöms inte vara felaktiga.
4. Vilka som ska kallas till en arbetsgrupp som diskuterar kretsloppsstrategin är
inte bestämt i kretsloppsstrategin. Endast sammankallande funktion är
specificerat. Men förslaget från BN att Hållbarhetsgruppen ska vara en del i
gruppen, låter som en bra idé.
5. Många bra synpunkter framförs som handlar om det fortsatta arbetet med
implementering av kretsloppsstrategin. Synpunkterna kommer att beaktas i
den arbetsgrupp som enligt kretsloppsstrategin ska sammankallas 1-2 gånger
per år.
6. Tanken är att kretsloppsstrategin ska föras in i den framtida VA-planen.
Detta kommer att innebära att aktiviteter kommer att brytas ut och
konkretiseras. Vidare är tanken att den föreslagna arbetsgruppen kan bryta
ner och konkretisera arbetet med kretsloppsstrategin.

Bedömning

Miljö och hälsoskyddsnämnden anser att förslag till kretsloppsstrategi bör fastställas
av Regionfullmäktige.
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För att kretsloppsstrategin ska få genomslag i Regionens arbete bör den införlivas i
VA-planen som är under antagande. Detta finns även med som en åtgärd i VAplanen. Dokumentet behöver arbetas in i VA-planens olika delplaner. Det föreslås
också att kretsloppsstrategin delas upp i en handbok och en plan på motsvarande sätt
som dagvattenstrategin. Med VA-planens struktur med åtgärdslistor ökar tydligheten
i ansvarsfördelning och vad som behöver göras. Införlivning av kretsloppsstrategin i
VA-planen bör ske senast vid nästa uppdatering av planen.
I VA-planen har RF beslutat om strategidelen medan de enskilda planerna som ska
förverkliga strategierna beslutas i tekniska nämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
anser att de delar i kretsloppsstrategin som berör planer bör kunna beslutas på
nämndnivå.
Beslutsunderlag

Handling

Datum

Tjänsteskrivelse
Kretsloppsstrategi för
vatten och avlopp
Yttrande från BN
Yttrande från TN
Yttrande från LST

2018-10-31
2018-10-16
2018-10-17
2018-10-24
2018-05-31

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mattias Gerdin
Nämndsekreterare

Beslut ska delges:
Registrator-rs@gotland.se

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-10-24

TN § 248

TN § 248

MHN Remiss Kretsloppsstrategi för vatten &
avlopp

TN 2018/788
TN AU § 186

Tekniska nämndens beslut

• Tekniska nämnden tillstyrker förslag till Kretsloppsstrategi för vatten och avlopp
för Region Gotland med nedan föreslagna ändringar och överlämnar det till
miljö-och hälsoskyddsnämnden.
• Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Regionens kretsloppsstrategi för vatten och avlopp handlar om att skapa
resurseffektiva kretslopp. Genom kvalitetssäkring, uppströmsåtgärder, källsortering
och miljöteknik ska hållbara kretsloppsflöden skapas för näringsämnen, vatten och
energi i avlopp.
Strategin avser användandet av den befintliga infrastrukturen för vatten och avlopp
samt hur vi ska arbeta mot att ställa om till mer källsorterande system lämpade för
kretslopp. Dokumentet ska vara styrande i byggnation av framtida vatten- och
avloppsystem, både kommunala och enskilda.
Målen i strategin är:
Kretsloppsprincipen ska vara en naturlig del i planeringsarbetet vid all exploatering
på Gotland.
Renare kretslopp. Flöden från vatten och avlopp ska hållas fria från oönskade ämnen
och hanteras på ett långsiktigt hållbart sätt.
Näringsämnen ska bevaras i kretslopp. Så mycket som möjligt av all växtnäring från
normala hushållsavlopp ska återföras till produktiv mark på Gotland.
Bevara den naturliga vattenbalansen. Den naturliga grundvattennivån ska inte mer än
nödvändigt påverkas i samband med exploatering och ny bebyggelse.
Den kommunala VA-verksamheten på Gotland ska vara självförsörjande på
egenproducerad förnybar energi.
Vidare föreslås strategier och riktlinjer som ska syfta till att uppfylla målen.
Strategin tar även upp de möjligheter och utmaningar Regionens vatten och
avloppshantering står inför samt möjligheter till utveckling mot ett mer
kretsloppsanpassat Vatten och avlopps (VA)-system.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-10-24

