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Ang.anmalan enl.9 kap. miljobalken om miljofarligverksamhet —
djupborrning inom fastigheten Bontofta 15:17, Tomelilla kommun 

Sveriges geologiska undersokning (SGU) har den 27 februari 2019 tagit emot ovanstaende drende. 
Ystad-Osterlenregionens miljoforbund har gett SGU tillfdlle att inkomma med synpunkter gdllande 
kompletterande handlingar i drendet. Med anledning av detta vill SGU framfora foljande. 
Kontroll/paverkan av grundvatten 

Avseende riskbedomning for omkringliggande (dricks)vattenbrunnar tolkar SGU att den av bolaget 
bedomda paverkan pa 10 m ayser paverkan under bon-ning (slamning, tryckfordndringar etc.). Da 
metoden for Urnborming anvdnder aysevdrt ldgre tryck do konventionell brunnsborrning med 
tryckluftsdriven borrhammare bedoms paverkan pa ndrbeldgna brunnar pa grund av borrningen sour 
liten. Det finns dock en risk for att kdrnborrningarna kan oppna upp for vattenforing mellan 
spricksystem i bergmassan ldngs sjdlva borrhalet under den tid borrhalet dr oppet. Bolaget kommer 
att aterfylla halen kort efter fdrdigstdlld borrning, vilket medfor att den paverkan sour kan 
uppkomma genom borrhalet dr begrdnsad over tid. I ansokan framgar oven att bolaget erbjuder 
provtagning bade fore och efter ayslutad kdrnborrning, vilket SGU anser vara positivt. SGU anser 
att erbjudandet om provtagning av befintliga dricksvattenbrunnar bor genomforas tidigt, och det 
genom detta kan medfor att punkten flyttas efter att vattenprovet tagits. Med delta i beaktande anser 
SGU att fastighetsdgare med vattenbrunnar beldgna inom 100 m fran nu angivna borrpunkter bor 
erbjudas mojlighet till analys bade fore och efter genomford borrning. Bolaget bor riven beakta 
mojligheterna att utfora ett vattenprov i kdrnborrhalet sour referens. 

Provtagning 

SGU anser att de parametrar som foreslagits bor kompletteras med provtagning av arsenik, nickel 
och kadmium da det i Livsmedelsverkets foreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) finns 
grdnsvdrden for otjdnligt dricksvatten for dessa dmnen (Bilaga 2 Avsnitt A). Som vi har framfort 
ovan bedoms dock paverkan pa ndrbeldgna vattenbrunnar pa grund av kdrnborrningen vara liten. 
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Aterfyllnad av borrhal 

SGU anser att beskrivningen av aterfyllnaden dr rimlig. SGU anser att borrhal ska aterfyllas fran 
botten och uppat for att uppna en fullstandig aterfyllning. 

Certifiering 

SGU anser att brunnsborrning generellt bor utforas av certifierade brunnsborrare da de genom 
certifieringsutbildningen har en erfarenhet och en kunskap for att kunden ska fa en 
fackmannamassigt utford brunn. Dock utfors inte kdmborrning med samma typ av utrustning som 
konventionell brunnsborrning aven om resultatet (borrhalet) blir i princip det samma. De foretag 
som utfor karnborrning dr ofta inriktade mot specialborrningar och har i allmanhet en hog grad av 
erfarenhet och kunskap om borrning och geologiska forutsdttningar. Denna del av borrbranschen dr 
inte i lika hog grad certifierad som konventionella brunnsborrare da krav pa detta inte stalls av 
marknaden. Detta medfor att det kan vara som bolaget anger svart att garantera att 
borrentreprenoren dr certifierad. 

Beslut i arendet har fattats av avdelningschefen Kaj Lax. 
I den slutliga handlaggningen av drendet har aven enhetschefen Jakob Leven och den 
tillforordnande enhetschefen Mattias Gustafsson deltagit. Utredaren Peter Akerhammar har varit 
foredragande. 
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