Klart Vatten!

Nationella miljömål

Målet är att alla enskilda avloppsanläggningar på Gotland ska vara
kontrollerade och godkända. Satsningen är en del i arbetet med
att nå flera av Sveriges miljömål, bland annat Grundvatten av god
kvalitet. För att kunna genomföra denna satsning för grundvattnet
har Region Gotland utökat antalet miljöskyddsinspektörer. Innan
vi är i mål ska tusentals avlopp kartläggas, tillståndsprövas och
godkännas för att få användas. Klart Vatten finansieras genom de
avgifter som fastighetsägare betalar i samband med handläggningen och prövningen av tillståndet för enskilt avlopp.

Klart Vatten drivs i linje med åtta av de 16 nationella miljömål som
Sverige vill uppnå inom en generation.

Rent vatten och säkra sanitetsförhållanden är de viktigaste byggstenarna för folkhälsa, tillväxt, välfärd och hållbar utveckling. På
Gotland är det en förutsättning för att befolkningen ska kunna
öka, fler bostäder byggas, fler företag etablera sig och växa och så
klart för att människor, djur och natur ska må bra. Därför finns
satsningen Klart Vatten.

illustrationer: Tobias Flygar

Läs mer om dem på: www.miljomal.nu
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och Gotlands framtid.

Region Gotland deltog i Naturvårdverkets tillsynskampanj
Små avlopp – ingen skitsak, tillsammans med andra kommuner,
länsstyrelser, Sveriges geologiska undersökning (SGU),
Socialstyrelsen, Kunskapscentrum Små Avlopp och Avloppsguiden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Klart Vatten
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498–26 95 90
E-post: klartvatten@gotland.se
www.gotland.se
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Läs mer på: www.gotland.se/klartvatten

Klart Vatten
– livsviktigt för Gotland
Region Gotland driver satsningen Klart Vatten
som med grundvatten i fokus bidrar till att höja
kvaliteten på avloppen. Vårt mål är att alla dåliga,
små avlopp på ön ska åtgärdas och därmed förbättra både Gotlands dricksvatten och minska
övergödningen av Östersjön.

Målet är rent vatten
Vattenfrågan är viktig för alla som bor, verkar och besöker Gotland. Tillgången till både rent och tillräckligt med vatten är så
viktig att det skrivits in som målsättning i bland annat Gotlands
regionala utvecklingsprogram Vision 2025 och Miljöprogram för
Ekokommun Gotland. För att målen ska kunna bli verklighet,
är det viktigt att åtgärda alla utsläpp av dåligt renat avloppsvatten.
Orenat avloppsvatten är ett stort hot mot grundvatten av bra kvalitet.

Många små avlopp på Gotland
Ungefär 40 procent av fastigheterna på ön har enskilt avlopp.
Det är en bra bit över riksgenomsnittet. För övriga Sverige är
siffran närmare 20 procent. Rent dricksvatten är ingen självklarhet.
Många hushåll med egen brunn på Gotland har problem med
dåligt dricksvatten. I de flesta fallen handlar det om för höga
halter av bakterier – ett problem som ofta hänger ihop med att
avloppsvatten har förorenat dricksvattnet. Tillgången på rent
grundvatten minskar både på grund av klimatförändringar och
mänskliga faktorer. Den minskade tillgången är särskilt kännbar
under sommarmånaderna när behovet är som störst på ön.

Område
väljs

Så här jobbar vi
Avloppsvattnet – en del av kretsloppet
Allt vatten ingår i ett kretslopp. Därför måste vatten vi använt
och smutsat ned, renas innan det släpps ut. Gotlands tunna
jordlager och sprickfyllda berggrund gör att föroreningar lätt
kan nå vårt känsliga grundvatten. Ju lägre halter av bakterier,
rester av tvättmedel och mediciner avloppsvattnet innehåller
när det släpps ut, desto bättre kvalitet får det vatten vi dricker.
Orenat avloppsvatten tar med sig näringsämnen som kväve och
fosfor vilket bidrar till övergödningen av Östersjön.
Detta resulterar i algblomning och bottendöd, något som
påverkar alla – både nu och i framtiden.

Fastighetsägaren bär ansvaret
Miljölagstiftningen ställer krav på ägaren till en avloppsanläggning:
att avloppet ska finnas på lämplig plats, ha en tillräckligt hög
reningsgrad, inte förorena vattentäkter, skötas och underhållas på
rätt sätt. Avloppet ska också ha ett gällande tillstånd.
Är du osäker på vad som gäller för din avloppsanläggning?
Kontakta Klart Vatten
Telefon: 0498-26 95 90. E-post: klartvatten@gotland.se

Här kan du få mer kunskap om små avlopp:
http://husagare.avloppsguiden.se/
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