TN § 248

Bedömning

Teknikförvaltningen anser att det är positivt att en kretsloppsstrategi för vatten- och
avloppshanteringen har tagits fram. Föreslagen strategi bedöms ha stöd i Regionens
övergripande styrdokument och är i linje med Ekokommun Gotlands initiativ och
åtaganden att nå ett ekologiskt hållbart samhälle med hållbar tillväxt på Gotland till år
2025.
Följande ändringar i strategin föreslås dock:
På sid 8. På Rubrik 2 ”Utmaningar” - I första- och tredje stycket bör orden
avloppssystemet/n ersättas med VA-systemet/n. (Det handlar om både vatten och
avlopp)
På sid 9. Det sista målet på. - ”Den kommunala VA-verksamheten på Gotland ska
vara självförsörjande på egenproducerad förnybar energi” bör ändras till: Den
kommunala VA-verksamheten på Gotland ska sträva efter att bli självförsörjande på
egenproducerad förnybar energi.
Alternativt: Så stor del som möjligt av hela VA-verksamhetens energibehov ska
täckas med egenproducerad förnybar energi.
På sid 10. I S2, sista punkten. - Ta bort meningen ”Slamhanteringen på Fårö är ett
exempel”
På sid 12. i S7. - Lägg till ….ska VA-verksamheten sträva efter att producera lika
mycket energi…..
Forts. i S7, andra punkten. Ändra meningen ”På alla kommunalägda VAbyggnationer med större takytor kan solpaneler installeras.” Till: På alla lämpliga ytor
som finns på kommunalägda VA-fastigheter bör solpaneler installeras.
På sid 16. Stycket ”Biogas”.
Sakfel i nuvarande stycke. Stycket bör skrivas om till:
Av biogasen som Visby reningsverk producerade 2016 användes ca hälften i verket.
Resterande gas såldes ut på biogasnätet och genererade därmed en inkomst till
regionen på ca 700 000kr. Gasen blev drivmedel till fordon, uppvärmning av Visby
reningsverks lokaler och rötkammare, samt resterande gas gick till fjärrvärmenätet i
Visby.
Det finns många andra vinster med att röta slam från avlopp. Först och främst är
biogas en förnybar energikälla. Rötning innebär också att det blir en minskad
slammängd att hantera efteråt. I termofil rötning hygieniseras slammet vilket innebär
att skadliga bakterier och dylikt oskadliggörs. En ytterligare fördel med rötning är att
slammet omvandlas till en rötrest som luktar betydligt mindre och som ur
arbetsmiljösynpunkt är mycket lättare att hantera. Allt detta gynnar
kretsloppshantering
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-10-24

TN § 248

Det innebär såklart en stor investering att anlägga en rötkammare och mängden
tillgängligt rötsubstrat från avlopp kan vara en begränsande faktor. Möjligheter att
samröta med andra substrat kan dock göra det hela mer kostnadseffektivt.
Sid 19. Rubriken ”Kretslopp vid nybyggnation” Det var tidigare ett projektnamn. Byt
ut rubriken för att undvika missförstånd, exempelvis till Nybyggnation och kretslopp
Det är värt att påpeka att om strategin ska följas måste höjd tas för de ambitiösa
åtaganden som kan bli aktuella vid investeringar.
I övrigt är ambitionen att omsätta delar av kretsloppsstrategin i Visborgsprojektet.
Kretsloppsstrategin anses bidra till en mer hållbar utveckling, vilket gynnar alla
medborgare.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
• Tekniska nämnden tillstyrker förslag till Kretsloppsstrategi för vatten och avlopp
för Region Gotland med nedan föreslagna ändringar och överlämnar det till miljöoch hälsoskyddsnämnden.
• Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-09-25
MHN Remiss Kretsloppsstrategi 2018-04-03
Skickas till
Registrator-MHN
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YTTRANDE
Datum
2018-05-31

Markus Ekeroth
Miljö- och vattenenheten
010-2239343

1(2)
Dnr
539-1142-2018

Region Gotland
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
621 81 Visby

Länsstyrelsens yttrande över Region Gotlands
föreslagna Kretsloppsstrategi för vatten och avlopp på
Gotland, daterad 2018-03-27.
Ert diarienummer: MHN 2018/1955
Miljö- och hälsoskyddsnämnden remitterade 2018-04-03 kretsloppsstrategi för
vatten och avlopp till Länsstyrelsen Gotlands län.
Länsstyrelsen ser positivt på att Region Gotland pekar på behovet av ett
långsiktigt hållbart VA- system där klimatanpassade lösningar lyfts fram.
Kretsloppsstrategin får anses vara ett steg på vägen.
I strategin listas under 3 kap en rad strategier och riktlinjer benämnda S 1 till S7.
Länsstyrelsen ställer sig i generellt positiv till föreslagna strategier och riktlinjer
men önskar att dessa även följs upp och ytterligare konkretiseras genom att de
införlivas i exempelvis handlingsplaner. Detta för att tydliggöra roller, ansvar och
genomförbarhet för de punkter som berör aktörer i flera led. Länsstyrelsen
bedömer detta som en viktig del i det fortsatta arbetet med strategin.
Strategin har bärighet på samtliga delar inom plan- och bygglagens
verksamhetsområde, det vill säga alla skeden från översiktsplan, detaljplan,
bygglov och faktiskt byggnation. Både plan- och bygglagen och miljöbalken ger
stora möjligheter till tolkning inom vilken ram krav kan ställas på hållbara system
inklusive kretslopp.
Ur strategin framgår att dokumentet ska vara styrande i byggnation i framtida
vatten- och avloppstjänster, även om inte ytterligare krav kommer att ställas på
befintliga VA-system hoppas länsstyrelsen att dokumentet även kan vara
tillämpbart inom hanteringen av redan befintliga VA-anläggningar.
Eventuellt identifierade behov av vägledning, förtydligande av lagstiftningar eller
liknande bör lyftas fram i strategin.

