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Tillstånd enligt miljöbalken till verksamhet vid Klintehamns
reningsverk, Klinte Robbjäns 1:64 i Gotlands kommun
Kod 90.10 (B) enligt bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

BESLUT
Miljökonsekvensbeskrivning
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Gotlands län bedömer att den
i ärendet upprättade miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap.
miljöbalken.
Tillstånd
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Gotlands län meddelar
Region Gotland tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt, förändrad och utökad
verksamhet vid Klintehamns avloppsreningsverk på fastigheten Klinte Robbjäns
l :64 i Gotlands kommun. Tillstånd ges även att ta emot 2 500 ton/år externt
organiskt material. Den maximala genomsnittliga veckobelastningen får uppgå
till 20 000 personekvivalenter.
Giltighet
Tillståndet gäller tills vidare.
Villkor
1. Om inte annat följer av övriga villkor ska anläggningen uppföras och
verksamheten, inklusive åtgärder för att begränsa olägenheter, störningar
och risker för omgivningen, människors hälsa och miljön, bedrivas i
huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden angivit i ansökan
eller i övrigt åtagit sig i ärendet.
2. Resthalten av organiskt material analyserat som BODy i utgående
avloppsvatten får som årsmedelvärde inte överstiga 10 mg/1 samt som
kvartalsmedelsvärde inte överstiga 10 mg/1. Organiskt material,
analyserat som BOD? i bräddat avloppsvatten vid avloppsreningsverket
ska räknas in i angivna medelvärden. Kvartalsmedelvärdet är uppfyllt
om minst 3 av kvartalsmedelvärdena under kalenderåret klarar
begränsningsvärdena.
3. Resthalten av fosfor analyserat som totalfosfor i utgående avloppsvatten
får som årsmedelvärde inte överstiga 0,3 mg/1 samt som
kvartalsmedelvärde inte överstiga 0,3 mg/1. Fosfor, analyserat som
totalfosfor, i bräddat avloppsvatten vid avloppsreningsverket ska
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inräknas i angivna medelvärden. Kvartalsmedelvärdet är uppfyllt om
minst 3 av kvartalsmedelvärdena under kalenderåret klarar
begränsningsvärdena.
4. Resthalten av kväve analyserat som totalkväve i utgående avloppsvatten
får som årsmedelvärde inte överstiga 15 mg/1. Kväve, analyserat som
totalkväve, i bräddat avloppsvatten vid avloppsreningsverket ska
inräknas i medelvärdet.
5. Buller från verksamheten ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån
utomhus vid närmaste bostäder som begränsningsvärde inte överskrider:
- 50 dBA vardagar dagtid (kl. 07-18)
- 45 dBA kvällstid (kl. 18-22) samt lördag, sön- och helgdag (kl 07-18)
- 40 dBA nattetid (kl. 22-07)
Momentana ljud nattetid får inte överstiga 55 dBA. Om hörbara toner
eller impulsartat ljud förekommer, ska den tillåtna ljudnivån sänkas 5
dBA-enheter.
De angivna ekvivalentnivåerna kontrolleras genom
immissionsmätningar eller genom närfaltsmätningar och beräkningar.
Ekvivalentvärdena ska baseras på den tidsperiod som anges i villkoret.
Kontroll ska första gången utföras inom ett år från att den utbyggda
anläggningen tagits i drift. Kontroll ska därefter ske så snart det
föreligger förändringar i verksamheten som kan medföra ökade
ljudnivåer eller efter tillsynsmyndighetens anmodan.
6. Tillsynsmyndigheten kan godkänna tillfälligt avsteg från villkor 2, 3 och
4 under utbyggnaden, ombyggnaden och inkörningen av reningsverket.
Inkörningstiden efter driftsättning och komplett anläggning får dock
längst omfatta sex månader.
7. En rötkammare för rötning av producerat slam, externt organiskt
material och externslam ska anläggas vid anläggningen. Under
förutsättning att inget externt organiskt material tas emot vid
anläggningen kan det producerade slammet från reningsverket även
behandlas i rötkammare vid annan anläggning inom Gotlands län efter
godkännande av tillsynsmyndigheten.
8. För omhändertagande och behandling av frånluft från inloppsdel och
slambehandling ska ett kompostfilter anläggas.
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9. Hantering av kemiska produkter och farligt avfall ska ske på sådant sätt
att eventuellt spill eller läckage inte kan förorena kringliggande mark
och vatten. Kärl innehållande kemiska produkter och farligt avfall ska
vara tydligt märkta avseende sitt innehåll.
10. Industriellt avloppsvatten samt avloppsvatten från övriga anslutna
verksamheter får inte tillföras avloppsanläggningen i sådan mängd eller
vara av sådan beskaffenhet att anläggningens funktion nedsätts eller
särskilda olägenheter uppkommer för avloppsslammet, recipienten eller
för omgivningen i övrigt.
11. Mängden ovidkommande vatten i ledningssystemet ska minskas med
minst 20 % jämfört med den i ansökan redovisade mängden senast den l
januari 2015.
12. Avloppsledningsnätet ska fortlöpande ses över, underhållas och åtgärdas
i syfte att så långt som möjligt dels begränsa tillflödet till
avloppsreningsverket av grund- och dräneringsvatten samt regnvatten
och dels minimera utsläppen av obehandlat eller otillräckligt behandlat
avloppsvatten. Till ledning för detta arbete ska det senast den l januari
2015 år finnas en åtgärdsplan. Planen ska hållas aktuell. Utförda och
planerade åtgärder och dessas effekt avseende bräddning och inflöde av
tillskottsvatten ska redovisas i den årliga miljörapporten.
13. Egenkontroll som är anpassad till den utbyggda verksamheten ska
redovisas för tillsynsmyndigheten innan den utökade verksamheten
påbörjas. I egenkontrollen ska ingå att undersöka recipienten vart tredje
år med avseende på vattenvegetation via minst två dyktransekter.
Delegation
Miljöprövningsdelegationen överlåter åt tillsynsmyndigheten
att vid behov föreskriva om villkor för hantering av externt organiskt
material.
Verkställighet
Tillståndet får tas i anspråk även om det överklagas.
Igångsättningstid
Ingen igångsättningstid meddelas eftersom det är en pågående verksamhet som
inte kan avbrytas.
Upphävande av äldre beslut
Gällande tillstånd meddelat av koncessionsnämnden för miljöskydd den 3
november 1981 och anmälan den 4 juli 2003 om påkoppling av abonnenter från
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Fröjel upphävs när den utbyggda anläggningen tagits i drift. Detta ska meddelas
till tillsynsmyndigheten.
SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR
Detta tillstånd befriar inte bolaget från skyldigheten att iaktta vad som gäller
enligt andra bestämmelser för den anläggning eller verksamhet som tillståndet
avser.
Vid kontroll av utsläpp till vatten från anläggningar för behandling av
avloppsvatten från tätbebyggelse gäller Naturvårdsverkets föreskrifter 1990:14.
Föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse finns i
Naturvårdsverkets föreskrifter 1994:7.
Vid hantering, förvaring och transporter av avfall (och farligt avfall) ska
avfallsförordningen (2011:927) beaktas.
Sökanden ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att
motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön (26 kap.
19 § miljöbalken) samt i övrigt iaktta vad som sägs i förordningen (1998:901)
om verksamhetsutövares egenkontroll.
Varje år senast den 31 mars ska en miljörapport lämnas in till
tillsynsmyndigheten via SMP (26 kap. 20 § miljöbalken).
Enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken ska avgift betalas årligen av den som bedriver tillståndspliktig
miljöfarlig verksamhet.
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Yrkanden och åtaganden

Ansökan avser fortsatt drift av reningsverket i Klintehamn och en utbyggnad för
att möjliggöra anslutningar från sydvästra Gotland. Vidare avser ansökan en
komplettering av reningsverket för kväverening samt tillstånd för en
rötkammare för termofil rötning av producerat slam, mottagning av externt
organisk material för rötning samt anläggande av en mottagningsstation för
externslam. Ledningsnätet ingår i ansökan.
Som belastnmgsvillkor yrkas på att den maximala genomsnittliga
veckobelastningen får uppgå till 20 000 personekvivalenter.
I samband med att nytt beslut för verksamheten fattas yrkas att gällande tillstånd
och anmälan från den 4 juli 2003 om påkoppling av abonnenter från Fröjel
upphävs.
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Som utsläppsvillkor yrkas att följande begränsningsvärden ska gälla:
Innehållet av organiskt material, mätt som BOD7, i utgående behandlat
avloppsvatten får ej överstiga 10 mg/1 som årsmedelvärde.
Innehållet av totalfosfor i utgående behandlat avloppsvatten får ej överstiga 0,3
mg/1 som årsmedelvärde.
Innehållet av totalkväve i utgående behandlat avloppsvatten får ej överstiga 15
mg/1 som årsmedelvärde.
Vid överskridande av villkor ska verksamhetsutövaren anmäla överskridande av
utsläppsvärde till tillsynsmyndigheten och ange vilka åtgärder som vidtagits och
avses vidtas för att överskridandet inte ska upprepas.
Det har förutsatts att de nya utsläppsvillkoren kommer att gälla det samlade
flödet ut från reningsverket, dvs. även inklusive delbehandlat vatten (by-pass
flöden).
Samråd inför prövning
Samråd med länsstyrelsen och kommunens miljökontor hölls den 4 november
2009. Samråd med särskilt berörda hölls under februari 2010.
Länsstyrelsen beslutade den 26 april 2010 att verksamheten kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. Utökat samråd har hållits med övriga statliga
myndigheter och den allmänhet och de organisationer som antas bli berörda.
Det utökade samrådet hölls den 16 juni 2010.
Ärendets handläggning
Ansökan kom in till Länsstyrelsen den l april 2011 och kompletterades den 28
september och 31 oktober 2011. Miljöprövningsdelegationen besökte
fastigheten och den befintliga verksamheten den 11 oktober 2011. Ärendet har
kungjorts i Post och inrikes Tidningar och i Gotlands Allehanda och Gotlands
Tidningar den 20 december 2011. Handlingarna har därefter hållits tillgängliga
för allmänheten på Länsstyrelsen i Visby till och med den 20 januari 2012.
Ärendet har remitterats till Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Västra
Gotlands vattenråd. Yttrande har kommit in från Miljö- och
hälsoskyddsnämnden den 8 februari 2012. Inkommet yttrande har
kommunicerats med sökanden, som bemött det i skrivelse den 20 februari 2012.
Miljöprövningsdelegationen bedömer att sammanträde enligt 19 kap. 4 § inte
behövs för utredningen i ärendet.
Ett beslutsförslag har kommunicerats med sökanden.
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TIDIGARE BESLUT
Tillstånd meddelat av koncessionsnämnden för miljöskydd den 3 november
1981, diarienummer 511 -43/81.
ANSÖKAN
Av ansökningshandlingarna och vad sökanden i övrigt angett framgår i
huvudsak följande.
Nuvarande forhållanden och planerad verksamhet
Reningsverket är beläget ca l km söder om hamnen i Klintehamn och ca l km
sydväst Klintehamns centrum. Anläggningen är belägen i ett industriområde i
anslutning till hamnen. Hamnen är en djuphamn med bl.a. utskeppning av
träindustriprodukter från träindustrin i området. Utsläpp från värmeanläggning
sker i hamnområdet. I hamnområdet finns dessutom en småbåtshamn. Närmaste
bostadsfastighet ligger cirka 300 meter från verket.
Reningsverkets placering framgår av satellitbilden nedan:

