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Sammanfattning 

Tillgången på rent vatten för vattenförsörjning är en av våra allra viktigaste naturresurser, vilket har 

uppmärksammats mycket på senare år. Det är av stor betydelse för Kristianstads kommun och för 

kommuninvånarna, att det grundvatten, som används för dricksvattenförsörjning inte behöver 

genomgå alltför omfattande kemiska behandlingar för att bli brukbart. Kommunen vill nu säkerställa 

den kommunala dricksvattentäkten i Åhus genom att inrätta ett vattenskyddsområde med stöd av 7 

kap miljöbalken. Att inrätta ett modernt och relevant vattenskyddsområde är även en viktig åtgärd 

för att kunna uppfylla ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) samt dotterdirektivet om skydd för 

grundvatten (2006/118/EG). Skydd av vatten kopplas direkt till svensk lagstiftning genom 

förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (2004:660), vilken är en del av införandet 

av ramdirektivet för vatten i svensk rätt. 

Vattentäkten i Åhus består idag av tre stycken brunnar, cirka 250 meter djupa. Alla tre brunnar är 

nedförda i den sedimentära berggrunden bestående av kalksten och sandsten, bland annat 

glaukonitsandsten. Råvattnet är av god kvalitet och genomgår endast sandfiltrering för att avskilja 

järn samt desinficering med UV-ljus. Varken nitrat eller bekämpningsmedel har påvisats i någon av de 

tre befintliga brunnarna. Vattentäkten förser större delen av Åhus samhälle samt stora delar av 

Yngsjö och Furuboda. Antalet anslutna fastigheter är cirka 6000 i nuläget. Den genomsnittliga 

vattenförbrukningen är cirka 3 100 m3 per dygn men under sommaren förekommer förbrukning på 

nästan det dubbla. Vattendomen från 2018 ger Kristianstads kommun tillstånd att ta ut maximalt 

1 642 500 m3 per år. För kommunen är det av mycket stort värde att kunna behålla vattentäkten då 

det är en allmän vattentäkt som försörjer ett stort antal människor.   

Eftersom de tre uttagsbrunnarna är djupa och går ner i glaukonitsandstenen som överlagras av 

mäktiga kalklager är uttagsbrunnarna relativt väl skyddade från ytliga föroreningar. Det kan dock 

förekomma sprickor i kalkstenen som kan möjliggöra en snabb transport ner till de kommunala 

uttagen. Kristianstads kommuns bedömning är därför att det främst är risker som kan innebära ett 

utsläpp direkt till kalk- och sandstenen som bör regleras i skyddsföreskrifterna. En större väg, 

Täppetleden, går genom det föreslagna vattenskyddsområdet vilket kan innebära risker för 

förorening vid till exempel olyckor. Det pågår exploatering inom området, bland annat för bostäder.  

För att ytterligare komplettera de här föreslagna skyddsföreskrifterna behövs även åtgärder i form av 

information till de boende och verksamma i området, tydliggörande av områdets utbredning med 

skyltar och en beredskapsplan för vattenverket.  
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1. Inledning  
Vatten är källan till allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Tillgången på rent vatten för 

dricksvattenförsörjningen är en förutsättning för att bibehålla ett hälsosamt dricksvatten samt viktiga 

samhällsfunktioner. Vattenförsörjningen i Kristianstads kommun baseras på grundvatten och det är 

av största vikt att grundvattnets kvalitet och kvantitet inte försämras. De miljöproblem som kan hota 

vattenresurserna är många och kan vara allt från utsläpp från bland annat transporter till spill av oljor 

och andra föroreningar i samband med olyckor. Klimatförändringar kommer att påverka stora delar 

av vårt samhälle i framtiden och detta medför osäkerheter vad gäller grundvatten och föroreningar. 

Därför måste skyddet av vattenresurser även ta hänsyn till möjliga framtida föroreningar. Inrättandet 

av vattenskyddsområden är ett av verktygen för att garantera en hög kvalitet på dricksvattnet, både 

nu och i framtiden. Med dagens kunskaper och lagar är det möjligt att genom vattenskyddsområden 

sträva efter att bibehålla god kvalitet på grundvattnet ur ett flergenerationsperspektiv. Länsstyrelsen 

eller kommunen kan fastställa vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter för 

dricksvattentäkter enligt 7 kapitlet 21-22§ i miljöbalken.  

För närvarande saknar dricksvattentäkten i Åhus vattenskyddsområde. Kommunen vill nu därför 

säkerställa den kommunala dricksvattenförsörjningen i Åhus genom att fastställa ett 

vattenskyddsområde utifrån dagens kunskaper och lagar. Idag pumpas grundvatten från sandstenen 

upp ur tre stycken djupa brunnar belägna i norra Åhus. Dessa utfördes 1996, 1997 respektive 2015. 

Vattenverket förser idag mer än 14 000 personer med dricksvatten.  

1.1 Bakgrund och motiv för inrättande av vattenskyddsområde 
Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som innebär att 

nuvarande och kommande generationer försäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling 

bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka 

naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl. Vattenförekomster och vattentäkter 

måste skyddas mot såväl nutida som framtida risker. Skyddet av viktiga råvattentillgångar bör ha en 

mycket hög prioritet för att syftet ska kunna uppnås.  

Syftet med skyddet är att, ur ett flergenerationsperspektiv: 

 Möjliggöra fortsatt vattentäkt för vattenförsörjning 

 Förhindra irreversibla skador på grundvattenmagasinet, som menligt inverkar på 

vattenkvaliteten eller uttagsmöjligheten, genom användning av mark och vatten 

 Minska risken för förorening som menligt inverkar på vattenkvaliteten genom tillfälliga eller 

kontinuerliga diffusa utsläpp eller punktutsläpp 

 Öka medvetenheten om vattentäktens förekomst och därigenom uppnå ett ökat skydd.  

Införandet av skyddsområde för vattentäkten ligger i linje med EU:s ramdirektiv för vatten 

(2000/60/EG), som anger att vattenresurser som användas för dricksvattenförsörjning ska skyddas, 

med Sveriges miljökvalitetsmål (se kapitel 1.1.1), samt med vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 

som säger att kommunerna behöver säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 

dricksvattenförsörjningen1. Dessutom ska, enligt Kristianstads kommuns miljömål, samtliga 

kommunala dricksvattentäkter ha aktuella vattenskyddsområden senast år 20222. Den vägledning 

                                                           
1 Vattenmyndigheternas för Södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen Kalmar Län (2018): Åtgärdsprogram 
2018-2021 och miljökvalitetsnormer för vissa miljögifter för Södra Östersjöns vattendistrikt 
2 Kristianstads kommun: Miljömål och åtgärder 2016-2020 
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som finns är framför allt Hav- och Vattenmyndighetens rådgivning3 gällande vattenskyddsområden 

som ersatte Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003:16) och 

Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden (2010:15). 

Vattenskyddsområdet för Åhus vattentäkt är ett steg i Kristianstads kommuns arbete med att säkra 

den kommunala dricksvattenförsörjningen för medborgarna.  

1.1.1 Miljökvalitetsmål 
Alla länder i Europa arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik som styrs av 

ramdirektivet för vatten (2000/60/EG). Direktivet har införts i Sveriges lagstiftning via miljöbalken 

och vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660). Dessutom har Sveriges riksdag beslutat om 16 

miljökvalitetsmål och 72 nationella delmål som en del i sitt nationella miljöarbete. Vidare har 

regionala miljökvalitetsmål fastställts inom respektive län och Kristianstads kommun har även antagit 

egna lokala miljömål. Kommunen har till uppgift att inkludera miljömålen för grundvatten med god 

status i sin samhällsplanering. Som en del i syftet med vattenskyddsområden redovisas i rutan på 

sidan 7-9 några viktiga delmål som har bäring på dricksvattenförsörjningen i Kristianstads kommun.  

1.2 Rapportens omfattning  
Denna handling utgör underlag för inrättande av vattenskyddsområde enligt miljöbalken 7 kapitlet 

21-22§. Rapporten omfattar tekniskt underlag och förslag till skyddsområde samt skyddsföreskrifter 

för den kommunala vattentäkten i Åhus. Rapporten omfattar: 

 En teknisk beskrivning av vattentäkten 

 Geologisk och hydrogeologisk beskrivning av vattentäktens tillrinningsområde 

 Riskanalys av potentiella riskkällor för vattentäkten 

 Förslag till vattenskyddsområde 

 Förslag till skyddsföreskrifter 

Utredningsarbetet har baserats på genomgång och analys av befintligt material samt platsbesök. Det 

tekniska underlaget bygger på resultat av geologisk kartering upprättade av SGU och hydrogeologiska 

undersökningar samt en riskbedömning baserad på uppgifter från bland annat miljö- och 

hälsoskyddskontoret, Kristianstads kommun.  

                                                           
3 Havs- och vattenmyndigheten (2020): https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--
lagar/vagledningar/provning-och-tillsyn/dricksvatten-och-vattenskydd/vattenskyddsomrade.html [2020-05-22] 

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/provning-och-tillsyn/dricksvatten-och-vattenskydd/vattenskyddsomrade.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/provning-och-tillsyn/dricksvatten-och-vattenskydd/vattenskyddsomrade.html
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1.3 Orienteringskarta  

 

Figur 1. Översiktskarta över Åhus.  

  

Nationella kvalitetsmål4  

Huvudsyftet med de 16 nationella miljökvalitetsmålen som antagits av Sveriges riksdag är att de 

stora miljöproblemen ska lösas till nästa generation. Under varje miljökvalitetsmål finns 

preciseringar som beskriver vad som ingår och ska uppnås under målet. Miljökvalitetsmål 9 är 

”Grundvatten av god kvalitet” och riksdagens definition av detta mål är att ”grundvattnet ska ge en 

säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar 

och vattendrag”. Bland preciseringarna av målet finns:  

 Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av 

kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk status. 

 Utströmmande grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö för växter 

och djur i källor, sjöar, våtmarker, vattendrag och hav. 

 Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av 

kvaliteten på vattenmiljön har god kvantitativ status.  

 Grundvattennivåerna är sådana att negativa konsekvenser för vattenförsörjning, 

markstabilitet eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem inte uppkommer.  

 

                                                           
4 Svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål DS 2012:23 
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Regionala miljökvalitetsmål5,6 

Länsstyrelserna har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att uppnå de svenska 

miljömålen. Bland skånska åtgärder som ska hjälpa till att nå miljömålet om grundvatten av god 

kvalitet märks bland annat: 

 Minskat näringsläckage och utsläpp av miljögifter till vatten: Genomförandet av åtgärder 

för att minska näringsläckage från jordbruk och utsläpp/läckage av miljögifter från 

punktkällor intensifieras i syfte att nå miljökvalitetsnormen för god vattenstatus.  

 Framtagande av vatten- och avloppsvattenplaner: Vatten- och avloppsvattenplaner tas fram 

för en heltäckande och långsiktig planering av spillvatten, dagvatten och dricksvatten. 

 Skydd av kommunala och större privata dricksvattentäkter: Vattenskyddsområden och 

skyddsföreskrifter tas fram och beslutas för samtliga kommunala dricksvattentäkter som 

behövs för dricksvattenförsörjning samt de enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 

50 personer eller som har ett uttag större än 10 m3/dygn. 

 Kemikaliefri bekämpning av ogräs på offentlig mark: Krav ställs på att alternativa metoder 

används istället för kemisk bekämpning på offentlig mark. 

 God kvantitativ grundvattenstatus: Generella riktlinjer och information för hur stor del av 

grundvattenbildningen som kan tas ut ur en grundvattenresurs utan att negativa 

konsekvenser uppstår tas fram för att få verksamhetsutövare att anpassa/planera 

verksamheten efter rådande förhållanden.  

 

Länsstyrelsen i Skåne bedömer dock att miljömålet inte kommer att uppnås till 2020 och skriver 

bland annat: ”För att trygga tillräcklig kvantitet och god kvalitet av grundvatten krävs skydd av de 

områden som håller dessa resurser. […] Vattenskyddsområden med föreskrifter behöver tas fram 

för alla allmänna vattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen, och arbetet behöver 

intensifieras”.  

Lokala miljökvalitetsmål7 

Kommunen har lokala miljömål som anger riktningen för kommunens miljöarbete. Dessa miljömål 

uppdateras regelbundet. Vad gäller grundvatten och dricksvattenförsörjning är målområde 2 ”God 

vattenstatus” av största betydelse och här sätts de övergripande målen att: 

 Alla verksamheter inom Kristianstads kommuns geografiska område ska verka för att 

behålla grundvattnets kvalitet inför kommande generationers behov. 

 Grundvattenuttagen ska inte leda till negativ påverkan av grundvattnets kvalitet och 

kvantitet eller på andra delar av ekosystemet. Det innebär att:  

 Grundvattentillflödet till ytvatten inte ska minska 

 Grundvattenutströmningen ska inte minska så att saltvatten från Hanöbukten tränger in 

till grundvattenmagasinet 

 

Bland övriga mål märks bland annat att:  

 Kristianstads kommun ska behålla en god kemisk status (MKN) i grundvattnet, med särskilt 

fokus på grundvattnets innehåll av nitrat och bekämpningsmedel. 

 Samtliga kommunala dricksvattentäkter ska ha aktuella vattenskyddsområden senast år 

2022. Därefter ska vattenskyddsområdena revideras efter behov. 

                                                           
5 Länsstyrelsen i Skåne (2020): Skånes miljömål. https://www.lansstyrelsen.se/skane/stat-och-
kommun/miljo/miljomal.html [2020-06-08] 
6 Miljötillståndet i Skåne (2020): Grundvatten av god kvalitet http://skanesmiljomal.info/project/grundvatten-
av-god-kvalitet-2018/ [2020-06-08] 
7 Kristianstads kommun (2016): Miljömål för Kristianstads kommun - Mål och bakgrund 2016-2020  
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 Det bästa grundvattnet som finns i det djupa sandstenslagret ska i första hand användas till 

det allmännas intresse i form av dricksvattenförsörjning. 

 Verksamheter i Kristianstads kommun ska sträva efter en differentierad vattenanvändning 

för att inte använda bättre vattenkvalitet än vad som behövs. 

 

Vattenförvaltning8  

År 2004 införlivades EU:s ramdirektiv för vatten – Vattendirektivet – i svensk lagstiftning. 

Direktivets huvudprinciper är att inget vatten får försämras och att allt vatten ska uppnå ”god 

status”. Som ett led i detta arbete har Vattenmyndigheterna för Sveriges fem vattendistrikt tagit 

fram förslag till förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och 

miljökonsekvensbeskrivningar för åren 2015-2021 samt uppdaterat vissa delar för åren 2018-2021. 