POSTADRESS
621 85 VISBY

BESÖKSADRESS
Visborgsallén 4

TELEFON
010-223 90 00

E-POST
gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPLATS
www.lansstyrelsen.se/gotland

Länsstyrelsen i Gotlands län

Yttrande

2018-05-31

Dnr 539-1142-2018
2

Beslutande
Detta yttrande har avgetts av enhetschef för miljö- och vattenenheten Karin Fager
med miljöhandläggare Markus Ekeroth som föredragande. I den slutliga
handläggningen har också samhällsplanerare Unni Karlsson, miljöhandläggare
Agneta Green, miljöhandläggare Marielle Sundström, samt samhällsplanerare och
klimatanpassningssamordnare Elin Sander deltagit.

Karin Fager
Enhetschef

Markus Ekeroth
Miljöhandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/3239

Martin Ekepil Ringelid

22 oktober 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Fördjupning kring självfinansieringsgrad inom nämndens
verksamhetsområde

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland godkänner informationen.

Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden gav 2018-09-18 § 90, förvaltningen i uppdrag att till
kommande nämnd i november ta fram en fördjupad analys över
självfinansieringsgraden för att uppnå målet om 65% och en ekonomi i balans.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef

Bilagor:

Bilaga 1, Power Point

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-10-16

MHN AU § 87

MHN AU § 87

Fördjupning - Ekonomi

Arbetsutskottets beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott godkänner informationen.

Ärendets behandling under mötet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden gav 2018-09-18 § 90, förvaltningen ges i uppdrag att
till kommande nämnd i november ta fram en fördjupad analys över
självfinansieringsgraden för att uppnå målet om 65% och en ekonomi i balans.
Underlag till ärendet bifogas i kallelsen till kommande nämnd.
Ärendet föredras av ekonomichef Martin Ekepil Ringelid.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/3192

Martin Ekepil Ringelid

12 oktober 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Intern kontrollplan 2018 miljö-och hälsoskyddsnämnden

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner intern kontrollplan för 2018

Bakgrund

Enligt riktlinjerna för intern kontroll har respektive nämnd/styrelse det yttersta
ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom
respektive verksamhetsområde. Bifogad plan för intern kontroll 2018 inom miljöoch hälsoskyddsnämndens ansvarsområde.
Beslutsunderlag

Handling

Datum

Kontrollplan

2018-10-12

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef

Bilagor:

Internkontrollplan 2018

Beslut ska delges:

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/3193

Martin Ekepil Ringelid

26 oktober 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Detaljbudget / Internbudget 2019

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner internbudgeten för 2019

Bakgrund

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

Bedömning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ekonomiska nettoram som fastställdes av
regionstyrelsen i september är 11 078 tkr för 2019. Samhällsbyggnadsförvaltningen
har gjort ett förslag till fördelning av ramen i nedanstående tabeller. Internbudgetens
ramfördelning redovisas per ansvar. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till
fördelning av ramen utgår kända förändringar och förutsättningar inför 2019.
I nedanstående tabell redovisas ramfördelningen 2018, föreslagen ny ram
2019,förändringen i ram mellan 2018 och 2019.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, ZZZ1510

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/3193

Ram 2018,
tkr

Ny ram
2019, tkr

Förändring jmf med 2018 års ram,
tkr

840

840

0

0

0

0

Miljöskydd, ZZ1566

1 533

1 293

-240

Hälsoskydd, ZZ1567

866

866

0

2 901

2 501

-400

969

969

0

1 432

1 261

-171

Tillstånd för alkohol och tobak, ZZZ1571

0

0

0

Enhet livsmedel & alkoholtillstånd, ZZ1573

0

0

0

2 333

2 013

-320

Tillägg löner

614

635

Satsning bristyrken och jämställdhet

400

700

Enhet Miljö- och hälsoskydd, ZZZ1561

Vatten, ZZ1568
Lantbruk, ZZ1569
Livsmedel, ZZ1570

Förebyggande räddningstjänst, ZZ6650

Totalt

11 274

11 078

Kommentar

Under 2019 ligger en satsning på bristyrken inom miljö- och hälsoskyddsnämnden,
det handlar om 700 tkr och skall fördelas emellan yrkeskategorierna brandingenjörer,
livsmedelsinspektörer och miljöskyddsinspektörer. Denna är inte fördelad inför 2019
utan ska under våren 2019 fördelas utifrån vad som förhandlas fram. Detta gäller
även för tillägg för löner som kommer fördelas ut när löneförhandlingar är klara.
Miljö och hälsoskyddsnämnden har gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
( MHN § 4 , 2018-02-06 ) att ta fram en åtgärdsplan/handlingsplan för att nämndens
enheter (Miljö- och hälsoskydd, Livsmedel och alkoholtillstånd samt förebyggande
brand) för att klara av de besparingar Regionfullmäktige ålagt
Samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2019. Handlingsplanen godkändes i nämnd i
april 2018 ( MHN §48 ).
Utifrån genomförd åtgärdsplan / handlingsplan samt kända förändringar och
förutsättningar har förvaltningen bedömt att de ekonomiska ramarna per verksamhet
är ändamålsenligt upprättade och ger rätt förutsättningar för verksamhetens
bedrivande.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef

