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Förslag med anledning av utbyggnad av reningsverket i Klintehamn 

Från föreningen Klintetraktens framtid ser vi det som mycket positivt att reningsverket i Klintehamn 

förses med kväverening men tyvärr kvarstår ändå vår starka oro rörande reningsverkets fortsatta 

negativa påverkan på de inre vikarna i Klintehamn.  

De totala utsläppsvolymerna vid den långt in belägna utsläppspunkten i Klintehamn kommer att öka. 

Lokalt för oss i Klintehamn kommer det bland annat att ge 

- ökade mängder partiklar  

- ökad belastning fosfor 

- ökad belastning av det som reningsverket inte alls är byggt för att hantera, t.ex. läkemedelsrester 

och andra hormonstörande ämnen. 

Eftersom utbyggnaden av hamnen i Klintehamn enligt den nu avslutade upphandlingen därtill ska 

fortsätta genom förlängning av hamnytan åt sydväst (med hjälp av bergmaterial från muddringen) 

kommer utsläppen från reningsverket ännu mer än idag att stängas in i vikarna nära hamnen. Denna 

negativa effekt av de förestående utbyggnaderna av både reningsverket och hamnen anser vi inte 

har beaktats men nu måste hanteras på ett konstruktivt och ansvarsfullt sätt. 

Vårt förslag:  

Mot bakgrund av att regionen nu med VA-pengar avser att satsa 60 mnkr på enbart utbyggnaden av 

själva reningsverket anser vi att det är högst rimligt att Region Gotland även satsar 2-3 miljoner 

kronor på att flytta utsläppspunkten ett par km söderut genom att gräva ner avloppsledningen längs 

stranden och sedan leda ut den i havet. Då kommer de nordgående strömmarna att i stor utsträck-

ning kunna fånga upp och späda ut avloppsvattnet istället för att det som idag direkt hamnar i de 

grunda och redan övergödda vikarna vid Klintehamn.  
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