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VATTENKVALITET I PRIVATA BRUNNAR VID KLINTEBYS

1.0 BAKGRUND
Vattenprovtagning i privata brunnar görs en gång per år i valda brunnar i Lilla Snögrinde (4 st.) och i Hunninge

(1 st.) enligt SMA:s förslag till kontrollprogram. Brunnama ligger på följande fastigheter (Figur 1);

Lilla Snögrinde 1:50

Lilla Snögrinde 1:26

Lilla Snögrinde 1:46
Lilla Snögrinde 1:45

Hunninge 1:16

Klagomål har kommit in till Länsstyrelsen Gotlands län från tre brunnsägare på fastigheterna Lilla Snögrinde

1:26, Lilla Snögrinde 1:50 och Hunninge 1:12. Ägaren till Prästgården 1:10 ringde undertecknad den 3 mars och

ville att SMA tar ett vattenprov i brunnen eftersom han hade grumligt vatten efter en sprängning i december.

Figur 1 Privata brunnar i Lilla Snögrinde (LS), Prästgården (P) och Hunninge (HG) samt kärnborrhål på
fastigheten Klinte Klintebys 1:5
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VATTENKVALITET I PRIVATA BRUNNAR VID KLINTEBYS

2.0 UNDERSÖKNING AV PRIVATA BRUNNAR
Med anledning av de klagomål som inkommit till Länsstyrelsen gav SMA Mineral AB (SMA) uppdrag till ÅF
Pöyry (AFRY) att göra en utredning av vattenkvaliteten i de privata brunnarna på fastigheterna Lilla Snögrinde
1:26 och Lilla Snögrinde 1:50. Provtagning av vatten genomfördes 2020-01-15. AFRY:s slutsatser för de två
brunnsvattnen beskrivs enligt nedan (Bilaga E.1 och Bilaga E.2).

Lilla Snögrinde 1:50: Grundvattnet från brunnen på fastigheten 1:50 uppvisar en stabil kemisk miljö
och god kvalitet där den förhöjda hårdheten är normal för gotländska förhållanden. Provtagning av
opåverkat brunnsvatten på fastigheten 1:50 kan störas av att provtagningspunkten står i förbindelse
med en hydrofor och utgör en avtappningspunkt för ledning till ladugården där en separat hydrofor är

uppställd. Detta gör det svårt att ta prov på opåverkat brunnsvatten.

Lilla Snögrinde 1:26: För att kunna göra en säker bedömning av brunnsvattnets kvalitet måste
säkerhet råda om att det vattenprov som tas för analys representerar brunnsvattnet under normala
bruksförhållanden och inte påverkas av vatten stående i ledningssystem, avhärdningsfilter (eget tillägg)
och hydrofor. Det vattenprov som togs och analyserades 2020-01-15 bedöms vara missvisande och
kan således inte användas för att bedöma brunnsvattnets kvalitet vid normal daglig vattenförbrukning
för ett hushåll.

Provtagning av opåverkat brunnsvatten på fastigheten 1:26 störs sannolikt av att provtagningspunkten
ligger efter ett filter (där dock filterpatronen togs bort innan provtagning) och att punkten står i
förbindelse med en galvaniserad hydrofor. Lagrat vatten i hydroforen kan blandas med och påverka
vattnet i den befintliga provtagningspunkten.

För att kunna ta vattenprov på opåverkat brunnsvatten rekommenderas att en ny provtagningspunkt
etableras direkt på plastledningen som kommer från brunnen, så att provtagningspunkten helt kan
isoleras från partikelfilter och ledningssystem med hydrofor.

SMA ingav en inlaga till Länsstyrelsen angående klagomål om bräckt vatten i brunn på fastigheten Lilla
Snögrinde 1:26 med bifogande av provtagningsprogram och AFRY:s utredning med analysrapporter (Bilaga
E.2).