Beslut ska delges:

Registrator-rs@gotland.se

Miljö och hälsoskyddsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-09-18

MHN § 91

MHN § 91

Handlingsplan & översyn av enheterna

MHN 2018/2314

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner informationen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att förtydliga åtgärdslistan med
avslutade, påbörjade och tidssatta insatser.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av förvaltningschef Johan Åberg. Han uppdaterar nämnden i
enlighet till det beslut som nämnden gav 2018-04-17 § 48 att vid varje
nämndsammanträde återrapportera handlingsplanen.
Arbetsutskottets förslag till Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott godkänner informationen.
Yrkande
Ordförande Isabel Enström föreslår i enlighet med arbetsutskottet att godkänna
informationen samt att förvaltningen ges i uppdrag att förtydliga åtgärdslistan med
avslutade, påbörjade och tidssatta insatser.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vunnit bifall.

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/3248
Datum

Mattias Edsbagge

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förslag på prioriteringar för enhet miljö- och hälsoskydd

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godtar Samhällsbyggnadsförvaltningens föreslagna
prioriteringar för att Enhet Miljö- och hälsoskydd ska klara av de besparingar
Regionfullmäktige ålagt Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sammanfattning

Enhet miljö- och hälsoskydds kostnader består till största av personal.
Samhällsbyggnadsförvaltningen tror inte att det bästa sättet att klara besparingen är
att skära ner på antalet anställda då både miljötillsynen och servicen kommer att bli
lidande. Personalen drar även in pengar via tillsynen, vilket kan leda till en negativ
spiral där nedskärningar av personal leder till ytterligare nedskärningar.
Eftersom ramen minskar kommer det innebära att enhet miljö- och hälsoskydd går
mot att bli en mer renodlad myndighet och att medborgarna kan uppleva att servicen
från enheten minskar. För att klara besparingen föreslår
Samhällsbyggnadsförvaltningen ett antal aktivtiter som frigör tid genom minskad
service och effektivare arbetssätt. De listade aktiviteterna innebär till största del en
minskad service gentemot andra enheter på förvaltningen, nämnden, länsstyrelsen
samt andra myndigheter.
För den tid som frigjörs kan enhet miljö- och hälsoskydd genomföra tillsyn som kan
debiteras.
Om nämnden godtar åtgärdslistan bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen att enhet
miljö- och hälsoskydd har förutsättningar att klara en besparing på ca 700 000
kronor. Höjs timavgiften enligt framräknad nivå bör en besparing av en miljon
kronor vara möjlig.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/3248

Bakgrund

Miljö och hälsoskyddsnämnden har gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
ta fram en åtgärdsplan/handlingsplan för att nämndens enheter (Miljö- och
hälsoskydd, Livsmedel och alkoholtillstånd samt förebyggande brand) ska uppnå den
självfinansieringsgrad som behövs för att klara av de besparingar Regionfullmäktige
ålagt Samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2019.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i ärende MHN 2018/2314 godtagit
Samhällsbyggnadsförvaltningens prioriteringar för åtgärdsplan för nämndens enheter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu sett på enhet miljö- och hälsoskydd. För
enhet miljö- och hälsoskydd kommer besparingarna, om de fördelas efter nuvarande
ram att innebära en besparing på ca 1 miljon.

Miljöskydd
Hälsoskydd
Vatten
Lantbruk
Livsmedel
Alkohol

Procent
15,20%
8,60%
28,90%
9,60%
14,20%
0

Förebyggande
brand

Minskad ram i tKr 2019,
Budget intäkter
jmf med 2018
2018
240
3 120
150
1 343
400
5 430
160
1 370
230
3 650

23,20%

320

900

Ram 2018; 11 274 tkr, ram 2019 ; 9 757 tkr
Reglemente

Av reglementet framgår vilka ansvarsområden Miljö och hälsoskyddsnämnden
förväntas hantera. Reglementet beslutas av regionfullmäktige. Ansvaret sträcker sig
över områden där nämnden har möjlighet att ta betalt för åtgärder men också många
delar där debitering inte är möjlig.
Verksamhetsplan

Varje år anger Miljö och hälsoskyddsnämnden ett antal prioriterade områden som
förvaltningen får i uppdrag att genomföra. Uppdragen omfattar särskilda satsningar
som ofta förutsätts rymmas inom befintlig budgetram. Inför kommande VP behöver
tiden för dessa uppdrag kvantifieras och prissättas för att kunna avgöra rimlig
omfattning och nivå i förhållande till aktuell budgetram.
Arbetssätt

