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Yttrande över förslag till bygglov för nybyggnad av vattenverk och pumpstation 
på fastigheterna Silte Hägdarve 1:9 och Silte Kvarnåkra 2:1 i Kvarnåkerhamn. 
 
Berörda grannar till det planerade vattenverket har beretts tillfälle till yttrande över förslaget 
till bygglov för vattenverk och pumpstation i Kvarnåkershamn. Södra Kvarnåkershamns 
samfällighetsförening, SKS, med 121 medlemmar som är fastighetsägare inom området, anför 
följande synpunkter. 
 
Sammanfattning 
Förläggningen av vattenverket och pumpstationen är hänsynsfull och väl genomtänkt med 
hänsyn till landskapets och strandzonens höga naturvärden i näromgivningen för 
fastighetsägarna i Kvarnåkershamn. Samfälligheten vill dock framföra följande synpunkter 
inför bygglovsprövningen 
 

 SKS hävdar att att det externa kontinuerliga bullret bör ligga på en betydligt lägre nivå 
än angivna ≤ 40 dBA, förslagsvis 25 dBA och gälla hela dygnet (jfr Naturvårdsverkets 
förslag 2003). Detta med hänsyn till att området utgör ett fritidshus- och 
friluftsområde med mycket begränsat samhällsbuller. Vidare bör tillståndet enligt 
miljöbalken för anläggningen innehålla villkor att entreprenören uppfyller kraven dels 
för kontinuerliga och dels för kortvariga ljudnivåer. 

 SKS betonar vikten av att den storskaliga nya byggnaden döljs av en tät 
vegetationsridå. Därför bör avståndet till Kvarnåkershamnsvägen ökas genom att 
förskjuta byggnaden minst 20 meter norrut. Att något i kanten inkräkta på närbeläget 
ängs- och hagmarksområde synes vara en rimlig avvägning mellan motstående 
exploaterings- respektive naturintressen.   

 SKS påtalar att det nu är dags att förse Kvarnåkershamnsvägen med en tåligare 
beläggning. Bygget av vattenverket kommer att medföra en omfattande byggtrafik och 
ingrepp i vägområdet för nedläggning av ledningar. Kvarnåkershamnsvägen har idag 
en oacceptabelt låg standard vilket leder till en omfattande trafik med stora trafikrisker 
på den smala vägen genom Norra Kvarnåkershamn med tätt mellan utfarterna och 
vidare på Snodervägen, en vägsträcka som inte alls har den standard som krävs för 
större trafikmängder.  

 SKS anser att den i bygglovhandlingarna redovisade utformningen av pumphuset ej är 
acceptabel. Byggnaden bör i stället utformas med samma karaktär som bevarade 
fiskebodar, förslagsvis med falusvarta träfasader och sadeltak klätt med falar eller 
kanske med ståndfalsad grå eller svart plåt som är lättare att underhålla. 

 SKS föreslår att en landskapsarkitekt anlitas för att ta fram förslag för hur byggplatsen 
och dess närområde ska återställas för att uppnå en naturlig övergång till omgivningen.  

 SKS hemställer om snabbt svar på hur synpunkterna i detta yttrande kommer att 
bemötas. 
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Externbuller 
Enligt miljöbalken ska vid etablering av verksamheter beaktas att människor och miljö inte 
drabbas av olägenheter. Området Kvarnåkershamn innehåller främst fritidshus och stora 
områden för det rörliga friluftslivet, delvis av riksintresse. Området har mycket begränsat 
samhällsbuller och den låga ljudnivån är en särskild kvalitet i Kvarnåkershamn som är av stor 
betydelse för naturupplevelser och friluftsverksamhet. Området motsvarar sålunda 
definitionen för ett friluftsområde enligt Naturvårdsverkets definition.1 SKS hävdar att det är 
ett oavvisligt krav att denna kvalitet inte skadas genom kontinuerligt externbuller från det nya 
vattenverket. 
 
Entreprenören har hos Tyréns AB beställt ett utlåtande avseende externbuller. Av utlåtandet 
framgår att ”anläggningens kontinuerliga ljudkällor skall innehålla krav på högsta ljudnivå 
nattetid vid bostäder samt i friluftsområden: ekvivalent ljudnivå ≤ 40dBA”. Det är oklart om 
Tyréns menar att hela området ska ses som ett friluftsområde och att kravet på 
ekvivalentnivån ≤ 40dBA sålunda gäller även dagtid cirka 100 meter från verket, med 
undantag av de enstaka tillfällen då reservkraftsaggregaten testkörs. SKS anser att en annan 
tolkning är otänkbar eftersom både privata uteplatser och gemensamma friytor måste bedömas 
som friluftsområde enligt Naturvårdsverkets definition.  
 
