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Angaende SMA Mineral AB ansokan om tillstand till 
taktverksamhet och vattenverksamhet vid Klintebys och 
Snogrinde stenbrott, Klintehamn, Gotland 
Sveriges geologiska undersokning (SGU) har den 24 april 2019 tagit emot ovanstaende arende for 
yttrande. 
Vid Nacka tingsratt, mark- och miljodomstolen, har SMA Mineral AB (bolaget) ansokt om tillstand 
till taktverksamhet och vattenverksamhet vid Klintebys och Snogrinde stenbrott, Klintehamn, 
Gotland. Ansokan omfattar bl.a. fortsatt taktverksamhet ayseende kalksten med en maximal arlig 
volym om 900 000 ton och en total mangd om 30 miljoner ton utlastad produkt samt bortledning av 
lansvatten. Vattenverksamheten uppges berora fastighetema Lilla Snogrinde 1:26 och 1:50. En 
milj okonsekvensbeskrivning har getts in. Med anledning harav vill SGU framfora folj ande. 

Allmanna synpunkter 
SGU konstaterar att kalkstenen pa Gotland ar mycket viktig for en hallbar basindustri. Den ar ocksa 
viktig for Sveriges oberoende av import av ramaterial. Vidare ar det SGUs bedomning att behovet 
av kalksten kommer att vara fortsatt stort far saval industriellt andamal som byggnadsmaterial samt 
till j ordbruksandamal. 
SGU instammer med bolagets bedomning och redovisning ayseende de geologiska naturvardena 
angivna i NRO 09050. Vid en eventuell framtida brytning i omradet kan nya skarningar och 
forekomster av dessa foreteelser bli frilagda som kan vara vetenskapligt intressanta och vardefulla. 
SGU paminner darfor om att beakta detta vid aterstallning av takten och i forekommande fall 
radgora med geologisk expertis. 
SGU instammer i bolagets redovisning av alternativ lokalisering for kalkstensbrytning (kap. 8 
MKB) vilket innebar att ovriga kanda kalkstensforekomster i Sverige inte haller den kvalitet eller 
kvantitet som krays framfor allt av stalindustrin ayseende renhet och termiska egenskaper. 
Alternativet till brytning pa Gotland for kalksten aysedd for den typen av anvandningsomraden ar 
import av produkten. Det ar SGUs uppfattning att detta innebar en okad miljobelastning totalt sett. 
Bolagets redovisning av berggrund och jordarter pa Gotland stammer overens med SGUs kannedom 
om geologin i omradet. I det omrade dar brytning ayses finns enligt bolaget skilda kvaliteter av 
kalksten vilket overensstammer med SGUs bild. 

Hydrogeologisk beskrivning och influensomrade 
SGU delar bolagets uppfattning ayseende den generella hydrogeologiska beskrivningen av 
taktomradet. Av ansokan framgar att omradet ligger pa ett hojdomrade med marknivan i den 
centrala delen pa cirka +55 m och med en grundvattenniva nagra meter under markytan. 

Sveriges geologiska undersokning 	 Tel: 018-17 90 00 	 Organisationsnr 202100-2528 
Box 670 	 Webb: sgu.se  
75128 Uppsala 	 E-post: sgu@sgu.se  
Bes6k: Villavagen 18 



SGU 	 Sid 2(7) 