Arbetet för perioden 2021-2027 pågår och samråd om arbetsprogram med tidtabell och översikt av 

väsentliga frågor har genomförts under 2017-20189. Arbetet täcker in en stor del av landets 

vattenförekomster. Det material som rör Kristianstads kommun ingår i remissmaterialet för Södra 

Östersjöns Vattendistrikt.  

Enligt Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns förslag på åtgärdsprogram pekas fyra utmaningar ut 

som prioriterade. En av dessa är att dricksvattenförsörjningen måste säkras. En åtgärd gällande detta 

riktas mot kommunerna: ”kommunerna behöver säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande 

och framtida dricksvattenförsörjningen så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs”. Kommunerna 

behöver bland annat inrätta vattenskyddsområden och göra en översyn av vattenskyddsområden 

som inrättats före miljöbalkens införande.  

 

2. Åhus kommunala dricksvattentäkt  
Åhus ligger längs med kusten i Kristianstads kommun, cirka 10 km sydost om Kristianstad. 

Vattentäkten är belägen strax norr om Åhus och grundvattenuttag sker ur glaukonitsandstenen inom 

Kristianstadsslättens sedimentära berggrund. Huvudman för vattentäkten är tekniska förvaltningen, 

Kristianstads kommun, och tillsynsmyndighet för dricksvattenproduktion är miljö- och 

hälsoskyddsnämnden, Kristianstads kommun.  

Det finns inget befintligt skyddsområde för vattentäkten i norra Åhus. Under 2017 upphävdes två 

äldre vattenskyddsområden i Åhus, Åhus centrum och Åhus vattentornet. Dessa upphävdes då de 

äldre vattentäkterna inte längre används och på grund av föroreningar var de inte heller aktuella att 

använda som reservvattentäkter.  

2.1 Vattentäktens utformning  
Vattenproduktionen baseras på tre uttagsbrunnar i norra Åhus; B2A, B3 och B4. Brunnen B2A 

anlades 1996 som ersättningsbrunn till brunn B2 som då hade kollapsat. B2A är 248 meter djup och  

dimensionen på förlängningsrör och filterrör är 238 mm i diameter. Brunnen B3 anlades 1997 och är 

251 meter djup. Även denna brunn har förlängningsrör och filterrör med en dimension på 238 mm i 

diameter. Brunnen B4 anlades 2015 och är 248 meter djup med förlängningsrör och filterrör med en 

dimension på 219 mm i diameter. Lagerföljden för brunnarna beskrivs i figur 2.  

                                                           
8 Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt (2014)  
9 Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt (2018) 
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Figur 2. Lagerföljder för de tre uttagsbrunnarna i Åhus vattentäkt.  

2.2 Ägandeförhållande  
Vattentäkten är belägen i norra Åhus, på fastigheterna Åhus 14:73 samt Horna 3:12, vilka båda ägs av 

Kristianstads kommun.  

2.3 Vattendom  
Vattendom för uttag av grundvatten ur tre brunnar på fastigheterna Åhus 14:73 och Horna 3:12 

enligt domslut M2130-17 fastställdes 2018-05-07 av Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt. 

Domen ger Kristianstads kommun rätt att ta ut maximalt 1 642 500 m3/år.  

2.4 Vattenbehandling och – kvalitet 
Råvattnet från brunnarna pumpas till vattenverket i Åhus där råvattnet genomgår avskiljning av järn 

med hjälp av luftning och sandfilter. Vattnet pumpas sedan genom UV-ljus innan det antingen går ut 
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på distributionsnätet eller upp i högreservoaren. En ny lågreservoar byggdes 2019-2020. Möjlighet 

till klordosering finns. På grund av bra råvattenkvalitet behövs inte ytterligare råvattenbehandling för 

att säkerställa att Livsmedelsverkets krav på kommunalt dricksvatten uppnås.  

Sedan 2016 genomförs utvidgad provtagning på råvattnet i Åhus. Dessa prover visar bland annat att 

råvattnet i Åhus vattentäkt är hårt, i storleksordningen 11-13 tyska hårdhetsgrader. Manganhalterna 

är generellt låga i råvattnet men järnhalten i de tre uttagsbrunnarna är något förhöjda. Prover tagna 

på vattnet i vattenverket och på ledningsnätet visar dock att järnhalten i det vatten som genomgått 

behandling på vattenverket inte överstiger Livsmedelsverkets gränsvärde för otjänligt eller tjänligt 

med anmärkning. Råvattnet i alla tre uttagsbrunnar i vattentäkten har förhöjda färgtal samt 

turbiditet. På grund av behandlingen i vattenverket är detta dock åtgärdat när dricksvattnet är klart 

för distribution. Vattnet i vattenverket och i ledningsnätet har vid ett antal tillfällen sedan 2011, 

betecknats som tjänligt med anmärkning beroende på mikroorganismer. Sedan utvidgad provtagning 

av råvattnet påbörjades 2017, har mikroorganismer inte påvisats i råvattnet. Provtagning i B2A och 

B3 sedan 2008 i vattentäkten i norra Åhus har aldrig påvisat bekämpningsmedelmedel. Inte heller B4 

har haft påvisade halter av bekämpningsmedel i mätningar sedan 2013. Inga bekämpningsmedel har 

påvisats på ledningsnätet i Åhus vid mätningar sedan 2006. Nitrat har inte påvisats i vattentäkten i 

norra Åhus.  

En uttagsbrunn i en vattentäkt som inte längre används i Åhus hade förhöjda halter av 2,6-

diklorbenzamid och av PFAS, år 2016. Denna vattentäkt ligger dock nästan 2 km från vattentäkten i 

norra Åhus.  

2.5 Försörjningsområde och vattenförbrukning 
Vattentäkten i Åhus försörjer stora delar av Åhus, Yngsjö och Furuboda. Cirka 6 000 fastigheter är 

anslutna till Åhus vattenverk i dagsläget. Flera stora VA-utbyggnadsprojekt i Åhus och längs med 

kusten är planerade att utföras vilket innebär att fler abonnenter kommer att kopplas på det 

kommunala dricksvattenförsörjningsnätet i framtiden. De årliga uttagen är cirka 1 200 000 m3 vilket 

motsvarar cirka 3 100 m3 per dygn. Under sommaren ökar dock behovet på grund av återkommande 

arrangemang och ett stort antal turister. Då kan behoven uppgå till cirka 5 500 m3 om dygnet vid 

vissa perioder.   

2.6 Vattentäktens värde 
Grundvatten har ett värde både vid uttag för vattenförsörjning och i själva grundvattenmagasinet. 

Grundvattenmagasinet i Åhus är bland annat en del av ett naturligt skydd mot den 

saltvatteninträngning som pågår längs med kusten till Kristianstadsslätten vilket kan betraktas som 

ett värde i själva grundvattenmagasinet. För vattenförsörjningsändamål är utvinningsvärdet av 

största intresse och detta bestäms ofta som ett ersättningsvärde, det vill säga kostnaden för att 

ersätta vattentäkten med en ny om den skulle bli obrukbar genom exempelvis en förorening. 

Vattentäkten i Åhus kan anses ha ett extremt högt skyddsvärde då det är en viktig allmän vattentäkt 

som i dagsläget saknar en relevant reservvattentäkt. Åhus kan i dagsläget få en liten mängd vatten 

från Kristianstad men det är inte tillräckligt för att täcka hela behovet i Åhus. Kristianstads kommun 

planerar att koppla ihop vissa delar av kommunens dricksvattennät för att öka säkerheten i 

dricksvattenförsörjningen och Åhus är en ort som kan bli aktuell i en sådan hopkoppling. 

Vattentäkten är därför även av regional betydelse. De tre befintliga brunnarna kan i och för sig 

fungera som reserv till varandra, men detta är sällan möjligt vid problem med förorening av 

grundvattnet då de utnyttjar samma grundvattenmagasin. De utgör alltså ingen relevant reserv till 

varandra annat än ur kapacitetssynpunkt.  
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3. Naturförutsättningar  

3.1 Områdesbeskrivning 
Vattentäkten är placerad i norra delen av Åhus, på fastigheterna Åhus 14:73 samt Horna 3:12. 

Vattentäkten ligger inom den så kallade Kristianstadsslätten vilken består av sedimentära bergarter. 

Det föreslagna vattenskyddsområdet ligger cirka 900 meter från kusten och på cirka 7-10 meter över 

havsnivå. Området består till stor del av tallskog och är i stort sett flackt med små höjdskillnader men 

med en huvudsaklig lutning mot kusten, se figur 3.  

 

Figur 3. Det föreslagna vattenskyddsområdet för Åhus med höjdkurvor utmärkta.  

3.2 Markanvändning 
Området kring vattentäkten består mestadels av tallskog samt bebyggelse eller områden planerade 

för bebyggelse, se figur 4. Vissa områden som är karterade som barrskog är idag planlagda och 

nybyggnation av mestadels villaområden pågår. Ett mindre område utanför det föreslagna 

vattenskyddsområdet är planerat att bli industriområde. Väster om det föreslagna 

vattenskyddsområdet finns befintliga industriområden.  
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Figur 4. Markanvändning inom föreslaget vattenskyddsområde.  

3.3 Geologi 

3.3.1 Berggrundsgeologi10, 11, 12 
Sedimenten på den nuvarande Kristianstadsslätten avsattes under krita, den geologiska period som 

började för cirka 130 miljoner år sedan och slutade för cirka 70 miljoner år sedan. Havet steg då i 

flera omgångar in över området kring den nuvarande Kristianstadsslätten. Den kvartssand som 

frigjorts från urberget genom vittring och erosion svämmades ut i deltaområden och i grunda vatten 

längs kusterna, medan det på större djup avsattes lera. På grunda vatten skedde också utfällning av 

glaukonit (ett grönt järnrikt mineral) vilket ger glaukonitsandstenen dess gröna färg. På detta sätt 

bildades dels den sedimentära kaolinleran som ofta ligger direkt på urberget, dels glaukonit- och 

kvartssanden som följer på leran på stora delar av Kristianstadsslätten. Ovanpå glaukonitsanden finns 

kalkrika sediment dominerade av kalksandsten och sandkalksten. Dessa sediment omlagrar varandra 

och är även de avlagrade i krithavet men på större djup än glaukonitsandstenen. Se figur 5 för ett 

utdrag ur bergrundskartan för området.  

Den sedimentära berggrunden från krita är som mest 200-300 meter mäktig och till störst del består 

lagerföljden av dåligt konsoliderade kalkrika bergarter som överlagrar glaukonitsandstenen. Det är 

främst i glaukonitsandstenen, mellan det vittrade urberget och den överliggande kalkstenen, som de 

stora vattenförekomsterna inom Kristianstadsslätten återfinns. De tre brunnarna i den kommunala 

                                                           
10 Berggrundskartan 3E Karlshamn SV, SGU Ser. Af nr. 167 
11 Beskrivning till bergartskartorna Karlshamn SV och SO, SGU 1990  
12 Berggrundskartan 2D Tomelilla NO, SGU serie Af 213  
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vattentäkten i Åhus är borrade ner i glaukonitsandstenen. Lokalt i Åhus kan även en yngre och dåligt 

konsoliderad sandsten, den så kallade Åhussandstenen, förekomma13.  

Enligt beskrivningen till bergartskartorna Karlshamn SV och SO14 fortsätter antagligen den 

förkastningsbrant som skapar Nävlingeåsen i nordväst genom Åhus. Detta utgör då möjligtvis en 

försvagningszon i urberget som kan utgöras av sprickor i urberget. Därför kan det finnas ett utvecklat 

spricksystem i närheten av Åhus. Det kristallina urberget under Kristianstadsbassängen består 

mestadels av gnejs men även diabas, granit, syenit och amfibolit förekommer.  

 

Figur 5. Berggrundsgeologi i och i närområdet för föreslaget vattenskyddsområde.  

3.3.2 Jordartsgeologi15  
Den sedimentära berggrunden överlagras i Åhus av kvartära avlagringar. Jordarterna i norra delen av 

Åhus består av sand och även flygsand förekommer i närheten av vattentäkten. Brunnsprotokollen 

från brunnarna i den kommunala vattentäkten visar att i brunnarnas närområde har sanden en 

mäktighet av cirka 10 meter. Sanden underlagras sedan av antingen olika variationer av kalkrika 

bergarter eller i ett fall av stenig och blockig moränlera enligt brunnsprotokollen. Inom området finns 

även mindre partier med sandig morän, se figur 6.  

Strax väster om den kommunala vattentäkten finns den så kallade Rinkaby-Oppmannaåsen 

(Hornaåsen) vilken är en isälvsavlagring som sträcker sig från Åhus upp till Oppmannasjön i norr. 

Åsen är mellan 100 meter och 3 kilometer bred, bredast är den vid Åhus. Åsen är flack och reser sig i 

dess södra delar endast 5-10 meter över havet. Redan när åsen bildades var den flack och svallning 

                                                           
13 Gustafson O (1994) 
14 Beskrivning till berggrundskartorna Karlshamn SV och SO, SGU 1990  
15 Jordartskartan 3E Karlshamn SV (1990), SGU Ser. Ae nr 106 
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har sedan bidragit till det flacka utseendet ännu mer vilket gör att det kan vara svårt att skilja 

isälvsavlagringen från omgivningen. Dess mäktighet varierar men ligger på runt 20 meter och sträcker 

sig på de flesta delar ända ner till berggrunden. Partier på åsens östra sida strax norr om den 

kommunala vattentäkten överlagras av flygsand.  

Ytterligare västerut slingrar sig Helge å och i anslutning till denna finns svämsediment och organiska 

jordarter som gyttja. Helge å mynnar söder om Åhus i Hanöbukten.  

 

Figur 6. Jordartsgeologi i och i närområdet för föreslaget vattenskyddsområde.  

3.4 Hydrogeologi16,17 
På Kristianstadsslätten förekommer grundvattenmagasin både i jordlager och i berggrunden på 

grund av områdets geologi. Glaukonitsandstenen möjliggör ofta mycket stora grundvattenuttag på 

Kristianstadsslätten på grund av dess utbredning samt stora mäktighet. Då glaukonitsandstenen har 

hög porositet och porerna har förbindelse med varandra är denna sandsten den viktigaste och mest 

använda akviferen på Kristianstadsslätten. Grundvattenbildningen till sandstensakviferen kan ske 

bland annat genom sprickor i den överlagrande kalkstenen eller genom inströmning i 

Kristianstadsslättens randområden där de överlagrande jordarterna är mer genomsläppliga, delvis på 

grund av liten mäktighet. De större isälvsavlagringarna på Kristianstadsslätten (t.ex. Hornaåsen) är 

också viktiga områden för grundvattenbildning för berggrundsakvifererna då de ofta består av 

genomsläppliga jordarter från markytan ner till berggrundens överyta18.  