Miljö och hälsoskyddsnämnden ansvarar inom Region Gotland för tillsyn enligt
miljöbalken, livsmedelslagen och lagen om skydd mot olyckor. Tillsynen är enligt lag
debiterbar och ska stå för sina egna kostnader. Även viss ärendehandläggning är
debiterbar, då det gäller anmälningspliktiga verksamheter eller åtgärder som fodrar
tillstånd. Vid genomlysningen har det framkommit att delar av
myndighetsutövningen som utförs internt inte debiteras ut emot slutkund. Till
exempel utför enheten miljö och hälsoskydd arbete mot enhet plan som finansieras
via ramanslag. Miljö- och hälsoskyddsenheten och enhet plan har en
överenskommelse om att enhet plan ska debitera det arbete miljö- och
hälsoskyddsenheten utför vid de externa planbeskeden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/3248

Samhällsbyggnadsförvaltningen uppskattar detta till ca 200 timmar som kommer att
debiteras under 2019.
För att kunna öka intäkterna genom att öka antalet debiterade timmar behöver det
frigöras tid för handläggarna på enhet miljö- och hälsoskydd. För att frigöra tid
föreslår Samhällsbyggnadsförvaltningen följande åtgärder:
Åtgärd
Sluta med tobakstillsyn.
Enheten för miljö- och
hälsoskydds samarbetar för
närvarande med enheten för
livsmedel- och alkoholtillstånd
gällande tobakstillsynen på
skolor och förskolor.
Restriktivt deltagande i andra
förvaltningars/myndigheters
projekt, T.ex. nationella projekt
Naturvårdsverket,
energimyndigheten eller
deltagande vid TKF projekt
som vi inte har tillsyn över.
Reglemente
Samhällsbyggnadsförvaltningen
vill titta på möjligheten att
återföra ansvaret för
miljökvalitetsnormer till
Regionstyrelsen.
Minskad service
Slutar läsa av
pollenmätstationen

Besparing
i tid (tim)
100

Konsekvens
Tobakstillsynen återförs till
Regionstyrelseförvaltningen(RSF)
samordningsvinster med
samordnad tillsyn går förlorad.

50

Kompetensutvecklingen för
medarbetarna kan minska om
enheten inte deltar i nationella
projekt. TKF:s projekt kan bli
dyrare om de behöver ta in
kompetens utifrån.

100

Överlämna ansvaret för
Miljökvalitetsnorm till RS, kräver
ändring i reglementet, tas av RS.

30

Gotland kan komma att sakna
mätstation om ingen tar över
driften. Kan förvärra situationen
för pollenallergiker.
Enheten kontrollerar enbart EUbad. Därmed kommer
kännedomen om vattenkvaliteten
runt Gotland delvis gå förlorad
Kan innebära sämre kunskap hos
entreprenörer och en minskad
förståelse mellan entreprenörer
och handläggare.
Handläggarna slutar att bedöma
om avloppet måste bytas ut utan
meddelar enbart vilket tillstånd
som finns på fastigheten
Handläggarna slipper söka
uppgifter som
teknikförvaltningen behöver.

Strandbad

30

Klart vatten slutar att anordna
Entreprenörsträffarna

80

Minskad service vid förfrågan
om enskilt avlopp på fastighet.

20

Teknikförvaltningen ges
tillgång till arkivet och
ärendehanteringssystemet
Vision för att själva kunna
kontrollera fastigheter
Årliga ytvattenprovtagningen

20

12

Om inte Länsstyrelsen tar över
bryts en lång provtagningsserie.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/3248

Effektivare arbetssätt
Gråa byggnader i kartsiktet
kontrolleras inte, erfarenhet
visar att gråa byggnader sällan
behöver ett avlopp.
Generösare bedömning av
enskilda avlopp när klart vatten
gör utsökningar inför utskick.
För närvarande arbetar alla
handläggare på klart vatten
tidvis med uppföljningen av
enskilda avlopp med förbud.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
föreslår att vissa handläggare
specialiserar sig på uppföljning.
Begränsa handläggningen av
externa remisser angående
verksamheter som enheten inte
har tillsyn över.
Prioritera vilka remisser från
enhet bygglov Miljö- och
hälsoskyddsnämnden svarar
på.

50

Enstaka ombyggnationer kan
missas. Fångas ev. upp vid
svartbyggen eller klagomål.

20

Avlopp med dålig funktion kan
användas längre.

50

Ökar effektiviteten för
handläggare som handlägger
ansökningar och de handläggare
som genomför uppföljningen.

60

Politiken kan ha ett intresse av
att enheten svarar på en remiss
som inte enheten har tillsyn över.

100

Enhet miljö- och hälsoskydd
upplever att vissa av remisserna
från enhet bygglov är onödiga.
Onödiga i den meningen att
uppgifterna som efterfrågas finns
tillgängliga i systemen osv.

Totalt antal timmar
Ca 700*
*Besparing i tid är en uppskattning och får ses som en indikation på möjlig besparing i tid
Timavgift

Timavgiften är för 2018 är 925 kr, timavgiften uppräknas varje år med prisindex för
kommunal verksamhet, PKV.
Jämförelse med andra kommuner

Genom att jämföra nyckeltal mot andra kommuner ger det ytterligare ett verktyg för
verksamhetsutveckling.