Verksamheten består i uppsamling och rening av avloppsvatten från
Klintehamn, Tofta-Västergarn samt Eksta-Fröjel. Reningen består i mekanisk,
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kemisk och biologisk rening enligt nedanstående tekniska beskrivning.
Reningsgraden med avseende syreförbrukande organisk substans, mätt som
BOD?, samt fosfor överstiger normalt 90 %.
Reningsverket i Klintehamn byggs om för att ta emot avloppsvatten från orterna
Burgsvik, Kvarnåkerhamn, Hagsarve och Nisse. Dessutom kan övriga områden
på sydvästra Gotland tillkomma. Vidare planeras ökad anslutning inom
nuvarande verksamhetsområde. Den ökade anslutningen medför i sig ökad
belastning.
Verksamheten medför främst utsläpp till vatten. Efter ombyggnad bedömds
utsläppsmängder vid nuvarande och maximal anslutning till (ton/år):

Aktuell
anslutning
Medel 4 700 pe
Maxgvb 10000
pe
Maximal
anslutning
Medel 9 400 pe
Max gvb 20 000

6,0

0,17

8,2

12

0,34

16

Efter nedläggnings av reningsverken i Kvarnåkershamn, Hagsarve och Nisse
upphör utsläppen från dessa.
Mängden föroreningar från bräddningar 2010 var:
Anläggning

In3

P-tot
BOD7
!!<§)_J (kg)
120
5,5

Klintehamn
4800
huvudpumpstation
Barlastkajen pst
,JJ96
29,9
1,4
Tofta Pl
>19~861
496,5
22,8
Burgsviks
11206
280,2
12,9
huvudpumpstation
927
SUMMA
37063
42,6
(Andel av totalt utsläppt
(3 %)
(13%)
(15%)
mängd)
Anmärkning: Kväve har ej mätts vid Hablingbo reningsverk
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Avloppsvattenutsläppets andel av den totala belastningen på recipienten är
mindre än 3,5 % för kväve och mindre än 5 % för fosfor.
Teknisk beskrivning
Nuvarande utformning
Det spillvatten som förs till anläggningen samlas upp i ett ledningsnät som
omfattar Klintehamn med ytterområden, från Tofta i norr, Västergarn och Sanda
till Fröjel kyrkby och Fröjel Sandhamn i söder.
På ledningsnätet finns 18 pumpstationer som pumpar vattnet mot reningsverket.
På ledningsnätet kan bräddning av obehandlat spillvatten ske vid Klintehamns
huvudpumpstation, Barlastkajens pumpstation i Klintehamn och vid Tofta P l i
Tofta. Bräddledningarna mynnar i havet.
Klintehamns reningsverk är utformat med följande behandlingssteg:
•
•
•
•
•

Inkommande vatten grovrenas i rensgaller.
Biologisk/Kemisk rening med simultanfällning och sedimentering i två
parallella linjer
Förtjockning av slam i gravimetrisk förtjockare
Luftning av förtjockat slam tillsammans med externslam
Awattning av slam i en centrifug

Väsentliga anläggningsdelar har följande data:
Luftningsbassänger
Slambassänger
Sedimenteringsbassänger

4 st x 90 m3
2 st x 90 m j
2 st x 110m2, d=3,5m

Följande data gäller för reningsverket idag :
DimensionerandeflödeQdim (m3/h)
Dimensionerande BOD7-belastning
(kg/d)
Dimensionerande anslutning (pe)

| 146
630
10000

Kemisk fällning sker med s.k. simultanfällning, med efterföljande
sedimentering. Som fällningskemikalie används j ärnklorid. Under 2009
förbrukades 117m 3 j ärnklorid.
Biologiskt och kemiskt slam luftstabiliseras och avvattnas tillsammans med
externslam. För att förbättra avvattningsegenskaperna tillsätts polymer till
slammet. Under 2009 förbrukades l 775 kg polymer.
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Utgående renat vatten från anläggningen leds i rörledning som mynnar i
Östersjön ca 330 meter från strandkanten på fyra meters djup.
Planerad om- och tillbyggnad
Reningsverket ska byggas om för utökad rening. Främst avses införande av
kväverening. En viktig utgångspunkt är att i hög grad utnyttja befintlig
anläggning, särskilt de befintliga bassängvolymerna.
För biologisk behandling finns f.n. fyra bassänger med vardera 90 m3 volym.
Ytterligare två bassänger med likadan utformning finns, dessa utnyttjas f.n. som
slamluftningsbassänger. Om alla dessa bassänger skulle utnyttjas för biologisk
behandling erhålls den sammanlagda volymen 540 m3. För en biologisk
behandling med kväveavskiljning bedöms en volym på ca 2 000 m3 vara
nödvändig om rörligt bärarmaterial används vilket är det mest kompakta
alternativet för den biologiska behandlingen. Befintliga bassänger räcker således
inte till men de kan utnyttjas som en del i det biologiska steget.
Genom att utnyttja befintliga bassängerna kan anläggningen utformas i princip
enligt följande:
Befintliga sedimenteringar utnyttjas som försedimentering/förfällning.
Befintliga luftningsbassänger utnyttjas som anoxiskt steg (för denitrifikation).
Nya volymer för aerob vattenbehandling byggs (ca l 500 m3, ej överbyggda).
Nya sedimenteringsbassänger byggs (ca 500 m2) med minst 3,5 m vattendjup
Processen får följande principiella utformning:
Försed.
(Bef. m-sed.)

Anox
(Bef. luftning)

Ox
(Nya volymer)

M-sed.
(Nya volymer)

Även andra processer kan komma i fråga. Ett alternativ kan vara att kombinera
aktivslamprocessen med processer med bärarmaterial, detta kan vara särskilt
intressant i detta fall där det redan finns en fungerande aktivslamprocess.
Slambehandlingen kompletteras med en rötkammare med ca l 000 m3 volym.
Rötkammaren utformas för termofil rötning så att slamkvalitet klass A kan
erhållas (enl. Aktionsplan för återföring av fosfor, Naturvårdsverkets Rapport
5214 ). Det pågår dock en infrastrukturutbyggnad för biogasproduktion och
rötning inom Gotland där flera aktörer deltar i diskussionen. Det kan komma att
visa sig att andra lösningar och lokaliseringar av rötningskapaciteten är mera
rationellt och fördelaktigt.
Med aktuell slamproduktion på ca 200 ton TS per år och vid maximal framtida
anslutning bedöms följande gas- och energimängder produceras:
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Anslutning

Gasproduktion
Energiproduktion
m3/år
MWh/år
Aktuell anslutning
70 000
450
Maximal anslutning
140 000
900
Anmärkning, l m eldningsolja motsvarar ca 10 MWh
Genom rötning av slammet minskas mängden TS med ca 1/3. Med ledning av
detta kan framtida slammängder beräknas enligt nedan:
Anslutning/utformning

Aktuell anslutning/nuvarande utformning
Aktuell anslutning/efter ombyggnad
Maximal anslutning

TSmängd
(ton
TS/år)
200
133
267

Slammängd
(ton/år)

