VA-planering
En kort summering av nuläget
för Gotlands VA-försörjning
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VA-planering på Gotland
Ett helhetsgrepp för en hållbar försörjning av dricksvatten
och omhändertagande av spillvatten och dagvatten.
Det råder periodvis brist på dricksvatten på Gotland.
Arbete krävs för att säkerställa tillgången på vatten
för dricksvattenändamål. När dricksvattnet använts till
något av våra behov skickar vi tillbaka det till naturen
igen. Kunskapen ökar om ämnen i vattnet som kan
vara skadligt för människors hälsa eller miljön. Vad
som krävs för att bereda ett dricksvatten eller ta hand
om spillvatten på ett sätt som inte påverkar människor
och miljön negativt är inte längre självklart. Vädrets
och klimatets makter påverkar också förutsättningarna
för både dricksvattenförsörjning och hantering av
spillvatten.
Dagvattenhanteringen på Gotland har huvudsakligen
handlat om att i rörledningar föra bort dag- och
dränvatten från bebyggelse och vägar. Med förändrat
klimat och insikt om dagvattnets påverkan på
vattenmiljön är det dags att tänka om. För att skapa
en hållbar dagvattenhantering på Gotland krävs nya
lösningar, så att rätt vatten, kommer till rätt ställe, vid
rätt tillfälle.

Nyfikenhet och kunskap att utveckla lösningar
för vattenförsörjning och omhändertagande av
spillvatten och dagvatten behöver kombineras med
mod att prova något nytt. Att skapa teknik där brett
samhällsperspektiv, långsiktighet och kretslopp är
närvarande blir allt viktigare för att möjliggöra en
samhällsutveckling på hela Gotland.
Region Gotland arbetar med en långsiktigt hållbar
planering av dricksvatten, spillvatten och dagvatten där
hänsyn tas till alla nu kända och relevanta parametrar
samt till prognostiserade klimatförändringar. Arbetet
sker stegvis. Detta dokument är en kortfattad
beskrivning av nuläget. Därefter följer arbete med
strategi och VA-plan.

ÖNSKAT LÄGE 2030
VA-PLAN
STRATEGI
NULÄGE

• Tydliga riktlinjer om vad
som kan styra arbetet med
VA-försörjning på Gotland.

• Sammanställning av
åtgärder som behövs för
att i enlighet med strategin,
gå från nuläget till ett önskat
läge (målbild/vision).

• En beskrivning av ett framtida läge för VA-försörjningen
på Gotland som ger alla berörda
samma syn på vart investeringar
och arbete ska leda.

• En sammanställning av
utgångsläget och förutsättningarna för att ge alla
berörda samma bild.
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Dricksvatten
Dricksvatten är det vatten vi får i våra kranar hemma och vi dricker, använder i matlagning för disk,
tvätt och personlig hygien.
De generella förutsättningarna för tillgången till vatten påverkas av det framtida klimatet. Enligt SMHI:s klimatscenarier kommer alla årstider att bli varmare än idag.
Mindre snö och mer regn kommer att leda till snabbare
avrinning av nederbörd och mindre grundvattenbildning. Det varmare klimatet leder till längre perioder med
växtlighet, vilket resulterar i minskad grundvattenbildning
och ökat bevattningsbehov hos jordbruket.
På Gotland finns få ytvattenförekomster och de som finns
är sårbara. Många små grundvattenförekomster finns,
med det finns problem med både mängd och kvalitet
hos grundvattnet på flera håll. De tunna jordlagren och
det sprickiga kalkberget innebär hög sårbarhet även för
grundvattnet. Under de senaste åren har nederbörden
varit låg och mycket av den nederbörd som har kommit
har runnit av snabbt från markytan, vilket minskat grundvattentillgången ytterligare. Situationen påverkas även
av markavvattning som innebär att vatten leds bort och
därmed också minskar infiltrationen till grundvattnet.
Länsstyrelsen har tillsyn och ansvar för markavvattning
och kommunen saknar därmed mandat att styra.

