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Kontrollera att utgåvan är giltig. Makulera dokumentet efter användandet. 

1.0 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Anläggning Cementa AB 

Adress Box 102 

624 22 SLITE 

Telefon 0498-281000 

Organisationsnummer 556013-5864 

Verksamhetsansvarig PO Morken 

Kontaktperson Kerstin Nyberg 

E-post kontaktperson kerstin.nyberg@cementa.se   

MF nr. (verksamhetskod) 26.70,10.11, 63.90 och 90.180 

CFAR-nummer 10122026 

Fastighetsbeteckning Österby 1:229 

Kommun Gotlands kommun 

Län Gotlands län 

Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen 

 

 

mailto:kerstin.nyberg@cementa.se
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Kontrollera att utgåvan är giltig. Makulera dokumentet efter användandet. 

2.0 PLATSBESKRIVNING 

Cementa bryter kalksten i två kalkstenstäkter belägna inom fastigheten Österby 1:229, väster om 

tätorten Slite på nordöstra Gotland. Täkterna benämns File Hajdar-brottet respektive Västra brottet 

och ligger inom områden som utpekats som geologiska riksintressen för kalkstensbrytning. 

File Hajdar-brottet ligger cirka 5 km väster om Slite tätort. Brottet ligger i en del av ett delvis 

sammanhängande hällmarkskomplex med huvudsakligen hällmarkstallskog. I omgivningarna åt söder 

och väster finns flera Natura 2000-områden (Hejnum hällar, Kallgate, File Hajdar m.m.). Närmaste 

bostäder ligger cirka 1,5-2 km nordost om brottet. I figur 1 nedan är brottets utbredning illustrerat. 

Angiven gräns ”2021” motsvarar det tillståndsgivna brytningsområdet. 

Figur 1: Översiktbild File Hajdar-brottet. 
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Kontrollera att utgåvan är giltig. Makulera dokumentet efter användandet. 

Västra brottet ligger nära tätorten Slite och avgränsas i nuläget av Spillingsån i väster och ett 

skogbevuxet höjdområde. I norr går jordbrukslandskapet fram mot transportvägen ut mot File Hajdar. 

Riksväg 147 utgör Västra brottets östra gräns. Avståndet till närmaste bostäder nordost och sydost om 

täktområdet uppgår till några 100-tals meter. Bostäder finns även cirka 1 km åt väster/sydväst i 

Laxare. I figur 2 nedan är brottets utbredning illustrerat. Angiven gräns ”2021” motsvarar det 

tillståndsgivna brytningsområdet. I bildens över västra hörn syns transportvägen som löper mellan 

Västra brottet och File Hajdar-brottet. 

Figur 2: Översiktbild Västra brottet. 
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Kontrollera att utgåvan är giltig. Makulera dokumentet efter användandet. 

3.0 VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Den verksamhet som bedrivs kan sammanfattas i nedanstående punkter: 

• Avbaning (lösa jordlager som överlagrar kalkstensberget tas bort) 

• Borrning (borrning av lodräta hål med diametern 105-110 mm ned till aktuell pallhöjd) 

• Sprängning (sprängning med ett sprängämne av emulsionstyp) 

• Lastning (lastning av utsprängd kalksten med hjullastare till truckar) 

• Intern transport (med truckar från sprängplatserna till krossningsanläggningen i Västra brottet) 

• Krossning (stenen tippas ned i en matarficka som för materialet till en hammarkross) 

• Bandtransport (transport av krossat material på transportband från krossanläggningen till ett 

homogenieringslager) 

 

4.0 GÄLLANDE TILLSTÅND OCH VILLKOR 

Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt lämnade tillstånd för verksamheten den 1 oktober 2010. Tillståndet 

gäller under en tid om 10 år från den 1 november 2011 eller från den dag då anmälan om 

ianspråktagande av tillståndet gjorts till tillsynsmyndigheten. 