                                                           
16 Karta över grundvattnet i Skåne län (2000) 
17 Beskrivning till kartan över grundvattnet i Skåne län (2005) 
18 Kristianstads kommun (2002): Kristianstads vattenförsörjning – Förutsättningar – Möjligheter – Konsekvenser  
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I området kring den kommunala vattentäkten i Åhus sker grundvattenströmningen i den sedimentära 

berggrunden i ostlig-sydostlig riktning. Grundvattenströmningen i jordlagren följer topografin mer 

men sammanfaller också med strömningen i berggrunden. Området utgör ett inströmningsområde 

och vatten strömmar alltså från jordlagren ner mot den sedimentära berggrunden bestående av kalk- 

och sandsten19.  

3.4.2 Vattentäkten 
De tre uttagsbrunnarna i Åhus vattentäkt är nedförda i glaukonitsandstenen. Brunnsprotokollen visar 

att uttagen sker ur glaukoniten och att denna börjar på runt 210-215 meters djup under markytan i 

de tre uttagsbrunnarna. Kalkstenen som överlagrar glaukoniten har en mäktighet på cirka 160 till 185 

meter i två av uttagsbrunnarna. I den tredje uttagsbrunnen är det varvat kalk och sandsten mellan 

cirka 10 till 50 meter under markytan, därefter är det kalk innan glaukoniten nås.  

3.4.3 Provpumpning 
En provpumpning gjordes i den kommunala vattentäkten i Åhus i samband med en tidigare 

vattendomsansökan20. Ytterligare en provpumpning genomfördes i en närliggande uttagsbrunn med 

liknande djup i samband med Kristianstads kommuns senaste vattendomsansökan för Åhus 

vattentäkt. De bägge provpumpningarna ger värdefull information om den kommunala vattentäkten 

och beskrivs därför nedan.  

En långtidsprovpumpning av brunn B2 genomfördes under 1985. Brunnen pumpades med 30 l/s 

under hela perioden, 26 november – 19 december. Grundvattennivån observerades i sju borrade 

brunnar samt i uttagsbrunnen. Den maximala avsänkningen i uttagsbrunnen var 12,5 meter och i en 

närliggande brunn observerades en avsänkning om nästan 6 meter. Provpumpningen genomfördes 

under en period med hög nederbörd i området vilket orsakade en snabb, naturlig höjning av 

grundvattnet i samband med provpumpningen. Detta föranledde en justering med ytterligare 0,25 

meter till de uppmätta avsänkningarna när resultatet analyserades. Eftersom glaukonitsandstenen är 

relativt homogent uppbyggd och har en stor mäktighet gjordes bedömningen att avsänkningen blir 

ungefär lika stor i alla riktningar. Resultaten från provpumpningen av B2 visar att den praktiska 

influensradien, som motsvarar 0,3 meters avsänkning i berggrund, uppgår till cirka 2000 meter vid ett 

uttag på 30 l/s, se figur 7. Inom influensområdet fanns 1985 ett stort antal brunnar men alla utom en 

närliggande kommunal uttagsbrunn fick sitt vatten från jordlagren eller de övre delarna av 

kritbergrunden. Det var sedan tidigare känt att grunda brunnar blir försumbart påverkade av 

provpumpningar i glaukonitsandstenen, även på korta avstånd.  

                                                           
19 Gustafsson O (1994) 
20 Gustafsson O (1994) 
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Figur 7. Den praktiska influensradien motsvarande 0,3 meters avsänkning i berggrunden, från provpumpningen av B2 1985.  

Den andra provpumpningen genomfördes 2015 i The Absolut Companys uttagsbrunn som ligger i 

direkt anslutning till den kommunala vattentäkten. Brunnen pumpades med knappt 17 l/s under 

perioden 4 april – 1 juni. Under provpumpningen mättes grundvattennivåerna i 12 observationsrör 

eller brunnar (sju stycken i den sedimentära berggrunden och fem stycken i ovanliggande 

jordmagasin). Både lod och automatiska nivåloggar användes för att registrera 

grundvattennivåförändringarna. Loden som användes för att mäta grundvattennivåerna byttes dock 

ut under provpumpningen vilket ledde till de manuella mätningarna inte kunde användas för att 

utvärdera magasinsparametrar; detta gjordes därför enbart baserat på nivågloggarna. För de tre 

observationspunkter där magasinsparametrar kunde räknas fram hade alla värden på den 

hydrauliska konduktiviteten för glaukonitsandstenen på ungefär 1·10-4. Inga brunnar i jordlagren 

uppvisade någon påverkan. Ingen påverkan kunde heller ses i de två observationsrör som satt på mer 

än 2 km avstånd, vilket tyder på ett begränsat influensområde i glaukonitsandstenen.  

3.4.4 Vattenbalans 
I samband med Kristianstads kommuns ansökan för tillstånd för grundvattenuttag för den 

kommunala vattentäkten i Åhus genomfördes vattenbalansberäkningar med hjälp av den 

grundvattenmodell (MIKE SHE) som finns över Kristianstadsslätten. En lokal modell över 

påverkansområdet för vattentäkten i Åhus, med upplösning 100 meter, togs fram baserad på en 

regional modellering med lägre upplösning. Vattenbalansen för påverkansområdet för de 

kommunala uttagen framgår av figur 8.  

Den uträknade vattenbalansen baseras på normala nederbördsförhållanden under en period om 10 

år. Då både torrare och våtare år ingår i denna tioårsperiod visar resultatet en vattenbalans under ett 
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normalår. Enstaka torrår har marginell påverkan då det hydrologiska systemet betraktas som trögt 

där förändringar går långsamt.  

 

Figur 8. Vattenbalansen för påverkansområdet för de kommunala uttagen i norra Åhus. Enheten är miljoner m3/år.  

Beräkningarna visar att med uttagen från den kommunala vattentäkten i Åhus blir nyttjandegraden 

för glaukonitsandstenen i området 81 % varav de kommunala uttagen i Åhus står för cirka 20 %. De 

större uttagen i området kompenseras av ökad grundvattenbildning från jordlager men också av ökat 

inflöde från omkringliggande sandsten. Därför påverkas troligen inte mängden tillgängligt 

grundvatten i akviferen. Dock kan en ökad grundvattenbildning från jordlagren leda till snabbare 

transport av eventuella föroreningar ner till djupare akviferer.  

3.4.6 Naturliga barriärer och sårbarhetsbedömning 
Sårbarheten bedöms utifrån markens och vattnets känslighet för att påverkas av förorening. En 

naturlig barriär kan minska områdets sårbarhet och kan till exempel utgöras av ett skyddande 

lerlager, eller att tryckförhållandena är sådana att vattnets rörelseriktning är uppåtriktad 

(utströmningsområde). I figur 9 kan ett område med sårbart grundvatten ses strax väster om det 

föreslagna vattenskyddsområdet. Det sårbara området sammanfaller med Hornaåsens relativt 

genomsläppliga isälvssediment. 

Området runt den kommunala vattentäkten i Åhus är, med dagens tillståndsgivna uttag på 

Kristianstadsslätten, ett inströmningsområde där grundvattenbildning sker och vattenströmningen är 

nedåtriktad. Dessa områden är känsliga för negativ påverkan eftersom föroreningar kan sugas ner i 

vattentäkten. De kommunala uttagen i Åhus sker ur glaukonitsandstenen, ur brunnar som är cirka 

250 meter djupa. Då glaukonitsandstenen överlagras av bland annat morän och mäktiga kalklager, 

kan det anses finnas en naturlig skyddsbarriär för akviferen i glaukonitsandstenen. Det sker transport 

från ytan ner till glaukonitsandstenen men transporthastigheten är långsam enligt Kristianstads 

kommuns grundvattenmodell (MIKE SHE), se kapitel 7. Ökade grundvattenuttag i området kan 

däremot påverka grundvattenbildningen och därför skulle transporthastigheten ner till 

glaukonitsandstenen kunna öka. Då transporthastigheten är mycket snabbare väl nere i 

glaukonitsandstenen är akviferen där mycket sårbar för föroreningar och utsläpp som sker direkt 

nere i den djupa akviferen.  

På grund av ovanstående bedöms brunnarna i den kommunala vattentäkten i Åhus vara delvis 

skyddade från föroreningar som sker på markytan. Men på grund av möjliga osäkerheter i form av till 

exempel sprickor som idag är okända, kan snabbare transport vara möjlig. Föroreningar som sker 
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direkt till glaukonitsandstenen kan däremot ha mycket stor påverkan snabbt på vattentäkten. 

Vattentäkten bör därför anses sårbar och lämpligt skydd bör finnas.  

 

Figur 9. Karta där grundvattnets sårbarhet är utmärkt.  

4. Planbestämmelser och markanvändning  
Huvudman för en vattentäkt är skyldig att leverera vatten till konsumenterna vilket förpliktigar att 

säkra kvaliteten på dricksvattnet. Kristianstads kommun har även till uppgift att inkludera miljömålen 

för grundvatten med god status i sin samhällsplanering. Det kan lätt uppstå konflikter då mer än en 

part gör anspråk på mark. Som exempel kan en exploatör framhålla att ett område ska användas till 

villabebyggelse, en lantbrukare anser att ytan ska utgöra jordbruksmark och en kommun avser att 

använda området till dricksvattenändamål. Från huvudmannens perspektiv gäller konflikten deras 

skyldighet att säkra vattenkvaliteten och människors hälsa genom att införa restriktioner i ett 

område som används till vattentäkt.  

4.1 Översiktsplan och detaljplaner 
Målsättningar för vattenfrågor antogs i Kristianstads kommuns Översiktsplan 201321: 

 Grundvattnet ska vara fritt från naturfrämmande ämnen och inte påverkas negativt av 

dagvatten, förorenade områden, borror m.m. 

 Grundvattnet ska så långt det är möjligt vara fritt från förhöjda nitrathalter och 

bekämpningsmedelsrester 

 Uttaget av grundvatten ska inte vara större än nybildandet.  

                                                           
21 Kristianstads kommun (2013) Översiktsplan  
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Det föreslagna vattenskyddsområdet ligger i anslutning till Åhus tätort. I figur 10 framgår vilka 

områden i och i närheten av det föreslagna vattenskyddsområdet som är planlagda. Mestadels 

handlar det om småhusbebyggelse inom föreslaget område och det finns kommunal 

spillvattenhantering. Väster om vattenskyddsområdet finns ett område planlagt som mark till 

industri och hantverk.  

 

Figur 10. Detaljplanelagt område inom och i närområdet för det föreslagna vattenskyddsområdet.  

4.2 Naturreservat och skyddade områden 
I det föreslagna vattenskyddsområdet finns inga naturreservat eller andra skyddade områden. 

Området ligger inom biosfärsområdet Kristianstads vattenrike. Ett biosfärsområdet ger inte i sig 

något juridiskt skydd utan är ett område som används för att testa kunskap om en hållbar relation 

mellan människa och natur22.  

4.3 Motstående intressen inom vattenskyddsområdet 
I vattenskyddsområdet, eller i dess omedelbara närhet, finns i nuläget ingen för huvudmannen känd 

målkonflikt.  

5. Riskinventering av potentiella föroreningskällor 

5.1 Genomförande  
Följande riskinventering försöker omfatta alla riskobjekt i området, såväl befintliga som framtida. I 

detta fall definieras en risk som ett hot mot vattentäkten och kvaliteten på grundvatten. I 

riksinventeringen inkluderas ett större område än vad som kanske omfattas av det slutliga 

                                                           
22 Naturvårdsverket (2020) https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Biosfaromraden/ 
[2020-05-12] 

https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Biosfaromraden/


21 
 

vattenskyddsområdet. Detta görs för att kunna erhålla en översikt över alla potentiella riskkällor i 

närområdet. Hänsyn tas till både plötsliga och oförutsedda utsläpp, exempelvis genom 

olyckshändelse eller trafikolycka, samt till kontinuerliga utsläpp, exempelvis från en läckande 

oljetank.  

En riskinventering av området runt Åhus vattentäkt genomfördes under 2019 med hjälp av uppgifter 

från en databas upprättad av Miljö- och hälsoskyddskontoret i Kristianstads kommun, kartstudier och 

platsbesök. Uppgifter från Miljö- och hälsoskyddskontorets databas är ett viktigt hjälpmedel för att 

kunna identifiera potentiella risker i området.  

5.2 Identifierade potentiella risker och föroreningskällor kring Åhus  
De verksamheter eller förhållanden som kan innebära risker i området kan grupperas i riskkällor: 

 Vattenverksamheten  

 Vägar och transporter 

 Gårdar med jord- eller skogsbruk 

 Bostads- samt fritidshus 

 Anläggningsarbeten  

 Industrier och miljöfarlig verksamhet 

 Övriga riskkällor 

 Sabotage, kris och krig 

 Klimatförändringar 

Figur 11 visar de med miljö- och hälsoskyddskontorets hjälp identifierade riskobjektens placering 

med reservation för objektens placering – i vissa fall är koordinaterna felaktiga då de visar 

mittpunkten på fastigheten och inte objektets exakta placering på fastigheten. De befintliga 

verksamheter som klassats som miljöfarliga kan ses i Tabell 1.  

Kartbeteckning Fastighet  Verksamhetstyp  Kommentar 

1 Misteln 1 Uppställning, lager för 
omlastning 

Verksamheten har ingen verkstad eller 
tvätthall. De hanterar inget farligt gods. 
Verksamheten ligger utanför föreslaget 
vattenskyddsområde. Förutom risker i 
samband med uppställda fordon bör 
inte verksamheten utgöra en risk för 
vattentäkten.  

3 Misteln 4 Metallbearbetning Majoriteten av arbetet sker ute hos 
kund. Det finns ingen risk för läckage av 
kemikalier farliga för grundvattnet. 
Verksamheten ligger utanför föreslaget 
vattenskyddsområde. Verksamheten 
utgör ingen risk för vattentäkten.  

2 Misteln 6 Åkeri Fordonstvätt förekommer. Tank med 
HVO-bränsle finns på fastigheten. 
Verksamheten ligger utanför föreslaget 
vattenskyddsområde. På grund av 
avståndet bör verksamheten därför inte 
utgöra en risk för vattentäkten.  
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Figur 11. Potentiella riskkällor i vattentäktens närområde.  