Dricksvattenförsörjningen på Gotland påverkas av flera
andra intressen och samexistens med dessa intressen
är eftertraktad. Markanvändningen i ett område kan påverka vattenresurser negativt, och acceptansen för de
restriktioner som införs inom vattenskyddsområden för
att skydda vattnet är osäker. Brytning av kalksten under
grundvattenytan påverkar också både kvantitet och kvalitet av grundvatten i omgivningen. Länsstyrelsen på Gotland bedriver för tillfället ett arbete med att ta fram en
Vattenförsörjningsplan. Exakt vad den ska innehålla och
hur prioriteringarna ska ske mellan öns vattenintressenter
är i dagsläget oklart.
Gotland har stora årstidsvariationer i vattenförbrukning
och vattenbrist råder på delar av ön främst under sommarmånaderna. Vattenbristen har inneburit att regionen
har drivit flera kampanjer både för allmänheten och riktade mot skolor i syfte att minska vattenförbrukningen.
Kampanjerna anses mycket lyckade och många av invånarna är medvetna om vattenfrågorna och engagerade i
arbetet att spara vatten.
Information till allmänheten sker inte enligt någon specifik rutin och en kommunikationsplan saknas. Det finns behov av att förbättra informationen kopplad till projekt som
genomförs på Gotland så att invånarna känner till vad som
sker i deras närhet.

Allmän dricksvattenförsörjning

Regionen ansvarar för dricksvattenförsörjningen inom
allmänt verksamhetsområde för dricksvatten. Kapacitetskraven kan variera beroende på om dricksvattenförsörjningen är ordinarie-, reserv- eller nödvattenförsörjning.
Däremot ska dricksvattenkvalitet enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten alltid hållas (SLVFS
2001:30).

ALLMÄN vattenförsörjning
Den ordinarie dricksvattenförsörjningen sker genom de ordinarie vattentäkterna och vattenverken.
Reservvattenförsörjning innebär alternativ dricksvattenförsörjning om ordinarie vattentäkt eller vattenverk blir obrukbara. Kapaciteten ska vara liknande den ordinarie vattenförsörjningen. Vanligtvis används samma distributionssystem
som vid normal försörjning.
Nödvattenförsörjning innebär dricksvattenförsörjning på kort
sikt, exempelvis genom transport av dricksvattentankar. Nödvatten ska kunna tillhandahållas under akuta förhållanden,
när ordinarie dricksvattenproduktion eller eventuell reservvattenförsörjning inte längre tillgodoser behoven enligt de
krav och normer som finns. Nödvattenbehovet för en person
är under det första dygnet 3-5 l/d och därefter 10-15 l/d. Under
en mycket långvarig kris behövs 50-100 l/d per person ur folkhälsosynpunkt.
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Ungefär 60 % av invånarna på Gotland får sitt dricksvatten från den allmänna anläggningen. Regionen har ca 25
allmänna vattentäkter spritt över hela ön, varav fyra är
ytvattentäkter och resterande grundvattentäkter. Flera
av vattentäkterna saknar tillstånd för vattenuttag. Tre av
vattentäkterna har vattenskyddsområden fastställda enligt gällande lagstiftning, vissa saknar helt skyddsområden och andra har gamla vattenskyddsområden.

Användandet av Östersjöns vatten innebär att enorma
mängder råvatten finns tillgängligt och det kan anses
vara ett alternativ eller komplement till dricksvattenförsörjningen baserad på sötvatten. Region Gotland för
även diskussioner om möjligheterna att samverka med
privata aktörer inom kalkindustrin och nyttja länsvatten
som råvatten till dricksvattenförsörjning.

Dricksvattenledningarna underhålls löpande och utläckaget från det allmänna nätet är generellt lågt. I Visby
innerstad behövs underhåll och förnyelse av det gamla
ledningsnätet och även utbyggnad av nya ledningar för
att säkerställa dricksvatten för de flera tusen planerade
lägenheterna.

Uppskattningsvis är fler än 10 000 enskilda vattentäkter
(brunnar) i bruk på Gotland. Många enskilda vattentäkter
(ca 1/3 av alla brunnar) har bristande vattenkvalitet, med
bakteriepåverkan och saltvatteninträngning. Det förekommer också påverkan av bekämpningsmedel och bor.

Arbetet med att projektera ett nytt vattenverk i Kvarnåkershamn pågår.
Flera större vattenanvändare är anslutna till den allmänna vattenförsörjningen, varav de tre största är Arla, Slagteriet och Foodmark AB.
En kritisk faktor i samhällsutvecklingen på Gotland är idag
den begränsade tillgången på dricksvatten som innebär
att exploatering av nya bostäder och verksamheter inte
kan genomföras på samma nivå som efterfrågan.
Besöksnäringen på Gotland medför stora årstidsvariationerna i dricksvattenbehovet. Under sommarmånaderna
då dricksvattenbehovet är många gånger högre än under resterande delar av året ska den allmänna dricksvattenanläggningen klara av att leverera dricksvatten av
god kvalitet och i tillräcklig mängd.
Vattenförsörjningen behöver stärkas främst på norra Gotland, men de naturliga förutsättningarna och omgivande
faktorer ställer höga krav på den allmänna vattenförsörjningen på hela ön. För att stärka upp färskvattenförekomsterna (ytvatten och grundvatten) på ön används
saltvatten från Östersjön som renas med omvänd osmos.