Tillståndet omfattar: 

1. Fortsatt täktverksamhet inom fastigheten Othem Österby 1:229 innebärande brytning av kalk- och 

märgelsten intill ett djup av -26 m i Västra brottet respektive +20 m i File Hajdar-brottet, samt att 

anlägga och driva därmed sammanhängande anordningar (detta gäller för det i domstolsbilaga 1 

och 2 markerade verksamhetsområdet vilket motsvaras av linjerna för 2021 markerade i figur 1 

och 2 i avsnitt 2). 

2a) Att genom bortledning av uppkommande yt- och grundvatten avsänka grundvattennivån inom 

täktområdet till lägst -49,7 m i Västra brottet respektive lägst +18 m i File Hajdar-brottet. 

2b) Att upphöra med pumpning av yt- och grundvatten från befintlig pumpstation A i Västra brottet, till 

dess vattennivån stigit till en nivå ej överstigande botten på pall 1 och därefter bibehålla denna 

nivå genom att pumpa eller med självfall avleda vattnet från den västra delen av Västra brottet till 

befintlig pumpstation B i den östra delen av Västra brottet. 
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Kontrollera att utgåvan är giltig. Makulera dokumentet efter användandet. 

2c) Att släppa ut bortlett yt- och grundvatten från Västra brottet i utsläppspunkt i Östersjön och från 

File Hajdar-brottet i utsläppspunkt i Anerån. 

2d) Att inom fastigheten omleda, kulvertera eller via ledning överleda den samlade vattenföringen i 

Spillingsån nedströms Spillingsmagasinet och att släppa ut vattnet i befintligt mynningsområde i 

Bogeviken. 

2e) Att i övrigt få utföra de anläggningar och anordningar för överledning och bortledning av vatten 

som erfordras för verksamhetens bedrivande. 

För tillståndet är föreskrivet 11 villkor med lydelser enligt avsnitt 5.2 nedan. 

5.0 KONTROLL AV EFTERLEVNAD 

5.1 Tillståndsfrågan 

Kontroll av att täktverksamheten bedrivs inom tillståndsgivna områden och till tillståndsgivna 

brytningsdjup sker genom att upprättade brytplaner följs vilka baseras på inmätningar i rikets 

höjdsystem RH00. 

Kontroll av avsänkta grundvattennivåer i täkterna sker genom inmätning av pumparnas placeringar i 

höjd. I praktiken blir denna kontroll bara aktuell om pumplägena skulle förändras.  

5.2 Villkor 

I det följande beskrivs de villkor som gäller för verksamheten och hur kontrollen av dessa skall ske. 

Villkor 1 

Lydelse Om inte annat framgår av denna dom ska verksamheten, inklusive 
åtgärder för att begränsa störningarna för omgivningen, bedrivas i 
huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget angivit i 
ansökningshandlingarna eller i övrigt åtagit sig i målet. 

Kontroll Kontrollen sker genom egenkontroll (okulär kontroll) som är beskriven i 
avsnitt 8. 

Dokumentation Noteringar från egenkontroll. 
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Kontrollera att utgåvan är giltig. Makulera dokumentet efter användandet. 

 

Villkor 2 

Lydelse Bolaget ska skriftligen till tillsynsmyndigheten anmäla när detta tillstånd 
tas i anspråk. 

Kontroll - 

Dokumentation Anmälan. 

 

Villkor 3 

Lydelse Gräns för verksamhetsområde och fixpunkter ska vara tydligt utmärkta i 
terrängen under hela verksamhetstiden. Skadad gränsmarkering ska 
ersättas med ny. 

Kontroll Kontrollen sker genom egenkontroll (okulär kontroll) som är beskriven i 
avsnitt 8. 

Dokumentation Noteringar från egenkontroll. 