SKS vill här hänvisa till Naturvårdsverkets förslag 2003, med anledning av ett 
regeringsuppdrag, att 25 dBA inte bör får överskridas mer än 10 minuter per vecka i områden 
helt utan samhällsbuller samt att i områden med mycket begränsat samhällsbuller bör 40 dBA 
inte få överskridas mer än 5 minuter per dag. Även om detta förslag inte fått status som 
riktvärden är det ett uttryck för en expertbedömning som är relevant i detta sammanhang. En 
ekvivalent ljudnivå ≤ 40 dBA under hela dygnet 100 meter från verket ligger alltså betydligt 
högre än Naturvårdsverkets förslag till riktvärden 2003 för den typ av områden det är fråga 
om i Kvarnåkershamn.  
 
Mot denna bakgrund anser SKS att för anläggningens kontinuerliga ljudkällor bör en betydligt 
lägre ekvivalent ljudnivå för hela dygnet än ≤ 40 dBA krävas, förslagsvis 25 dBA för 
närmaste fastighet på cirka 100 meters avstånd. Dessutom bör, med stöd av hänsynsreglerna i 
2 kap miljöbalken, tillståndet för anläggningen innehålla tydliga villkor för hur mycket buller 
verksamheten får ge upphov till, både för kontinuerligt buller och för kortvarigt buller.  
 
Placering av vattenverket 
Som ovan nämnts anser SKS att placeringen av vattenverket i huvudsak är väl genomtänkt. 
Byggnaden har dock en ansenlig skala med en utbredning på cirka 66 x 80 meter, en skala 
som blir särskilt påtaglig i ett område som Kvarnåkershamn med dess småskaliga och låga 
bebyggelse. Parallellt med Kvarnåkershamnsvägen, enligt ritningen cirka 17 meter från vägen, 
kommer alltså en 80 meter lång fasad att sträcka sig, varav huvuddelen är 7 meter hög.  
 
Det nämns i handlingarna att avsikten är att behålla en vegetationsskärm mot vägen. På 
fasaden redovisas fyra stora dubbelportar som sannolikt måste kunna angöras med stora bilar 
varför en hårdgjord väg är nödvändig utmed fasaden. Det är inte heller osannolikt att verket 
måste stängslas in av säkerhetsskäl. Mycket vegetation måste därför avverkas och det kommer 

                                                 
1 Naturvårdsverkets definition av friluftsområde: ”Område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra 
områden som nyttjas mer frekvent för rörligt friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor och där låg 
bullernivå utgör en särskild kvalitet. Bakgrundsnivån är låg och inga andra störande aktiviteter förekommer som 
t.ex. större trafikleder, motorsportbanor, fritidsbåtstrafik eller skoterleder”.  
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inte att återstå stor bredd för vegetationsbarriären. SKS anser därför att byggnaden måste 
förskjutas ett stycke norrut för att tillräcklig bredd ska erhållas för det avskiljande bältet med 
träd och buskar.  
 
På samrådet nämndes att byggnaden inte kunde förskjutas norrut beroende på att den då skulle 
beröra naturvärden som inte fick skadas. Av miljöbedömningen framkommer emellertid 
att ”marken där vattenverket och ledningarna planeras är trivial natur utan några högre kända 
naturvärden” (sid 16). Såvitt SKS kan finna är det ett område som utpekats i ängs- och 
hagmarksinventeringen som berörs och som inte är särskilt skyddat enligt miljöbalkens 7 
kapitel. Här är det alltså fråga om en avvägning mellan motstående intressen – å ena sidan 
intresset av att i sin helhet bevara ett av många objekt i området enligt ängs- och 
hagmarksinventeringen och å andra sidan att få till stånd en tillräckligt bred vegetationsridå 
för att minska exponeringen av en 80 meter lång byggnad i en mycket värdefull miljö för 
fritidsboende och friluftsliv.  
 
Det närbelägna ängs- och hagmarksområdet är stort och sträcker sig mot sydväst ända fram 
till Kvarnvägen. Enligt SKS bedömning borde det vara en rimlig avvägning mellan 
motstående intressen att förskjuta vattenverket minst 20 meter norrut jämfört med den i 
bygglovhandlingen föreslagna placeringen vilket skulle innebära ett totalt avstånd till vägen 
på drygt 35 meter. Därmed skulle utrymme ges för en vegetationsridå på cirka 25 meters 
bredd vilket får ses som ett minsta mått för att den ska få tillräckligt skymmande effekt. Detta 
skulle innebära en stor vinst för miljön genom att vattenverket skulle döljas mycket bättre sett 
från vägen och från bostadsområdet på andra sidan vägen. I den mån befintlig vegetation ändå 
inte skulle ge tillräckligt insynsskydd skulle utrymme finnas för viss stödplantering. SKS 
hävdar med kraft att sådan förskjutning av byggnaden, som alltså skulle nagga ängs- och 
hagmarksområdet något i kanten, skulle utgöra en rimlig avvägning mellan motstående 
intressen.  
 