900
600
1 200

Kemikaliehanteringen bedöms inte förändras med anledning av ombyggnaden.
Ökad belastning ger dock ökad kemikalieförbrukning i motsvarande grad.
Genom byggande av rötkammare erhålls som visats ovan energirik gas. Hur
gasen ska användas har inte bestämts. Flera tänkbara användningsområden
finns; uppvärmning av reningsverkets lokaler, produktion av elenergi eller
produktion av fordonsgas.
Vid stor efterfrågan på rötgas kan det bli aktuellt att värma reningsverket genom
att ta värme från avloppsvattnet och via en värmepump värma reningsverket.
För omhändertagande av brunnsslam ordnas en mottagningsanläggning för
detta. Mottagningsanläggningen ska bestå av grovrensavskiljning samt
mellanlager för det grovrenade slammet. Magasinet görs tillräckligt stort för att
belastningen på reningsverket ska dygnsutj ämnas vilket medför att volymen ska
vara ca 200 m3. Slammet ska valbart kunna pumpas till reningsverkets
vattenbehandlingslinje eller till slambehandlingen.
För omhändertagande och behandling av frånluft från inloppsdel och
slambehandling kommer ett kompostfilter att anläggas. Vidare kommer en
mottagningsstation för externslam att installeras.
Förutsättning att rena fosfor till 0,2 mg/l
Vid en utgående fosforhalthalt på 0,3 mg/1 blir utsläppet 340 kg/år vid maximal
anslutning. Vid 0,2 mg/1 blir motsvarande siffra 230 kg/år.
För rening av fosfor till 0,2 mg/1 bedöms det vara nödvändigt med
kompletterande rening. Plockning och fällning av erforderlig mängd fosfor kan i
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princip klaras med tillräcklig tillsats av fällningskemikalier, och i övrigt goda
flocknings- och fällningsbetingelser som omrörning så att i princip all löst
fosfor kan avskiljas . Problemet i det här fallet blir att en betydande andel av
fosforn efter sedimenteringssteget kommer att bestå av partikulärt fosfor, i
sådan form att det kan vara svårt att avskilja med sedimentering. I och med att
den biologiska reningen sannolikt utformas med bärarmaterial så att en s.k.
fixed film-process erhålls blir risken för att finpartikulärt leds ut från processen
större än vid en aktivslarnprocess.
För att klara 0,2 mg/1 totalfosfor erfordras således förbättrad partikelavskiljning.
Detta kan ske genom någon form av filtersteg. Traditionellt har sandfilter
utnyttjats vid reningsverk för att förbättra partikelavskiljningen. På senare tid
har man alltmer börjat använda s.k. skivfilter för partikelavskiljning vid
reningsverken. Skivfiltren består av ett system med lodräta sildukar uppspända i
en roterande trumma. Skivfiltrena är kompakta vilket ger hög kapacitet vid
relativt liten byggnadsvolym. Filtren bör placeras inomhus i svenskt klimat.
Tidigare användes skivfiltren huvudsakligen vid fiskodlingar, sedan något år
tillbaka har skivfilter funnits på Sveriges största reningsverk, Ryaverket.
Erfarenheterna av filtrena är goda och metoden får numer anses vara relativt väl
beprövad.
För installation av två stycken skivfilter med tillräcklig kapacitet för den
framtida anslutningen, placerade i en överbyggnad på ca 120 m2, bedöms
kostnaden uppgå till ca 6 miljoner kronor.
Genom installation av skivfilter minskar också utsläppen av BOD? och COD.
Utsläppen av dessa ämnen bedöms minska med i storleksordningen 10 % .
Utsläppen av ammoniumkväve påverkas endast marginellt genom installation
av skivfilter.
Ett skärpt reningskrav med avseende på fosfor medför ökad kemikaliedosering
och ökade driftkostnader med anledning av detta. Främst är det
kemikaliekostnaderna som ökar. Idag åtgår ca 170 ton järnklorid per år vid
Klintehamns reningsverk. Förbrukning av järnklorid är normalt kopplad till den
mängd fosfor som ska fällas ut. Ökade reningskrav till 0,3 respektive 0,2 mg/1
ger i grova drag en ytterligare 40 % -ig respektive 60 % -ig ökning av
förbrukning och kostnader, dvs. ca 270 000 respektive 400 000 kr/år med en
kostnad på 4 000 kr/ton för järnkloriden vid aktuell anslutning. Vid fördubblad
anslutning ökar kostnaderna i motsvarande grad. Ökad tillsats av
fällningskemikalier medför dessutom att slammängderna ökar, vilket i sin tur
medför en marginell ökning av byggvolymer, och kostnader, för slamhantering.
Om kraven i övriga Europa genomgående sätts på samma låga nivåer som
diskuteras här kommer detta sannolikt att medföra en brist på de restprodukter
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som används för produktion av fällningskemikalier och risk för kraftigt ökade
priser.
Förutsättning att rena kväve till 10 mg/l
Vid en utgående kvävehalt på 15 mg/1 blir utsläppet 16 ton/år vid maximal
anslutning. Vid 10 mg/1 blir motsvarande siffra 11 ton/år.
Den anläggning som skisserats i ansökan är en s.k.
fördenitrifikationsanläggning. Den biologiska processen görs kompakt med
hjälp av rörligt bärarmaterial. Sannolikt behövs ingen tillsats av extern kolkälla
för att åstadkomma tillräckligt god rening enligt yrkande i ansökan, dvs. att
utgående kvävehalt ska understiga 15 mg/1 som årsmedelvärde.
Ökade reningskrav jämfört med 15 mg/1 medför att en s.k. efterdenitrifikation
med dosering av kolkälla för denitrifikationprocessen erfordras.
De kolkällor som används för att klara kväveavskiljning med höga
avskiljningskrav är högvärdiga energikällor som etanol och metanol. Dessa
produkter kan användas som ersättning för fossila fordonsbränslen. Användning
av dessa produkter för avloppsrening kan således komma i konflikt med
klimatmålen.
Kostnaden för en sådan anläggningsdel bedöms uppgå till ca 2 miljoner kronor.
Driftkostnaden för efterdenitrifikation består huvudsakligen av
kemikaliekostnad. Vid maximal anslutning kan kolkällebehovet bedömas uppgå
till motsvarande 100 kg metanol per dygn. Kostnaden för detta uppgår till ca
130 000 kr/år.
Genom införande av efterdenitrifikation med dosering av extern kolkälla
bedöms utgående halter organiskt material, BOD? och COD, öka pga. av en viss
överdosering. Utgående halter fosfor påverkas obetydligt av åtgärderna.
Ett villkor på 10 mg/1 kväve medför att elenergiförbrukning ökar på grund av
omrörning i efterdenitrifikationen m.m. Det ökade eleffektbehovet bedöms
uppgå till 5-10 kW.
Miljökvalitetsnormer enligt miljöbalkens 5 kapitel.
De normer som berörs är kemisk status där normen förmodligen blir att betrakta
som en gränsvärdesnorm för prioriterade ämnen.
Ytvattnen runt Gotland uppnår ej god kemisk ytvattenstatus på grund av
halterna av kvicksilver och kvicksilverföreningar. Dessa halter bör inte öka till
den 22 december 2015, i förhållande till de halter som har legat till grund för
vattenmyndighetens statusklassificering av kemisk ytvattenstatus inklusive
kvicksilver och kvicksilverföreningar 2009.
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Normen för ekologisk status (måttlig status 2009) ska vara uppfylld till 2021 där
tidsfristen är beroende på den allmänna övergödningen.
Miljökonsekvensbeskrivning
Miljösituationen i Östersjön är besvärande med algblomningar och syrefria
bottnar vars omfattning tenderar att öka. Kustvattnen runt Gotland har
emellertid en bra vattenkvalitet. Den ekologiska statusen i Klinteviken och i
västra Gotlands mellersta och södra kustvatten har bedömts vara måttlig. Att
den inte bedömts vara god kan huvudsakligen härledas till den övergripande och
storskaliga övergödningsproblematiken i Östersjön. Den ekologiska situationen
i Burgsviken har bedömts vara otillfredsställande.
Utloppsledningens placering har diskuterats vid samrådsmöte. Flera närvarande
var oroliga för att det utgående vattnet är störande främst för de inre delarna av
Klinteviken och Sandboviken. En marinekologisk undersökning har utförts och
en slutsats av denna är att det inte föreligger något behov av omlokalisering av
utsläppspunkten. Förlängning eller annan förändring av denna är således inte
aktuell.
Åtgärderna medför att utsläppen från Klintehamn inledningsvis kommer att
minska med avseende på kväve eftersom kväverening införs. Utsläpp av övriga
syreförbrukande substans och fosfor bedöms vid nuvarande belastning
fortsättningsvis vara i samma storleksordning som idag eftersom nuvarande
reningseffekt är god.
Vid ökande anslutning kommer utsläppen att öka i proportion till detta, som
mest en fördubbling av utsläpp av syreförbrukande substans och fosfor och ca
50 % ökning av kväveutsläppen. Utsläppen från de små reningsverken i
Bursvik, Kvarnåkerhamn, Hagsarve och Nisse kommer att upphöra efter
nedläggning av dessa verk.
De totala utsläppen från reningsanläggningarna i Klintehamn och sydvästra
Gotland minskar efter genomförande av föreslagna åtgärder. När belastningen
ökar inom dessa områden och ev. nya områden ansluts kommer utsläppen att
öka.
Slam från reningsverket kommer efter införande av termofil rötkammardrift att
bli hygieniserat. Mängderna avvattnat slam minskar genom nedbrytning i
rötningsprocessen med ca 1/3. Vid ökande belastning på reningsverket ökar
dock slamproduktionen i proportion till det.
Lukt o buller från reningsverket i Klintehamns har ej rapporterats vara störande
för omgivningen. De föreslagna åtgärderna förväntas inte ge upphov till mer
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störningar. Anläggande av kompostfilter och införande av termofil rötning
medför att risken för att dålig lukt sprids minskar
Luftkvalitet
Verksamheten vid reningsverket bedöms ha mycket liten påverkan på
luftkvaliteten i området. Verksamheten består dock av behandling av
föroreningar som är illaluktande vilket kan märkas i dess omedelbara närhet och
i händelse av driftstörningar kan spridas till omgivningarna. Det har inte
förekommit klagomål på lukt från närboende på grund av lukt från Klintehamns
reningsverk. Det har heller inte förekommit synpunkter på detta vid genomförda
samråd.
Den förhärskande vindriktningen på Gotland är sydvästlig vilket ger att
vindriktningen från reningsverket pekar mot Klintehamns samhälle. Trots det
har lukt från reningsverket inte upplevts vara något problem.
Genom införande av termofil rötning av slam erhålls ett slam som är i det
närmaste luktfritt. Risken för spridning av lukt vid slamlastning och
slamtransporter från reningsverket minskar således väsentligt.
Utsläpp av fossil koldioxid från transportarbete inom verksamheten och i
medföljande verksamhet sker. Större delen av emissionerna kommer från de
egna fordonen. I takt med byte till milj ovänligare fordon kommer sannolikt
emissionerna att minska.
Utsläpp av fossil koldioxid från oljeeldad uppvärmning av reningsverket
kommer att upphöra efter ombyggnad av reningsverket. Uppvärmningen
kommer att ske på annat sätt som bestäms senare, alternativen är värmepump,
rötgas och fjärrvärme.
Yt- och grundvatten
Kustvattnen utanför Gotland har en bra vattenkvalitet. Miljötillståndet i
Klinteviken som är recipient för det behandlade avloppsvattnet har bedömts i
samband med ett flertal rapporter och undersökningar. Vattenkvaliteten har i
huvudsak bedömts vara god förutom de inre, grunda, vikarna. Vattenkvaliteten i
Burgsviken är däremot otillfredsställande.
Konsekvenserna av utsläppen till vatten bedöms lokalt vid Klintehamn med
ledning av utförda undersökningar bli små, möjligen inte märkbara. Successivt
ökande utsläpp av närsalter, pga. av framtida ökande anslutning, påverkar den
storskaliga situationen. Utsläppen från de reningsverk som läggs ner avlastar
respektive recipient vilket är särskilt angeläget i Burgsviken och sannolikt i de
inre delarna av Nisseviken.
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Mark och vegetation
Den normala verksamheten vid reningsverket påverkar inte omgivande mark
och växtlighet negativt.
Om en olycka skulle inträffa, under reningsprocessen, vid brott på
utsläppsledningen eller under transport av kemikalier till verket eller slam från
verket, kan detta påverka omgivningen negativt. En olycka kan lokalt medföra
negativa konsekvenser bl.a. i form av syrebrist i vattnet.
Buller
Avståndet mellan reningsverket och närmsta bebyggelse bedöms vara
tillräckligt för att eventuellt buller från verksamheten inte ska upplevas som
störande. Klagomål från närboende på buller förekommer inte.
Från reningsverket beräknas det mesta bullret komma från de fordon som
transporterar material, kemikalier och slam till reningsverket. Antalet
transporter beräknas inte förändras i nämnvärd omfattning förutom under
ombyggnadstiden.
Hälsa
Påverkan på människors och djurs hälsa är i huvudsak risken för smittspridning
av sjukdomsalstrande mikroorganismer från reningsverket eller från
avloppsledningar. För att detta ska kunna ske måste följande saker inträffa:
•