5.2.1 Vattenverksamheten 
Det sker ingen inducerad eller konstgjord infiltration till brunnarna. Kvalitetsförsämring orsakat av 

överuttag kan vara relevant i Åhus och gäller då främst saltvatteninträngning på grund av stora 

vattenuttag på Kristianstadsslätten. En modellstudie genomförd på uppdrag av Kristianstads 

kommun visar att förändringstakten av salthalten troligtvis är långsam med dagens uttag och att 

salthalten inte kommer att vara nära gränsen för tjänligt med anmärkning23 år 205024. Salthalten 

kontrolleras kontinuerligt i kommunens dricksvattentäkt.  

Uttag motsvarande nutida vattenförbrukning ligger inom nybildningspotentialen i området och den 

kommunala vattentäkten har till stor del varit i drift sedan slutet av 1990-talet utan att någon negativ 

påverkan på vattenkvaliteten kunna påvisas. Risken för övrig kvalitetsförsämring beroende på 

överuttag bedöms därför i nuläget som låg. Vid arbeten i närheten av uttagsbrunnarna vidtas alltid 

försiktighetsåtgärder och personalen är medveten om områdets känslighet.  

5.2.2 Vägar och transporter 
De riskkällor som är relaterade till vägar och transporter kan sammanfattas till: 

 Olyckor 

 Transporter av farligt gods 

 Slitage på vägar och fordon (gummi, oljedropp o.s.v.) 

 Vägsalt  

                                                           
23 Livsmedelsverket (2017) SLVFS 2017:2 
24 DHI (2017) Saltvatteninträngning Kristianstadsslätten – Beräkningar med FEFLOW 
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 Luftutsläpp  

 Parkering och uppställningsplatser för bilar 

 Järnväg  

Olyckor [1] 

Risken med olyckor vid en väg är som störst vid transporter av farligt gods då läckage av oljor, 

drivmedel och andra för grundvattnet skadliga ämnen kan inträffa. Dock kan stora utsläpp av bränsle 

även ske vid olyckor med annan tung trafik då stora bränsletankar ofta sitter utsatta och lätt kan gå i 

sönder vid en olycka.  

En större väg, Täppetleden, går genom det föreslagna vattenskyddsområdet. Täppetleden passerar 

mycket nära de kommunala vattentäkterna, avståndet varierar mellan 20 m och 140 m mellan vägen 

och uttagsbrunnarna. Årsdygnstrafiken mättes under 2016 och uppgick under våren till 2 186 varav 

105 var tung trafik, och under sommaren till 3 583 varav 143 var tung trafik. Tung trafik på vägen 

innebär i praktiken att det kan förekomma farligt gods på Täppetleden.  

Strax väster om det föreslagna vattenskyddsområdets västra gräns passerar väg 118 som är en stor 

genomfartsväg. En mätning som genomfördes under 2017 visade att årsdygnstrafiken på väg 118 var 

8 370 fordon (osäkerhet på 7 fordon) varav 746 var tung trafik (osäkerhet på 8 fordon). Väg 118 är en 

rekommenderad primär väg för farligt gods. Detta innebär att förekomsten av farligt gods på vägen 

kan vara hög. Avståndet till den närmsta uttagsbrunnen är cirka 700 m. Hastighetsbegränsningen på 

väg 118 i närheten av det föreslagna vattenskyddsområdet är 70 km/h och hastighetsbegränsande 

åtgärder finns, bland annat refuger och hastighetskamera.  

Flertalet mindre vägar finns i villaområden inom föreslaget vattenskyddsområde och risken för 

olyckor finns även här men trafikbelastningen bedöms vara mindre.  

Slitage på vägar och fordon samt luftföroreningar [2] 

I samband med biltrafiken genereras vägdagvatten innehållande tungmetaller, olja och salt vilket 

utgör en kontinuerlig föroreningsbelastning. Dessutom kan partiklar från såväl slitage från till 

exempel bildäck som från luftutsläpp nå grundvattnet.  

Täppetleden som går genom det föreslagna vattenskyddsområdet har diken för infiltration längs 

båda sidor av vägen.  

Vägsalt, underhåll av vägar [3] 

Användningen av vägsalt på vägar och gator utgör en risk för ökade halter av klorid. Effekten är i 

regel begränsad till att sammanfalla med avstånd från vägen.  

Täppetleden, som går genom föreslaget vattenskyddsområde, saltas cirka 20 gånger per år med en 

saltmängd om cirka 15 g/m2. Väg 118, som passerar väster om föreslaget vattenskyddsområde, saltas 

mellan 50 och 100 gånger per år med cirka 3 g/m2. Uppmätta kloridhalter i råvattnet från den 

kommunala vattentäkten ligger mellan 7.2 och 9.2 mg/l under åren 2017-2019. Detta får anses vara 

naturligt låga halter men kloridhalten har under dessa år ökat. Då det endast finns data från de tre 

senaste åren i skrivande stund, är det svårt att konstatera en ökande trend men Kristianstads 

kommun håller salthalten i Åhus uttagsbrunnar under uppsikt. På grund av det stora djupet till de 

kommunala uttagen är risken från salt havsvatten som tränger in troligtvis större än risken från 

vägsalt, så länge uttagsbrunnarna i sig inte förorenas med vägsalt.  
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Upplag av vägsalt, annat halkbekämpningsmedel, asfalt och oljegrus medför risker för att 

föroreningar kan lakas ut i marken och påverka grundvattnet negativt. Inga sådana upplag finns 

registrerade inom föreslaget vattenskyddsområde. Ett upplag av gatsten finns strax utanför 

vattenskyddsområdets gränser men detta utgör ingen miljöfarlig verksamhet enligt miljö- och 

hälsoskyddskontoret.  

Parkering och uppställningsplatser för bilar [4] 

Parkeringsplatser och andra uppställningsplatser för bilar innebär att det finns en risk för spill och 

läckage av till exempel olja och drivmedel. Kraftig nederbörd kan skölja föroreningar som olja och 

metaller från bilarna och vidare ner i marken där föroreningarna senare kan nå grundvattnet.  

Sommartid är Åhus en populär badplats och stora mängder bilar parkerar i Åhus i samband med 

besök på stranden. Stora parkeringsplatser finns bland annat vid Fädriften och vid Åhus Strand men 

då antalet parkeringsplatser är begränsat parkerar även flertalet sina bilar bland annat längs med 

mindre vägar och gator, till exempel i området Östra Sand. Fädriften och Östra Sand ligger strax öster 

om den föreslagna primära skyddszonens östra gräns. I Åhus finns även en camping, vilket innebär 

uppställning av fordon. Campingen ligger strax utanför det föreslagna vattenskyddsområdet. I Åhus 

anordnas varje år stora idrottsarrangemang under sommaren, Åhus Beachhandboll och Åhus 

Beachfotboll, vilka också leder till ökad trafik och ett stort antal bilar som parkeras tillfälligt i norra 

delen av Åhus. Väster om det föreslagna vattenskyddsområdets gräns finns ett industriområde där 

en av verksamheterna bland annat innebär uppställning av fordon.  

Järnväg [5] 

En järnvägsbana går strax utanför den västra gränsen av det föreslagna vattenskyddsområdet, den så 

kallade Kristianstad – Åhusbanan. I nuläget sker ingen trafik längs med banan men inom de närmsta 

åren finns möjlighet att detta förändras. Kristianstad – Åhusbanan är enkelspårig, är inte elektrifierad 

och har låg standard. Olyckor med större utsläpp på järnvägar är mycket ovanliga25. Låg 

hastighetsbegränsning på Kristianstad – Åhusbanan i kombination med avsaknad av bangårdar och 

transformatorer sänker sannolikheten för olyckor. Vid trafik på Kristianstad – Åhusbanan är den 

största risken därför kopplad till utsläpp av bränsle och olja från fordonen. Avståndet från banan till 

den närmsta uttagsbrunnen är cirka 500 m. En korsning med Täppetleden finns väster om det 

föreslagna vattenskyddsområdets gräns. Här finns både bommar och ljus-/ljudsignaler för både 

Täppetleden och den cykelväg som går längs med Täppetleden här.  

5.2.3 Gårdar med jord- eller skogsbruk 
Jordbruk och skogsbruk kan utgöra ett hot mot vattentäkten i Åhus. De risker som kan finnas i 

anslutning till jordbruk och skogsbruk är: 

Bekämpningsmedel [6] 

Konventionellt jordbruk och tillhörande verksamhet kan kräva användning av bekämpningsmedel, 

beroende av gröda och brukningsmetod. Riskerna inkluderar urlakning av bekämpningsmedel till 

grundvatten samt riskmoment vid påfyllning och hantering av utrustning. Hur spridning sker rent 

tekniskt samt väderleken vid spridningstillfället har betydelse. Inom skogsbruk kan användning av 

bekämpningsmedel förekomma, särskilt vid nyplantering.  

                                                           
25 Trafikanalys 2019: Bantrafikskador 2018 
https://www.trafa.se/globalassets/statistik/bantrafik/bantrafiksskador/2018/bantrafikskador-2018.pdf [2020-
05-22] 

https://www.trafa.se/globalassets/statistik/bantrafik/bantrafiksskador/2018/bantrafikskador-2018.pdf
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Kartan (figur 3) visar att det föreslagna vattenskyddsområdet mestadels består av bostäder och 

tallskog. Det sker skogsbruk inom både primär och sekundär skyddszon men enligt skogsförvaltaren 

används inga bekämpningsmedel sedan årsskiftet 2018-2019 eftersom det numera är förbjudet 

enligt den miljöcertifiering som används26. Ingen åkermark finns inom det föreslagna 

vattenskyddsområdet.  

Växtnäringsämnen [7] 

Hantering, lagring och spridning av växtnäringsämnen som till exempel handelsgödsel, naturgödsel 

och urin kan förorsaka försämrad vattenkvalitet. Inom jordbruket hanteras ofta stora mängder 

gödsel som sedan sprids över stora områden. Läckage av näringsämnen till yt- och grundvatten kan 

ske vid lagring, spridning, överdosering, upplag av gödsel samt vid transporter. Inom skogsbruket kan 

spridning av gödsel och förekomst av näringsläckage till följd av att trädens upptag av näringsämnen 

minskar vid till exempel kalhuggning utgöra risker för vattentäkten.  

Kring vattentäkterna i Åhus består markanvändningen främst av skogsmark, tallskog. Ingen åkermark 

eller betesmark finns inom det föreslagna vattenskyddsområdet för Åhus.   

Cisterner [8] 

Cisterner utgör en risk för vattentäkten då spill och läckage av petroleumprodukter kan förorena 

grundvattnet. Även olyckor vid påfyllnad av en cistern kan ske då större spill riskerar att nå 

grundvattnet. Det krävs endast små mängder petroleumprodukter för att förorena stora mängder 

vatten.  

Inom det föreslagna vattenskyddsområdet finns inga cisterner registrerade.  

Upplag av timmer [9] 

Vid upplag av timmer i samband med skogsbruk kan läckage av bland annat fenoler utgöra ett hot 

mot vattentäkten, särskilt om upplaget bevattnas. Upplag av timmer sker främst i samband med 

skogsbruk men kan även förekomma i samband med andra verksamheter, till exempel vid 

exploatering där träd behöver avverkas för att ge plats åt nybyggnation. Tillfälliga upplag av timmer 

kan då bli aktuellt.  

Det sker skogsbruk inom både primär och sekundär skyddszon för det föreslagna 

vattenskyddsområdet vilket innebär att upplag av timmer kan förekomma i samband med 

avverkning. Upplag av timmer observerades under ett platsbesök (2019-04-16) i samband med en 

byggarbetsplats. 

5.2.4 Bostads- samt fritidshus 
Överallt där människor bor och vistas förekommer en rad potentiella hot för en närliggande 

vattentäkt. Riskerna är dels förknippade med boende men också med olika typer av verksamheter. 

All hantering av för yt- eller grundvattnet skadliga ämnen som kan komma i kontakt med 

vattentäktens tillrinning utgör en risk för vattentäkten. Dessa risker ökar ju fler människor som bor 

och vistas inom det föreslagna vattenskyddsområdet.  

Befintlig bebyggelse förekommer inom både de föreslagna primära och sekundära skyddszonerna. 

Söder om Täppetleden, inom både den primära och sekundära skyddszonen, finns detaljplanerade 

                                                           
26 Mattias Brantestad, Södra Skogsägare. Telefonsamtal 2019-04-23.  



26 
 

områden som ska bli bebyggda med bostäder. Enligt detaljplanen för området27 tillåter inte 

Försvarsmakten ny bebyggelse eller utökad bebyggelse norr om Täppetleden. Arbetet med 

byggandet av bostäder pågår i dagsläget.  

Hushållskemikalier och petroleumprodukter [10] 

Hantering och lagring av kemikalier eller petroleumprodukter i privata hushåll kan vålla skada och 

utgöra en risk för grundvattnet.  

Bekämpningsmedel [11] 

Privat hantering av bekämpningsmedel kan utgöra en risk för vattentäkten. Hanteringen kan ske med 

oaktsamhet och spill och läckage kan då nå yt- och grundvatten. Rester av bekämpningsmedel kan 

vid låga halter påverka vattenkvaliteten och nedbrytningen av flera medel är mycket långsam vilket 

gör att ämnen kan stanna kvar länge i marken.  

Fordonstvätt [12] 

Utsläpp från orenat dagvatten från till exempel biltvätt på grusplan innebär en risk för förorening av 

vattentäkten då föroreningar kan nå grundvattnet. 

Enskilda avlopp [13] 

Fastigheter som inte är anslutna till kommunalt VA kan ha enskilda avloppsanläggningar. En 

fungerande anläggning bör inte utgöra någon större risk för en kommunal vattentäkt. Många 

enskilda avlopp är dock gamla och har därför en nedsatt reningsfunktion vilket utgör en risk för 

närliggande vattentäkter då till exempel patogener, växtnäringsämnen och läkemedelsrester kan 

läcka ut och nå grundvattnet.  

Det finns ett enskilt avlopp registrerat hos miljö- och hälsoskyddskontoret inom det föreslagna 

vattenskyddsområdet, inom den primära skyddszonen. Detta avlopp används troligen inte så mycket 

då ägarna av anläggningen har ansökt om ett längre tömningsintervall. Enligt inkomna uppgifter från 

verksamheten (i tidiga samrådet) finns heller ingen tvättmaskin kopplad till avloppet. Strax utanför 

den sekundära skyddszonen finns ett antal som troligtvis fortfarande används.  