Sveriges geologiska unders6kning 

Vattengenomslappligheten ar stbrst i den ytligt uppspruckna kalkstenen ner till 3-5 m under 
markytan, och darunder ar kalkstenen mindre genomslapplig f6rutom i de s6dra och sydvastra 
delarna dar den aven har en hog vattengenomslappligheten pa st6rre djup. SGU haller med om att 
detta innebar att stora delar av h6gplatan naturligt bidrar till den ytliga grundvattenavrinningen mot 
backen i norr, som har hog vattenfOring under vintern, och att en mindre del bildar djupare 
grundvatten. Betydande avrinning sker aven mot vatmarksomradet Stormyr. I den sodra och 
sydvastra delen av omradet sker grundvattenbildning till djupare lager i berggrunden. 
SGU noterar att beskrivningen av verksamhetens paverkan pa grundvattnet utgar fran omradets 
avrinning (160 000 m3/km2/ar vilket motsvarar 160 mm/ar). Grundvattenbildningen likstalls med 
avrinningen och anges darf6r till 160 mm/ar. Denna siffra anvands sedan vid berdkning av 
influensomrade. Vid de delomraden dar bergtakten kommer att dranera st6rre djup an den 6versta 
uppspruckna delen av berget anser SGU att siffran for grundvattenbildningen som anvands vid 
influensberdkningen ar vdl hog. SGUs uppfattning ar ddrf6r att det redovisade influensomrAdet 
sannolikt ax for litet. 
SGU konstaterar att ett st6rre influensomrade skulle kunna ber6ra tillrinningsomradet till Stormyr 
samt den kommunala dricksvattentdkten i Molner. SGU anser dock att det inte med tillrackligt stor 
sakerhet gar att avg6ra hur stort influensomradet kommer att bli utifran underlaget i ansokan, varf6r 
bolaget b6r beredas tillfalle att komplettera ans6kan i detta ayseende. Av ansokan framgar att det 
vid behov kan anldggas en tatskarm, av fint material som kompakteras i en schaktad och sprangd 
slits ner genom den 6vre spruckna kalkstenen till tatare berg, for att minimera aysankningen av 
grundvattennivan mot myren. SGU anser i f6rsta hand att ansokan bor kompletteras for att man med 
st6rre sakerhet ska kunna avgora vilken paverkan verksamheten kommer att ha pa 
grundvattenf6rhallandena i naromradet. For det fall att utredningen visar att paverkan kommer ske 
pa Stormyr eller om domstolen anser att befintlig ansokan ar tillfyllest, anser SGU att anlaggandet 
av en tdtskarm bor inga som ett villkor f6r tillstandet. 
SGU noterar att grundvattnets gradienter i sydvast varierar under aret. SGU tolkar underlaget sa att 
pa sommarhalvaret, ndr grundvattenytan ar lag, kommer vatten att infiltrera ner till djupare 
grundvatten (detta f6rutsatter att vatten rinner over tdktomradet och samlas upp i sydvast i enlighet 
med resonemanget nedan). Vattensamlingarna i sydvast kommer alltsa da att kunna paverka 
nedstr6ms grundvatten bade kvalitativt och kvantitativt. Ddrmed finns en risk att detta aven ger 
paverkan pa grundvattnet inom M6mers vattenskyddsomrade. Kvaliteten kan f6randras och nya 
gradienter kan f6randra uppehallstider f6r grundvattnet fram till uttagsbrunnaina. Under 
vinterhalvaret, stiger den generella grundvattennivan i omgivningen vilket kommer leda till ett 
inlackage av grundvatten fran grundvattenf6rekomsten till kalkstenstakten. SGU saknar ett 
resonemang kring detta och bade gdrna velat se en berakning av vattenbalansen over 
infiltration/inlackage i detta omrade och hur denna vattenbalans forandras over aret. 

Kontinuerlig efterbehandling 
SGU anser generellt att det dr positivt ndr verksamhetsut6vare arbetar kontinuerligt med 
efterbehandlingen. En kontinuerlig efterbehandling kan minska paverkan pa milj6n och minimerar 
aven risken f6r att efterbehandling aldrig utf6rs for det fall att verksamhetsutbvaren drabbas av 
finansiella problem. Ans6kan anger att kalkstensbrytningen kommer att ske i olika 
brytningsriktningar under olika faser. Omradet i sydvast planeras att brytas ut sent. Bolaget har i 



SGU 	 Sid 3(7) 