En infektion måste finnas hos individer anslutna till avloppssystemet.
I Sverige är den sanitära standarden hög men eftersom resandet mellan
länder och kontinenter ökar kan detta medföra en ökad risk för spridning
av infektioner. Sannolikheten för att det ska finnas infektioner är mindre
i ett relativt litet samhälle än i ett större.

•

Sjukdomsalstrande mikroorganismer måste överleva i ledningsnätet och
sedan passera reningsstegen i anläggningen

Avloppsvattnet renas effektivt vid Klintehamns reningsverk. Hela processen
övervakas noga och undersökningar görs regelbundet i laboratorium på verket.
Driften är övervakad med ett datoriserat system som larmar till
beredskapshavande tekniker oavsett tid på dygnet.
Reningsprocessen innebär att verkets egna mikroorganismer, som är mycket
flera jämfört med de tillförda mikroorganismerna, tar effektivt hand om de
tillförda främmande organismerna. Det är inte sannolikt att
sjukdomsframkallande mikroorganismer passerar verket. Genom införande av
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kväverening kommer dessutom mängden mikroorganismer vid reningsverket att
öka.
Vid bräddning av orenat eller otillräckligt renat avloppsvatten finns risk för
spridning av mikroorganismer. Reningsverket har en kontinuerlig datoriserad
övervakning av merparten av nätets pumpstationer och denna larmar om något
onormalt skulle inträffa.
•

Tillräckligt höga halter av sjukdomsframkallande mikroorganismer
måste komma i kontakt med människan för att en sjukdom ska bryta ut.

De mikroorganismer som är aktuella har optimala livsbetingelser i tarmarna.
Utanför kroppen sker snabb försvagning eller avdödning. Om bräddning av
orenat avloppsvatten sker i samband med stor nederbörd sker även en
utspädning och minskning av näringsinnehållet i vattnet vilket ytterligare kan
eliminera mikroorganismerna.
Hushållning med naturresurser (mark, råvaror och energi)
Slammet från reningsverket återanvänds genom att det blandas till
jordförbättringsmedel.
Om producerad rötgas används för egen uppvärmning och/eller tillverkning av
fordonsgas sker det i stort utan utnyttjande av ändliga naturresurser vilket
medför positiva återverkningar på miljön. Dessutom tas ett avfall till
bränsleproduktion vilket minskar behovet av fossila bränslen.
Ca 20-30 m3 eldningsolja per år förbrukas idag för uppvärmning av
reningsverkets lokaler. Denna förbrukning kommer att upphöra efter
ombyggnad av reningsverket. Uppvärmning kommer att ske genom ett av
följande alternativ
•
•
•

Eldning av rötgas
Fjärrvärmeanslutning
Utnyttjande av värme från avloppsvattnet via en värmepump

Eventuell kan en kombination av uppvärmningsmöjligheter bli aktuell beroende
på tillgång och efterfrågan på de olika energislagen. Oavsett val av alternativ
leder detta till ett förbättrat hushållande med naturresurser.
Avfall
Det avfall som produceras vid reningsverk är i första hand slam och rens från
processen. Rens transporteras f.n. till deponi på Gotland. Innehåll av
tungmetaller och organiska föroreningar i slammet analyseras två gånger per år
(samlingsprover) sedan 1989. Slammets innehåll av kvicksilver, kadmium, bly,
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krom, nickel och zink ligger alltid med god marginal under gällande
gränsvärden. Däremot ligger slammets innehåll av koppar normalt över
gränsvärdet som är 600 mg/kg TS. Medelvärde på kopparhalten under åren
1989-2009 är 730 mg/kg TS.
Innehållet av organiska föroreningar i slammet är lågt. Samtliga analysvärden
på slam ligger med god marginal under de äldre överenskomna riktvärdena för
PCB, PAH och nonylfenol. F.n. finns inga gällande gräns- eller riktvärdeslistor
för innehåll av organiska föroreningar i slam.
Hushållssopor går till deponi medan övriga sopor återvinns i
återvinningsanläggning.
Farligt avfall transporteras till mottagningsstation för farligt avfall i Visby. Rens
transporteras till deponi. Eventuella förändringar av mängder antas bli
marginella.
Förorenade områden
Verksamheten vid reningsverket skapar inga förorenade områden.
Transporter
Antalet transporter beräknas inte att öka.
Transporterna till de då nedlagda reningsverken i Burgsvik, Kvarnåkerhamn,
Hagsarve och Nisse upphör. Reningsverken kommer att ersättas med
pumpstationer som kommer att besökas med en glesare frekvens än vad som
erfordras för reningsverken.
Haverier och olyckor
Totalt sett kommer risken för haverier och olyckor att minska efter
genomförande av föreslagna åtgärder, huvudsakligen på grund av att tillsyn och
övervakning förenklas och förbättras genom att verksamheten koncentreras till
en, modern, anläggning.
Om en olycka skulle inträffa så att reningsverket slås ut kommer orenat
avloppsvatten att släppas ut i Klinteviken. Föroreningarna kommer då att
blandas med havsvattnet. På så sätt mildras effekten på vattenorganismerna.
Bräddning av orenat avloppsvatten har skett på ledningsnätet under
pumphaverier, strömavbrott och vid kraftig nederbörd. Datoriserad övervakning
och ständig beredskap har gjort det möjligt att minska omfattningen och
minimera effekterna på miljön.
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Planförhållanden
Reningsverket ligger inte inom detaljplanerat område. Det ligger heller inte
inom strandskyddat område.
Riksintressen och andra skyddsintressen
Hela Gotland är av riksintresse for det rörliga friluftslivet. Dessutom är större
delen av Gotlands kustlinje av riksintresse för friluftslivet. Reningsverket ligger
inom detta område.
En stor del av kustremsan är dessutom av riksintresse pga. att kusten är
högexploaterad. Reningsverket ligger mycket nära detta område.
Lokalisering
Valet av plats för verksamheten har gjorts med utgångspunkt från vad som
kommit fram i miljökonsekvensbeskrivningen. För rening av avloppsvatten från
sydvästra Gotland har Klintehamn reningsverk valts. Motiv för detta är främst
att det finns stora fördelar med att ersätta flera små reningsverk med ett större
högeffektivt. Flera av de små reningsverken har olämpliga recipienter.
Klintehamns reningsverk bedöms vara lämpligt placerat i ett industriområde
som ger förhållandevis små störningar i den närmaste omgivningen. I
miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs motiveringarna närmare.
Genom att reningsverken i Hagsarve och Nisse läggs ner kommer två små
reningsverk med dålig effektivitet att ersättas av ett modernt verk med längre
gående rening.
Som en följd av nedläggning av reningsverken i Nisse och Bursvik kommer två
ansträngda recipienter att avlastas. Särskilt angeläget är det i Burgsvik där viken
har en otillfredsställande ekologisk status.
Genom nedläggning av Kvarnåkerhamns reningsverk utgår ett reningsverk med
mycket låg energieffektivitet och ersätts med ett som har hög effektivitet.
Redovisning av hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken
uppfylls
Bevisbördesregeln
Verksamhetsutövaren iakttar de olika hänsynsreglerna i miljöbalken.
Erforderliga kontroller för att minimera verksamhetens skadliga effekter vidtas.
Kunskapskravet
Inom Gotlands kommun finns, när det gäller uppsamling och behandling av
avloppsvatten, sedan mycket länge, en stor samlad kunskap som fördjupats
parallellt med utvecklingen i branschen. Verksamhetsutövaren driver ett
trettiotal reningsanläggningar av olika typ i storlek från markbäddar till det

POSTADRESS
621 85 VISBY

BESÖKSADRESS
Visborgsallén 4

TELEFON
0498-29 21 00

TELEFAX
0498-21 72 89

E-POST
gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPLATS
www.lansstyrelsen.se/gotiand