Berg- och grundvattenvärmeanläggningar [14] 

Bergborrade brunnar för värme- och kylanläggningar kan i vissa fall utgöra ett hot mot en 

grundvattentäkt. Risken för störning av vattenmiljön är begränsad vid korrekt utförande, men 

konsekvenserna vid utsläpp av framför allt köldbärarvätska vid anläggning och drift bedöms vara 

stora. Även utförandet av borrhålet samt hålet i sig utgör en risk, eftersom en transportväg skapas 

mellan markytan och grundvattenmagasinet. Detta motiverar inskränkningar i rätten att utföra 

sådana anläggningar i närheten av en kommunal vattentäkt. Modelleringsstudier av norra Åhus har 

visat att transporten nere i kalkstenen och särskilt sandstenen är snabb. Utsläpp som når det 

sedimentära berget utgör därför en stor risk för den kommunala vattentäkten även om de 

kommunala uttagen sker på ett väldigt stort djup.  

Inom det föreslagna vattenskyddsområdet förekommer för närvarande inga bergvärmeanläggningar. 

Det finns en anmäld bergvärmeanläggning strax utanför den föreslagna sekundära skyddszonen. 

Borrdjupet för denna anläggning är okänt. Enligt SGUs brunnsarkiv28 kan det finnas ett antal 

                                                           
27Detaljplan för Horna 3:12, del av, m.fl. söder om Täppetleden i Åhus, Kristianstads kommun, antagen 2013-
10-29  
28 SGUs brunnsarkiv, 2020-05-22 
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energianläggningar söder om det föreslagna vattenskyddsområdet. Dock visar informationen i 

brunnsarkivet att dessa brunnar är borrade så pass grunt att marginalen till glaukonitsandstenen är 

mycket god.  

Jordvärmeanläggningar [15] 

Korrekt utförda jordvärmeanläggningar utgör i regel inget stort hot mot den kommunala 

vattentäkten. Riskerna är framför allt kopplade till läckage av petroleum vid anläggningsskedet och 

läckage av köldbärarvätska vid drift.  

För närvarande finns inga jordvärmeanläggningar registrerade inom den föreslagna primära 

skyddszonen men 6 anläggningar inom den föreslagna sekundära skyddszonen samt 7 anläggning 

som ligger strax utanför det föreslagna vattenskyddsområdet.  

Enskilda vattentäkter [16] 

Enskilda vattentäkter utgör i regel inget större hot för kommunal dricksvattenförsörjning, om de är 

korrekt utförda. Dock kan utförandet av borrhålet samt borrhålet i sig själv utgöra en risk då en 

transportväg skapas mellan markytan och grundvattnet.  

I nuläget finns inga enskilda vattentäkter registrerade inom det föreslagna vattenskyddsområdet, i 

miljö- och hälsoskyddskontorets databas. Inte heller SGUs brunnsarkiv29 har någon registrerad borrad 

brunn inom det föreslagna vattenskyddsområdet. Då det inte finns någon anmälningsplikt för grävda 

brunnar finns det ingen uppskattning om hur många brunnar och spetsar som går ner i jordlagren.  

Upplag av avfall [17] 

Upplag av avfall på enskilda fastigheter är en risk förknippad med bebyggd miljö då alla typer av 

avfall, förutom inert sådant, innehåller mer eller mindre mängder föroreningar som kan lakas ut i 

marken och påverka grundvattnet negativt. Avfall som förvaras korrekt utgör väldigt liten risk att 

förorena en vattentäkt.  

Inga återvinningsstationer finns inom det föreslagna vattenskyddsområdet i Åhus. Privatpersoner kan 

skapa egna avfallsupplag på egna fastigheter.  

5.2.5 Anläggningsarbeten 
Anläggningsarbeten [18] 

Anläggningsarbeten omfattar borrning, schaktning, sprängning med mera. Genom borttagning av 

jordtäcke vid anläggningsarbete och schaktning försvinner en del av det naturliga skyddet mot 

föroreningar vilket innebär att risken för påverkan på underliggande mark och vatten ökar. Genom 

ett minskat jordtäcke till grundvattenytan minskar även transporttiden ner till grundvattnet för både 

vatten och föroreningar.  

Stora delar av det föreslagna vattenskyddsområdet är obebyggt men ligger inom detaljplanelagt 

område. Detta innebär att nybyggnation pågår i området och flertalet nya bostäder kommer att 

byggas. Anläggningsarbeten vid till exempel exploatering och nybyggnation kan behöva genomföras 

inom föreslaget vattenskyddsområde. 

5.2.6 Industrier och miljöfarlig verksamhet 
Industriella grundvattenuttag [19] 

                                                           
29 Ibid.  
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Korrekt utförda borrhål bör ej utgöra ett stort hot mot den kommunala vattentäkten. Dock kan 

utförandet av borrhålet samt borrhålet i sig själv utgöra en risk då en transportväg skapas mellan 

markytan och grundvattnet. Stora uttag i närheten av den kommunala vattentäkten kan innebära en 

ökad risk för kvalitetsförändringar då dessa uttag påverkar influensområdet samt bidrar till att 

ytligare grundvatten, som kan vara mer påverkat av föroreningar, kan ta sig snabbare till de 

kommunala uttagspunkterna.  

Inom den föreslagna primära skyddszonen finns det en anläggning för grundvattenuttag i industriellt 

syfte. Grundvattenuttaget för denna anläggning sker ur samma akvifer som kommunens uttag, 

glaukonitsandstenen.  

Skjutbana [20] 

En skjutbana kan innebära risker med föroreningar på grund av ammunition som använts inom 

verksamheten, främst gäller risken bly från ammunitionen. Marken runt en skjutbana kan vara 

förorenad av rester från ammunitionen. 

Inom den föreslagna primära skyddszonen finns en delvis nedlagd skjutbana, se figur 12. Det skytte 

som sker utomhus är nedlagt men eventuellt sker det fortfarande luftgevärsskytte inomhus. 

Kulfånget har undersökts med avseende på föroreningar30 och höga halter av bly har observerats i 

kulfånget. Även andra tungmetaller har påvisats i jordprover från kulfånget.  

Modelleringsstudier av norra Åhus visar att transporten ner från jordlagren till glaukonitsandstenen 

är långsam. Det tar minst 250 år för föroreningar av jordlagren att nå våra uttag så sannolikheten att 

vattentäkten ska förorenas av bly bedöms som låg, även ur ett flergenerationsperspektiv.   

                                                           
30 Tyréns (2010) Undersökning av kulfång, Åhus 
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Figur 12. Den delvis nedlagda skyttebanan strax norr om Täppetleden, Åhus.  

Övriga miljöfarliga verksamheter [21] 

Miljöfarliga verksamheter kan innebära en risk för en grundvattentäkt beroende på vilken typ av 

verksamhet det gäller. Om miljöfarliga ämnen hanteras på platsen finns risk för olyckor, spill och 

läckage vilket kan leda till förorening av både yt- och grundvatten. Med rätt skyddsåtgärder för 

miljöfarliga verksamheter kan riskerna minimeras.  

Inom och i närheten av det föreslagna vattenskyddsområdet kan industrier och miljöfarliga 

verksamheter förekomma. Strax väster om det föreslagna vattenskyddsområdet finns ett område 

som planeras bli industriområde. I nuläget pågår ingen verksamhet inom området men ett antal 

kommunägda tomter finns som ska säljas eller som precis blivit sålda. Viss del av marken ska vara 

upplag för sten och det ska även finnas företagshotell och ett företag som tillverkar pumpar.  

5.2.7 Övriga riskkällor 
Transformatorstationer [22] 

Transformatorstationer kan innehålla till exempel olja vilket kan leda till en risk för läckage olja som 

kan förorena yt- och grundvatten.  

Inom det föreslagna vattenskyddsområdet kan det finnas upp till 5 stycken transformatorstationer. 

Utöver dessa finns det även ett antal i närområdet. Då det är ett expansivt område kan fler 

nätstationer komma att byggas i området. Samtliga stationer har en invallning som rymmer hela den 
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befintliga mängden olja (i regel cirka 500 liter), larm och systematisk kontroll genomförs av C4 

Elnät31.  

Bränder [23] 

Vid bränder används stora mängder vatten samt släckningsmaterial. Vattnet kan förorenas av de 

ämnen som uppstår under förbränningen och släckningsmaterialet kan innehålla skadliga ämnen som 

kan förorena yt- och grundvattnet. Tidigare användes till exempel brandskum med perfluorerade 

ämnen, PFAS, som nu är utfasade. Dessa ämnen kan orsaka stor skada och PFAS har vid flera tillfällen 

tvingat kommunala vattentäkter att stängas. Kristianstads kommuns vattentäkt vid vattenverket i 

Åhus stängdes 2015 efter förorening av PFAS.  

Läckage från avloppsledningsnät [24] 

Läckage av avloppsvatten från avloppsledningsnätet kan ge problem med kvaliteten på råvattnet, 

särskilt om läckaget sker nära uttagsbrunnarna. Vid bräddning eller läckage kan avloppsvatten med 

höga halter av näringsämnen samt patogener och läkemedelsrester med mera nå yt- eller 

grundvattnet.  

I Åhus finns inget avloppsreningsverk men avloppsledningsnätet är utbyggt inom det föreslagna 

vattenskyddsområdet. Till avloppsledningsnätet kan det finnas ett antal pumpstationer kopplade. 

Normalt fungerande pumpstationer ska ej utgöra någon risk för den kommunala vattentäkten men 

bräddning och läckage kan ske vid haveri. Inom den föreslagna primära skyddszonen för Åhus 

vattenskyddsområde finns det en pumpstation. Strax utanför den östra gränsen finns även ett privat 

avloppsledningsnät.  

Saltvatteninträngning [25] 

Längs med kusten kan det finnas en risk för saltvatteninträngning, särskilt i samband med stigande 

havsnivåer. Uttag av grundvatten i närheten av kusten kan förstärka effekten av 

saltvatteninträngning eftersom det salta havsvattnet kan sugas mot uttagspunkterna. På 

Kristianstadsslätten sker många grundvattenuttag, även i närheten av kusten. Kristianstads kommun 

har låtit genomföra en modelleringsstudie med fokus på saltvatteninträngningen vid Åhus32, och den 

visar att med dagens uttag så ökar salthalten långsamt i sandstenen men år 2050 är salthalten inte i 

närheten av att gå över gränsen för tjänligt med anmärkning enligt Livsmedelsverkets riktlinjer33.   

Förorenad mark [26] 

Inom eller i närheten av det föreslagna vattenskyddsområdet kan det förekomma föroreningar i 

marken. Dessa kan i värsta fall frigöras vid exploatering eller erosion och sedan förorena yt- och 

grundvatten. Även klimatförändringar kan påverka föroreningar i mark, se även avsnitt 5.2.9 

Klimatförändringar.  

Inom det föreslagna vattenskyddsområdet för Åhus finns ett område där en markförorening är 

identifierad. Det gäller den skjutbanan inom primär skyddszon där marken är förorenad av bland 

annat bly.  

                                                           
31 Information från C4 Elnät, Henrik Rosenkvist, 2019-05-18 
32 DHI (2017) Saltvatteninträngning Kristianstadsslätten – Beräkningar med FEFLOW 
33 Livsmedelsverket (2017) SLVFS 2017:2 
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5.2.8 Sabotage, kris och krig 
Vattenförsörjningen är en känslig del av ett samhälle vid sabotage och i samband med krig och 

kristillstånd. Den huvudsakliga funktionen med ett vattenskyddsområde är att minska riskerna för 

vattenförekomster och vattentäkter i fredstid men riskerna för sabotage vid ändrade samhällsklimat 

bör ändå beaktas. Idag kan det största hotet för Sverige anses komma från enskilda terroristgrupper. 

Risker rör bland annat åverkan på fasta installationer vilket motverkas genom fysiskt skydd. Även 

aktsamhet beträffande informationsspridning om vattentäktens utformning och sårbarhet bör 

iakttas. Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:13) om åtgärder mot sabotage och annan 

skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggning ska obehöriga inte kunna bereda sig tillträde till 

vattenverk, hög- eller lågreservoar, pumpanläggningar etc. Föreskrifterna gäller anläggningar som 

betjänar mer än 2000 personer vilket Åhus vattenverk gör.  

5.2.9 Klimatförändringar  
Aktuell klimatforskning visar att atmosfären och haven värms upp, att mängden snö och is minskar 

och att havsnivåerna höjs. I framtiden kommer uppvärmningen att fortsätta, extrema väderhändelser 

kommer att bli vanligare, haven kommer att bli varmare och havsnivåerna kommer att stiga34. På 

grund av Åhus läge vid kusten är området extra känsligt för stigande havsnivåer. Sverige går ett 

mildare och blötare klimat till mötes med ökad medeltemperatur, ökad nederbörd vintertid och en 

förlängd vegetationsperiod35. En förlängd vegetationsperiod i kombination med ökad temperatur 

kommer troligtvis leda till att även bevattningssäsongen kommer att förlängas och efterfrågan på 

grundvatten öka. Mycket av bevattningen i Kristianstads kommun sker med grundvatten. Ökad 

nederbörd vintertid kan förväntas öka risken för översvämning av vattendrag och sjöar vilket innebär 

att föroreningar lättare kan spridas ner i yt- och grundvatten. Översvämningar kan även leda till 

ökade påfrestningar på verksamheter/objekt i anslutning till vattentäkten, exempelvis överbelastade 

spill- och dagvattenledningar samt frigörelse av markbundna föroreningar.  

6. Riskbedömning 
Baserat på riskinventeringen har en bedömning gjorts av vilka risker som är allvarliga för 

vattenförekomsten eller vattentäkten. Risken utgörs av produkten mellan konsekvensen av en 

störning och sannolikheten att denna störning ska inträffa. Konsekvensen av störningen i detta fall är 

att råvattenkvaliteten försämras.  

Bakgrunden till en riskbedömning kan sammanfattas i fyra punkter: 

 Sannolikheten för hot i form av föroreningar 

 Avståndet till vattentäkten 

 Områdets sårbarhet (markens genomsläpplighet, grundvattenytans lutning och riktning på 

grundvattenflödet) 

 Egenskaper hos föroreningar (rörlighet, intensitet, effekt) 

För att bedöma hur sannolikt det är att en förorening når grundvattnet och sedermera den 

kommunala vattentäkten tas ett flertal aspekter i beaktande. Både geologiska och hydrogeologiska 

förutsättningar för spridning från den aktuella verksamheten till vattentäkten beaktas samt typ av 

föroreningskälla. Är hotet placerat uppströms vattentäkten är sannolikheten för spridning till 

vattentäkten större än om verksamheten ligger nedströms vattentäkten. Beroende på typ av 

                                                           
34 IPCC (2014) Climate change 2014: Synthesis report 
35 SMHI (2020) https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/framtidens-klimat-sa-paverkas-vi [2020-06-08] 

https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/framtidens-klimat-sa-paverkas-vi
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förorening kan en punktkälla i sig innebära en stor fara för grundvattnet medan en diffus källa kan 

utgöra en stor risk då belastningen antas ske under längre tid och även vara mer svår att upptäcka.  