Kvarnåkershamnsvägen 
Kvarnåkershamnsvägen är en 4 kilometer lång grusväg med låg standard, tidvis närmast 
okörbar på grund av stora gropar och sandmoln från biltrafiken. Detta innebär att många i 
stället väljer den belagda sträckan Kvarnvägen – Snodervägen för färd till väg 140. Detta 
innebär en omfattande genomfartstrafik på en smal väg med tätt med tomtutsläpp i Norra 
Kvarnåkershamn, en väg som aldrig avsetts fungera för genomfartstrafik. Snodervägen är 
också smal och tillåter inte mötande trafik annat än på mötesplatserna. Vägförbindelsens låga 
standard innebär stora olycksrisker.  
 
I samband med bygget kommer trafiken, med en hög andel tung lastbilstrafik, att bli 
omfattande till och från Kvarnåkershamn. Vägområdet kommer också att påverkas av 
nedläggningen av ledningarna för vattentransporten från och till havet. SKS förutsätter att 
Region Gotland, som har skötselansvar för Kvarnåkershamnsvägen, nu inför den kommande 
stora belastningen under byggtiden och med hänsyn till att vägen kommer att beröras av 
grävningsarbeten ser till att vägen får en bättre ytbeläggning. Detta har länge varit ett 
angeläget önskemål för boende i Kvarnåkershamn och skulle minska den störande och 
trafikfarliga genomfartstrafiken i Norra Kvarnåkershamn. En förbättrad tillfartsväg till detta 
för hela landet intressanta projekt borde kommunen se som en nödvändighet.  
 
Pumphuset 
Byggnaden kommer att förläggas i det öppna landskapet i kanten av den 100 meter breda 
strandzonen med strandskydd och som utgör naturreservat och är av riksintresse för det 
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rörliga friluftslivet. Strandzonen är i huvudsak oexploaterad frånsett enstaka fiskebodar varav 
flera är välbevarade. Det är således en grannlaga uppgift att komplettera denna miljö med en 
ny byggnad.  
 
Den i bygglovshandlingen redovisade byggnaden, ett hus med betongfasader och platt tak är 
illa anpassad till omgivningen och stämmer för övrigt inte alls med den ”inspirationsbild” som 
finns på ritningen. SKS anser att pumphuset i stället bör utformas med samma karaktär som 
fiskebodarna, förslagsvis med falusvarta träfasader och sadeltak klätt med falar eller kanske 
med ståndfalsad grå eller svart plåt som är lättare att underhålla. 
 
Markplanering 
Byggnadsarbetena och nedläggningen av till- och utloppsledningarna kommer att medföra 
stora ingrepp i naturen. Vid återställandet av området och närmiljön kring byggnaderna är det 
väsentligt att detta sker på ett sätt som ger en naturlig övergång till den omgivande naturen. 
SKS föreslår därför att en landskapsarkitekt anlitas som upprättar förslag och handlingar för 
detta återställande.  
 
Fortsatt process 
SKS anser som nämnts att förslaget enligt bygglovshandlingarna är i huvudsak väl 
genomtänkt. Syftet med grannsamrådet är att klarlägga om betydande olägenhet kan komma 
att uppstå för boende i området. SKS har i detta yttrande angivit flera synpunkter av stor 
betydelse för livsmiljön i Kvarnåkershamn.  
 
Enligt plan- och bygglagen ska ett nytt byggnadsverk som kräver bygglov och där 
byggnadsverkets användning får en betydande inverkan på omgivningen prövas med 
detaljplan (plan- och bygglagen 4 kap 2§). Detta ärende har en sådan vikt att det bör prövas i 
en detaljplan med dess lagstadgade båda processer för det demokratiska inflytandet och med 
samtidig redovisning av miljökonsekvensbeskrivningen. Enligt uppgift på samrådet kommer 
miljökonsekvensbeskrivningen att ligga klar först senare efter byggstart vilket SKS inte anser 
är acceptabelt.  
 
SKS har dock förståelse för ärendets brådska. Mot denna bakgrund hemställer SKS snarast 
om ett svar på hur våra synpunkter kommer att beaktas och i god tid före det slutliga 
kommunala beslutet.  
 
För Södra Kvarnåkershamns samfällighetsförening dag som ovan 
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