 

Villkor 4 

Lydelse Buller från täktverksamheten ska begränsas så att den ekvivalenta 
ljudnivån utomhus vid bostäder inte överskrider 50 dB(A) dagtid (07-18), 
45 dB(A) kvällstid (18-22) och 40 dB(A) nattetid (22-07). Den 
momentana ljudnivån på grund av verksamheten får nattetid utomhus 
vid bostäder uppgå till högst 55 dB(A). 

Kontroll Bullermätning utförs av oberoende akustikkonsult vart 3:e år samt vid de 
fall större förändringar i verksamheten sker.  

Vid mätning skall Naturvårdsverkets aktuella riktlinjer för mätning av 
industribuller följas så långt det är möjligt. 

Dokumentation Rapport från bullermätningar. 

 

Villkor 5 

Lydelse All sprängning ska föregås av en tydlig förvarningssignal, tydligt hörbar 
inom minst 500 meter från verksamhetsgränsen. 

Sprängning ska vidare, utöver vad som gäller enligt det nedan angivna 
särskilda villkoret, utföras så att vibrationer vid bebyggelse begränsas. 

Bolaget ska vidta åtgärder för att förhindra att stenkastning vid 
sprängning förekommer ut från verksamhetsområdet. 

Verksamheten – inbegripet transporter – ska bedrivas på sådant sätt att 
olägenheter på grund av damning eller nedsmutsning begränsas.  

Kontroll Kontrollen sker genom egenkontroll (okulär kontroll) som är beskriven i 
avsnitt 8. 

Risk för damning från transportvägar kontrolleras dagligen för att 
fastställa behovet av bevattning.  

Dokumentation Noteringar från egenkontroll. 
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Kontrollera att utgåvan är giltig. Makulera dokumentet efter användandet. 

Villkor 6 

Lydelse Vibrationshastigheten till följd av sprängning får inte överskrida 4 mm/s 
uttryckt som högsta svängningshastighet i vertikal led vid mer än 10 
procent av mättillfällena per år, som toppvärde i sockel på bottenvåning i 
närbelägen bebyggelse. 

Mätning skall följa svensk standard, för närvarande SS 460 4866. 

Kontroll Mätning av vibrationer skall utföras vid näraliggande bostäder vid varje 
sprängning. För närvarande sker sådan mätning på: 

Othem 1:20 (File Hajdar-brottet) 

Flädern 9 (Västra brottet) 

Boge Klints 1:47 (Västra brottet) 

Mätning på andra fastigheter skall ske i samband med klagomål 
avseende vibrationer. 

Dokumentation Resultat från vibrationsmätningar sammanställs och hålls tillgängliga för 
tillsynsmyndigheten. En sammanställning av samtliga utförda 
vibrationsmätningar redovisas i den årliga miljörapporten. 

 

Villkor 7 

Lydelse Kemiska produkter, t.ex. petroleumprodukter, ska förvaras i tankar 
innanför invallning eller i tråg som rymmer hela oljemängden. 

Tankning av fordon eller cisterner ska där så är möjligt utföras över 
hårdgjord, tät yta där spill kan saneras. Utrustning för sanering av 
oljespill eller annat läckage ska finnas lätt tillgängligt. 

Kontroll Kontrollen sker genom egenkontroll (okulär kontroll) som är beskriven i 
avsnitt 8. 

Dokumentation Noteringar från egenkontroll. 

 

Villkor 8 

Lydelse Vatten som bortleds från täktverksamheten ska mätas med avseende på 
bortledd kvantitet och redovisas på sätt som framgår av vid var tidpunkt 
gällande kontrollprogram för verksamheten. 

Kontroll Mätning av bortledd vattenvolym (flöde) skall ske vid nuvarande 
pumpstation i File Hajdar samt i pumpstation C i östra brottet. 
Flödesregistrering skall ske kontinuerligt och avläsning av bortledd 
vattenvolym skall ske månadsvis. 

Funktionskontroll av flödesmätare skall ske en gång per månad. 