BESLUT

19 (34)

Datum

Dnr

2012-05-25

551-576-11

största verket för 60 000 pe. Av dessa anläggningar är ca hälften att benämna
som reningsverk med sekundär rening.
Organisationen har kunskapsresurser för utveckling och egen projektering av
anläggningar och ledningsnät samt drift och uppföljning. Ansvaret för driften är
långtgående utdelegerat. Det ställs höga krav på varje individ som handhar den
direkta driften. Grundkunskaper med bl.a. krav på certifiering för provtagning
och diplomutbildning krävs.
Ovanstående gör att organisationen genomsyras av en medvetenhet som
föranleder och stimulerar ett fortlöpande kunskapsinhämtande samtidigt som
branschutvecklingen följs på nära håll genom studiebesök, nära kontakt med
marknaden och andra verksamhetsutövare.
Branschen samarbetar också i mycket hög utsträckning, avseende utformning av
råd och direktiv, information, kunskaps- och erfarenhetsutbyte i olika nätverk
såsom intressentföreningar, branschorganisationer och kommunförbundet.
Kunskap om produktutveckling inhämtas från tidskrifter och från leverantörer.
Fortlöpande sker provtagning med uppföljning av driftförhållanden och
processresultat. Detta material sammanställes årligen avseende samtliga
ingående anläggningar och utgör sedan tillsammans med uppfattningar och
återkoppling från allmänheten del av underlag för att utveckla verksamheten.
Försiktighetsprincipen
Samhällsbyggnadsförvaltningen vidtar de skyddsåtgärder, begränsningar och
försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten medför skada eller olägenhet. Detta uppnås genom
verksamhetsplanering och regelbundna möten där problem och förändringar
diskuteras.
Genom bemanning dagtid, beredskap, datoriserad övervakning och automatisk
larmhantering undviks skador för människors hälsa och miljön.
Avloppsverket är normalt bemannat under ordinarie arbetstid, kl 7-16 och under
resterande tid finns ständig beredskap.
Bästa möjliga teknik
Bästa möjliga teknik ska användas vid avloppsverket. Goda reningsresultat kan
tas som intäkt för detta. Vid upphandling av projektering och utförande
kommer de tekniska lösningarna att värderas tungt.
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För det här sökta tillståndet och däri ingående anläggningar har ambitionen varit
att genom centralisering minska antalet påverkade recipienter och effektivisera
reningsprocesserna och totalt sett förbättra reningsgraden. Utsläppspunkten
bedöms vara tillfredsställande.
Som processprincip väljs en platssnål teknik med hög verkningsgrad och stor
utvecklingspotential. Detta inbegriper också stor störningsokänslighet vid
extrema belastningar. Den valda processen har provats praktiskt i verksamheten
sedan 1998 med mycket goda resultat, bl.a. vid Visby och Burgsviks
reningsverk. Dessa har då kunnat jämföras mot prestanda för övriga
anläggningar. Processtypen har vägts mot andra alternativ men resultatet har
klart visat att detta är det mest optimala om man väger in processresultat,
energiåtgång och markbehov. Centraliseringen innebär att vägtransportarbetet
totalt minskar.
Bästa lokalisering
Reningsverket i Klintehamn kommer även fortsättningsvis att vara beläget på
nuvarande plats. En flyttning av verksamheten är såväl orimligt dyr som
omotiverad. Nuvarande placering är bra och motiv för annan placering saknas.
Nedläggning av reningsanläggningarna i Burgsvik, Kvarnåkershamn, Hagsarve
och Nisse medför miljöförbättringar vid dessa orter.
Alternativa placeringar av Klintehamns reningsverk skulle medföra en ökad
miljöbelastning på grund av omfattande anläggningsarbeten och så höga
kostnader att en etablering inte kan motiveras. Något lämpligare alternativ har
heller inte diskuterats.
Anläggningen hindrar inte tillträde till stranden eller omgivande markområden.
Inga störningar torde noteras från dem som vistas i omgivande natur.
Placeringen kan inte anses medföra intrång eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön.
Hushållning och kretslopp
Alla verksamhetsutövare ska hushålla med råvaror och energi, samt utnyttja
möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand ska
förnyelsebara energikällor användas.
Reningsverket hushållar med råvaror och energi samt utnyttjar möjligheterna till
återanvändning och återvinning. Förbrukningen av kemikalier ses kontinuerligt
över. Källsortering av avfall görs.
Genom att slam kommer att rötas utvinns energirik rötgas som kan användas
t.ex. för uppvärmning och fordonsdrift m.m. vilket i sin tur minskar samhällets
utsläpp av miljöstörande ämnen, främst klimatpåverkande gaser.
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Gasanvändningen medför således hushållning med tillförda externa energikällor
samt en kretsloppsanpassning.
Verksamheten i sig, vare sig förbrukar eller genererar några råvaror i nämnvärd
utsträckning utöver den järnklorid som tillsätts. Härutöver förbrukas energi.
Det inkommande vatten som renats släpps ut i havet och återgår på sikt i
kretsloppet. Organiskt material omvandlas till koldioxid och biomassa, slam.
Koldioxiden ingår i kretsloppet vilket också på sikt gäller slammet som vid den
tänkta förbränningen återgår i kretsloppet som koldioxid och därmed ersätter
fossilbränslerelaterad sådan. Alternativt återförs slammet i kretsloppet som
jordförbättringsmedel. Fosforn som fastläggs i slammet går till spillo om
slammet inte används som jordförbättringsmedel. Avskilt kväve återgår till
atmosfären som kvävgas.
De resthalter av ovanstående ämnen som följer med det renade vattnet ut,
kommer i havet att ingå i kretsloppet men påverka detta om de är eutrofierande.
Den energi som förbrukas utgörs av elenergi förutom vad beträffar transporter
där fossila bränslen nyttjas. Det finns en självfallen strävan att minska
energiförbrukningen generellt. Genom rötkammardriften kan det bli aktuellt att
nyttja rötgas för uppvärmning om det inte anses vara bättre ur miljö- och
ekonomisk synpunkt att utnyttja denna för annat ändamål, t.ex. för framställning
av fordonsgas. Installation av värmepump för utvinning av värme från
avloppsvattnet och uppvärmning av byggnaderna kommer att övervägas,
dessutom energiåtervinning från blåsmaskiner.
Järnklorid som fällningskemikalie lämnar rest i form av järn och salter. Järn är
ett harmlöst ämne som lätt oxiderar till stabil form samtidigt som det är billigt
att framställa. Produkten utgör ingen miljöbelastning när den användes som
fällningskemikalie.
Produktvalsregeln
Ambitionen är att i möjligaste mån eliminera behovet av syntetiska tillsatser
genom att använda biologiska metoder.
De kemikalier som används idag är främst järnklorid som fällningskemikalie
och polymer för flockning och koagulering av slam inför avvattning. Vidare kan
tillsats av ammoniumnitrat på ledningsnätet för att minska problem med
svavelväte i långa överföringsledningar bli aktuellt.
Kemikalierna är valda med hänsyn till att de ska ge optimalt reningsresultat och
minsta möjliga miljöpåverkan. Dessa produkter kan bytas till andra med minst
samma miljöstandard om nya produkter med lika goda egenskaper dyker upp på
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marknaden. Genom att kväverening infors kan såväl val av doseringspunkt som
val av fällningskemikalie komma att ändras.
Ingen av de kemikalier som används klassas som miljöfarlig. Järnklorid är
emellertid frätande och kan vara irriterande för hud och slemhinnor.
För övrigt används små mängder kemikalier för rengörning.
Reningsverket ersätter kemiska produkter med mindre farliga när detta bedöms
möjligt. Man strävar efter att fördela resurser så att de gör bäst nytta för miljön.
Inventering av kemiska produkter görs regelbundet.
Som kolkälla för kväverening kan tillsats av etanol, metanol eller annan
organisk substans bli aktuell. F.n. är det metanol som används vid Visby
reningsverk.
Förslag till hur verksamheten ska kontrolleras
För verksamheten vid Klintehamns reningsverk finns idag ett
egenkontrollprogram daterat 2006-06-21. Det är utformat enligt NFS 2001:2,
Naturvårdsverkets Allmänna råd om egenkontroll och Handbok 2001:3 om
egenkontroll. Kontrollprogrammet omfattar bl.a. anläggnings- och
utsläppskontroll, risker, kemikaliehanteringar, besiktningar, avfallshantering
och omgivningskontroll.
Efter ombyggnad av reningsverket kommer egenkontrollprogrammet att
revideras. Det nya tillståndet kan i sig medföra behov av revidering.
För verksamheten finns en riskanalys upprättad. Denna utgör en del av
egenkontrollprogrammet för anläggningen.
YTTRANDEN