Vid det ordinarie fältarbetet enligt kontrollprogrammet gjordes en vattenprovtagning i kontrollbrunnarna och i två
övriga brunnar, Hunninge 1:12 och Prästgården 1:10, där klagomål inkommit. Provtagningen genomfördes av
Golder Geometrik den 4 - 5 mars 2020 enligt ett program med beskrivning av provtagningsteknik och tidigare
information om brunnama som konduktivitetsmätningar och övriga uppgifter om brunnarna samt vattennivåer
(Bilaga E.3). Resultaten redovisas i en rapport 2020-03-18 (Bilaga E.4). För besöket vid Lilla Snögrinde 1:26
anges följande "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."

Resultaten från vattenprovtagningen redovisas i Eurofins Analysrapporter (Bilaga E.5). Laboratoriet Eurofins
bedömning av vattenproverna från de enskilda brunnarna redovisas nedan.

Lilla Snögrinde 1:45; Tjänligt med anmärkning (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning)
pga. kalciumhalten (t) och totalhårdheten (t).

Lilla Snögrinde 1:46; Tjänligt med anmärkning (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning)
pga. kaliumhalten. Kalium kan indikera påverkan från avlopp, gödsling och andra föroreningskällor. Kan även ha
naturligt, geologiskt ursprung, pga. kalciumhalten (t). pga. totalhårdheten (t).
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VATTENKVALITET I PRIVATA BRUNNAR VID KLINTEBYS

Lilla Snögrinde 1:50; Tjänligt med anmärkning (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning)
pga. turbiditeten. Turbiditet är ett mått på vattnets grumlighet och kan indikera en påverkan av ytvatten. Hög
turbiditet kan även bero på förekomst av järn, lera, kaolit, borrslam och andra partiklar. Orsaken till onormala
förändringar bör alltid undersökas, pga. kalciumhalten (t). pga. totalhårdheten (t).

Prästgården 1:10; Tjänligt med anmärkning (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning)
pga, kaliumhalten. Kalium kan indikera påverkan från avlopp, gödsling och andra föroreningskällor. Kan även ha
naturligt, geologiskt ursprung pga. turbiditeten pga. järnhalten (e, t). Turbiditet är ett mått på vattnets grumlighet
och kan indikera en påverkan av ytvatten. Hög turbiditet kan även bero på förekomst av järn, lera, kaolit,
borrslam och andra partiklar. Orsaken till onormala förändringar bör alltid undersökas. Järnhalten kan medföra
utfällningar, missfärgning och smak. Risk för skador på textilier vid tvätt och igensatta ledningar. I vissa vatten
kan olägenheter uppstå även vid lägre halter än 0,5 mg/l.

Hunninge 1:16; Utkastare vid bostadshus; Tjänligt med anmärkning (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild
dricksvattenförsörjning) pga. magnesiumhalt (e). pga. totalhårdhet (t).

Brunn bakom annex; Tjänligt med anmärkning (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning)
pga. kaliumhalten. Kalium kan indikera påverkan från avlopp, gödsling och andra föroreningskällor. Kan även ha
naturligt, geologiskt ursprung, pga. turbiditeten pga. järnhalten (e, t). Turbiditet är ett mått på vattnets grumlighet
och kan indikera en påverkan av ytvatten. Hög turbiditet kan även bero på förekomst av järn, lera, kaolit,
borrslam och andra partiklar. Orsaken till onormala förändringar bör alltid undersökas. Järnhalten kan medföra
utfällningar, missfärgning och smak. Risk för skador på textilier vid tvätt och igensatta ledningar. I vissa vatten
kan olägenheter uppstå även vid lägre halter än 0,5 mg/l.

Hunninge 1:12; Tjänligt med anmärkning (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning) pga.
kaliumhalten. Kalium kan indikera påverkan från avlopp, gödsling och andra föroreningskällor. Kan även ha
naturligt, geologiskt ursprung, pga. turbiditeten pga. järnhalten (e, t). Turbiditet är ett mått på vattnets grumlighet
och kan indikera en påverkan av ytvatten. Hög turbiditet kan även bero på förekomst av järn, lera, kaolit,
borrslam och andra partiklar. Järnhalten kan medföra utfällningar, missfärgning och smak. Risk för skador på
textilier vid tvätt och igensatta ledningar. I vissa vatten kan olägenheter uppstå även vid lägre halter än 0,5
mg/l. Kemisk sammansättning indikerar risk för bakteriellt påverkat vatten.