Dokumentation Aktuella volymer bortlett vatten sammanställs månadsvis och redovisas i 
den årliga miljörapporten. 
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Kontrollera att utgåvan är giltig. Makulera dokumentet efter användandet. 

 

Villkor 9 

Omfattar Provisoriskt tillhandahållande av vatten m.m. 

Kontroll - 

Dokumentation - 

 

Villkor 10 

Omfattar Täktområdet skall efterbehandlas i enighet med de intentioner som 
redovisats i landskapsplanen i ansökan. Slutlig efterbehandling ska 
bestämmas i samråd med tillsynsmyndigheten. 

Kontroll - 

Dokumentation Landskapsplan, detaljerad efterbehandlingsplan. 

 

Villkor 11 

Omfattar Ett förslag till kontrollprogram skall inlämnas till tillsynsmyndigheten 
senast sex månader efter tillståndet tagits i anspråk.  

Kontroll - 

Dokumentation - 

 

Uppskjutna frågor 

Lydelse Bolaget ska genomföra kompletterande utredningar av Aneråns 
avrinningsområde och Bogeviken där totalkvävehalter, turbiditet och 
suspenderat material mäts vid månatliga provtagningar. Vid 
provtagningarna bör samma provpunkter användas som vid mätningen 
2009, d.v.s. i ett dike från File Hajdar, strax nedströms Anerån och strax 
uppströms mynningen i Bogeviken, med tillägg för en provpunkt strax 
uppströms inloppet av diket från File Hajdar. Inom ramen för denna 
utredning ska bolaget även genomföra elfiske i Anerån. 

Redovisningen av utredningen med tillhörande förslag på åtgärder, ska 
ges in till miljödomstolen inom två år från den 1 november 2011 eller den 
dag då anmälan om ianspråktagande av tillståndet gjorts till 
tillsynsmyndigheten. 

Kontroll Kontrollen skall ske genom vattenprovtagning (stickprov) 8 – 12 ggr per 
år (vid tydliga flöden i vattendragen) vid tre provtagningslokaler enligt 
följande: 

• FH1 (diket efter pumputloppet vid File Hajdar) 

• Truckväg (Anerån strax nedströms truckvägen) 

• Aner (Anerån strax uppströms mynningen i Bogeviken) 

Proverna skall analyseras på ackrediterat laboratorium med avseende 
på totalkväve (tot-N), nitratkväve (NO3-N), ammoniumkväve (NH4-N), 
och suspenderat material.  

Planering och genomförande av elfiske föreslås ske i samråd med 
tillsynsmyndigheten. 
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Kontrollera att utgåvan är giltig. Makulera dokumentet efter användandet. 

Dokumentation Resultatet från undersökningarna enligt ovan sammanställs i en 
resultatrapport. 

 

6.0 GRUNDVATTENKONTROLL 

Mätning av grundvattennivåer skall ske kontinuerligt med nivågivare och datalogger i fyra borrhål runt 

File Hajdar-brottet och i två borrhål väster om Västra brottet. De aktuella borrhålen anges i 

nedanstående tabell och redovisas lägesmässigt i bilaga 1 och 2. 

Borrhål Läge, borrdjup Kommentar 

BH 43 NO om File Hajdar-brottet, 
borrdjup +3,36. 

Befintligt borrhål 

BH 86 SV om File Hajdar-brottet, 
borrdjup -10,8. 

Befintligt borrhål 

BH 98 NNO om File Hajdar-brottet, 
borrdjup -8,15. 

Befintligt borrhål 

BH 1104 S om File Hajdar-brottet, 
planerat borrdjup -20. 

Nytt borrhål 

BH 1105 V om Västra brottet, planerat 
borrdjup -30. 

Nytt borrhål 

BH 1106 SV om Västra brottet, 
planerat borrdjup -30. 

Nytt borrhål 

Resultaten från nivåmätningarna sammanställs årligen och delges tillsynsmyndigheten. 