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Region Gotland har i yttrande tillstyrkt
ansökan om tillstånd till utbyggnad och fortsatt drift av Klintehamn
avloppsreningsverk i enlighet med de yrkanden som framställts med de
synpunkter som lämnas nedan.
Allmänt
Det är positivt att avloppsreningsverket i Klintehamn byggs ut för att bl.a. ge
möjlighet till de mindre reningsanläggningarna på sydvästra Gotland att ansluta
och på så sätt upphöra med utsläpp till känsligare recipienter. Framförallt är
Burgsviks reningsverks recipient, Burgsviken, en känslig recipient som inte
bedöms uppnå god kemisk ytvattenstatus och har en otillfredsställande
ekologisk status.
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Förslag till villkor
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att yrkandet på villkor om utsläpp av
totalfosfor till 0,3 mg/1 och BOD7 till 10 mg/1 samt totalkväve till 15 mg/1 som
gränsvärde och årsmedelvärde är rimligt. Visby reningsverk som har relativt
nytt tillstånd har samma utsläppsvillkor som Slite reningsverk med avseende på
BOD7 och fosfor. Miljö och hälsoskyddsnämnden föreslår tillägg med att
ovanstående värden för respektive parameter även ska gälla som riktvärden
räknat per kvartal. Detta för att säkerställa en jämn rening över hela året.
Det bör framgå tydligt i tillståndet att utsläppsvillkoren ska gälla hela flödet
som passerar verket, d.v.s. även vatten som har delbehandlats vid höga flöden.
Inläckage
Inläckage av ovidkommande vatten ger upphov till bräddningar vid
pumpstationer och reningsverk samt medför ett utspätt avloppsvatten.
Bräddningar från pumpstationer innebär utsläpp av orenat avloppsvatten med
näringsämnen till diken och till havet. I ett outspätt avloppsvatten med höga
koncentrationer näringsämnen är det lättare att få en effektiv rening. Det är
därför angeläget att minska mängden ovidkommande vatten, både flöden som
ger snabba förlopp vid kraftig nederbörd och höga basflöden. Enligt ansökan
kommer en saneringsplan/åtgärdsplan i syfte att minska mängderna
ovidkommande vatten och minska risken för bräddning att upprättas.
Inlämnandet av en saneringsplan/åtgärdsplan bör villkoras i tillståndet.
Kretsloppsanpassning
Klintehamn avloppsreningsverk tar emot slam från enskilda
avloppsanläggningar. I och med detta bör Regionen enligt naturvårdsverkets
allmänna råd (NFS 2006:7) skapa förutsättningar för att hushållsavfall som
utgörs av avloppsfraktioner nyttiggörs. Slammet kommer att behandlas i en
rötkammare vid termofil rötning vilket innebär god hygienisering och möjliggör
återföring till jordbruksmark. Enligt ett delmål i "Aktionsplan för återföring av
fosfor ur avlopp" (rapport 5214), föreslås 60 % av fosforn i avlopp återföras till
produktiv mark år 2015, varav minst hälften till åkermark. Regionen bör
undersöka förutsättningarna att återföra/nyttiggöra närings- och mullämnen i
rotat slam till jordbruksmark för att skapa kretslopp.
Gallerrens
Gallerrens från öns avloppsreningsverk deponeras på Slite deponi. Tekniska
förvaltningen lämnade in en skrivelse den 24 januari 2005 där det framgår att
gallerrens deponeras i väntan på utredning med avseende på hur frågan ska
lösas i framtiden. I svar på skrivelsen meddelar miljö och hälsoskyddskontoret
den l mars 2005, med hänvisning till 13 § i förordningen om deponering av
avfall, att kontoret inte har något att invända mot deponering av gallerrens.
Medgivandet ges med förutsättningen att deponeringen är tillfällig och att
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Tekniska förvaltningen kommer att utreda hanteringen av gallerrens från
uppkomst till slutligt omhändertagande. Någon utredning angående hanteringen
av gallerrens har inte kommit in till miljö och hälsoskyddsnämnden. Ett
tidsbegränsat utredningsvillkor bör formuleras i tillståndet för att utreda fortsatt
hantering av gallerrens.
Energi
Reningsverket i Klintehamn bör utformas på ett så energieffektivt sätt som
möjligt. Energi i form av värme i avloppsvattnet bör omhändertas och
återanvändas i så stor utsträckning som möjligt genom värmeväxlare eller
dylikt. Det är positivt att det planeras för rötkammare där energirik gas kan
produceras ur slam som kan användas till att värma lokaler, göra el eller
fordonsgas.
Lukt
I Boverkets allmänna råd, 1995:5, "Bättre plats för arbete" framgår att
skyddsavstånd till närmast boende bör vara minst 500 meter från ett reningsverk
dimensionerat för 20 000. Närmaste bostadshus ligger ca 300 meter från
reningsverket idag. Inga klagomål har inkommit till miljö och
hälsoskyddsnämnden på befintligt verk men med anledning av att verket
kommer att byggas ut och för att undvika luktstörning, bedömer MHN att det är
skäligt att kräva anläggande av ett kompostfilter för luft från mekanisk rening
samt slambehandling.
SÖKANDES BEMÖTANDE AV YTTRANDE
Sökanden har fått del av inkommet yttrande över ansökan och anför följande:
Sökanden har i ansökan som utsläppsvillkor uttryckt yrkanden som
begränsningsvärden. Ingen erinran har gjorts mot dessa yrkanden. Sökanden kan
acceptera en komplettering med riktvärden räknat per kvartal för BOD7 och
fosfor i enlighet med yttrandet från miljö och hälsoskyddsnämnden. Samtidigt
förtydligas att detta inte kan avse totalkväve eftersom kvävereduktionsprocessen
är temperatur- och därmed årstidsberoende.
MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS BEDÖMNING
Samråd och miljökonsekvensbeskrivning
Miljöprövningsdelegationen bedömer att samråd har skett i den omfattning som
behövts med hänsyn till verksamhetens art och omfattning.
Miljöprövningsdelegationen bedömer också att inlämnad
miljökonsekvensbeskrivning uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken.
Miljökonsekvensbeskrivningen identifierar och beskriver i tillräcklig
utsträckning de direkta och indirekta effekterna av de planerade åtgärderna i de
avseenden som framgår av 6 kap. 7 § miljöbalken.
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Ansökan
Ansökan avser fortsatt, förändrad och utökad verksamhet vid befintligt
reningsverk, anslutning av angränsande verksamhetsområden vid
avloppsanläggningen i Klintehamn. Vad avser anslutning av nya
verksamhetsområden utöver de som anges i ansökan bör anslutning av nya
verksamhetsområden föregås av sedvanligt anmälningsförfarande i enlighet med
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd till
tillsynsmyndigheten så länge de nya områdena ryms inom
avloppsanläggningens dimensionerade belastning. Något särskilt villkor för
detta har inte bedömts vara nödvändigt.
Miljöprövningsdelegationen erinrar om att även ledningsnätet för avloppsvatten
omfattas av tillståndet. Vad gäller tillkommande ledningsdragning vid
anslutning av nya verksamhetsområden ska samråd enligt 12 kap. 6 §
miljöbalken hållas inför grävarbeten.
Enligt l kap. l § miljöbalken är målsättningen med balken att "främja en hållbar
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras
en hälsosam och god miljö". I 2 kap. miljöbalken tas de gemensamma
kravreglerna för hela tillämplighetsområdet upp. Genom dessa "allmänna
hänsynsregler" uttrycks de viktigaste miljörättsliga principerna.
Dessutom har riksdagen fastställt sexton miljökvalitetsmål som är av särskild
betydelse vid bedömningen av vilken nytta en viss teknisk lösning har med
avseende på skyddet för människors hälsa och miljön. Dessa miljökvalitetsmål,
liksom regionala och lokala mål, ska tjäna som vägledning i enskilda
prövningar. Avvägningarna bör göras enligt hänsynsreglerna i balkens andra
kapitel.
Miljöprövningsdelegationens bedömning utifrån miljöbalkens mål och
övriga hänsynsregler m.m., samt motivering av villkor
Vid tillståndsprövning ska de förpliktelser som följer av miljöbalkens allmänna
hänsynsregler i 2 kap. iakttas. Med hänsyn till detta kan tillståndsmyndigheten
fastställa villkor för verksamheten.
Region Gotland har i sin ansökan föreslagit ett antal villkor för verksamheten.
Dessa överensstämmer till del med de av Miljöprövningsdelegationen
meddelade villkoren för verksamheten.
2 kap. 2 §, kunskapskravet
Kunskapskravet innebär bland annat att den som tänker bedriva en miljöfarlig
verksamhet ska skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors
hälsa och miljön mot skada och olägenhet.
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Sökanden uppger att det inom Gotlands kommun finns en stor samlad kunskap
om uppsamling och behandling av avloppsvatten. Ansvariga för driften har
grundkunskaper som bland annat omfattar certifiering för provtagning och
diplomutbildning. Utvecklingen i branschen följs kontinuerligt och flera kanaler
finns för fortlöpande informations-, kunskaps- och erfarenhetsutbyte i
branschen. Vidare sker fortlöpande provtagning och uppföljning av
driftförhållanden och processresultat. Detta utgör bland annat underlag för
fortsatt utveckling av verksamheten.
Miljöprövningsdelegationen bedömer att denna hänsynsregel är uppfylld och att
något särskilt villkor inte behövs.
2 kap. 3 §, teknik, skyddsåtgärder och försiktighetsmått
Den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet som kan medföra
skador eller olägenheter för människors hälsa eller miljön ska iaktta de
begränsningar eller vidta de försiktighetsmått som behövs för att motverka
sådana skador eller olägenheter.
Sökanden uppger bland annat att en centralisering av avloppsvattenreningen för
sydvästra Gotland totalt sett bidrar till att förbättra reningsgraden. Vidare
innebär centraliseringen minskade vägtransporter. Den process som valts utgörs
av teknik med hög verkningsgrad och god utvecklingspotential.
I verksamheter som kan orsaka miljö- och hälsoskador måste man enligt
Miljöprövningsdelegationens mening, vara förutseende och arbeta förebyggande
för att motverka risker och olägenheter. Speciellt när det gäller kemiska
produkter och farligt avfall är det viktigt att ha beredskap för olyckor som
läckage av behållare, kemiska reaktioner eller brand.
Vad avser införande av nya processkemikalier/fällningskemikalier samt ändring
av sådana kemikalier föreskriver Miljöprövningsdelegationen inget särskilt
villkor utan hänvisar till sedvanligt anmälningsförfarande till
tillsynsmyndigheten.