Sveriges geologiska unders6kning 

ans6kan uppgett att det inte i detalj ar klargjort viket brytningsdjup som kommer att galla i olika 
delomraden. Under senare delen av brytningen f6rmodar SGU att avrinningen i taktomradet 
kommer att ledas till det sydvastra omradet varifran en del vatten kommer att infiltrera till djupare 
grundvatten och en del vatten kommer att ledas till uppsamlingsdammen i norr. 
SGU noterarar att brytningsomradet ska efterbehandlas kontinuerligt vartefter brytningen i 
respektive delomrade ar klar. SGU har f6rstatt att det inte i f6rvag och i detalj gar att styra vilket 
brytningsdjup som ska galla i varje delomrade och att detta ska avg6ras av bergkvaliteten pa 
platsen. Den st6rsta delen av brytningen kommer dock att ske pa omraden som a.r under ursprunglig 
grundvattenniva. 
SGU anser inte att efterbehandlingsplanen visat samspelet mellan brytningsdjup, inlackande 
grundvatten, avrinning mot laglanta ytor och generell avrinning mot sydvast dar uppsamlat vatten 
ska tillatas infiltrera. SGU anser inte att ansokan klargjort om eller hur vatten fran ett fdrdigutbrutet 
delomrade ska rinna, i synnerhet inte om brytningsdjupet vid angransande ytor inte kommer att bli 
lika djupt. SGU ser en uppenbar risk att efterbehandlade ytor i ett senare skede kommer att 
vattenfyllas nar pumpning upph6r. Den generella iden for avrinning tycks dock vara att avrinningen 
ska ske mot sydvast, varifian infiltration och/eller pumpning ska komma att ske. SGU fragar sig 
slutligen om infiltrationskapaciteten i sydvast ar sa stor att pumpning inte kommer att bli n6dvandig 
i ett langsiktigt perspektiv. SGU anser att efterbehandlingsplanen beh6ver fbrtydligas i dessa 
ayseenden. Fragan om infiltrationskapaciteten och vattenbalansen fran omradet i sydvast ar alltsa 
viktig ocksa for efterbehandlingens principer. 

Grundvattenf6rekomsten och dess miljUvalitetsnormer 
Den s6kta verksamheter ligger helt inom grundvattenf6rekomsten Mellersta Gotland -Klintehamn 
(SE637298-164664), harefter kallad grundvattenf6rekomsten. Grundvattenf6rekomsten har idag 
god kvantitativ status och otillfredsstallande kemisk status. De amnen som aterfinns i halter over 
riktvardet och darmed ar orsak till den otillfredsstallande kemiska statusen ar klorid och 
bekampningsmedel. Milj 6kvalitetsnormen ar God kemisk grundvattenstatus 2021 och God 
kvantitativ status 2021. Grundvattenf6rekomsten har bedomts vara i risk att inte uppna den uppsatta 
milj6kvalitetsnormen for kemi ar 2021. Det har inte bedomts finnas risk att den kvantitativa 
milj 6kvalitetsnormen inte ska uppnas till 2021. 
Vattenf6rvaltningsarbetet bedrivs i sexarscykler. I det arbete som genomf6rs under den nuvarande 
cykeln har Vattenmyndigheten bedomt att grundvattenf6rekomsten har otillfredsstallande 
kvantitativ och kemisk status. Vattendelegationerna kommer besluta om statusklassificeringen f6r 
denna cykel under 2021 och ny status och miljokvalitetsnormer galler fran och med ar 2022. Det ar 
dock den nu beslutade statusen och milj6kvalitetsnormen som pr6vningen ska utga fran, jfr MOD 
2016:42. 

Kvantitativ paverkan pa grundvattenf6rekomsten 
Definitionen av kvantitativ status f6r grundvattenfbrekomster aterfinns i 13 § i SGUs f6reskrift om 
milj6kvalitetsnormer och statusklassificering for grundvatten (SGU-FS 2013:2). 
"En grundvattenf6rekomst eller grupp av grundvattenf6rekomster har god kvantitativ status nar 
grundvattennivaerna ar sadana att de visar att det rader balans mellan den Iangsiktiga uttagsnivan 
och grundvattenbildningen. Vattennivaerna ska datmed vara sadana att de 
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1. inte till foljd av mansklig paverkan visar pa sadana langsiktiga forandringar i 
flodesriktningen som orsaker intrangning av salt grundvatten eller fororening, och 

2. inte genom mansklig paverkan leder till, eller kan leda till, att god ekologisk status 
inte nas i ytvatten som dr forbundna med grundvattenforekomsten eller gruppen av 
grundvattenforekomster eller till skada pa grundvattenberoende terrestra 
ekosystem. 