I bilaga 1 visas även lägen för borrhål för framtida tester i brottet på File Hajdar. Denna kontroll 

omfattas ej av detta kontrollprogram. 

Provtagning och analys av grundvatten i täkternas närhet skall utföras i en kontrollbrunn (BH 80) 

mellan File Hajdar brottet och kommunens vattentäkt samt i en enskild dricksvattenbrunn i Laxare 

(Boge Laxare 1:49) väster om Västra brottet. Provtagning skall ske 2 gånger per år och analyserna 

skall omfatta parametrar enligt tabellen nedan. Analyserna skall utföras av ackrediterat laboratorium. 

Analysparametrar grundvattenkontroll 

pH Konduktivitet Alkalinitet 

Turbiditet COD(Mn) Ca 

Mg Na K 

Fe Mn Al 

Cu Ammonium Nitrat 

Nitrit Fosfat Fluorid 

Klorid Sulfat  
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Kontrollera att utgåvan är giltig. Makulera dokumentet efter användandet. 

7.0 ÖVRIG VATTENKONTROLL 

Provtagning och analys på det vatten som avleds från pumpstationen i File Hajdar-brottet (FH) och 

från pumpstationen C i Västra brottet skall ske 2 ggr per år. Analyser skall utföras av ackrediterat 

laboratorium och omfatta följande parametrar: 

Parameter Provplats Parameter Provplats 

Suspenderat mtrl. FH Cu C 

Klorid FH, C Cr C 

Totalkväve  FH, C V C 

Nitrat FH, C Ni C 

Ammonium FH, C Pb C 

Alkalinitet C Cd C 

Totalfosfor C Tl C 

TOC C Zn C 

Oljeindex C Hg C 

 

8.0 KONTROLL AV DEPONIER 

Denna kontroll har ingen direkt koppling till den tillståndsgivna verksamheten som detta 

kontrollprogram omfattar. Kontrollen redovisas här endast i syfte att hålla kontrollfrågorna samlade. 

Kontrollen omfattar grundvattennivåmätning och vattenprovtagning i 3 kontrollbrunnar (BH 1107, BH 

1108 och BH 1109) söder om (uppströms) deponierna samt provtagning på avrinnande vatten 

nedströms desamma. I bilaga 3 visas ungefärliga lägen för etablering av 3 kontrollbrunnar. I ett 

inledande skede sker nivåmätning i brunnarna vid fyra tillfällen med cirka 1 månads mellanrum. 

Därefter sker utvärdering av erhållna gradienter för beslut om fortsatt nivåmätning samt frekvens.  

Provtagning och analys på vatten uppströms deponierna skall utföras i BH 1107, BH 1108 och BH 

1109 med en frekvens på 2 ggr per år i ett inledande skede. Efter utvärdering av resultat kan 

provtagningsfrekvensen komma att glesas ut.  

Provtagning och analys på vatten nedströms deponierna skall utföras i två provtagningspunkter (D1 

och D2) markerade i bilaga 3. Provtagningsfrekvensen skall vara 2 ggr per år.  

Analyserna skall i ett inledande skede omfatta parametrar enligt tabellen nedan. Valet av parametrar 

ses över efter 2 provtagningsomgångar. Analyserna skall utföras av ackrediterat laboratorium. 

Analysparametrar deponier 

pH Konduktivitet Färgtal 
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Alkalinitet Turbiditet Klorid 

Sulfat TOC Ammonium 

Nitrit Nitrat Fosfat 

Totalfosfor As Cd 

Co Cr Cu 

Mo Ni Pb 

Zn V Fenolindex 

 

9.0 EGENKONTROLL 

Egenkontroll (främst okulär kontroll) skall ske 2 gånger per år. Kontrollen ska ske genom syn och 

genomgång av följande: 

• Planerade och genomförda förändringar i verksamheten som kan ha betydelse för människor 

hälsa eller miljön. 

