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Yttrande över ledningar, vattenuttag och utsläpp av koncentrat vid 
Kvarnåkershamns nya bräckvattenverk. Silte S:11, Silte Kvarnåkra 2:1.  
TN 2017/2579. Samråd.  
 
Berörda grannar till det planerade vattenverket har beretts tillfälle till yttrande över 
samrådsunderlag för rubr. Södra Kvarnåkershamns samfällighetsförening, SKS, med 121 
medlemmar som är fastighetsägare inom området, anför följande. 
 
Sammanfattning 
 Det kan antas att vattenverket kan komma att medföra en betydande miljöpåverkan. Mot 

denna bakgrund är det synnerligen anmärkningsvärt att inte en 
miljökonsekvensbeskrivning är framtagen vid tidpunkten för den demokratiska processen 
inför de slutliga besluten i kommunen och planerad byggstart. SKS anser därför att 
prövningsprocessen i detta avseende strider mot lagstiftningens syfte. 

 Samfällighetens kuststräcka och badplats är navet för friluftslivet i Kvarnåkershamn - 
både för de boende och för utifrån kommande besökare. Det är djupt otillfredsställande att 
det ännu i detta sena skede i processen inte finns kunskap om vilka effekter för området 
som blir följden av förflyttning av vattenmassor och utsläpp av koncentrat. 

 SKS förutsätter att Region Gotland omgående vidtar erforderliga utredningar för att 
klarlägga effekterna av vattenhanteringen. 

 SKS förutsätter vidare att miljötillståndet utformas på ett sätt som innebär garantier för att 
området inte drabbas av oönskade effekter till följd av driften av vattenverket - 
exempelvis en prövningstid innan tillståndet slutgiltigt beslutas samt att tillståndet förses 
med tydliga villkor som garanti för att skador inte uppstår i området till följd av 
etableringen.  

 SKS hemställer om en fortlöpande dialog angående dessa frågor i fortsatt process.  
 
SKS:s synpunkter 
Syftet med samrådet anges vara att tidigt samla in synpunkter och uppgifter som behöver 
behandlas i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen. SKS anser tvärtom att detta sker 
alldeles för sent i processen. Som SKS anfört i sitt yttrande till byggnadsnämnden över 
förslaget till bygglov är det anmärkningsvärt att miljökonsekvensbeskrivningen ännu inte är 
framtagen som underlag i den demokratiska processen inför bygglovsprövningen. Enligt 
uppgift vid den offentliga samrådet kommer miljökonsekvensbeskrivningen inte heller att 
vara framtagen vid planerad tidpunkt för beslut om bygglov och planerad byggstart i 
november. Det är oklart om ens mark- och miljödomstolens dom angående miljötillståndet 
kan var klar till planerad driftsstart.  
 
Enligt plan- och bygglagen, PBL, 4 kap 2§ krävs prövning genom detaljplan för ett nytt 
byggnadsverk som kräver bygglov och som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
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Enligt miljöbalken, MB, 6 kap 8§ ska miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, hållas tillgänglig 
för allmänheten, som skall beredas tillfälle att yttra sig innan målet eller ärendet prövas. I ett 
detaljplaneförfarande ingår miljökonsekvensbeskrivningen i planhandlingarna och därmed 
som underlag vid samrådet. När kommunen, trots lagregeln i PBL, nu i stället väljer att gå 
direkt på bygglov borde MKB vara framtagen inför bygglovsprövningen i likhet med vad som 
sker i detaljplaneförfarandet och som anges i MB, innan ärendet prövas. Ju längre bygget har 
hunnit när MKB:n väl är framme desto mindre blir möjligheterna att påverka för allmänheten. 
Vi har förståelse för ärendets brådska och att man därför vill undvika en mera tidskrävande 
detaljplaneprocess. Vi anser dock som ett minimikrav att miljökonsekvensbeskrivningen 
borde finnas med som underlag för den demokratiska processen. Eftersom detta inte är fallet 
anser vi att prövningsprocessen strider mot lagstiftningens syfte.  
 
Cirka 400 meter norr om den planerade förläggningen av in- och returledningar för 
vattentransporterna ligger samfällighetens badbrygga. Denna badplats, belägen inom 
riksintresseområde för friluftslivet, är givetvis av största vikt för de boende i området med 
främst fritidshus men även för utifrån kommande besökare. Vi befarar att det finns risk för 
försämrad vattenkvalitet och kanske också tillväxt av tång genom förflyttning av vattenmassor 
och utsläpp av koncentrat till följd av det planerade vattenverket. Den ökade förekomsten av 
släke vid kusterna är ett stort problem på Gotland, så även i Kvarnåkershamn.  
 
Kusten i Kvarnåkershamn ligger oskyddad för vind och vågor. Den förhärskande vinden är 
sydostlig vilket är ogynnsamt för badmiljön med hänsyn till eventuella oönskade effekter av 
driften av verket. Vi frågar oss alltså vilken spridningseffekt och vilka konsekvenser för 
vatten- och strandmiljön som blir följden av vattenrörelser och utsläpp av koncentrat. Vi 
förutsätter att Region Gotland gör noggranna utredningar i dessa avseenden och vidtar 
erforderliga åtgärder i projekteringen för att eliminera eventuella förväntade olägenheter.  
 
Vi förutsätter vidare att miljötillståndet, som vanligen sker, innehåller ett kontrollprogram för 
uppföljning av situationen både före och efter driftstart av verket. Eftersom man ännu inte har 
så mycket erfarenhet i Sverige av stora vattenverk förutsätter vi att miljötillståndet innehåller 
noggranna villkor om åtgärder i efterhand för det fall oönskade effekter uppstår för strand och 
vatten. En modell som ibland tillämpas kan vara en prövningsperiod för att få erfarenheter av 
effekterna av driften av verket innan tillståndet slutgiltigt beslutas av Mark- och 
miljödomstolen. 
 
Fortsatt process 
SKS hemställer snarast om ett svar på hur våra synpunkter kommer att beaktas och i god tid 
före det slutliga kommunala beslutet.  
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