Enskild dricksvattenförsörjning

Vid nyetablering av bostäder med enskild försörjning
ställer kommunen krav på redovisning av vattentillgången. Möjlig försörjning på minst 600 liter/hushåll och dygn
ska kunna visas för att få bygglov i utpekade områden.
Det finns flera större privata vattentäkter som benämns
”Större enskilda täkter”. Dessa utgörs främst av kommersiella användare som restauranger, hotell och golfbanor
och har tillsyn från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Utöver dessa finns det även andra stora vattenkonsumenter,
som t.ex. större lantbruk. Större uttag kan på sina platser
konkurrera med det allmänna dricksvattenintresset om
tillgången på vatten. En ökande andel av lantbruket tar
dock sitt bevattningsvatten från dammar där ytvatten
samlats.
ENSKILD vattenförsörjning
Fastighetsägare utanför verksamhetsområde för allmän
dricksvattenförsörjning är själva ansvariga för dricksvattenförsörjningen. En enskild anläggning för dricksvatten kan
förekomma för en enstaka fastighet eller en samfällighet med
gemensamhetsanläggning. En samfällighet kan även vara
ansluten till allmänt dricksvatten via avtal utanför verksamhetsområdet. Ansvaret gäller då fram till förbindelsepunkten.

Nya undersökningar
För att stärka dricksvattentillgången till den allmänna anläggningen har flera större undersökningar genomförts vilket
innebär att kunskapen om grundvattentillgången på ön nu är
god. SGU har genomfört ett projekt för att utreda möjligheten
att öka grundvattenbildningen genom infiltration av ytvatten,
där man kommit fram till att det finns goda förutsättningar för
detta vid sex av regionens vattentäkter.
En förstudie för etablering av testbäddar (test av olika tekniker)
på Storsudret pågår i samarbete med IVL med syfte att undersöka möjligheterna för lokal vattenförsörjning i området.
SGU har tidigare genomfört flera undersökningar på Fårö som
har inneburit att kunskapen om vattentillgången här stärkts.
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Spillvatten

Regionens ansvar

Spillvatten är det vatten vi har använt när vi duschat,
diskat, tvättat eller spolat i toaletten.

Regionen har ansvar för avledning och rening av spillvatten
från hushåll inom verksamhetsområdet för allmän spillvattenhantering.

Allmän spillvattenhantering
Ungefär 64 % av invånarna på Gotland är anslutna till den
allmänna spillvattenanläggningen.
Region Gotland har ett stort ledningsnät för spillvatten,
med behov av underhåll och förnyelse i snabbare takt än
idag för att undvika att problem uppkommer. Det sker
ett stort inläckage i spillvattenledningarna av vatten från
omgivande mark och dagvattensystem. Detta vatten
kallas ovidkommande vatten och medför på vissa håll en
mångfaldig ökning av det totala vattenflödet som går till
reningsverken. Vintern 2015 påbörjades ett aktivt arbete
med att minska mängden ovidkommande vatten.
I Visby innerstad finns behov av underhåll och förnyelse
av det gamla ledningsnätet och även utbyggnad av nya
ledningar för att säkerställa spillvattenhanteringen för de
flera tusen planerade lägenheterna i Visborg och andra
områden.

Regionens ansvar är från förbindelsepunkten för fastigheter
inom verksamhetsområdet för allmän spillvattenhantering,
eller från förbindelsepunkten för kunder utanför verksamhetsområdet, med anslutning till allmän spillvattenhantering
via avtal.