Alla brunnar utom Lilla Snögrinde 1:45 har en kemisk sammansättning som kan indikera påverkan från avlopp,
gödsling och andra föroreningskällor och medföra risk för bakteriell påverkan orsakad av inläckande ytvatten.
SMA rekommenderade och erbjöd därför en ny bakteriell analys, som alla brunnsägare önskade utom
fastigheten Lilla Snögrinde 1:26.

Vattnet i brunnen vid Hunninge 1:12 hade en halt suspenderat material som är långt utöver vad som kan
betraktas som rimlig nivå. SMA rekommenderade därför att undersöka brunnen med avseende på om det fanns
sediment i närheten av pumpens intagsledning genom att bestämma djup till pumpen, ta upp den samt Ioda
botten på brunnen. Vidare kontrollerades längd på foderrör i förhållande till berg och bedömdes foderrörets
förmåga att täta mot inläckande ytvatten. SMA erbjöd förutom bakteriell analys även kemisk analys av brunns-
vattnet. SMA uppdrog åt Visby Vatten & Energiborrning AB att göra en bedömning av brunnskonstruktionen och
renspumpa brunnen. Den 21 april 2020 utfördes följande arbete;

Demontering av dränkbar pump,

renblåsning av brunn,

renpumpning samt mätning av vattenmängd,

Åtdragning av nedre klammer till gummistos som förlänger befintligt foderrör (ståltub) med plaströr,

montering av dränkbar pump.

Samtidigt med arbetet togs foton på brunnen samt uppmätning av installationen och brunnen (Bilaga E.6).
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VATTENKVALITET I PRIVATA BRUNNAR VID KLINTEBYS

En ny vattenprovtagning för mikrobiologisk analys gjordes av Golder Geometrik den 26 maj 2020 i alla brunnar
utom på fastigheten Lilla Snögrinde 1:26 där tillträde nekades. Vid Prästgården 1:10 kunde vattenprov inte tas
då ingen vattenyta påträffades med vare sig pejl eller provtagningspump. Vattennivån var lägre än 14,1 m under
överkanten på brunnen (Bilaga E.7). Vid Hunninge 1:12 togs även ett vattenprov för kemisk analys efter rens-
pumpningen av brunnen.

Eurofins Analysrapporter visar att alla privata brunnar som provtagits utom en, Lilla Snögrinde 1:50, har före-
komst av E.coli och koliforma bakterier som indikerar påverkan av förorenat ytvatten (Bilaga E.8). Laboratoriet
Eurofins gör den mikrobiologiska bedömningen att brunnsvattnet vid Lilla Snögrinde 1:50 är Tjänligt, medan det
vid Hunninge 1:12 och Lilla Snögrinde 1:46 är Tjänligt med anmärkning. Vid Lilla Snögrinde 1:45 är brunns-
vattnet otjänligt pga. mycket högt antal E.coli vilket tyder på påverkan av avlopp, gödsel eller dylikt. Vid
Hunninge 1:16 är vattnet Tjänligt med anmärkning men skulle kunna vara Otjänligt pga. Koliforma bakterier då
provet innehåller >100 cfu/100 ml

Beroende på minskad flygtrafik mellan Gotland och fastlandet på grund av Corona pandemin överskreds
standardiserad tid mellan provtagning och analys. Analyserna gjordes efter mer än 12 resp. 24 timmar och även

vid hög temperatur 14 grader C. Eurofins laboratoriet skriver följande" Provet har analyserats mer än 12 timmar
efter provtagning. Analysresultaten kan ha påverkats av detta. Ankomsttemperaturen avviker, den bör vara
mellan 2-8 grader. Detta kan påverka analysresultaten". Eurofins rekommenderar därför en ny vattenprov-

tagning.

3.0 BEDÖMNING AV PÅVERKAN PÅ BRUNNSVATTEN AV
STENBRYTNING VID KLINTEBYS

Efter några allmänna synpunkter på grundvattenkvaliteten i området görs en bedömning av påverkan på
brunnsvatten av stenbrytningen vid Klintebys för de fastighetsägare som har lämnat klagomål till Länsstyrelsen.