Jämförelse timtaxa
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Region Gotland har en av de lägre timavgifterna jämfört med jämförbara kommuner.
Nyckeltal Miljö & hälsoskydd
Antal årsarbetare
Intäkt per årsarbetare
Debiterade timmar per årsarbetare
Självfinansieringsgrad
Inspektioner per årsarbetare
Beslut per årsarbestkraft

Gotland Norrtälje Stor Stockholm
21,35
24
3,75
393 000 509 375
463 945
437
424
424
57%
68%
49,5%
43
57
41
60
100
44

Jämförelse nyckeltal 2017
När det gäller miljötillsynen är troligen Region Gotlands taxa uppbyggd på liknande
sätt som för kommunerna i Stockholms län. Skillnaden i intäkt per årsarbetare
försvinner om Region Gotlands timtaxa höjs till samma nivå som jämförd kommun
ovan.
Personal

Enligt aktuell behovsutredning så bedöms personalbehovet, för att klara tillsynen
enligt miljöbalken till ca 30 pers. För närvarande består enhet miljö och hälsoskydd
av ca 25 medarbetare.
Bedömning

Arbetet med Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan fortgår i detta nu.
Eventuella uppdrag till enhet miljö- och hälsoskydd från Miljö och
hälsoskyddsnämnden som enheten inte kan debitera för kommer att påverka enhet
miljö- och hälsoskydds förmåga att klara besparingarna negativt om inte ytterligare
ram tilldelas med uppdraget.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har som del av översynen gjort en beräkning av
timtaxan för handläggning av miljöbalkstillsynen för 2018 i enlighet med SKL:s
beräkningsverktyg. Resultatet av beräkningen visar att handläggningskostnaden per
timme bör ha legat på 950 kr för år 2018, att jämföra med nuvarande taxa på 925 kr.
Motsvarande höjning av timavgiften för 2019 kan innebära en ytterligare inkomst på
300 tkr. Region Gotland skulle även efter en höjning med ca 25-30 kr ha en av de
lägre timavgifterna bland jämförbara kommuner.
Utifrån besparingens storlek är det inte orimligt att belysa om det bör ske
förändringar i personalstyrkan. Dock är det viktigt att framhålla att en neddragning
av personal riskerar att påverka myndighetsutövningen. Neddragning av personal
kommer även att innebära en minskning av intäkterna. Miljötillsynen och servicen
kommer även att minskas. Samhällsbyggnadsförvaltningen tror sig kunna klara
besparingarna genom att öka antalet debiterade timmar per handläggare och föreslår i
dagsläget ingen besparing på personalen.
Ytterligare en aspekt i föreslagen åtgärdsplan är att om den genomförs, kan den få
negativa konsekvenser för arbetsbredden i tjänsterna inom enhet miljö och
hälsoskydd. Med nuvarande uppdrag finns möjlighet att till viss del medverka i ett
strategiskt sammanhang. Dessa arbetsuppgifter skapar tjänster med variation som i
sin tur ger arbetsglädje och skapar en attraktivitet för arbetsplatsen. Med föreslagna
åtgärder kommer enheten gå mot en mer utpräglad tillsynsorganisation, vilket då kan
försvåra framtida rekryteringar etc.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/3248

Godtar miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslagen åtgärdsplan kommer
Samhällsbyggnadsförvaltningen att på nästkommande nämndsammanträde lämna
förslag på reviderad timtaxa och reviderat reglemente.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mattias Edsbagge
Enhetschef

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
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Projektrapport
Tillsyn av bassängbad 2018

Tillsyn utförd av enhet miljö- och hälsoskydd sommaren 2018
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Inledning
Miljö- och hälsoskyddsnämndens hälsoskyddsteam har under sommaren 2018 bedrivit tillsyn
vid de bassängbad som används av allmänheten eller där ett stort antal personer badar, då
detta är anmälningspliktiga verksamheter.
Syfte
Kontrollera att verksamheterna följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad,
att de har en fungerande egenkontroll samt kontrollera att verksamheterna har vidtagit
åtgärder för att rätta till de brister som uppmärksammades vid föregående inspektion.
Metod
Inspektionerna anmäldes och bokades in i förväg för att säkerställa att ansvarig person fanns
på plats. Vid inspektionen fokuserades på:





städnings- och hygienrutiner
rutinen för provtagning av vattnet och dokumentering av denna
kemikaliehantering
eventuella brister från föregående inspektion

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad FoHMFS 2014:12, med tillhörande
handbok ”Bassängbad - hälsorisker, regler och skötsel” utgiven av Socialstyrelsen, har
använts som underlag i arbetet. Inspektionsrapport skrevs och skickades till verksamheterna.