Årstidsvariationerna i tillförsel av spillvatten till kommunens reningsanläggningar är stora. Vissa av Gotlands
avloppsreningsverk nyttjas på gränsen av nuvarande kapacitet, särskilt sommartid. Mycket arbete pågår för att
stärka spillvattenhanteringen, bland annat sker utbyggnad av avloppsreningsverket i Klintehamn samt modernisering och anpassning av ledningsnätet (Projekt Södra
linan). Traditionellt finns på Gotland en nyfikenhet och
vilja att pröva innovativa lösningar för nyttjandet av spillvatten som en resurs. Bland annat genomförs försök att
skapa cirkulär vattenanvändning genom bevattning med
renat avloppsvatten i Katthammarsvik och infiltration för
att förstärka grundvattentillgången på Storsudret.
Tekniken för rening av läkemedelsrester, innan utsläpp av
avloppsvatten till recipient, är idag bristande.
En kretsloppsstrategi för regionen är påbörjad och i den
berörs bland annat slamhantering. Slamhanteringen från
Visby avloppsreningsverk är idag Revaqcertifierad och
biogasproduktion av rötat slam pågår.
Vid flera verk finns problem med koppar i slammet, vilket
begränsar möjligheten att använda slammet. Kopparen
kommer från utfällningar i ledningsnätet som en konsekvens av den höga kalkhalten i dricksvattnet.

Enskild spillvattenhantering
Det finns ca 14 000 enskilda avloppsanläggningar på
Gotland. Många av anläggningarna uppfyller inte reningskraven enligt miljöbalken. Det beror till stor del på
den ojämna belastningen eftersom anläggningarna inte
används alls under stora delar av året, men under sommarmånaderna används deras fulla kapacitet eller mer
därtill. Sedan 2009 driver regionen projektet Klart vatten
med syftet att öka takten i förbättring av enskilda avloppsanläggningar.
Jordlagren på Gotland är tunna och ligger på sprickigt
kalkberg vilket innebär att det kan vara svårt att lokalt
rena spillvattnet genom infiltration På många håll krävs
därför andra typer av enskilda anläggningar, t.ex. BDT-anläggningar för att reningen ska fungera tillfredsställande.
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Enskilda avloppsanläggningar som inte fungerar som de
ska orsakar spridning av mikrobiella föroreningar, näringsämnen och kemikalier till omgivningen. Till exempel
kan risk finnas att en avloppsanläggning på en fastighet
förorenar dricksvattenbrunnen på grannens fastighet.
Tillståndsplikt gäller på hela Gotland för enskilda avloppsanläggningar oavsett om det finns en ansluten vattentoalett eller inte. Inom vissa delar av vattenskyddsområden och i områden med kända problem med vattenkvaliteten gäller förbud mot utsläpp från vattentoalett.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är tillsynsmyndighet
för enskilda avlopp och inventerar dessa enligt liggande
tillsynsplan. Regionen upplever ett stort intresse från invånare att testa nya avloppslösningar och detta behöver
tillgodoses.

Enskild spillvattenhantering
Fastighetsägare utanför verksamhetsområde för allmän spillvattenhantering är själva ansvariga för omhändertagandet av
spillvatten. För detta krävs tillstånd från kommunens miljöoch hälsoskyddnämnd. En enskild anläggning för spillvatten
kan förekomma för en enstaka fastighet eller en samfällighet
med gemensamhetsanläggning. En samfällighet kan även
vara ansluten till allmänt spillvatten via avtal utanför verksamhetsområdet. Ansvaret gäller då från förbindelsepunkten.

Ett antal olika föreningar och gemensamhetsanläggningar finns och kommunikationen med dessa fungerar
bra på en frivillig basis. När ansvaret eller funktionen kollapsar finns ett kommunalt ansvar vilket innebär att regionen arbetar proaktivt med frågan för att undvika sådana
situationer.
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Dagvatten
Dagvatten är regn- och smältvatten från tak, gator,
parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor.

Allmän spillvattenhantering
Idag sker avledning av dagvatten vanligtvis genom att
vatten leds bort från bebyggelse på enklast möjliga vis,
i rörledningar till närmsta recipient eller reningsverk.
Denna dagvattenhantering medför hög belastning på
ledningsnätet vid skyfall eller snösmältning med risk för
skadliga översvämningar och bräddningar som följd.
Dagvatten som avleds till spillvattennätet, oavsiktligt eller i gamla så kallade kombinerade system, ökar belastningen på spillvattennätet och i reningsverken. Detta
oönskade tillskott i ledningsnätet kallas ovidkommande
vatten och kan orsaka att ledningarna blir överfulla så att
orenat vatten släpps ut i omgivande mark och vatten vid
så kallade bräddningspunkter på ledningsnätet. På vissa
håll medför inläckande dagvatten en mångfaldig ökning
av det totala vattenflödet som går till reningsverken. Vintern 2015 påbörjades ett aktivt arbete med att minska
mängden ovidkommande vatten.

Verksamhetsutövare
VA-huvudmannen är verksamhetsutövare inom verksamhetsområde för dagvatten
Utanför verksamhetsområde är fastighetsägaren verksamhetsutövare.