3.1 Allmänna synpunkter på grundvattenkvaliteten i området

3.1.1 Kloridhalt

Som upplysning kan inledningsvis nämnas att gräns för tjänligt dricksvatten med teknisk anmärkning är 100
mg/I klorid samt med estetisk och teknisk anmärkning är 300 mg/I klorid enligt livsmedelsverkets "Råd om
enskild dricksvattenförsörjning" och föreskrift SLVFS 2001:30.

En omfattande utredning har gjorts av salthaltigt grundvatten och dess orsaker vid Klintebys stenbrott med
omgivning som redovisas i Bilaga B.2.17 i inlämnad MKB. Enskilda brunnar med salthaltigt grundvatten som
finns angivna i SGU:s Brunnsarkiv och av Tullström (1952) ligger huvudsakligen i Iåglänta områden väster om
Littorinavallen mot kusten vid Klintehamn (Bilaga B.2.17, Figur 7). Två brunnar ligger något högre vid Ancylus-
vallen (nr 12 och 20 i Figur 7) på fastigheterna Stora Snögrinde 1:13 och Prästgården 1:13, och två brunnar
ligger vid Lilla Snögrinde (nr 2 och 6) på fastigheterna Lilla Snögrinde 1:50 och Lilla Snögrinde 1:45. Anled-
ningen till förekomsten av salthaltigt grundvatten ovanför Littorinavallen är att det salthaltiga grundvattnet från
Littorinahavet inte har sköljts ut fullständigt under 1000-tals år med 25 m landhöjning (Bilaga B.2.17, Figur 17).

Brunnen vid Lilla Snögrinde 1:45 är 59 m djup med en bottennivå på -10 m, och vatten erhölls på nivån -7 m till
-8 m (Bilaga B2.17.1:1). Brunnen borrades i oktober 1979, och enligt borrarens uppgifter erhölls något salt i
botten vid blåsning med 1500 I/tim. Vattenmängden anges enligt SGU till 1200 I/tim. Vid de vattenprovtagningar
som gjorts i brunnen mellan november och mars 2017 till 2020 är kloridhalten låg med värden på 10 - 15 mg/l.

För brunnen vid Lilla Snögrinde 1:50 som borrades i juli 1992 finns inga uppgifter om salthaltigt vatten i SGU:s
Brunnsarkiv. Däremot har ägaren angivit att det förekommit salthaltigt vatten i brunnen. Vid de vattenprovtag-
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VATTENKVALITET I PRIVATA BRUNNAR VID KLINTEBYS

ningar som gjorts i brunnen ligger dock kloridhalten i juli 2017 på ca 60 mg/I och i januari och mars 2020 på ca
10 mg/l. Brunnen är 65 m djup med en bottennivå på -22 m och en vattenmängd på 1200 I/tim.

Vid Mölner reservvattentäkt gjordes en provpumpning med 90 I/min (5400 I/tim) 1949 av en 40 m djup brunn.
Vid pumpningen erhölls salthaltigt grundvatten vid en avsänkning av vattennivån till botten av brunnen på nivån
+0 m (havsnivån). Vid en halvering av flödet och en avsänkning på 30 m till nivån +10 m erhölls ett fullgott
vatten.

Vid vattentäkten i Loggarve pumpas ca 100 000 m3 vatten per år ur 6 brunnar där vattennivån under sommaren
avsänks ner till nivån -10 m. Kloridhalten i råvatten från täkten har mätts sedan 2004 och ligger under 25 mg/l.

Det visar att salthaitigt relikt grundvatten kan förekomma på större djup vid Lilla Snögrinde vid pumpning av
större vattenmängder.

Ett stenbrott enligt ansökan bedöms inte påverka möjligheten till uttag av vatten från de kommunala vatten-
täkterna eller de enskilda brunnarna i området, och inte heller medföra att relikt grundvatten med förhöjd salthalt
kommer att stiga upp till nivåer så att kloridhalten i uttaget vatten påverkas i kommunala vattentäkter eller
privata brunnar. Denna bedömning stöds av remissyttranden av både Regionen (Sweco) (Aktbil. 62) och SGU
(Aktbil. 65 och 116).