• Genomgång och vid behov uppdatering av tidigare utförda riskbedömningar av verksamheten ur 

hälso- och miljösynpunkt. 

• Okulär kontroll av gränsmarkeringar och fixpunkter. 

• Okulär kontroll av allmän ordning inom verksamhetsområdet samt eventuella damnings- och 

nedsmutsningsproblem. 

• Okulär kontroll av platser för drivmedelsförvaring och tankning av fordon samt andra 

förvaringsplatser för kemiska produkter. 

• Okulär kontroll av att saneringsutrustning i händelse av oljespill etc. finns lätt tillgängligt. 

• Behov av besiktning (återkommande kontroller) av cisterner för brandfarliga varor enligt SÄIFS 

1997:9 och NFS 2003:24. 

Resultaten från egenkontrollen sammanställs i protokoll eller motsvarande. 
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10.0 RAPPORTERING 

10.1 Allmänt 

Årsvis rapportering till tillsynsmyndigheten sker genom inlämnande av årlig miljörapport. 

Miljörapporten skall omfatta kontrollresultat, kommentarer kring villkorsuppfyllelse m.m. 

10.2 Driftstörningar och överskridanden 

Driftstörningar, incidenter, olyckor och liknande händelser som kan leda till olägenhet för människor 

eller omgivande miljö skall omgående rapporteras till tillsynsmyndigheten. Beroende på vad som 

inträffat och hur akut situationen är kan antingen muntlig rapportering ske via telefon eller skriftlig via 

e-brev/brev. 

 

 

 
 



 

Cementa AB 
Skolgatan 6, Box 102 
624 22 Slite 
 
 

Telefon  0498-28 10 00 
Telefax  0498-28 13 90 
www.cementa.se 
info@cementa.se 

Organisationsnr 556013-5864 
 
 

 

 

Länsstyrelsen Gotlands län 
Visborgsallén 4 
621 85 Visby 

2015-09-11 
Diarienummer: 535-1940-2015 

Redovisning av utökad grund- och 
ytvattenprovtagning 
 
I följande svar på Länsstyrelsens föreläggande daterat 2015-06-17 adresserar Cementa punktvis de 
efterfrågade kompletteringarna av egenkontrollprogrammet i den ordning de ställs i föreläggandet. 
 
 

1.  

”Grundvattennivåer ska provtas vid åtminstone tre grundvattenrör i området mellan File Hajdar och 
kommunens uttagsbrunnar vid Dyhagen. I grundvattenrören ska grundvattennivåerna mätas 
åtminstone två gånger i månaden.”  
 
Mellan File Hajdar och de kommunala uttagsbrunnarna i Dyhagen så nivåmäts i dagsläget redan 
BH1104 med kontinuerlig loggning samt BH80 manuellt. För att täcka ytan på bästa sätt så kommer 
BH85 att återetableras (igensatt; kräver borrning likvärdig med nyetablering) och läggs till i 
nuvarande program för nivåmätning. Nivåmätning kommer att ske en gång varannan vecka.  
 
                   Tabell 1. Sammanställning av mätpunkter enligt punkt 1. 

Grundvattenrör Markyta ca (m.ö.h.) Borrdjup ca (m) 

BH1104 43 63 

BH80 34 41 

BH85 (ej etablerat) 42 63 

 
 

2.  

”Grundvattennivåer och grundvattenkemi ska provtas vid åtminstone tre enskilda brunnar i närheten.”  
 
Efter förtydligande från Länsstyrelsen så avgränsas formuleringen att gälla området kring Boge 
Laxare. Cementa provtar sedan tidigare Boge Laxare 1:49 för grundvattenkemi och kommer i 
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enlighet med föreläggandet att lägga till mätning av grundvattennivå i densamma. Vidare så kommer 
ytterligare två fastigheter i en sydlig riktning ifrån Boge Laxare 1:49 att mätas och provtas i enlighet 
med föreläggandet. Nivåmätning kommer att ske en gång varannan vecka. Provtagning av 
grundvattenkemi i de enskilda brunnarna kommer att ske en gång per år sammanfallande med 
datum för första provtagningstillfället.  
                