Om dessa kriterier inte uppfylls dr den kvantitativa statusen otillfredsstdllande. " 
Foreskriften dr den svenska implementeringen av bestdmmelserna i Bilaga V, 2.1.2 i Ramdirektivet 
for vatten (2000/60/EG). Bestammelsen ska tolkas som att det finns fyra kriterier for att god 
kvantitativ status ska uppnas. Detta stods mycket tydligt av gemensam europeisk vagledning for hur 
ramdirektivet for vatten ska tilldmpas. Alla fyra kriterier ska vara uppfyllda for att statusen ska 
bedomas som god'. 
Det forsta kriteriet for god kvantitativ status dr att det rader balans mellan den langsiktiga 
uttagsnivan och grundvattenbildningen. Enligt bilaga V 2.1.2 till ramvattendirektivet dr det nivan i 
den tillgdngliga grundvattenresursen som inte far overskridas av uttaget. Det dr saledes inte alltid 
moiligt att tillgodordkna sig vattenresursen i hela forekomsten. 
SGU anser det inte framgar tydligt i handlingarna hur mycket grundvatten som behover avledas. 
Detta bor tydliggoras. Brytningen kommer ske under grundvattennivAn i stora delar av 
verksamhetsomradet. En del av grundvattnet kommer pumpas till en bassdng och en del kommer 
aterinfiltreras i grundvattenforekomsten. Hur stor andel som kommer pumpas till bassangen framgar 
inte och vad som sedan kommer handa med vattnet i bassangen dr oklart. Oaysett om vattnet 
kommer anvandas till bevattning eller ledas bort i diken innebdr det att vattnet fors bort fran 
grundvattenforekomsten. Det vatten som ska infiltreras paverkar ocksa vattenbalansen. Bolagets 
verksamhet kommer alltsa paverka vattenbalansen, men det saknas tillfredsstallande underlag i 
ansokan som visar vilken paverkan som kan fbMintas. (se aven kommentarer i aysnitt Hydrologisk 
beskrivning och influensomrade). For att en bedomning ska kunna goras om vilken paverkan uttaget 
kan komma att ha pa grundvattenforekomstens kvantitativa status maste aven andra uttag som beror 
det aktuella influensomradet i forekomsten inga. SGU anser darfor att det dr svart att utifran 
befintligt underlag bedoma hur bolagets verksamhet paverkar detta kriterium. Darfor kan inte 
bolaget anses ha visat att verksamheten inte kommer att paverka vattenbalansen pa ett otillatet salt. 
Det andra kriteriet for god kvantitativ status dr att det inte far ske langsiktiga forandringar i 
flodesriktningen som orsakar intrangning av saltvatten eller andra fororeningar. Grundvatten-
forekomsten har problem med forhojda halter av klorid, sulfat och konduktivitet. Det tyder pa att 
det redan idag finns problem med saltvattenintrdngning i grundvattenforekomsten. De forhojda 
kloridhalterna dr ocksa en orsak till att grundvattenforekomsten har otillfredsstdllande kemisk 
status. Vattenmyndigheten har aven gjort bedomningen att grundvattenforekomsten dr utsatt for 
betydande paverkan i form av grundvattennivaforandringar. 