3.1.2 Mikrobiologiska förhållanden
Fyra av fem provtagna brunnar i Lilla Snögrinde och Hunninge har halter av E.coli, koliforma bakterier och
mikroorganismer som indikerar ytlig förorening från avlopp, gödsling och andra föroreningskällor. Den enda
provtagna brunnen som inte har E.coli eller koliforma bakterier är den på fastigheten Lilla Snögrinde 1:50. Den
brunn som hade de högsta halterna av E.coli och koliforma bakterier ligger på fastigheten Lilla Snögrinde 1:45
invid väg 141. Den påverkades enligt fastighetsägaren av pumpningen vid MÖIner vattentäkt.

Mölner vattentäkt stängdes omkring 2003 pga. höga halter av E.coli och koliforma bakterier särskilt vid kraftig
nederbörd och snösmältning då ytligt grundvatten infiltrerade till brunnarna enligt personal från Hemse
vattenverk. Man har ännu inte identifierat föroreningskällan. Även Loggarve vattentäkt har problem med E.coli
och koliforma bakterier vid kraftig nederbörd och snösmältning. Där renas vattnet med mikrobiologisk spärr i
form av ultrafiltrering och UV-ljus. I dagsläget är ultrafiltret underdimensionerat så att det inte går att pumpa
mera vatten från vattentäkten.

Både Mölner vattentäkt och minst två brunnar i Lilla Snögrinde är påverkade av ytlig förorening som orsakar
påvisbara halter av E.coli och koliforma bakterier. Det förekommer bebyggelse i form av enskilda hushåll på
Klinteberget, med ingen bebyggelse i höjdområdet vid befintlig och planerad utbyggd stentäkt vid Klintebys. Det
innebär att det ytvatten som orsakar förorening av brunnsvattnet vid Mölner och Lilla Snögrinde inte kan komma
från Klintebys stentäkt.

Även de två provtagna brunnarna i Hunninge uppvisar halter av E.coli och koliforma bakterier men i mindre
halter än vid Klinteberget. Flera enskilda hushåll finns vid Hunninge samt djurhållning och åkermark med
gödsling som kan medföra att förorenat ytvatten infiltrerar till brunnarna.

Sammanfattningsvis är inte problemet med påverkan på vattnet i enskilda brunnar den planerade stentäkten vid
Klintebys, utan infiltration av förorenat ytvatten från enskilda avlopp, gödsling och andra föroreningskällor.

3.2 Lilla Snögrinde 1:26
Henrik Jakobsson ägare till fastigheten Lilla Snögrinde 1:26 har lämnat klagomål till Länsstyrelsen i Email den
11 december 2019 gällande Förstörd brunn;
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VATTENKVALITET I PRIVATA BRUNNAR VID KLINTEBYS

Jag vill anmäla att vår dricksvatten brunn fått bräckt vatten efter SMA:s borrning och sprängning som
utfördes 28 aug 2019.
Vattenprover från innan och efter visar tydligt detta.
SMA har även tagit egna prover som idag påvisar höga halter av Klorid och Natrium.

Ett vattenprov togs av förre ägaren 2014-04-29 då brunnen användes kontinuerligt för dricksvattenbehov.
Vattenprovet hade en kloridhalt på 84 mg/I och en konduktivitet på 96 mS/m. Två vattenprover togs i november
2019 av Henrik Jakobsson den 8:de (klorid 1000 mg/I) och av SMA den 20:de (klorid 870 mg/I, konduktivitet 310
mg/I). Vid utredningen av vattenkvaliteten i brunnen som gjordes av AFRY 2020-01-15, då brunnen inte
användes kontinuerligt, var kloridhalten 880 mg/I och vattnet hade en konduktivitet på 330 mS/m (Bilaga E.2).
Vattenprovet togs inte direkt i brunnen utan vid installationerna i huset, och omsättning av brunnsvattnet gjordes
under 44 minuter. Under tiden mättes flöde, pli, temperatur och konduktivitet. Efter 2 minuters pumpning av 30 I
vatten var konduktiviteten 408 mS/m, och efter 8 minuters pumpning av 120 I hade den sjunkit till 91,1 mS/m
(Bilaga E.2 Tabell 1 och Figur 2). Pumpen stoppades efter 25 minuter då konduktiviteten var 88 mS/m och
återstartades 12 minuter senare då konduktiviteten hade ökat till 350 mS/m. Efter ytterligare 7 minuters
pumpning togs vattenprovet då konduktiviteten var 324 mS/m. Undersökningen visar tydligt att konduktiviteten
minskar betydligt bara efter några minuters pumpning. AFRY skriver i sin utredning;