Resultat
31 bassänger ingick i tillsynen detta år, varav två nyregistrerade verksamheter. 28
inspektioner genomfördes på plats. En verksamhet var under renovering och två verksamheter
skickade in sin egenkontroll via e-post.
Inga inspektioner ledde till föreläggande eftersom avvikelserna inte bedömts allvarligare än
att de kunnat åtgärdas eller följas upp vid nästa tillsyn. Det är ändå vanligt med anmärkningar
av någon form, vilket kan ses som att det hela tiden går att utveckla verksamheterna och att
detta är ett fortlöpande arbete.
Vanliga avvikelser 2018:





bristande rutiner för vattenprover för analys på laboratorium
anmärkning på analysrapporten från laboratoriet
den egna provtagningen visar klorvärden som är utanför riktvärde (för lite fritt klor
eller för mycket bundet klor)
brister i kemikaliehanteringen, t.ex. att invallning saknas kring dunkar med flytande
kemikalier eller att säkerhetsdatablad saknas
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Tillsynen 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

STRAND HOTEL – 2 timmar årlig avgift (nästa besök 2020)
SVENSKA SPEL – 2 timmar (nästa besök 2020)
ÅMINNE FRITIDSANLÄGGNING – 2 timmar (nästa besök 2020)
SNÄCKGÄRDSBADENS SAMFÄLLIGHETSFÖR. – 3 timmar (nästa besök 2020)
KORPENS TERAPIBASSÄNGBAD – 3 timmar (nästa besök 2020)
CLARION HOTEL WISBY – 3 timmar, (nästa besök 2020)
LJUGARNS SEMESTERBY & CAMPING – 3 timmar (nästa 2020)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Korpen Gotlands Motionsidrottsförening – 4 timmar
KAPPELSHAMNS FRITIDSBY – 4 timmar
GOTLANDS IDROTTS CENTER – 4 timmar
STRANDBACKA STUGBY – 4 timmar
MELONEN BASSÄNGBAD – 4 timmar
TERRA NOVA BADET – 4 timmar
MANGO KÖK, POOL OCH BAR – 4 timmar
HOTELL TOFTAGÅRDEN – 4 timmar
BADRESTAURANGEN – 4 timmar
IHRE GÅRD – 4 timmar
BURGSVIKS CAMPING – 4 timmar
SLITE STRANDBY – 4 timmar
HOTELL HELGEAND WISBY – 4 timmar
DJUPVIK RESORT – 4 timmar
Mix Ranch – 4 timmar
KILÅKERN BADET – 4 timmar (renoverades, ingen tillsyn på plats i år)

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

TOFTA CAMPING AB – 4 timmar (kommer sänkas till 3h + nästa tillsyn 2020)
SCANDIC HOTELL – 5 timmar p.g.a varm bubbelpool
FRÖJEL RESORT – 5 timmar (kommer sänkas till 4h, bubbelpool samma vatten som bassäng).
SOLBERGABADET – 3 timmar, sänkt från 4 h (bör ha tillsyn varje år trots sänkning)
HEMSEBADET – 4 timmar, sänkt från 6h (bör ha tillsyn varje år trots sänkning)
KNEIPPBYN AB – 7 timmar
Fårösunds fästning – nyanmälan, ny ägare, - 4 timmar
BJÖRKHAGA STRANDBY – nyanmälan, ny ägare, - 4 timmar



Ekonomi: 118 timmar á 925 = 109 150kr

Uppföljning
De brister som framkommit vid årets tillsyn kommer att följas upp vid nästa inspektion. Enhet
miljö- och hälsoskydd arbetar vidare med tillsyn och information till verksamheterna.
2 bassänger har i år bedömts ha ett minskat tillsynsbehov och har därmed fått sänkt årsavgift.
7 verksamheter behöver bara ha tillsyn vartannat år, varav alla 7 har nästa tillsyn 2020, vilket
gör att nästa års tillsyn av bassängbad bara innefattar 24 verksamheter.

Handlingstyp: Rapport
Ärendenr: MHN 2018/3221
Vision 2018/4359
Datum: 2018-10-01

Tillsynsrapport
Skolor 2018

Tillsyn utförd av enhet miljö- och hälsoskydd våren 2018
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Inledning
Under våren 2018 har enhet miljö- och hälsoskydd bedrivit tillsyn vid Gotlands skolor, på
uppdrag från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Syftet har främst varit att inspektera skolornas
inomhusmiljö. För att skolorna ska ha en god inomhusmiljö ställs krav på t.ex. städning och
ventilation, detta eftersom många människor vistas samtidigt på liten yta. Tillsynen har utgått
ifrån miljöbalkens krav samt rekommendationer från Folkhälsomyndighetens allmänna råd.
Syfte
Huvudsyftet har varit kontroll av att skolorna har en fungerande egenkontroll och en god
inomhusmiljö. Kontrollen baseras på miljöbalken samt de föreskrifter som meddelats med
stöd av den.
Metod
Inspektionerna har utförts av miljöskyddsinspektörer från enhet miljö- och hälsoskydd.
Uppföljning har skett av eventuella brister som framkommit vid tidigare inspektion. Efter
besöket skrevs en inspektionsrapport som skickades till skolchefen och andra berörda parter.
De områden som kontrollerats är:
 Städning
 Ventilation
 Lokalyta
 Toaletter och hygien
 Kemikaliehantering
 Buller
 Temperatur
 Utomhusmiljö
Resultat
40 skolor ingår i tillsynen.
Anmärkningar:
 22 st – Städning. Främst damm på hög höjd eller på hyllor. Det är fortfarande vanligt
med bristande rutiner för storstädning och höghöjdsstädning samt städning av hyllor
där det står saker i vägen. I övrigt få anmärkningar på den dagliga städningen.
 20 st – Lokalyta. Renoveringsbehov, slitna lokaler, fuktskador, bristande städbarhet,
avsaknad av solskydd vid fönster, avsaknad av sandfällor vid entréer.
 12 st – Buller. Behov av att bulleranpassa lokaler, buller från ventilation m.m.
 10 st – Ventilation. Klagomål på luften, avsaknad av OVK eller ventilationens
kapacitet. De allra flesta skolor har nu tillgång till OVK-protokoll och uppgifter om
ventilationens kapacitet. Den informationen är även tillgänglig för enhet miljö- och
hälsoskydd via en delad mapp.
 10 st – Temperatur. Klagomål på för kalla eller för varma lokaler.
 8 st – Kemikaliehantering. Avsaknad av säkerhetsdatablad, olåst kemikalierum m.m.