Den största delen av Gotlands dagvatten rinner orenat
ut i recipienterna, och dagvattnets påverkan på vattenförekomstens status är svårt att bedöma. Vattenråden och
deras kunskap om förekomsterna kan sannolikt nyttjas
bättre av regionen.
Det finns goda möjligheter att använda dagvatten som
en resurs vid gestaltning av attraktiva vattenmiljöer som
en del i bevarandet och utvecklingen av den vackra bebyggelsemiljön på Gotland.
Klimatförändringarna bedöms innebära ökad nederbörd totalt sett och ökat antal skyfall, vilket ställer högre krav på dagvattenhanteringen för att minska risken
för översvämningar. Idag finns ingen omfattande översvämningsproblematik i samhällena på ön, men risker
för översvämning till följd av skyfall har identifierats i inlandsområden såsom Dalhem, Roma och i lågt belägna
kustsamhällen såsom Burgsvik, Katthammarsvik, Ljugarn
med flera. Länsstyrelsen har genomfört en lågpunktskartering för att klarlägga översvämningsbenägna platser och
denna ska ligga som underlag vid planering och prövning
av verksamheter.
Regionen har tagit fram en dagvattenstrategi som
innehåller information om;
• Lagstiftning och styrdokument
• Nuläge och förutsättningar
• Lokala dagvattenlösningar och öppen avledning
• Mål för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering
• Genomförande och uppföljning, bla ansvar
Det råder stora oklarheter och osäkerheter kring hur ansvarsfrågan kring dagvatten ska lösas. Många av dess
oklarheterna bottnar i bristande lagstöd, bland annat
kopplat till reglering av dagvattenhanteringen i fysisk
planering, men praktiskt handlar frågorna om ansvar för
drift och underhåll. Samtliga berörda i dagvattenfrågan
både internt på regionen och externt behöver engageras
för att dagvattenstrategin ska förverkligas.
För mer information om dagvatten hänvisas till ”Förslag
till dagvattenstrategi.”

8 | Region Gotland 2018-04-06

Region Gotland 2018-04-06 | 9

VA-utbyggnad
Det finns ett starkt tryck på bostadsbebyggelse och
samhällsutveckling på Gotland, och därmed även behov av utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen.
Det största trycket gäller byggnation av nya bostäder
och omvandling av fritidshus till permanentbostadshus
längs kusterna. Idag utgör försörjning av dricksvatten
och omhändertagande av spillvatten en begränsande
faktor för den exploatering som planeras på Gotland. Att
säkerställa dricksvattenförsörjning till nya och påbörjade
detaljplaner där VA-anslutning inte finns idag är prioriterat för att möjliggöra förverkligande av detaljplanerna.
Den spridda bostadsbebyggelsen, med cirka 45% av
befolkningen utanför tätorter innebär att behovet av utbyggnad enligt §6-områden kan uppstå spritt över ön.
Ur VA-synpunkt påverkar främst tre utvecklingsmönster:
• Förtätning och modernisering av äldre bebyggelse
• Ökat nyttjande/permanentning av fritidsbostäder
• Nya bebyggelseområden
Historiskt har anslutning till allmän vatten- och avloppsförsörjning varit i det närmsta frivilligt vilket inneburit att
utbyggda ledningar inte används optimalt och att det
tar lång tid från investering till dessa avgifter kommit in.
Det har även förekommit att utbyggnad skett på grund
av tryck från boende istället för i områden där behovet är
som störst med hänsyn till människors hälsa eller miljön.
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Relaterade dokument
Vision 2025 – Regionalt utvecklingsprogram för Gotland
Bygg Gotland: Översiktsplan för Gotlands kommun 2010–2025
Fördjupad översiktsplan Storsudret och Burgsvik 2025
Fördjupad översiktsplan Östergarnslandet 2025
Fördjupad översiktsplan Fårö 2025
Långsiktig plan för VA-utbyggnad 2014–2022
Revidering av VA-planens del A – Verksamhetsplan
Våtmarksutredningen (SGU 2017:01)
SkyTEM-undersökningar på Gotland (Rapporter och meddelanden 136)
PM VA Strategi, Teknikförvaltningen
Arbetsdokument Översikt VA-plan 2017–02
Plan för vattenskyddsarbetet 2017
Vattenplan för Gotlands kommun 2005
Utkast till dagvattenstrategi för Region Gotland

Förvaltningsplan 2016-2021 Södra Östersjöns vattendistrikt.
Vattenmyndigheten för Södra Östersjön.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Hemsida www.gotland.se/
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