Provet från 2014 då brunnen nyttjades som vattentäkt bör motsvara en större omsättning av brunns-
vattnet vilket kan förklara att liknande värden på konduktivitet uppmätts. Vattnets konduktivitet utgör

ett summamått på vattnets innehåll av joner och klorid utgör en dominerande jon i vattenproverna.

Den likartade konduktivitet för fältmätning 2020-01-15 och prov från april 2014 indikerar att även

kloridhalten bör ha varit likartad efter omsättning av en större mängd vatten.

En omfattande utredning av grundvattnets innehåll av klorid har gjorts vid SMA:s stenbrott vid Stucks och som
visar en god korrelation mellan kloridhalten och konduktiviteten i grundvattnet (Figur 2). Osäkerheten är relativt
stor vid de låga konduktiviteter på 50 - 70 mS/m som uppmätts i borrhålen vid Klintebys, men de tyder på en
kloridhalt som är mindre än 100 mg/I (Bilaga B.2.17, sid. 14).

Den konduktivitet som uppmättes efter några minuters pumpning av AFRY vid undersökningen av brunnsvattnet
2020-01-15 tyder således på en kloridhalt på ca 100 mg/I som liknar den vid vattenprovtagningen 2014-04-29.
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VATTENKVALITET I PRIVATA BRUNNAR VID KLINTEBYS

En brunnsinventering gjordes av Golder Geometrik 8-9 mars 2018 vid Lilla Snögrinde, Prästgården och Hunn-
inge (Bilaga E.3). För att kontrollera kloridhalten i grundvattnet gjordes konduktivitetsloggning i tre brunnar i
Prästgården och tre brunnar i Lilla Snögrinde på fastigheterna Lilla Snögrinde 1:26, 1:46 och 1:50 (Bilaga 2 och
3 i Bilaga E.3). Konduktivitetsloggningarna visar på låga värden under 80 mS/m i alla brunnar vilket tyder på
låga kloridhalter som är mindre än 100 mg/l. Vattennivån i brunnen på Lilla Snögrinde 1:26 låg på +35 m och
loggningen gick ner till +15 m (Figur 3).
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Figur 3 Konduktivitetsloggning 2018-03-08 i brunn vid Lilla Snögrinde 1:26

Brunnen har en låg kapacitet på 720 I/tim jämfört med brunnarna vid Lilla Snögrinde 1:45 och 1:50 som båda
har en kapacitet på 1200 I/tim (Bilaga 4 i Bilaga E.3). Det syns även på vattennivån i brunnarna, där
pumpningen i brunnen på Lilla Snögrinde 1:26 medför en sänkning av vattennivån på upp till 10 m och tom. i
några fall upp till 20 m, medan avsänkningen i de andra två brunnarna uppgår till maximalt några m (Figur 4).
Det innebär att det skulle kunna finnas en risk att relikt grundvatten med förhöjd salthalt sugs in i brunnen vid
Lilla Snögrinde 1:26, vid omfattande pumpning med stor avsänkning av vattennivån i brunnen. De
hydrogeologiska förhållandena vid brunnen bedöms vara oberoende av den brytning av kalksten som idag
pågår i Klinteby och Snögrinde stenbrott ner till en lägsta nivå på +42 m över havet.