Risker kopplade till klimatförändringar ingår inte riskanalysen då de är sådana att det inte är möjligt 

att reglera dem med hjälp av vattenskyddsföreskrifter. Risker kopplade till vattenverksamheten och 

sabotage, kris eller krig regleras genom att obehöriga inte bereds tillträde till vattentäktszonen, i 

övrigt bör risker gällande kris och krig inarbetas i kommunens beredskapsplan.  

6.1 Riskanalysens användning 
Riskanalysen är ett verktyg för att systematiskt kategorisera risker inom vattentäktens 

tillrinningsområde. De risker som beskrivs i kapitel 5 har bedömts med avseende på vilken 

konsekvens en störning får samt vilken sannolikheten är för att störningen ska inträffa. Resultatet 

presenteras i en riskmatris (figur 13). I denna bedöms framför allt det nuvarande riskläget för 

vattentäkten men vattenskyddsområdet ska även avstyra framtida risker vilket medför att 

restriktioner som minimerar framtida risker kan krävas. I bilaga 3 presenteras en bedömning av varje 

riskkälla samt en koppling till möjlig regleringsnivå i vattenskyddsföreskrifterna. Sammantaget utgör 

bedömningen av nuvarande och framtida risker enligt bilaga 3 och figur 13 en lämplig grund för att 

bestämma skyddsföreskrifternas omfattning. Analysen har tagit sin utgångspunkt i Svenskt Vattens 

rapport ”Vattenskydd – riskanalys och föreskrifter”36.  

Riskbedömningen utgår från risker inom ett bestämt område och resultatet kan därför inte 

appliceras eller jämföras med en riskbedömning inom ett annat område. En kvantifiering av 

sannolikheter och konsekvenser innehåller alltid subjektiva bedömningar och värderingar vilket 

medför en viss grad av osäkerhet.  

6.2 Resultat 
En kategorisering av identifierade risker för vattentäkten och rangordning sinsemellan redovisas 

nedan. Resultaten visar att 12 olika klasser med aktuella risker bör belysas och tas hänsyn till vid 

utformade av skyddsområdets utbredning samt dess föreskrifter. Riskkategori 1 bedöms utgöra den 

grupp som innebär störst risk.  

Som framgår av bilaga 3 utgörs de största riskerna för Åhus vattentäkt av: 

Riskkategori 1: 

 Saltvatteninträngning  

Riskkategori 2: 

 Olyckor på väg 

 Bekämpningsmedel 

 Enskilda avlopp 

 Bergvärmeanläggningar 

 Enskilda vattentäkter 

 Anläggningsarbeten 

 Industriella grundvattenuttag 

 Skjutbana 

 Övriga miljöfarliga verksamheter 

 Bränder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                           
36 Frycklund m fl (2015): Vattenskydd – riskanalys och föreskrifter. Svenskt Vatten Utveckling, rapport 2015-19.   
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 Förorenad mark  

Värt att observera är att vissa av dessa risker inte är aktuella i dagsläget men skulle kunna bli aktuella 

i framtiden om de inte regleras i skyddsföreskrifterna.  

 

Figur 13. Riskmatris där siffrorna hänvisar till riskerna som presenteras i kapitel 5 samt i bilaga 3 - Riskanalys 

6.3 Skyddsbehov för Åhus vattentäkt  
Sammantaget bedöms den nuvarande risknivån för Åhus vattentäkt vara måttlig. Det förekommer 

inga riskobjekt som särskilt behöver beaktas vid utformningen av vattenskyddsområdet, förutom 

Täppetleden (risk för olyckor på väg) och förorenad mark som båda ingår i den föreslagna primära 

skyddszonen. Vattenskyddsområdet ska dock inte enbart utformas efter befintliga risker utan också 

vara framåtsträvande och avstyra framtida risker. Framtida risker för det förslagna 

vattenskyddsområdet för Åhus kan till exempel vara etablering av miljöfarliga verksamheter som 

hanterar för grundvattnet farliga kemikalier.  

Den risk som är i nuläget är störst för Åhus vattentäkt är saltvatteninträngningen eftersom detta är 

något som pågår just nu, även om det går långsamt, och konsekvenserna av en vattentäkt förorenad 

av salt havsvatten är mycket stora. Risken för saltvatteninträngning på Kristianstadsslätten från havet 

beror på all de uttag som sker på slätten längs med kusten. Salthalten följs upp genom ett 

kontrollprogram där Kristianstads kommun mäter salthalten i kommunens uttagsbrunnar i Åhus. För 

att på sikt minska risken för saltvatteninträngning på Kristianstadsslätten arbetar Kristianstads 

kommun för att delvis kunna försörja Åhus från vattentäkter längre från kusten.   

Skyddsbehovet för Åhus vattentäkt ligger till stor del i det stora antalet anslutna abonnenter som är 

beroende av ett rent och hälsosamt dricksvatten, samt svårigheterna med att ersätta vattentäkten 

helt om vattentäkten skulle bli förorenad. Det stora antalet abonnenter gör även att nödförsörjning 

av dricksvatten vid akut förorening blir komplicerat. Att helt ersätta Åhus vattentäkt med vatten från 

andra vattentäkter är komplicerat och dyrt då det innebär lokalisering av nya stora vattentäkter inom 

ett område med flertalet andra uttag. Det strategiska värdet för Kristianstads kommun i att kunna 
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bibehålla kvaliteten på råvattnet är därför obestridligt. Detta ligger till grund för bedömningen att 

skyddsbehovet för vattentäkten är stort.  

6.4 Övriga riskminimerande åtgärder 
Syftet med vattenskyddsområdet kan förstärkas inte bara genom vattenskyddsföreskrifterna utan 

också genom andra administrativa och tekniska åtgärder. Lämpliga åtgärder som huvudmannen för 

vattentäkten, tekniska förvaltningen, bör genomföra i samarbete med lämplig myndighet är: 

 Informera fastighetsägare samt verksamhetsutövare om skyddsområdets existens samt vad 

som gäller inom och i anslutning till området. Information anses vara en nyckelåtgärd för att 

kunna uppnå syftet med ett vattenskyddsområde ur ett flergenerationsperspektiv och denna 

information bör därför vara återkommande.  

 Tydliggöra skyddsområdets utbredning med skyltning. 

 Försäkra sig om att skyddsområdet finns utmärkt på relevanta kartor så att övriga 

myndigheter görs uppmärksamma på den hänsyn som behöver iakttas med tanke på 

skyddsområdet, till exempel vid bygglovs- och planarbete. 

 Hålla beredskapsplanen för vattenverket uppdaterad. Detta bör göras för att underlätta och 

snabbt kunna åtgärda och eliminera föroreningsrisker och hot mot dricksvattenförsörjningen. 

Beredskapsplanen bör komma till kännedom för såväl vattenverkets driftpersonal som 

räddningstjänsten.  

 Genomföra ett succesivt arbete för att vid omläggning av avloppsledningar använda bättre 

och täta ledningar inom hela vattenskyddsområdet. Avloppsledningar i närheten av 

vattenverket och inom primär skyddszon bör prioriteras.  

 Miljö- och hälsoskyddskontoret håller en uppdaterad databas med registrerade 

verksamheter för tillsyn tillgänglig. Denna kan vara till stor hjälp då räddningstjänsten snabbt 

kan hänvisas till olycksplatsen. Databasen kan även användas vid riskanalyser eller för att 

spåra föroreningskällor.  

7. Utformning av skyddsområdet 
Då grundvattenuttagen i Åhus vattentäkt sker ur den sedimentära berggrunden har Kristianstads 

kommuns grundvattenmodell, uppbyggd i MIKE SHE37,38,39, använts som grund för framtagandet av 

det föreslagna vattenskyddsområdet. Detta har gjorts genom partikeltransportberäkningar i 

modellen. Först har den regionala modellen över hela Kristianstadsslätten använts för att avgränsa 

området där den lokala, mer högupplösta modellen sedan upprättats.  

Utifrån de hydrogeologiska förhållandena och utförda riskanalyser föreslås ett vattenskyddsområde 

enligt figur 14 och bilaga 2.   

                                                           
37 VBB VIAK, DHI (1998). Modellbeskrivning MIKE SHE Kristianstadslätten 
38 DHI (2005) Dokumentation av uppdateringar av MIKE SHE-modellen för 

Kristianstadslätten 
39 DHI (2011) MIKE SHE för Kristianstadslätten – Dokumentation av uppdateringar 
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Figur 14. Förslag på vattenskyddsområde för Åhus vattentäkt.  

7.1 Krav och allmänna riktlinjer 
Skydd av grundvattentäkter regleras genom 7 kapitlet i miljöbalken (SFS 1998:808).  

Ett förorenat grundvattenmagasin är svårt eller omöjligt att sanera. Därför krävs en strategi som 

möjliggör upptäckt och sanering av eventuell förorening innan den hinner nå grundvattenmagasinet i 

första hand, och i andra hand eventuella uttagsbrunnar. Genom lämpliga restriktioner inom ett 

vattenskyddsområde ska tillförsel av skadliga ämnen till grundvattnet undvikas. 

Vattenskyddsområdet ska avgränsas så att föroreningar från akuta händelser och kontinuerlig 

förorening kan fastläggas, brytas ner eller på annat sätt oskadliggöras innan de når 

grundvattentäkten.  

Målet med vattenskyddsområdet och föreskrifterna för Åhus vattentäkt är att grundvattnet ska 

kunna användas som dricksvatten. Vid dricksvattenproduktion är det att föredra att motverka en 

förorening hellre än att eliminera den genom ökad beredning i vattenverket. Områden nära en 

vattentäkt bör därför skyddas mot akuta och kontinuerliga föroreningar, liksom de områden som är 

speciellt sårbara mot föroreningar (exempelvis inströmningsområden). Genom en uppdelning av 

vattenskyddsområdet för Åhus vattentäkt i två olika skyddszoner blir skyddsföreskrifterna mer 

nyanserade och skäliga då det möjliggör att högre respektive lägre krav kan ställas på verksamheter i 

olika områden, främst beroende på närheten till vattentäkten.  
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7.2 MIKE SHE40,41,42 
Kristianstads kommuns grundvattenmodell över Kristianstadsslätten är uppbyggd i MIKE SHE med en 

upplösning på 500x500 meter. Då all indata (exempelvis nederbörd, temperatur, hydraulisk 

konduktivitet) till modellen finns tillgänglig i 100x100 meters upplösning upprättas en lokal modell 

baserad på resultatet från den regionala modellen. Modellen omfattar allt yt- och grundvatten och 

det vatten som flödar till och från Kristianstadsslätten. Befintliga grundvattenuttag (kommunala, 

lantbruk, industrier och övriga) på slätten finns inlagda i modellen. Modellen är uppbyggd av åtta 

geologiska lager som i sin tur motsvarar fem beräkningslager (jordlager, morän, kalksten, sandsten 

och urberg). Grundvattenflödet mellan dessa lager beräknas för varje cell i modellen med hjälp av 

Darcys lag för grundvattnets hastighet i marken: 

𝑉 =  
𝐾∙𝐼

𝑛𝑒
  

V = hastigheten (m/s) 

K = hydraulisk konduktivitet (m/s) 

I = hydraulisk gradient (m/m) 

ne = effektiv porositet.  

 

För att följa eventuella föroreningars transport i grundvattnet används partikelspårning i 

grundvattenmodellen. Dessa partikeltransportberäkningar i MIKE SHE innebär att ett antal partiklar 

(4 partiklar i detta fall) släpptes i varje modellruta och i varje beräkningslager. Modellen har sedan 

körts i 10 år med alla kända uttag på Kristianstadsslätten, inklusive de kommunala 

dricksvattenuttagen i Åhus. Resultatet av dessa beräkningar gör det då möjligt att se hur många av de 

släppta partiklarna som nått till uttagsbrunnarna, vilket lager och modellceller de släpptes i, samt hur 

lång tid det tog dem att ta sig till uttagsbrunnarna. Genom att titta på transporthastigheten i 

sandstenen har ett förslag på framtida vattenskyddsområde tagits fram. Grundtanken är att det från 

den yttersta gränsen av den primära skyddszonen tar vattenpartiklar och eventuella föroreningar 

cirka 100 dagar att nå brunnarna, och från den yttre gränsen av den sekundära skyddszonen tar det 

cirka 1 år. Det föreslagna vattenskyddsområdets gränser har också i största möjliga mån anpassats 

efter fastighetsgränser eller riktmärken såsom kvarter, vägar eller byggnader.  

Då det finns en industriell uttagsbrunn i brunnarnas omedelbara närhet där uttag sker på ungefär 

samma djup som i de kommunala uttagsbrunnarna, har även denna brunn tagits med i 

partikeltransportberäkningarna då även denna påverkar transporten av eventuella föroreningar i 

riktning mot uttagsbrunnarna.  

7.3 Transport från jord till brunn 
En av de viktigaste frågorna vad gäller sårbarhet är hur stor risken är för att föroreningar som sprids 

på markytan når ner till grundvattenmagasinet där uttagen sker. Detta kan utvärderas genom att 

studera hur partiklar släppta på markytan transporteras till uttagsbrunnarna samt hur lång tid det 

tar. Resultaten (figur 15) visar att vattnet som har sitt ursprung i jordlagren huvudsakligen kommer 

från brunnarnas närområde samt norrifrån. Detta innebär att det främst är det vatten som regnar 

ner på marken och sedan infiltrerar och bildar grundvatten i jordlagren i brunnarnas närområde som 

kommer att röra sig neråt genom kalkstenen till glaukonitsandsten och så småningom nå 

                                                           
40 VBB VIAK, DHI (1998). Modellbeskrivning MIKE SHE Kristianstadslätten 
41 DHI (2005) Dokumentation av uppdateringar av MIKE SHE-modellen för 

Kristianstadslätten 
42 DHI (2011) MIKE SHE för Kristianstadslätten – Dokumentation av uppdateringar 
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uttagsbrunnarna. Dock tar denna transport från jordytan till brunnarna minst 200 år, vilket innebär 

att brunnarna får anses väl skyddade mot ytföroreningar.  

Det ska dock framhållas att det i kalkstenen kan finnas till exempel sprickor som möjliggör att det 

trots den teoretiskt beräknade långa transporttiden, kan ske en snabb transport från ytan till det 

djupa grundvattnet.  

 

Figur 15. Transporttiden från jordlager till brunn uttryckt i år. Notera att transporten tar minst 200 år ner till brunnarna i 
glaukonitsandstenen.  