                   Tabell 2. Sammanställning av mätpunkter enligt punkt 2. 

Fastighet Markyta ca (m.ö.h.) Borrdjup ca (m) 

Boge Laxare 1:49  11,5 39 

Boge Laxare 1:52 11 33 

Boge Laxare 1:51 9 30 

 
 

3.  

”Grundvattennivåer ska provtas minst två gånger per månad i ett grundvattenrör norr om Västra 
brottet och i ett grundvattenrör nordväst om File Hajdar.”  
 
Vad gäller denna del av Länsstyrelsens föreläggande så föreslår Cementa två stycken förändringar: 
 

 Nyetablering av grundvattenrör norr om Västra brottet är problematiskt då Cementa inte äger 
någon mark i detta område, samt att avståndet mellan täkten och markgränsen endast är ett fåtal 
meter och upptas i huvudsak av en transportväg, den så kallade truckvägen. Cementa har dock 
kunnat lokalisera en privat brunn på fastigheten Othem Spillings 1:36, ca 450 norr om Västra 
brottet, och föreslår nivåmätning i denna. Brunnen används för ett kontinuerligt uttag till ett antal 
hästar, men fastigheten har i övrigt kommunalt vatten. Brunnen är ca 25 meter djup och mätning 
av grundvattennivå är genomförbart. Nivåmätning kommer att ske en gång varannan vecka. Som 
en kommentar till ovanstående vill Cementa poängtera att grundvattennivån i närområdet norr 
om Västra brottet med all säkerhet är påverkad av täktverksamheten, men att denna påverkan är 
historisk i den bemärkelsen att en avsänkning skedde vid brytning i nordlig riktning. Sedan 
brytning av den norra väggen avslutades 1983, varefter dess bredd och djup inte förändrats, är 
således den tidigare avsänkningen stabiliserad. Grundvattennivån är således avsänkt i området 
men differensen mellan denna nivå och opåverkad nivå är konstant och påverkas inte av 
nuvarande verksamhet då den expanderar i västlig riktning samt att grundvattenströmningen går 
i nordväst-sydostlig riktning.  
 

 Då det inom ett stort område (både inom och utanför potentiellt avsänkningsområde) nordväst 
om File Hajdar inte finns några fastigheter, uttagsbrunnar, övrig grundvattenanvändning eller 
skyddad natur så föreslår Cementa att ytterligare satsningar på att stärka kontrollprogrammet 
istället bör fokusera på övriga punkter i Länsstyrelsens föreläggande, främst vad gäller området 
mellan File Hajdar och de kommunala uttagsbrunnarna. I samband med kommande täktansökan 
kommer dock mätning av grundvattennivå i området nordväst om File Hajdar att ske, då detta 
skulle innebära en expansion av det potentiella avsänkningsområdet och en påverkan på 
befintlig grundvattenanvändning är möjlig. Då utformningen och omfattningen av täktansökan inte 
är klarlagd så är inte heller nyetablering av grundvattenrör i förberedande syfte i detta skede 
meningsfullt då lokaliseringen av denna/dessa måste relatera till och spegla det planerade 
täktområdets utformning för att vara av betydelse. Om Länsstyrelsen ändå anser att ett 
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grundvattenrör nordväst om File Hajdar är erforderligt så föreslår Cementa att detta sker på 
bolagets egen mark enligt markering i bilaga 1, figur 1 (BH1111).  
 

                   Tabell 3. Sammanställning av mätpunkter enligt punkt 3. 

 
 
 
 
 

4.  