Vid den utredning av vattenkvaliteten i brunnen som gjordes av AFRY 2020-01-15 var vattennivån i brunnen
hög jämfört med under sommaren (Figur 4). Den höga vattennivån i brunnen vid tiden för vattenprovtagningen
innebär att det naturligt inte borde finnas grundvatten med förhöjd salthalt i brunnen. Dock var konduktiviteten
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VATTENKVALITET I PRIVATA BRUNNAR VID KLINTEBYS
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hög (408 mS/m) vilket innebär en kloridhalt på ca 900 mg/I innan omsättningspumpning av vattnet i brunnen
började (Figur 5). Konduktiviteten sjönk markant till 91,1 mS/m vilket motsvarar en kloridhalt på mindre än 100
mg/I redan efter några minuters pumpning.
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Figur 4 Kontinuerligt mätta vattennivåer i brunnar på fastigheterna Lilla Snögrinde 1:26, 1:45 och 1:50
och datum för vattenprovtagning
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VATTENKVALITET I PRIVATA BRUNNAR VID KLINTEBYS

När brunnen hade pumpats under ca 30 minuter med en total vattenvolym av ca 400 liter, var vattenytan i
brunnen avsänkt med ca 2 m och konduktivitet hade endast sjunkit marginellt till 88 mS/m. Det innebär att
brunnsvattnet under omsättningspumpningen renades från klorid i stället för att påverkas av relikt grundvatten
med förhöjd salthalt.

Som upplysning är det i sammanhanget värt att nämna att avhärdningsanläggningar vanligen regenereras med
natriumklorid. Det är därför troligt att den höga kloridhalten i brunnen inte kommer från grundvattenmagasinet
utan beror på felaktigt utförande, trasiga komponenter eller felaktigt handhavande av brunnsinstallationen med
hydrofor och avhärdningsfilter (Bilaga E.2, Figur 1 ). Den sprängning som gjordes vid Snögrindebrottet den 28
augusti 2019 kan således inte ha orsakat den höga kloridhalten som uppmätts i brunnsvattnet vid tre efter-
följande vattenprovtagningar. För att verifiera ovanstående slutsats kan, om detta anses behövas, det före-
slagna undersökningsprogrammet som redovisas i SMA:s inlaga till Länsstyrelsen genomföras (Bilaga E.2).
Förnärvarande är detta inte möjligt då ägaren till fastigheten vägrar tillträde för SMA:s egenkontroll av brunnen i
annat syfte än att ladda ner data från den nivålogger som ingår i kontrollprogrammet.

3.3 Lilla Snögrinde 1:50
Markus Torpvret ägare till fastigheten Lilla Snögrinde 1:50 har lämnat klagomål till Länsstyrelsen i Email den 6
februari 2020 gällande Anmälan vattenpåverkan Lilla Snögrinde 1:50;

I förhandlingen den 23 oktober i Mark- och miljödomstolens mål M7034-18 (aktbilaga 134) framhöll vi
att vårt vatten blivit grumligt efter borrning vid Snögrindebrottet i augusti 2019. I augusti 2019 borrade
och sprängde SMA i västlig riktning i brottet, dvs åt vårt håll, vilket inte har gjorts på många år utan
sprängning har tidigare skett i nordlig riktning. Den bifogade bilden visar hur vårt vatten såg ut den 24
augusti 2019. Eftersom domstolen inte lämnade något yttrande kring vårt vattenproblem vill vi härmed
anmäla detta till er som tillsynsmyndighet eftersom det visar påverkan på vattenkvallteten.

Vi tycker att det är viktigt att detta registreras eftersom även grannar på senare tid fått problem med
vattenkvaliteten som kan antas bero på SMAs verksamhet i brotten på Klintebys 1:5. Sammantaget
anser vi att detta visar på en koppling mellan vattnet i brytområdet och våra brunnar, trots att SMA
hävdar att någon sådan inte existerar.