Villkor 2. 3 och 4
Vid fråga om en sådan utbyggnad av reningsverk som i aktuellt ärende ska
utgångspunkten vara att välja bästa möjliga teknik utifrån bland annat
reningseffekt och energihushållning. Enligt Miljöprövningsdelegationens
mening innebär aktuell verksamhet totalt sett en förbättrad avloppsrening
genom sanering av små icke ändamålsenliga reningsanläggningar. Av resultaten
från den marinbiologiska undersökning som sökanden låtit utföra framgår att
förhållandena i recipienten i dagsläget är liknande som andra delar av
Gotlandskusten och att påverkan i området till följd av nuvarande drift bedöms
som liten.
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Miljöprövningsdelegationen kan godta de utgående halter av BODy, totalfosfor
och totalkväve som sökanden yrkar på. Kväve ligger på den nivå som anges i
Naturvårdsverkets föreskrift om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse.
BOD? ligger under dessa värden. Alla tre utsläppshalter ligger i nivå med vad
som är vanligt att kräva från avloppsreningsverk av aktuell storlek.
Recipienten är inte speciellt känsligt för ammoniumkväve och halten
ammoniumkväve i utgående vatten efter införande av kväverening blir låg, <5
mg/1. Miljöprövningsdelegationen bedömer att det inte finns behov av något
särskilt villkor för ammoniumkväve.
Sökanden har utrett teknik och kostnader för en längre gående rening av fosfor
och kväve. Miljöprövningsdelegationen anser att den redovisade kostnaden för
ökad fosforrening utöver den yrkade nivån inte är skälig. Dessutom föreligger
ett problem med tanke på resursåtgång inklusive tillsats av kemikalier. Det finns
nackdelar med en ökad kväverening utöver den yrkade nivån. Förutom den
ökade kostnaden gäller det bl.a. förbrukningen av kolkälla. Med tanke på att den
lokala påverkan i recipienten är liten kan Miljöprövningsdelegationen godta att
inte kräva längre gående rening.
Sett till Östersjöns status är det motiverat med så långt gående rening som
möjligt för att minska belastningen från fosfor och kväve. Ytterligare ett skäl till
att inte kräva ännu längre gående rening av fosfor och kväve är att utnyttja det
ekonomiska utrymme som finns till att förbättra ledningsnätet och på så sätt
minska utsläppen. Se vidare nedan under villor 11-12.
Enligt Miljöprövningsdelegationens mening bör villkor för utgående vatten
omfatta det samlade utsläppet från avloppsreningsverket och bräddningar från
verket.
Villkor 5
Buller från anläggningen kan upplevas som störande av närboende. Normalt
utgörs störningskällan av ventilationssystem men buller från omfattande trafik
kan också upplevas som störande. Med hänsyn till detta kan man behöva
avskärma fläktar för att få en acceptabel bullernivå. Vid tillståndsprövning av
verksamheter av detta slag bedömer MPD att Naturvårdsverkets riktvärden för
externt industribuller för nyetablerad verksamhet ska följas.
Villkor 6
Verksamheten måste pågå kontinuerligt under hela utbyggnadstiden. Vid
ombyggnad och utbyggnad kan det uppstå situationer då avloppsvattnet inte kan
renas fullt ut. Tillsynsmyndigheten kan därför godkänna tillfälliga avsteg från
de villkor som begränsar utsläppen av BODy, fosfor och kväve.
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Villkor 7
Sökanden har som ambition att anlägga en rötkammare för termofil rötning av
producerat slam, externt organiskt material och externslam. En rötning minskar
risken för luktstörningar och är positiv ur energisynpunkt. Det är därför lämpligt
med ett villkor om detta. Det pågår dock en infrastrukturutbyggnad för
biogasproduktion och rötning inom Gotland där flera aktörer deltar i
diskussionen. Det kan komma att visa sig att andra lösningar och lokaliseringar
av rötningskapaciteten är mera rationellt och fördelaktigt. Detta tillståndsbeslut
bör inte hindra en sådan utveckling och villkoret bör därför endast styra kravet
på att slammet som produceras vid reningsverket ska genomgå rötning.
Villkoret bör därför utformas så att verksamhetsutövaren ges en viss frihet att i
stället behandla slammet i en rötkammare lokaliserad på annan plats och på sätt
som tillsynsmyndigheten kan godta.
Villkor 8
För omhändertagande och behandling av frånluft från inloppsdel och
slambehandling avser sökande att anlägga ett kompostfilter. Det är viktigt att
minimera risken för luktstörning. Därför fastställs detta i ett villkor.
Villkor 9
Skyldighet att förhindra att mark och vatten förorenas föreligger enligt gällande
lagstiftning. Likaså finns särskilda regler för hantering av kemiska produkter
och farligt avfall. För att minimera risken för förorening bör all lagring av
kemiska produkter och farligt avfall ske på permanent iordningställda
uppställningsplatser/förvaringsplatser. Förvaringen bör ske på tät yta och vara
skyddad mot nederbörd för att föroreningar inte ska kunna spridas med
avrinningen till omgivningen. Flytande kemiska produkter och farligt avfall bör
dessutom förvaras invallat för att möjliggöra uppsamling av kemikalier och
avfall även om en behållare går sönder och töms helt.
Villkor 10
För att minimera risken för att anläggningens funktion sätts ned eller att
olägenhet av något slag uppkommer bör verksamheter och hushåll informeras
om att inte tillföra spillvattennätet sådant som kan skada reningens funktion
eller försvåra ett säkert omhändertagande.
Villkor 11 och 12
I prövningen ingår ledningsnätet för avloppsvatten vilket är kopplat till
avloppsreningsverket. Av ansökan framgår att inläckaget av s.k. ovidkommande
vatten är stort och att relativt stora mängder föroreningar kommer ut via
bräddning. Stort inläckage till nätet med påföljande stora vattenmängder till
verket försvårar möjligheten till god reningseffekt och bräddning på nätet av
obehandlat avloppsvatten ger upphov till olägenheter.
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Miljöprövningsdelegationen finner det därför motiverat med särskilda villkor
om underhåll och översyn av avloppsledningsnätet.
Orsaker till bräddningar kan vara driftsstörningar och underhållsarbeten men
också tillförsel av dagvatten från hårdgjorda ytor samt grund-, läck- och
dräneringsvatten på ledningsnätet. För att begränsa tillflödet av sådant vatten
bör ledningsnätet fortlöpande ses över och underhållas. En första insats för att
minska inläckaget med minst 20 % ska göras. Enligt ansökan motsvarar det
åtgärder på ca 9 km av ledningsnätet. Som ledning för arbetet bör en aktuell
åtgärdsplan upprättas där omfattning, kostnader och prioriteringar av planerade
åtgärder på ledningsnätet framgår. Åtgärdsplanen bör ha som mål att få
bräddningarna att upphöra och visa kostnader för att minska inläckaget stegvis.
Ett alternativ till åtgärder för att förbättra avloppsvattennätet vore att villkora
utsläppet av fosfor till maximalt 0,2 mg/1 och kväve till 10 mg/1. Sökanden har
dock visat flera nackdelar med en längre gående rening.
Miljöprövningsdelegationen bedömer dessutom att det är osäker om både krav
på längre gående rening och nu villkorade åtgärder på nätet ryms inom det
ekonomiska utrymme som kan betraktas som skäligt.
Miljöprövningsdelegationen finner med hänsyn till sökandens åtaganden och
föreskrivna villkor att 2 kap. 3 § miljöbalken är uppfylld.
2 kap. 4 §, produktvalsprincipen
Alla som bedriver eller avser bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska
undvika att använda sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risker
för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter
som kan antas vara mindre farliga.
De kemikalier som används idag är främst j ärnklorid som fällningskemikalie
och polymer för flockning och koagulering av slam inför avvattning. Vidare kan
tillsats av ammoniumnitrat på ledningsnätet för att minska problem med
svavelväte i långa överföringsledningar bli aktuellt.
Reningsverket ersätter kemiska produkter med mindre farliga när detta bedöms
möjligt. Man strävar efter att fördela resurser så att de gör bäst nytta för miljön.
Miljöprövningsdelegationen föreskriver om ett villkor med krav på
försiktighetsåtgärder avseende hantering och förvaring av kemikalier och farligt
avfall (villkor 9).
Miljöprövningsdelegationen godtar sökandens uppgifter och bedömer att denna
hänsynsregel är uppfylld.
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2 kap. 5 §, hushållning och kretslopp
Alla som bedriver en verksamhet ska hushålla med råvaror och energi samt
utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.
Reningsverket hushållar med råvaror och energi samt utnyttjar möjligheterna till
återanvändning och återvinning. Förbrukningen av kemikalier ses kontinuerligt
över. Källsortering av avfall görs.
Genom att slam kommer att rötas utvinns energirik rötgas som kan användas
t.ex. för uppvärmning och fordonsdrift m.m. vilket i sin tur minskar samhällets
utsläpp av miljöstörande ämnen, främst klimatpåverkande gaser.
Gasanvändningen medför således hushållning med tillförda externa energikällor
samt en kretsloppsanpassning.
Verksamheten i sig vare sig förbrukar eller genererar några råvaror i nämnvärd
utsträckning utöver den järnklorid och polymer som tillsätts. Härutöver
förbrukas energi.
Miljöprövningsdelegationen finner att hänsynsregeln i 2 kap. 5 § är uppfylld.
2 kap. 6 §, lokalisering
För en verksamhet ska en sådan plats väljas som är lämplig bland annat med
hänsyn till miljöbalkens mål och bestämmelser om hushållning med mark- och
vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken. Vidare ska ändamålet uppnås med
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.
Reningsverket har funnits på platsen under lång tid och sökanden uppger att
inga störningar till följd av lokaliseringen har anmälts. Enligt sökandens
bedömning utgör placeringen inte något intrång eller olägenhet för människors
hälsa och miljön.
Verksamheten ligger utanför detaljplanelagt område på en plats som redan är
ianspråktagen för ändamålet. Det aktuella området omfattas av särskilda
bestämmelser i 3 och 4 kap. miljöbalken för hushållning med mark och vatten
för vissa områden i landet. Lokaliseringen ligger inom riksintresse för