”Grundvattennivåer ska provtas minst två gånger per månad i ett grundvattenrör i närområdet men 
utanför potentiellt avsänkningsområde.” 
 
Då Cementa med kontinuerlig loggning mäter grundvattennivå i BH98 som uppvisar minimal, om 
någon, påverkan så föreslås denna mätpunkt att gälla som efterfrågad referenspunkt. Kontinuerlig 
loggning är fördelaktigt då sammanhängande tidsserier ger en mer realistisk bild av 
grundvattenförhållandena. I detta fall rapporteras hela mätserier istället för punktvärden en gång 
varannan vecka.  
 
                   Tabell 4. Mätpunkt enligt punkt 4. 

Grundvattenrör Markyta ca (m.ö.h.) Borrdjup ca (m) 

BH98 31,5 39,5 

 
 

5.  

”Bolaget ska provta ytvatten vid punkt FH och vid punkt Bron. Provtagningen skall göras 6 ggr/år och 
analys av suspenderat material, totalkväve, ammoniumkväve ska utföras av ackrediterat 
laboratorium. Provtagningen skall fortgå minst 2 år efter att åtgärder vidtagits.”  
 
Punkt FH provtas tillsammans med 3 andra punkter redan i dagsläget 6 ggr/år för analys av bland 
annat de efterfrågade analyserna suspenderat material, totalkväve och ammoniumkväve. För att 
möta Länsstyrelsens krav kommer punkt Bron således att införlivas i nuvarande program för 
provtagning.  
 
 

6.  

”En redogörelse för hur ofta, vad och var Region Gotland mäter grundvattenkemi och 
grundvattennivåer. Samt på vilket sätt bolaget kan använda sig av Regionens mätningar.” 
 
Vad gäller grundvattennivåer så mäter Region Gotland i uttagsbrunnarna vid Dyhagen en gång i 
månaden. Grundvattenkemi på råvatten provtas 2 ggr per år i form av samlingsprov. Utöver detta tas 
även bakteriologiska samlingsprov 4 ggr per år i uttagsbrunnarna. Vidare så utför Region Gotland 
provtagning vid vattenverket (tio stycken bakteriologiska och tre stycken kemiska) och på 
ledningsnätet (fem stycken bakteriologiska, 4 stycken kemiska och ett utvidgat prov för t.ex. 
bekämpningsmedel).  

Fastighet Markyta ca (m.ö.h.) Borrdjup ca (m) 

Othem Spillings 1:36 7 25 

BH1111 (ej etablerat) 52 63 
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Cementa kan i framtida täktansökningar använda sig av regionens mätningar av grundvattennivåer, 
såsom gjordes vid föregående täktansökan 2009, för att bygga vidare på den grundvattenmodell som 
bolaget tagit fram i samarbete med Golder Associates AB.  
 
 

Uppstart av utökad grund- och ytvattenprovtagning 
 
Med den korta tiden mellan inlämnande av redovisning och uppstarten av den utökade kontrollen i 
åtanke så kommer första mätningen av grundvattennivå samt provtagningen av grundvattenkemi att 
ske i snarast möjliga samband med Länsstyrelsens godkännande. Då Länsstyrelsens föreläggande 
innefattar borrningsarbeten som Cementa inte kan utföra med egen utrustning och personal så 
kommer datum för uppstarten av den utökade provtagningen i viss mån att vara beroende av en 
tredje part efter det att redovisningen är godkänd. Cementa uppskattar en tidsperiod av cirka tre 
veckor från det att Länsstyrelsen godkänner redovisningen till dess att en nyetablering av 
grundvattenrör är färdigställd och nivåmätning kan ske.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cementa AB Slitefabriken 
Jon Hallgren 
Miljöingenjör  
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Bilaga 1.  
 

 
 

 

Figur 1. Karta med markerade mätpunkter i området kring File Hajdar. 
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Figur 2. Karta med markerade mätpunkter i området kring Västra brottet. 

 