7.4 Transport i kalk- och sandstenslager  
Transporten i kalk- och sandstenen utvärderas i figur 16 och 17. Utsläpp som sker i kalkstenen kan ta 

sig till uttagsbrunnarna på cirka 30 år medan transporten i sandstenen kan ske på mindre än ett år 

om utsläpp i brunnarnas närområde sker. Detta innebär att en tydlig risk för Åhus vattentäkt är när 

utsläpp av föroreningar sker direkt nere i sandstenen och kalkstenen, exempelvis genom ett borrat 

hål.  
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Figur 16. Transporttiden i kalkstenen uttryckt i år.  

 

Figur 17. Transporttiden i sandstenen uttryckt i år.  
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7.5 Förslag till primär och sekundär skyddszon 
Utgångspunkten är att det från den yttersta gränsen av den primära skyddszonen ska ta 100 dagar 

innan eventuella föroreningar når kommunens uttagsbrunnar. För den sekundära skyddszonens 

gräns används tiden 1 år. Med hjälp av grundvattenmodellen kan detaljerade beräkningar för 

transporthastigheten göras i alla riktningar från uttagspunkterna. Då transporten till uttagsbrunnarna 

är relativt snabb nere i berggrunden baseras skyddszonernas utbredning på hur transporten nere i 

sandstenen sker. Detta ligger till grund för det förslag som presenteras i figur 14 och bilaga 2.  

Riskanalysen har identifierat möjliga risker, både befintliga och framtida. För att säkerställa 

säkerheten för vattentäkten bör en skyddszon omfatta eventuella verksamheter som kan påverka 

grundvattnet negativt även om de befinner strax utanför skyddszonernas teoretiskt beräknade 

gränser. De framtida industritomterna väster om det föreslagna vattenskyddsområdet bedöms inte 

utgöra en risk för vattenskyddet på grund av verksamheternas natur. Dock kan nybyggnationen av 

villor och lägenhetshus i området innebära en ökad efterfrågan på berg- och grundvattenvärme i 

området. Därför utökas den föreslagna sekundära skyddszonen i vattenskyddsområdet till att 

innefatta hela de kvarter i området som delvis omfattas av det teoretiskt beräknade området.  

Storleken på det föreslagna vattenskyddsområdet har beräknats till cirka 42 hektar för den primära 

skyddszonen och ytterligare cirka 23 hektar för den sekundära skyddszonen.  

7.6 Kommunala förhållanden  
Hela det föreslagna vattenskyddsområdet ligger inom Kristianstads kommun.  

8. Bakgrund till skyddsföreskrifter 

8.1 Generella krav och anvisningar 
Enligt 7 kapitlet 21§ i miljöbalken får en länsstyrelse eller en kommun förklara ett mark- och 

vattenområde som vattenskyddsområde. Länsstyrelsen eller kommunen ska meddela de föreskrifter 

som behövs för att tillgodose syftet med området. Föreskrifterna ska ha formen av inskränkningar i 

rätten att förfoga över fastigheter i området. Om det behövs får länsstyrelsen eller kommunen 

föreskriva att skyltar eller stängsel ska sättas upp och annans mark får tas i anspråk för detta. 

Föreskrifterna ska gälla omedelbart, även om de överklagas (7 kap. 22§ miljöbalken).  

Omfattningen (restriktionsnivån) av de inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter som ska 

gälla inom området bör vara relaterad till syftet med vattenskyddsområdet och de mål som önskas 

för vattnets kvalitet och kvantitet. De bör också relatera till de risknivåer för verksamheter och 

åtgärder som myndigheten bedömer vara acceptabla i förhållande till målen. Begränsningarna ska 

fastställas i detalj genom en bedömning av både hur riskfyllda de reella och potentiella 

föroreningskällorna är och områdets sårbarhet och barriärförmåga. Vidare måste föreskrifterna 

utformas så att de blir tydliga för myndigheten och allmänheten, att det är möjligt att kontrollera 

efterlevnaden av föreskrifterna för tillsynsmyndigheten samt att de är miljömässigt motiverade. 

Föreskrifterna och utformningen av vattenskyddsområdet ska säkerställa skyddet av vattentäkten, 

men inskränkningarna får inte gå längre än så. Enligt 7 kapitlet 25§ miljöbalken får en inskränkning i 

enskilds rätt att använda mark eller vatten inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet 

ska uppnås.  

8.2 Skyddsföreskrifternas syfte och funktion 
Det övergripande syftet med skyddsföreskrifterna är att säkerställa skyddet för Åhus kommunala 

dricksvattentäkt så att grundvattnet inte riskerar att förorenas. Avsikten är att: 
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 Informera allmänt om gällande lagkrav på aktsamhet och allmän tillsyn 

 Specificera krav på aktsamhet i form av skyddsföreskrifter inom just detta 

vattenskyddsområde 

 Förbättra vattenkvaliteten och minska risken för förorening 

 Identifiera olika intressen som vill använda mark och vatten 

 Använda mark och vatten på bästa sätt.  

Föreskrifterna riktar sig i första hand till markägare och verksamhetsutövare inom 

vattenskyddsområdet. Arbetet med att utforma föreskrifter har föregåtts av en inventering av reella 

och potentiella föroreningskällor i området kring Åhus vattentäkt (kapitel 5 och 6). Med 

vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter vidtas en aktiv åtgärd för att säkra tillgången och 

kvaliteten på det grundvatten som avses användas till dricksvattenproduktion. Föreskrifterna för 

skyddsområdet utformas så att de säkerställer ett tillräckligt skydd ur ett flergenerationsperspektiv. 

Skyddsföreskrifterna kompletterar och preciserar redan gällande lagstiftning. För att åstadkomma ett 

tillfredsställande skydd för Åhus vattentäkt föreslås skyddsföreskrifter enligt bilaga 1 – 

Skyddsföreskrifter.  

9. Konsekvenser 
Syftet med denna konsekvensbeskrivning är att beskriva effekterna av föreslaget 

vattenskyddsområde och föreskrifterna för att därigenom främja lokal anpassning och förankring. 

Detta sker i överensstämmelse med dricksvattenutredningens (SOU 2016:32) förslag om att krav på 

konsekvensutredning inför beslut om vattenskyddsområde ska införas. Ekonomiska konsekvenser för 

enskilda fastighetsägare och rättighetsinnehavare kommer dock, i enlighet med 

dricksvattenutredningens förslag, inte att diskuteras, eftersom prövning och fastställande av sådana 

konsekvenser och ersättningsanspråk kan komma att ske i mark- och miljödomstol.  

Ett fastställt vattenskyddsområde med föreskrifter för en kommunal vattentäkt medför ett flertal 

konsekvenser för orten ifråga, dess invånare och verksamheter. Riktigt utformade skyddsföreskrifter 

och kontroll av råvattnet, vattnet i ledningsnätet och av dricksvattnet i invånarnas kranar ger 

konsumenterna värdefull trygghet för att dricksvattnet är hälsosamt och att eventuella problem 

upptäcks och åtgärdas på ett tidigt stadium. Som utgångspunkt gäller att Kristianstads kommun 

genom sin VA-huvudman har en skyldighet att leverera ett hälsosamt och rent dricksvatten, enligt 

Livsmedelverkets föreskrifter, till sina abonnenter. Naturligtvis då även till abonnenterna i Åhus.  

Tillgången till rent och även för framtiden skyddat vatten innebär bland annat att: 

 En ort blir mer attraktiv för dess invånare och näringsliv. Det kan i vissa fall gynna 
lokaliseringen av verksamheter, speciellt inom livsmedelsbranschen.  

 För djurbesättningar är tillgången till rent vatten mycket viktig. 

 Indirekt kan ett vattenskyddsområde med föreskrifter innebära att övrigt natur- och 
miljöskydd också gynnas. 

 Till nackdelarna kan höra att en pågående markanvändning kan begränsas. 

 Det tydliggörs samtidigt vad som är tillåtet eller inte för den framtida markanvändningen. 
  

9.1 Nollalternativ  
Att inte fatta beslut om att skydda grundvattnet och inte vidta någon åtgärd alls är i praktiken också 

ett beslut. Detta skulle kunna liknas vid det som i miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) kallas för 

nollalternativet. Frågan är då vad det skulle innebära för invånare och verksamheter i Åhus om inget 
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vattenskyddsområde inrättas. Vad skulle det innebära för dricksvattenkvaliteten i kranarna, liksom 

för verksamheter som har behov av rent vatten?  

 Ur miljö- och naturtillgångssynpunkt är det en förlust om grundvattentillgången blir förstörd 

och råvattnet antingen behöver behandlas eller blir obrukbart. 

 Ifall råvattnet i en vattentäkt blir förorenat är det i allmänhet svårt eller helt omöjligt att 

sanera vattentäkten. 

 Det kan vara tekniskt möjligt att åtgärda förorenat råvatten så att det blir ett dricksvatten 

som uppfyller Livsmedelsverkets krav. Detta beror på vilken förorening det är frågan om och 

behandlingen är ofta kostsam och ibland tekniskt komplicerad. Det innebär då kontinuerlig 

övervakning och kostnader i all överskådlig framtid.  

 Det kan innebära en risk vid behandling av råvattnet att processen av någon anledning 

misslyckas, med möjliga negativa konsekvenser för dricksvattenkvaliteten som följd. 

 Kostnaderna blir höga ifall en ny vattentäkt skulle behöva anläggas en bit från de existerande 

brunnarna i Åhus. Detta gäller dels själva anläggandet av den nya vattentäkten, dels 

ledningsdragningarna till vattenverket i Åhus. Att lokalisera en ny vattentäkt i närområdet är 

också förenat med stora kostnader och svårigheter på Kristianstadsslätten då flertalet 

intressenter ska samsas om grundvattenresursen.  

 Eftersom Åhus vattentäkt vid Täppetleden i framtiden kan vara av ett större regionalt 

intresse och kopplas ihop med Kristianstad är det ännu viktigare att grundvattnet är skyddat.  

9.2 Inrättande av ett vattenskyddsområde 
För tillsynsmyndigheten och VA-huvudmannen innebär ett vattenskyddsområde att:  

 Ett nytt vattenskyddsområde kan medföra ökade krav på arbetsinsatser för miljö- och 

hälsoskyddskontoret för handläggning av tillstånd och anmälningar. Detta förutsätts regleras 

genom de avgifter som miljömyndigheten har rätt at ta ut enligt den kommunala taxan.  

 Det kan krävas mer arbetsinsatser av VA-avdelningen genom att de flesta ansökningar 

remitteras till VA-avdelningen för synpunkter. Detta får anses som nödvändiga kostnader för 

VA-verksamheten enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Själva inrättandet av 

vattenskyddsområden är dock det som tar ojämförligt mest resurser för tekniska 

förvaltningen. Detta, liksom skyltning, information med mera täcks också upp genom VA-

verksamhetens avgiftsfinansiering.  

 Att exploatera mark inom det reviderade vattenskyddsområdet kan göras även i 

fortsättningen. Viss reglering i skyddsföreskrifterna kan påverka byggandet, t.ex. föreslås 

tillståndskrav för sprängning, pålning, spontning eller borrningar djupare än 120 meter inom 

hela vattenskyddsområdet. Tidig kontakt mellan VA-avdelningen och mark- och 

exploateringskontoret behövs för att säkra vattenskyddet.     

9.2.1 Konsekvenser för verksamheter och boende i Åhus 
Till viss del är det samma objekt och verksamheter som kan utgöra risk för de kommunala brunnarna 

som också kommer att påverkas av vattenskyddsområdet, eftersom de föreslagna 

vattenskyddsföreskrifterna kommer att gälla för dem. Riskobjekten beskrivs i kapitel 5 och 6 och 

vissa av dem kommenteras här:  

De areella näringarna 

Verksamheter inom de areella näringarna har intresse av ett friskt och rent vatten till sin verksamhet. 

Detta gäller särskilt för dem som är anslutna till det kommunala dricksvattennätet och/eller har 

djurbesättningar.  
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I närområdet till den kommunala vattentäkten i Åhus och dess föreslagna vattenskyddsområde 

består markanvändningen främst av skogsmark och villabebyggelse. Då förvaltningen av skogen sker 

enligt ett miljöcertifikat där inte kemiska bekämpningsmedel är tillåtna bör inte skogsbruket i 

området påverkas negativt av de föreslagna föreskrifterna.  

Allmänheten  

Allmänheten har givetvis ett stort intresse av att ha ett rent och hälsosamt dricksvatten i sina kranar. 

Samtidigt finns det ett antal aspekter de behöver ta hänsyn till enligt skyddsföreskrifterna. Förbud 

kan förekomma och anmälningar och tillstånd kan behöva sökas hos miljö- och hälsoskyddskontoret.  

Det kan exempelvis gälla:  

 Hantering av kemiska bekämpningsmedel blir förbjuden men undantag enligt en särskild lista 

samt undantag för punktbehandling gör att konsekvenserna borde bli små för enskilda 

fastighetsägare.  

 Energianläggningar för lagring och utvinning av värmeenergi från berg och grundvatten blir 

förbjudna. Jordvärmeanläggningar kräver dock endast anmälan till kommunens miljö- och 

hälsoskyddsnämnd. 

 Enskilda borrade vattentäkter kräver tillstånd inom vattenskyddsområdet.  

 Brunnar som inte längre används ska avställas och tätas samt anmälas till miljö- och 

hälsoskyddsnämnden.  

 Större schaktningsarbeten än som behövs för en normal villa, sprängning av berg, pålning, 

spontning eller borrningar kräver tillstånd. Reglerna bedöms inte begränsa normal 

bebyggelse. 

Övriga verksamheter 

En tillståndsgiven industriell vattentäkt som drivs av The Absolut Company finns inom den föreslagna 

primära skyddszonen. Denna vattentäkt kan beröras av tillståndsplikten för borrade brunnar om det i 

framtiden uppstår ett behov av en ersättningsbrunn. Tillståndsplikten kan då innebära ökade 

kostnader för företaget i samband med ansökan.  

10. Samråd  
Det tidiga samrådet genomfördes hösten 2020. Ett brev skickades ut 2020-08-19 till berörda 

fastigheter inom det föreslagna vattenskyddsområdet för Åhus. I brevet informerades det om det 

pågående arbetet samt om möjligheterna att lämna synpunkter på förslaget i ett tidigt skede. De 

berörda uppmanades att höra av sig med synpunkter och frågor via ett svarsformulär på Kristianstads 

kommuns hemsida, via post eller i Rådhus Skånes foajé. Detta brev utgör det tidiga samrådet i den 

beslutade arbetsordningen för fastställandet av vattenskyddsområden i Kristianstads kommun. Brev 

skickades även till Försvarsmakten och The Absolut Company. Ett mail skickades till ordförande för 

LRFs kommungrupp med en fråga om kommungruppen önskade underlaget redan i det tidiga 

samrådet på grund av tidigare uttryckt önskan. Inget svar mottogs. I nästa samråd kommer 

underlaget att skickas till LRF.  