Den utredning av brunnen inklusive vattenprovtagning som gjordes av AFRY 2020-01-15 visar att "Grundvattnet
från brunnen på fastigheten 1:50 uppvisar en stabil kemisk miljö och god kvalitet där den förhöjda hårdheten är
normal för gotländska förhållanden". Den vattenprovtagning som genomfördes i brunnen 2020-03-04 visar på
en liknande vattenkvalitet men med något förhöjd turbiditet på 3,8 FNU (Bilaga E.5). Finmaterial från berg-
grunden har sannolikt samlats i botten av brunnen under årens lopp och en rensblåsning av brunnen och
renpumpning skulle behövas. Se nedan angående brunn på Hunninge 1:12. Verksamheten vid stenbrotten i
Snögrinde och Klinteby bedöms inte ha medfört försämrad vattenkvalltet i brunnen, utan den har naturliga
orsaker.

3.4 Hunninge 1:12
Kristina Åberg ägare till fastigheten Hunninge 1:12 har lämnat klagomål till Länsstyrelsen i Email den 6 februari
2020 gällande Tillsyn för SMA minerals brott i Klinte;

Jag bor delvis på Hunninge 450 meter från SMA:s brott i Klinte. I går när vi kom till Hunninge så var
vårt vatten helt bruntsvart och efter ett tag grått. Vattnet försvann också ett par gånger så vi trodde att
brunnen sinat. Efter att vattnet stått och runnit ett par timmar så är nu vattnet ok igen. Vi var i huset
senast i mitten på december. Detta har aldrig hänt förut. Vi har haft Hunninge i 17 år.
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VATTENKVALITET I PRIVATA BRUNNAR VID KLINTEBYS

När Visby Vatten & Energiborrning AB besiktigade brunnen den 21 april 2020 pâtalades flera brister i brunns-

konstruktionen och underhåll av brunnen (Bilaga E.6);

¯ Det var mycket avlagringar i brunnsutrymmet
¯ Det var Iäckage mellan foderrör och plaströr så att ytvatten kunde läcka in i brunnen
¯ Brunnen hade ca 4 m sediment i botten vilket orsakade det grumliga vattnet

Brunnens djup efter renblåsning är 29 m och den har en vattenkapacitet på ca 400 - 500 liter/timme. Brunnen
är grund och har låg kapacitet och den får vatten från den ytliga berggrunden. Efter renblåsning av brunnen och
renpumpning minskade turbiditeten från 440 till 28 FNU. Den är dock fortfarande högre än Livsmedelsverkets
riktvärde på 3 FNU, vilket tillsammans med hög järn- och ammoniumhalt gör att brunnsvattnet bedöms som
Tjänligt med anmärkning. Den höga ammoniumhalten kan indikera påverkan från avlopp eller liknande
förorening. Förekomst av E.coli och koliforma bakterier (båda 1 cfu/100 ml) gör att den mikrobiologiska

bedömningen av brunnsvattnet är Tjänligt med anmärkning. Vattenprov togs både i den yttre betongringen och i
själva brunnen inuti betongringen. Vattenprovet i brunnen togs med en pump på 5 - 6 m djup och efter ca 1

minuts pumpning, då vattennivån i brunnen hade sjunkit 0,3 m. Analysrapporterna visar att vattnet i betong-

ringen har lägre turbiditet (1,5 FNU) jämfört med brunnsvattnet som hade 28 FNU. Hög turbiditet kan indikera
en påverkan från ytvatten, men kan även bero på förekomst av järn, lera, kaolit, borrslam och andra partiklar.

Ammonium- och järnhalten i vattnet i betongringen låg nära riktvärdet på 0,5 mg& medan dessa halter i

brunnen var 4 - 5 gånger högre än riktvärdet.

Brunnsvattnet har således en sämre kvalitet än det ytliga vattnet i betongringen. Det tyder på att vattnet i

brunnen kan vara påverkat av förorenat grundvatten i den ytliga uppspruckna delen av berggrunden.

Brunnen bör åtgärdas så att förorenat ytvatten och ytligt grundvatten inte läcker in i brunnen alternativt åtgärda
föroreningskällan. Verksamheten vid SMA:s stenbrott vid Klinteby och Snögrinde bedöms inte ha medfört en
dålig vattenkvalitet i brunnen, utan den har naturliga orsaker.
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