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Till Länsstyrelsen i Gotlands län

Dnr 535-4859-2019; SMA Mineral AB anqående föreläqqande den

26•uni 2020 enliqt miljöbalken att utföra undersökninq

SMA Mineral AB har förelagts att redovisa underlag som klargör om

dricksvattenbrunnen på fastigheten Klinte Lilla Snögrinde 1:26

till följd av bolagets verksamhet är påverkad av klorid eller

inte.

Enligt föreläggandet ska redovisningarna och undersökningarna

utföras i enlighet med ett antal beskrivna punkter. Dessa punkter

är samstämmiga med vad SMA Mineral tidigare har föreslagit för
fastighetsägaren (e-postmeddelande daterat den 27 februari 2020 -

bifogat som BilaqaA).

Som framgår av sammanställda provtagningsrapporter (Bi]aqa B) och
(Bi!aqaC) har emellertid fastighetsägaren inte gett bolagets

provtagningskonsulter tillträde för att utföra erforderlig prov-

tagning.

Mot bakgrund av detta hemställer SMA Mineral enligt 28 kap. 3 §

första stycket miljöbalken om tillträde till fastigheten Klinte

Lilla Snögrinde 1:26 för att utföra den i föreläggandet beskrivna

provtagningen. Undersökningarna är planerade till lämpligt till-

fälle i augusti/ september 2020.

Utförda undersökningar/försök till undersökningar

Bolaget har låtit AFRY (rapport daterad 2020-02-26, Bi!aqaD)

genomföra en undersökning av brunnen på den aktuella fastigheten.
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Resultatet från undersökningen visar att brunnen vid under-
sökningstillfället försörjdes med grundvatten som inte hade
onormalt höga kloridhalter.

Konduktivitet är ett bra mått på totalhalt joner. Vid höga klorid-
halter (flera lO0-tals mg/l - så som enskilda vattenprov indikerat
i förevarande fall) dominerar dessa konduktivitetsresultatet. Vid

omsättning av vatten från brunnen uppvisade konduktivitet en
tydligt sjunkande trend och en slutnivå som indikerar lägre nivå
än i00 mg/l. Det rör sig sålunda om normala förhållanden och i

överenstämmelse med tidigare prover från 2014.

För att ytterligare säkerställa slutsatsen i AFRY:s rapport före-
slog bolaget att kompletterande undersökningar skulle genomföras.

Detta för att helt utesluta möjlig påverkan av avhärdnings-

anläggning och hydrofor på vattenprov och dess resultat. Som

anförs ovan nekar dock fastighetsägaren provtagningskonsulterna

tillträde till anläggningen för annat än att tömma installerad
nivålogger på data.

Följande anförs i Golder Geometriks rapport från provtagnings-

tillfälle 2020-05-20:

Lilla Snögrinde 1:26

Ingen provtagning av vatten har utförts, då fastighetsägare

ej gav Geometrik tillstånd att utföra provtagningar på

fastigheten. Geometrik fick enbart tillstånd att tömma

nivåloggern samt pejla vattennivån i brunnen.

Utveckling av bolagets inställning

En brunn som inledningsvis innehåller saltvatten och som sedan vid

omsättning av brunnens vatten visar på sjunkande konduktivitet,

kan här läsas som sjunkande halt klorid. Att sådana resultat

skulle indikera att brunnen är påverkad av bräckt vatten går

enligt bolagets uppfattning emot all hydrogeologisk erfarenhet (se

Utredning av vattenkvalitet i privata brunnar vid Klintebys -

bifogad som Bilaqa E).
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Bolaget bedömer fortsatt att de höga kloridhalterna i grundvatten

i brunnen på fastigheten Lilla Snögrinde 1:26, som tillfälligt har
uppmätts, heZt saknar samband med tåktverksomheten. Orsakerna till
de höga halterna bedöms sannolikt vara av teknisk natur, uppkomna

t.ex. genom felaktigt utförd installation, trasiga komponenter

eller felaktigt handhavande av brunnsinstallationen med hydrofor

och avhärdningsfilter (upplysningsvis regenereras avhärdnings-

filter vanligen med natriumklorid).

Detta till trots är bolaget fortsatt villigt att genomföra före-
slagna undersökningar för att säkra slutsatsen att grundvattnet

inte är bräckt (något som inte i sig måste kopplas till täktverk-
samhet).

Fastighetsägaren har tidigare aktivt förhindrat bolagets personal

och konsulter att utföra ett arbete som säkerställer att brunnens
vatten kan provtas och analyseras på korrekt sätt, se ovan.
Länsstyrelsens föreläggande klarlägger inte om fastighetsägarens

inställning i fråga om tillträde för bolagets personal och entre-

prenörer har förändrats. Som anförs ovan hemställer därför bolaget

att länsstyrelsen hos fastighetsägaren begär och säkrar tillträde
till anläggningen, bl.a. för att montera en provtagningsventil och
en ventil som säkert isolerar brunn från hydrofor och avhärdnings-

anläggning. Val av konsulter, entreprenörer m.m. är - i enlighet

med gällande bestämmelser om egenkontroll - bolagets.
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