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Yttrande angaende ans6kan om tillstand att for kommunal 
vattenf6rs6rjning ur brunnar pa fastigheterna Risinge 4:4 
m.fl. bortleda brackt grundvatten, Morbylanga kommun 

Sveriges geologiska unders6kning (SGU) hat genom undetrattelse den 30 november 2019 fatt tillfalle 
att yttra sig tried anledning av Vattenmyndigheten S6dra Ostersj6ns yttrande i malet (aktbilaga 22). Med 
anledning av detta vill SGU framf6ra f61jande. 

SGU vidhaller vad myndigheten har framfort i tidigande yttrande (datetat den 23 augusd 2019). SGU 
delar vattenmyndighetens uppfattning ayseende paverkan pa grundvattenf6rekomstens kvantitadva 
status och m6jhgheten att meddela undantag enligt bestammelsetna i 4 kap. 11 och 12 
vattenforvaltningsforotdningen (2004:660) (VFF). 

For det fall att domstolen g6r bed6mningen att vetksamheten leder till en otiMten paverkan pa 
grundvattenf6rekomstens kemiska status vill SGU framhalla foljande. SGU anser, till skillnad fran 
vatterunyndigheten, att det inte kan uteslutas att bestammelsen om undantag enligt 4 kap. 11 ~ 1 VFF 
kan tillampas aven for kemisk status. Den aktuella bestammelsen kan enligt ordalydelsen tillampas f6t 
en verksamhet ellet atgard sour andtat en grundvattenf6rekomsts niva, den sager dock inte specifikt att 
det ska vara fraga om undantag ayseende kvantitativ status. 

I det nu aktuella fallet kommet ett eventuellt 6verskridande av den kemiska statusen f6r klorid vara en 
direkt f6ljd av en f6randring i grundvattenf6tekomstens niva, detta eftetsom det ans6kta uttaget av 
grundvatten kommer leda till intrangning av saltvatten. Den fraga sour da uppkommet at om det Hr 
m6jhgt att tillampa undantaget i 4 kap. 11 § VFF (jft- artikel 4.7 ramvattendirektivet) aven for kemisk 
status nar f6tsamringen Hr en f61jd av en nivasankning av grundvattenf6rekomsten. 

Bestammelsen i 4 kap. 11 § ar en del av den svenska implementeringen av artikel 4.7 i 
ramvattenditektivet (2000/60/EG). Av artikel 4.7 framgar bl.a. att medlemsstaterna inte gor sig 
skyldiga till 6vettradelse av direktivet om god grundvattenstatus irate uppnas eller fdrsamring inte 
f6rebyggs om detta at en fdljd av f6randringar i nivan hos grundvattenf6rekomsten. I den 
gemensamma vagledningen g0ande artikel 4.71  (vagledningen) kan st6d hamtas for hur bestammelsen 
om undantag ska hanteras. Av vagledningen, aysnitt 3.4.2, fratn& att f6tandringar av grundvatten 

' Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive and the Floods Directive, Guidance Document 
No. 3, Exemptions to het Environmental Objectives according to Article 4(7), New modifications to he physical 
characteristics of surface water bodies, alterations to the level of groundwater, or new sustainable human development 
activities. 
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ocksa kan orsaka fotsamting av grundvattnets kemiska status. SA kan vara fallet for intrang av saltvatten 
eller annat intrang p.g.a. vattenuttag vilket ledet till misslyckande for saval grundvattnets kvantitativa 
sour kemiska status. Vagledningen at tydlig med att attikel 4.7 inte medget nagot undantag om 
forsamring orsakad av utslapp av fororeningar fran punktkallor eller diffusa kallor driver net 
vattenforekomsten till otillfredsstallande kemisk status. Det framgar dock inte att det inte skulle vara 
mojligt att meddela undantag nar misslyckandet ayseende den kemiska statusen betor pa 
saltvattenintrangning som at en foljd av en nivafotandring. Det framgat dock inte hellet att sa at 
mojligt. 

SGU bedomer saledes att det inte kan uteslutas att det gar att meddela undantag for kemisk status nar 
overskridandet av den kemiska statusen at en direkt foljd av fotandringar i grundvattenforekomstens 
viva. SGU vill dock poangteta att rattslaget i detta ayseende at mycket oklart. 

Beslut i detta arende hat fattats av avdelningschefen Helena Kjellson 

I den slutliga handlaggningen av arendet hat aven juristen Sata Nordstrom deltagit. Statsgeologen Stina 
Adielsson hat varit fotedragande. 

Helena Kjellson 
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