' Se exeinpelvis sid 41 i Common implementation strategy for the water framework directive, Guidance Document No 
18, Guidance on groundwater status and trend assessment. Ofta bendmnd CIS Guidance No 18. 
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Ansokningshandlingama redovisar en omfattande diskussion om saltvattenintrangning. Exempelvis 
finns uppgifter om att vid provpumpning av vattentakten i Molner erholls salt vatten nar man 
pumpade 5 5001/h. Nar pumpvolymen minskades till 3 3001/h erholls soft vatten. Narvaron av salt 
grundvatten i omradet ar alltsa pataglig, vilket starker den bedomnings som Vattenmyndigheten 
gj ort. 
SGU noterar dock att kalkstenstakten over stora omraden underlagras av relativt tat margelsten 
vilket innebar ett begransat inlackage av grundvatten fran storre djup. Brytningsdjupet ar inte heller 
sa stort, som mest till +30 m, vilket ar betydligt hogre upp an intaget vid brunnarna t.ex. i Molner 
dar dessa gar ner till som lagst ca -2 m. I sydvast dar berget ar mer uppsprucket kan mangden 
inlackande grundvatten fran botten av bergtakten vara betydligt mer an i ovriga delar av bergtakten 
(dar tatande margellager finns). SGU noterar dock att grundvattennivaer i denna sydvastra del av 
omradet ar lagre an kalktaktens botten under delar av aret. Inlackage av grundvatten till kalktakten 
kan da i detta omrade endast ske under tider nar grundvattenytan i omgivningen hog, vilket alltsa 
bidrar till en minskad risk for paverkan av saltvatten fran stora djup. Bolagets verksamhet bedoms 
alltsa ensamt inte orsaka saltvattenintrangning. 
Vattentakten i Molner, som ligger narmast bolagets verksamhetsomrade, har tillstand till ett uttag pa 
som mest 380 kubikmeter per dygn, vilket motsvarar knappt 1 6001/h. Med hansyn till de 
oklarheter som SGU ser i ansokan med ayseende pa det forvantade influensomradet menar SGU att 
det inte kan uteslutas att det kommer ske en pa) verkan pa vattentakten i Molner aven om den 
forvantade paverkan torde bli mycket begransad. Bolagets verksamhetsomrade ligger i direkt 
anslutning till den sekundara zonen inom vattenskyddsomradet till kommunens dricksvattentakt i 
Molner. Ett storre paverkansomrade skulle darned sannolikt sammanfalla med 
vattenskyddsomradet. 
Det tredje kriteriet for god kvantitativ status ar att mansklig paverkan pa 
grundvattenforekomsten inte far leda till att god ekologisk status inte kan uppnas i forbundna 
ytvattenforekomster. Bolaget har angett att paverkan pa narliggande ytvattenforekomster ar liten. 
SGU fanner det sannolikt att det stammer. 
Det fjarde kriteriet for god kvantitativ status ar att mansklig paverkan pa 
grundvattenforekomsten inte far leda till skada pa grundvattenberoende terrestra ekosystem. I SGUs 
vagledning for vattenforvaltning av grundvatten finns angivet vilka naturtyper som ska prioriteras 
h6gst2. Prioriteringen ar gjord utifran hur kanslig naturtypen ar for forandringar i grundvattenniva 
och grundvattenkvalitet samt hur hotade naturtyperna ar i Sverige. Agkarr, kalktuffkallor och 
rikkarr ar exempel pa naturtyper som har hogsta prioritering i det omrade som ansokan ayser. Om 
en naturtyp paverkas sa att den overgar i en annan naturtyp utgor detta en skada. Grundvattnets roll 
for dessa ekosystem ax odiskutabelt viktig, bade kvantitativt och kvalitativt. 
I den aktuella ansokan finns grundvattenberoende terrestra ekosystem inom verksamhetsomradet 
och aven inom brytomradet. Dessa grundvattenberoende ekosystem ar inte utpekade som Natura 
2000-omraden eller har annat skydd. Det ax dock fraga om sadana naturtyper som omfattas av 
bilaga 1 till art- och habitatdirektivet (92/43/EEG). Trots att ekosystemen inte ar utpekade som 

2  https://www.sgu.se/vagledningar/vattenforvaltning-av-grundvatten/fordjupning-grundvattenberoende-
ekosystem/grundvattenberoende-terrestra-ekosystern/  
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Natura 2000-omraden menar SGU att hansyn ska tas till dessa. Det ar alltsa inte ett krav enligt 
ramvattendirektivet att de grundvattenberoende ekosystemen ska vara skyddade enligt annan EU-
lagstiftning for att de ska beaktas. Bolaget anger att 0,6 ha agkarr kommer forsvinna till foljd av 
avbaning och stenbrytning. Den arealen utgor 18% av den totala arealen agkarr inom fastigheten. 
Utanfor brytomradet, men inom verksamhetsomradet finns Stormyr, ett storre sammanhangande 
vatmarksomrade med Hera grundvattenberoende naturtyper. SGU bedomer att influensomradet 
troligen ar storre an vad bolaget avgivit i ansokningshandlingama. Darfor foreligger aven risk for 
paverkan pa Stormyr. Bolaget anger att de, vid behov, ska vidta skyddsatgarder for att forhindra 
paverkan pa Stormyr. SGU bedomer att det finns risk att verksamheten leder till att 
grundvattennivan i Stormyr sjunker, vilket skulle paverka ekosystemen negativt, men sour SGU 
konstaterat ovan krays ytterligare utredning for att detta ska kunna klargoras. En moilig 
skyddsatgard kan dock vara en sadan tatskdlm sour i sa fall bor villkoras i tillstandet. 

Kemisk paverkan pa grundvattenforekomsten 
Av VISS kan man konstatera att grundvattenforekomsten idag har otillfredsstallande kemisk status 
med anseende pa klorid och bekampningsmedel. Otillfredsstallande status ar den lagre av de tva 
klasser sour ar mojliga for kemisk status (god respektive otillfredsstallande) Forekomsten ar saledes 
klassificerad i den lagsta mojliga klassen. I enlighet med forsamringsforbudet gor delta att 
mojligheten att tillata ytterligare forsamring for berorda amnen ar mycket begransad. 
SGU konstaterar att den sokta verksamheten inte foi-vantas leda till utslapp av bekampningsmedel, 
denna parameter far darfor anses sakna betydelse for den nu aktuella provningen. Daremot finns 
risk for paverkan genom utslapp av sulfathaltigt vatten samt bortledande av grundvatten sour leder 
till okad risk for saltvattenintrangning och darmed forhojda kloridhalter. 