Region Gotland – Samhällsbyggnadsförvaltningen

3 (4)

Uppföljning
De brister som framkommit vid årets tillsyn kommer att följas upp vid kommande årliga
inspektion. Miljö- och hälsoskyddsnämnden arbetar vidare med tillsyn och information till
skolorna.
Diskussion
Det finns potential att förbättra framförallt rutinerna för städning och underhållet av lokalerna.
Det finns en del anmärkningar på ventilation, men antalet anmärkningar har blivit mycket
färre på bara några år. Övriga brister som buller, temperatur, kemikaliehantering m.m. ligger
kvar på en ganska låg nivå.
Det bör nämnas att alla anmärkningar inte nödvändigtvis betyder att det är stora brister. Det
finns en strävan att förbättra alla verksamheter genom att lyfta det som kan förbättras i
inspektionsrapporterna. Ibland handlar det om saker som tydligt kan utgöra en olägenhet för
hälsan, medan det ibland handlar mer om detaljer eller synpunkter som kommer upp just vid
inspektionstillfället.

Övrigt
Frågor gällande tobak på skolorna kan bli en del av tillsynen till 2019. Tillsynsansvaret ligger
egentligen på alkoholhandläggarna, som arbetar med tobakslagstiftningen, men eftersom
hälsoskyddshandläggarna är ute vid skolorna årligen diskuteras möjligheten att inkludera
frågor om tobak inom ramen för hälsoskyddstillsynen. Detta för att det blir ett effektivare
arbetssätt som kräver mindre tid av både handläggare och skolchef. Hälsoskyddsinspektörerna
kommer i så fall behöva sätta sig in i ny lagstiftning, utarbeta lämpligt arbetssätt och utöka
tiden vid inspektion och rapportskrivning, samt ha dialog med alkoholhandläggarna i frågan.
Det rör sig därför om en potentiellt utökad arbetsbelastning på hälsoskyddshandläggarna, utan
att det kommer kunna leda till ökade intäkter från verksamheterna. Om tobakstillsynen ska
ingå i hälsoskyddstillsynen finns det därför behov av en utökad ramfinansiering till
hälsoskydd.
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.Följande skolor har ingått i tillsynen:
Visby
GUTESKOLAN GYMNASIUM
WISBYGYMNASIET NORRA
WISBYGYMNASIET SÖDRA
DESIDERIA GYMNASIESÄRSKOLA
ALLÉSKOLAN 2-6
GRÅBOSKOLAN F-6
SOLBERGASKOLAN 4-9
SÖDERVÄRNSSKOLAN 7-9
TERRA NOVASKOLAN F-6
TJELVARSKOLAN F-3
ORIONSKOLAN, VISBY WALDORFSKOLA
HUMLEGÅRDSSKOLAN F-1
LYCKÅKERSSKOLAN F-6
S:T HANSSKOLAN F-6
NORRBACKASKOLAN F-6
ATHENESKOLAN VISBY
MONTESSORI FRISKOLA GOTLAND AB
GUTESKOLAN 6-9
Norra Gotland
LÄRBRO SKOLA F-6
VÄSKINDE SKOLA F-6
FOLE SKOLA F-6
STENKYRKA SKOLA F-6
SOLKLINTSKOLAN SLITE F-9
FÅRÖSUNDSKOLAN F-9

Mellersta Gotland
VÄNGE SKOLA F-6
KRÄKLINGBO SKOLA F-6
ROMASKOLAN F-9
ENDRE SKOLA F-6
DALHEM SKOLAN F-6
VÄSTERHEJDE SKOLA F-6
ESKELHEM SKOLA F-6
KLINTE SKOLA F-9
SANDA SKOLA F-6
LÖVSTA LANTBRUKSGYMNASIUM
Södra Gotland
ATHENESKOLAN FARDHEM
HÖGBYSKOLAN F-6
STÅNGA SKOLA F-6
GARDA SKOLA F-6
HAVDHEM SKOLA F-6
ÖJA SKOLA F-6
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