friluftslivet. Detta innebär att området ska skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan skada riksintresset enligt 3 kap. 6 § miljöbalken.
Valet av plats för verksamheten har gjorts med utgångspunkt från vad som
kommit fram i miljökonsekvensbeskrivningen. För rening av avloppsvatten från
sydvästra Gotland har Klintehamn reningsverk valts. Motiv för detta är främst
att det finns stora fördelar med att ersätta flera små reningsverk med ett större
med effektiv rening. Flera av de små reningsverken har olämpliga recipienter.
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Klintehamns reningsverk bedöms vara lämpligt placerat i ett industriområde
som ger förhållandevis små störningar i den närmaste omgivningen.
Vad gäller utsläpp av behandlat avloppsvatten till Östersjön konstaterar
Miljöprövningsdelegationen följande. Trots att aktuell verksamhet totalt sett
innebär en förbättrad avloppsrening ökar ändå de lokala utsläppen. Av
ansökningshandlingarna framgår att utsläppspunkten för det renade
avloppsvattnet kommer att vara densamma efter utbyggnaden.
En marinbiologisk undersökning har utförts. Denna visar att utsläppspunkten är
väl vald med god omblandning. Den tidigare verksamheten har inte givit någon
påtaglig lokal påverkan.
Trots att utsläppen lokalt sett kommer att öka vid planerad verksamhet finner
Miljöprövningsdelegationen att den sammantaget kommer att påverka miljön i
mindre utsträckning genom att utsläpp till mer känsliga recipienter undviks.
Med hänsyn till recipientens nuvarande status vid reningsverket i Klintehamn
bedömer Miljöprövningsdelegationen att en ökad belastning i den
storleksordning som ett fullt utnyttjande av detta tillstånd innebär kan
accepteras. Med hänvisning till ovan nämnda undersökning finner
Miljöprövningsdelegationen att utsläppspunkten kan godtas.
Miljöprövningsdelegationen anser sammantaget att den föreslagna
lokaliseringen inte innebär någon påtaglig skada på riksintressena samt att
anläggningen även i övrigt kan godtas.
2 kap. 7§, skälighet
Kraven på hänsyn enligt 2-6 §§ gäller i den utsträckning de inte kan anses
orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för
sådana åtgärder. Avvägningen får inte medföra att en miljökvalitetsnorm enligt
5 kap. åsidosätts.
De krav som ställs i detta beslut med stöd av 2 kap. 2 - 6 §§ miljöbalken kan,
enligt Miljöprövningsdelegationens uppfattning, inte anses orimliga.
Miljöprövningsdelegationen konstaterar att föreslagen verksamhet inte medför
att någon miljökvalitetsnorm åsidosätts.
2 kap. 8 §, avhjälpande av skada
Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åt gar d som
medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller
olägenheten har upphört för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses
skäligt enligt 10 kap. miljöbalken.
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Enligt Miljöprövningsdelegationens mening finns ingen anledning att förvänta
föroreningar i mark och grundvatten till följd av verksamheten varför inget
särskilt villkor föreskrivs.
Kontroll
Villkor 13
För att kontinuerligt kunna följa upp verksamheten och därigenom få möjlighet
att minimera eventuella störningar i miljön, är det av stor vikt att det finns ett
aktuellt kontrollprogram för verksamheten. I kontrollprogrammet bör bland
annat redovisas hur egenkontrollen av efterlevnaden av tillståndets omfattning
och villkor kommer att genomföras samt hur recipienten påverkas.
I egenkontrollen ska ingå att undersöka recipienten vart tredje år med avseende
på vattenvegetation via dyktransekter. Antalet transekter bör uppgå till minst
två. Lämpligen används transekten Vivesholm och söderut samt transekt som
utgår från utsläppspunkten så som det framgår av den marinekologiska
undersökning som gjorts inför planerad utbyggnad.
Tidsbegränsning
116 kap. 2 § miljöbalken stadgas att bland annat tillstånd får lämnas för
begränsad tid. Krav på tidsbegränsade tillstånd finns bland annat i ett antal EGdirektiv (t.ex. grundvattendirektivet 80/86) men även i andra internationella
åtaganden. En tillståndsmyndighet bör därför i varje enskilt fall avgöra om
tillståndet ska tidsbegränsas.
I förarbetena till miljöbalken uttalas bland annat att för verksamheter som
orsakar stor miljöpåverkan och där exempelvis stor risk för förorening av
grundvatten föreligger ska tillståndet kunna tidsbegränsas. Detsamma gäller för
verksamheter där teknik och kunskaper utvecklas snabbt.
Miljöprövningsdelegationen bedömer att det vid här aktuell verksamhet rör sig
om ordinär avloppsrening som inte omfattas av ovanstående kriterier. Därför
finns det inte skäl att tidsbegränsa tillståndet. Omprövning av ett tillstånd kan
alltid ske efter l O år.
Delegation
Sökande beskriver i ansökan att extern organiskt material ska tas emot. Det är
inte närmare beskrivet hur detta ska gå till. MPD finner att det är lämpligt att
tillsynsmyndigheten bemyndigas att föreskriva om tillstånd vid behov.
Verkställighet
Bolaget har yrkat på verkställighet, d.v.s. att tillståndet ska få tas i anspråk även
om det överklagas. Miljöprövningsdelegationen anser att det är angeläget art
arbetet med att bygga ut och förbättra avloppsvattenreningen inte fördröjs och
kan därför acceptera detta yrkande.
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MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Region Gotland har genom sin ansökan och miljökonsekvensbeskrivning visat
att de har den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och
omfattning för att kunna bedöma och förstå, samt därigenom förebygga, hindra
och motverka, de skador och olägenheter som verksamheten kan orsaka på
människors hälsa och miljön. Region Gotland har, förutom redovisade effekter
på människors hälsa och miljön, genom sin ansökan och
miljökonsekvensbeskrivning visat vilka effekter verksamheten kan antas
medföra på hushållningen med mark och vatten, miljöbalkens mål samt den
fysiska miljön i övrigt. Lokaliseringen av verksamheten till fastigheten Klinte
Robjäns l :64 i Gotlands kommun innebär att ändamålet med verksamheten
kommer att uppnås med litet intrång och liten olägenhet för människors hälsa
och miljön samt att en plats väljs som är lämplig med hänsyn till l kap. l §
miljöbalken samt 3 och 4 kap. miljöbalken. Enligt Miljöprövningsdelegationens
samlade bedömning är platsen väl vald även ur andra aspekter och bör därför
godtas.
Region Gotland har genom sin ansökan och miljökonsekvensbeskrivning visat
vilka effekter verksamheten har på hushållningen med material, råvaror och
energi. Genom föreskrivna villkor och vad sökanden i övrigt åtagit sig i ärendet
kommer man att hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna
till återanvändning och återvinning. Vidare har sökanden i
miljökonsekvensbeskrivningen visat hur kemiska produkter kommer att
hanteras i verksamheten och vilka skyddsåtgärder för att minska risker för
människors hälsa och miljön som kommer att vidtas. Den verksamhet som avses
med tillståndet kommer enligt ansökningshandlingarna att medföra ökade
utsläpp lokalt till Östersjön. Trots en lokalt ökad belastning finner dock
Miljöprövningsdelegationen att den totala verksamheten förbättras så att utsläpp
till mer känsliga recipienter kan upphöra. Miljöprövningsdelegationen finner att
anläggningen, med föreslagna åtgärder och föreskrivna villkor, kommer att
svara mot de krav som i dagsläget rimligen kan ställas på en verksamhet av
denna typ. Vidare ska sökanden, av vad som följer av det så kallade allmänna
villkoret (villkor 1), följa de åtaganden som framgår av ansökan och
miljökonsekvensbeskrivningen.
Miljöprövningsdelegationen anser sammanfattningsvis att, om sökandens
åtaganden och av Miljöprövningsdelegationen föreskrivna villkor iakttas,
verksamheten går att förena med de allmänna hänsynsreglerna och målen i
miljöbalken samt med en från allmän synpunkt lämplig användning av markoch vattenresurserna samt med den för området gällande kommunala
översiktsplanen. Tillstånd bör därför lämnas till verksamheten.
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BESLUT OM KUNGÖRELSEDELGIVNING
Kungörelsedelgivning sker med stöd av 16 § delgivningslagen. Kungörelse om
detta beslut införs inom 10 dagar från datum för detta beslut i Post och Inrikes
tidningar, Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar.
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Detta beslut kan överklagas till Mark och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt,
se bilaga. Skrivelse ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 30 juni 2012.
BESLUTANDE M.M.
Beslut i detta ärende har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom
Länsstyrelsen. I beslutet har deltagit Nils Strehlenert, ordförande och Majlis
Bergqvist, miljösakkunnig. Föredragande har varit miljöskyddshandläggare Per
Junker.
1

^7
Is Strehlenert

Majlis Bergqvist

Bilagor
Hur man överklagar till Mark- och miljödomstolen
Kopior
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Havs- och vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg
Miljö och hälsoskyddsnämnden, 621 81 Visby
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HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Om ni är missnöjd med Länsstyrelsens beslut kan Ni överklaga detta hos
Mark- och milfödomstolen, Nacka Tingsrätt.
Det gör ni genom att i ett brev till Mark- och miljödomstolen
• Tala om vilket beslut Ni överklagar, t.ex. genom att ange ärendets
diarienummer
• Redogöra för dels varför Ni menar att Länsstyrelsens beslut är felaktigt,
dels hur
• Ni anser att beslutet skall ändras.
Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger postadress
och telefonnummer.
Om ni har andra handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt,
så bör Ni skicka med detta.
Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er.
Brevet skall lämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte direkt till
Mark- och miljödomstolen.
Länsstyrelsens adress och telefonnummer är
Länsstyrelsen i Gotlands län
621 85 VISBY
0498- 29 21 00
Länsstyrelsen måste ha fått Ert brev inom tre veckor från den dag ni tagit
del av beslutet, annars kan Ert överklagande inte tas upp.
Om något är oklart, ring eller skriv till Länsstyrelsen.