Sulfatpaverkan 
Bolagets verksamhet ger upphov till forhojda halter sulfat i avrinnande vatten till foljd av okad 
vittring av sulfider i kalkstenen. Forekomsten har idag god status med ayseende pa sulfat men 
uppges vara i risk att kemisk status inte nas for parametern sulfat. Det avrinnande vattnet, med 
forhojda sulfathalter, fran sokt taktverksamhet ska dels samlas upp i en bassang och dels 
aterinfiltreras i den sydvastra delen av verksamhetsomradet. Bassangen ska dimensioneras sa att 
den rymmer ungefdr ett ars nettonederbord. Det slutliga omhandertagandet av vattnet ar oklart. Det 
saknas tillfredstallande information om forvantade sulfathalter i avrinnande vatten. SGU kan darfor 
inte avgora vilken paverkan verksamheten kommer att ha pa grundvattenforekomsten och inte heller 
om verksamheten aventyrar mojligheten att uppna miljokvalitetsnormen God kemisk status ar 2021. 

Kloridpaverkan 
Risken for forhojda kloridhalter i grundvattenforekomsten diskuteras under aysnittet om Kvantitativ 
status, andra kriteriet. 
De kloridhalter sour bolaget har pavisat ligger under det riktvarde som vattenmyndigheten har 
faststallt i foreskrifter samt under nivaerna for vanda trend. Forekomsten har dock 
otillfredsstallande status med ayseende pa klorid da halter over riktvardet uppmatts i nagra av de 
matstationer som finns inom forekomsten. 
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Sammanfattning 
SGU anser att ansokan innehaller sadana brister att det dr svart att bedoma de effekter verksamheten 
kan komma att fa pa grundvattnet i omradet och pa den aktuella forekomsten. Det dr klart att 
verksamheten kommer innebdra en viss paverkan pa forekomsten men omfattningen av paverkan 
och om det innebar en forsamring av status eller dventyrar gdllande miljokvalitetsnormer dr svart att 
avgora pa befintligt underlag. 
SGU anser att ansokan bor innehalla en kdnslighetsanalys vid berdkningen av influensomradet. 
SGU befarar att det redovisade influensomradet dr for litet och ett storre influensomrade skulle 
kunna paverka tillrinningsomradet till Stormyr. En ytterligare paverkan pa Stormyr kan mojligen 
begrdnsas genom anlaggande av en tdtskarm, men detta bor utredas ytterligare. 
SGU saknar en bedomning av den mdngd infiltrerat vatten som kan komma att ldmna kalkstens-
tdkten fran vattenmdttade omraden i sydvdst och aven vilken sulfatbelastning detta infiltrerade 
vatten kan komma att utgora pa nedstroms grundvatten. Ldckage av sulfathaltigt vatten till 
grundvattenforekomsten kan utgora en otillaten forsdmring eller dventyra moi ligheten att na 
miljokvalitetsnormen. Det dr ddrfor viktigt att delta framgar av ansokan. 
SGU saknar en bedomning av kvantitativ paverkan pa grundvattenforekomsten samt paverkan pa 
grundvattennivaer i sydvdst under perioder da grundvattenytan star hogt och inldckage till 
kalkstenstakten sker i detta omrade. Paverkan pa grundvattennivaer vid uttagsbrunnarna i Molner 
vattentakt dr sdrskilt viktig da en ytterligare sankning av grundvattennivaerna vid brunnarnas uttag 
kan leda till okad risk for saltvattenpaverkan. SGU anser aven att den slutliga hanteringen av vattnet 
behover beaktas inom ramen for ansokan. Avrinningen inom kalkstenstakten, till omradet i sydvdst, 
behover beskrivas tydligare samt att infiltrationskapaciteten fran detta omrade i sydvdst kan komma 
att paverka efterbehandlingsplanens principer. 

Beslut i detta arende har fattats av avdelningschefen Helena Kjellson. 
I den slutliga handldggningen av drendet har aven statsgeologerna Stina Adielsson, Bjorn 
Holgersson och Lena Lundqvist deltagit. Utredaren Peter Akerhammar har varit foredragande. 
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