Inkomna synpunkter kan ses i sin helhet i bilaga 6 – Inkomna synpunkter, och kommunens 

kommentarer finns i bilaga 5 – Samrådsredogörelse. Bilaga 7 – Tidigt samråd material, visar det 

material som fanns tillgängligt på Kristianstads kommuns hemsida samt i Rådhus Skåne under det 

tidiga samrådet. Det tidiga samrådet föranledde inte någon förändring av föreslaget 

vattenskyddsområde eller dess tillhörande skyddsföreskrifter.  

Detta kapitel kommer att uppdateras efter samråd med sakägare och myndigheter.  
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Förslag till skyddsföreskrifter Åhus vattenskyddsområde 

§1 Bekämpningsmedel  

Primär skyddszon 
All yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. Från förbudet undantas 

bekämpningsmedel enligt särskild förteckning som fastställs av kommunens nämnd för miljöfrågor, 

då i stället tillstånd krävs av kommunens nämnd för miljöfrågor.  

All icke yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel utomhus är förbjuden. Från förbudet 

undantas bekämpningsmedel enligt särskild förteckning som fastställs av kommunens nämnd för 

miljöfrågor.  

Från förbudet undantas också hastigt påkallad punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär 

olägenhet för människors hälsa, yrkesmässig eller icke yrkesmässig, enligt förordningen (SFS 

1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, under förutsättning att kommunens nämnd för 

miljöfrågor snarast underrättas om varje sådan åtgärd, och att åtgärderna sker på ett 

fackmannamässigt sätt. 

Sekundär skyddszon  
All yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd av kommunens nämnd för 

miljöfrågor. Tillstånd krävs inte vid bekämpning som har karaktär av punktbehandling. Tillstånd krävs 

inte heller för hastigt påkallad punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för 

människors hälsa, enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 

under förutsättning att kommunens nämnd för miljöfrågor snarast underrättas om varje sådan 

åtgärd, och att åtgärderna sker på ett fackmannamässigt sätt.  

All icke yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel utomhus är förbjuden. Från förbudet 

undantas bekämpningsmedel enligt särskild förteckning som fastställs av kommunens nämnd för 

miljöfrågor. Från förbudet undantas även hastigt påkallad punktsanering mot ohyra och skadedjur 

som innebär olägenhet för människors hälsa, eller punktbehandling, enligt förordningen (SFS 

1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, under förutsättning att åtgärderna sker på ett 

fackmannamässigt sätt. 

Upplysning  
I övrigt gäller Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning av kemiska 
bekämpningsmedel.  
 

 

§2 Energianläggningar och vattentäkter 

Primär skyddszon 
Nya anläggningar för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla ur berg och grundvatten är 

förbjudna. 

Nya anläggningar för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla ur jord kräver anmälan till 

kommunens nämnd för miljöfrågor.  

Ändring av befintliga energianläggningar kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor om 

ändringen kan påverka grundvattnet. 



Ny borrad brunn för vattenförsörjning kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor, med 

undantag för brunnar för kommunal vattenförsörjning. Ny grävd brunn för vattenförsörjning kräver 

anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor.  

Brunnar för vattenförsörjning samt energianläggningar som inte längre är i bruk ska avställas, tätas 

och anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor. 

Sekundär skyddszon 
Nya anläggningar för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla ur berg och grundvatten är 

förbjudna. 

Nya anläggningar för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla ur jord kräver anmälan till 

kommunens nämnd för miljöfrågor.  

Ändring av befintliga energianläggningar kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor om 

ändringen kan påverka grundvattnet. 

Ny borrad brunn för vattenförsörjning kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor, med 

undantag för brunnar för kommunal vattenförsörjning. Ny grävd brunn för vattenförsörjning kräver 

anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor.  

Brunnar för vattenförsörjning samt energianläggningar som inte längre är i bruk ska avställas, tätas 

och anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor. 

Upplysning 
Enligt 17§ Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan till 
kommunens nämnd för miljöfrågor för installation av anläggning för utvinning av värmeenergi ur 
berg, mark och vatten. 
 

 

§3 Täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten 

Primär skyddszon 
Sprängning av berg, pålning, spontning eller borrningar och liknande undersökningsarbeten som når 

djupare än 120 meter under markytan kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. 

Sekundär skyddszon 
Sprängning av berg, pålning, spontning eller borrningar och liknande undersökningsarbeten som når 

djupare än 120 meter under markytan kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. 

Upplysning 
Se definitionen av borrdjup för motivering av gränsen 120 meter. 
 

 

§4 Övrig miljöfarlig verksamhet 

Primär skyddszon 
Nyetablering av miljöfarlig verksamhet som kan förorena grundvattnet är förbjuden.  

Vid ändring av befintlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt bilaga till förordning 1998:899 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, och som inte regleras under någon annan punkt i dessa 

skyddsföreskrifter, ska det vid anmälan framgå att vattenskyddsområde berörs.  



Övrig hantering av för grundvattnet skadliga ämnen är förbjuden, om hanteringen på kort eller lång 

sikt kan motverka syftet med vattenskyddet, såvida inte hanteringen är prövad på annat sätt enligt 

miljöbalken. Förbudet avser inte normalt hushållsbehov, om hanteringen sker på sådant sätt att spill 

och läckage kan insamlas och omhändertas. 

Sekundär skyddszon 
Vid nyetablering eller ändring av anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet som kan förorena 

grundvattnet ska det vid anmälan framgå att vattenskyddsområde berörs.  

Övrig hantering av för grundvattnet skadliga ämnen är förbjuden, om hanteringen på kort eller lång 

sikt kan motverka syftet med vattenskyddet, såvida inte hanteringen är prövad på annat sätt enligt 

miljöbalken. Förbudet avser inte normalt hushållsbehov, om hanteringen sker på sådant sätt att spill 

och läckage kan insamlas och omhändertas. 

Upplysning 
Vid anmälan av nyetablering av anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet i den sekundära zonen 
ska det av anmälningsblanketten tydligt framgå ifall vattenskyddsområde berörs. På samma sätt 
ska det av anmälningsblanketten tydligt framgå att vattenskyddsområde berörs vid ändring av 
befintlig miljöfarlig verksamhet i de primära och sekundära skyddszonerna. Miljö- och 
hälsoskyddskontoret tillhandahåller sådan blankett.  
 
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och 
Miljöprövningsförordning (2013:251) redogör för vad som definieras som miljöfarlig verksamhet 
och vilka krav som ställs. 
 

 

Övriga upplysningar 

Avloppsledningar etc. hög skyddsnivå 
Enligt beslut 2008-12-10 av miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kristianstad förväntas så kallad ”hög 

skyddsnivå” gälla för enskilda avloppsanläggningar inom bland annat vattenskyddsområden (primär 

och sekundär zon) liksom inom samlad bebyggelse. 

Diesel- och oljeprodukter 
Hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor (inklusive eldningsolja) inom ett 

vattenskyddsområde får inte ske utan att tillsynsmyndigheten skriftligen informeras enligt NFS 

2017:5. Cisterner ovan mark ska ha sekundärt skydd i forma av invallning enligt 4 kap 1§ NFS 2017:5.  

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om tillstånd till hantering av 

brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 2013:3) finns krav vid hantering av brandfarliga vätskor. 

Definitioner i dessa föreskrifter 
Borrdjup: för att undvika att borra ner i glaukonitsandstensakvifären som används för de kommunala 

uttagen, och därigenom öppna en transportväg från ytan ner till grundvattnet, har en gräns på 120 

meter under markytan satts. Detta ger en tillräcklig marginal till glaukonitsandstenen.  

Brandfarlig vätska avser vätska med flampunkt som är lika med eller lägre än 100°C Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2010:4) om brandfarliga gaser och vätskor.  

Hantering avser tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande, användning, 

förpackning, förvaring, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse, avledning och därmed 

jämförbara förfaranden inklusive spridning (miljöbalken 14 kap 2 §). 



Kemiskt bekämpningsmedel avser en kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att 

djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors 

hälsa eller skada på egendom (MB 14 kap 2 §). Kombinationsgödsel som innehåller 

bekämpningsmedel betraktas som kemiskt bekämpningsmedel.  

MB avser miljöbalken 

Miljöfarlig verksamhet avser:  

utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, 

vattenområden eller grundvatten,  

användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för 

människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, 

luft, vattenområden eller grundvatten, eller  

användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för 

omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat 

liknande (MB 9 kap 1 §). 

Primär skyddszon avgränsas så att uppehållstiden i grundvattenmagasinet till vattentäktszonens 

gräns beräknas vara minst 100 dygn. Känsliga inströmningsområden beaktas även vid identifiering av 

primär skyddszon. Syftet med den primära skyddszonen är att riskerna för akut förorening genom 

olyckshändelser minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas i tid och åtgärder vidtas innan 

föroreningen hinner nå vattentäktszonen med uttagsbrunnen. 

Punktbehandling avser t ex:  

bekämpning som utförs med sprayburkar för hushållsbruk, 

bekämpning eller behandling av en stam eller ett rotsystem i taget om den använda metoden har 

sådan precision att inget bekämpningsmedel hamnar någon annanstans än på det avsedda objektet 

och endast täcker/berör en begränsad del av objektet – t ex fickning eller pensling/avstrykning. 

Som punktbehandling räknas dock inte fläckvis behandling runt skogsplantor över ett helt hygge, 

bekämpning på enbart greener inom en golfbana, inte heller kan en totalinsats fördelad över flera 

tätt på varandra följande spridningstillfällen räknas som. 

Punktsanering avser åtgärder som på ett begränsat område vidtas mot skadedjur som kan innebära 

störning eller kan vara skadlig för människors hälsa och som inte är ringa eller.  

Sekundär skyddszon avgränsas så att uppehållstiden för grundvatten från skyddszonens yttre gräns 

till vattentäktszonen har en beräknad uppehållstid av minst ett år. Den sekundära zonen syftar till att 

bibehålla en god grundvattenkvalitet. 

Sekundärt skydd avser anordning som säkerställer att vätska kan fångas upp från en läckande cistern 

eller annan behållare. Dubbelmantlad cistern anses som cistern med sekundärt skydd. En tät 

invallning är en annan typ av sekundärt skydd. 

Yrkesmässig – för att någon ska anses yrkesmässig bedriva viss verksamhet förutsätts att 

verksamheten har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och 

är av självständig karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att något ska 

anses vara yrkesmässigt. Verksamheten behöver inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. 

Kravet på vinstsyfte markerar gränsen mot hobbyverksamhet.  



I övrigt hänvisas till branschens vedertagna begrepp. 

Ikraftträdande  
Skyddsföreskrifterna gäller från det datum beslutsmyndigheten beslutar om att fastställa 

vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna. Enligt 7 kap 22 § miljöbalken ska 

skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om de överklagas.  

Övergångsbestämmelser  
Förbud eller tillståndsplikt eller anmälningsplikt för befintliga verksamheter börjar gälla två år efter 

att beslutsmyndigheten fastställt skyddsföreskrifterna.  

Befintliga cisterner i sekundär zon ska ha sekundärt skydd inom tre år efter att beslutsmyndigheten 

fastställt skyddsföreskrifterna. 

Allmänna upplysningar  

Påföljd  
Den som med uppsåt eller av oaktsamhet orsakar en skada eller en risk för skada eller annan 

olägenhet i vattenskyddsområdet döms till böter eller fängelse i högst två år enligt 29 kap 2 § 

miljöbalken.  

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot skyddsföreskrifterna döms till böter för 

förseelse mot områdesskydd enligt 29 kap 2a § miljöbalken.  

Hänsynsregler  
I 2 kap miljöbalken finns allmänna hänsynsregler som bland annat innebär att alla som bedriver eller 

avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd, ska skaffa sig den kunskap som behövs med 

hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot 

skada och olägenhet. Dessutom ska densamma utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar 

och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 

verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas 

för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidtaga sådana åtgärder i vatten eller 

på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de 

skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som 

skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.  

Bekämpningsmedel undantagna från spridningsförbud  
Vissa bekämpningsmedel är undantagna från förbudet att hanteras inom vattenskyddsområde 

(primär och sekundär skyddszon), men i vissa fall är de tillståndspliktiga, alternativt fria att använda. 

Se § 1 Bekämpningsmedel i föreskrifterna ovan. Förteckningen över dessa bekämpningsmedel 

fastställs av Kristianstads kommuns nämnd för miljöfrågor (miljö- och hälsoskyddsnämnden).  

Uppsättning av skyltar  
Huvudmannen för vattentäkten ska på väl synliga platser inom skyddsområdet, längs allmän väg, 

parkeringsplatser m.m. sätta upp informationsskyltar om skyddsområde för grundvattentäkt enligt 

Naturvårdsverkets rekommendationer. För att sätta upp skyltar för utmärkning av 

vattenskyddsområde krävs inom vägområdet enligt 43 § väglagen (SFS 1971:948) tillstånd av 

väghållningsmyndighet.  



Anmälan om olyckshändelse  
Olyckshändelser, spill eller läckage inom skyddsområdet som kan medföra risk för grund-

vattenförorening ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om 

tillbudet enligt 2 kap 1 § lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till 

kommunens räddningstjänst telefon: 044-200 400 (vid akut fara telefon: 112), samt till 

huvudmannen för vattentäkten, tekniska förvaltningen via Medborgarcentrum 044-13 50 00. 

Fastighetsägare har skyldighet att informera hyresgäster och arrendatorer om skyddsföreskrifterna.  

Överklagande  
Länsstyrelsens beslut om vattenskyddsområde överklagas till regeringen (18 kap 1 § MB) och 

kommunens beslut överklagas till länsstyrelsen (19 kap 1 § MB).  

Ersättning  
Enligt 31 kap 4 § miljöbalken har fastighetsägare rätt till ersättning från kommunen på grund av 

beslut som gäller föreskrifter enligt bland annat 7 kap 22 § miljöbalken om åtgärder och 

inskränkningar som rör vattenskyddsområden, om beslutet innebär att mark tas i anspråk eller att 

pågående markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras. Ersättning utgår dock 

inte för den förlust som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan 

infrias på grund av skyddsföreskrift. Enligt 31 kap 13 § miljöbalken, om överenskommelse inte träffas 

om ersättning eller inlösen av fastighet, kan den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva 

inlösen, väcka talan hos miljödomstolen mot den som är skyldig att betala ersättning eller inlösa 

fastigheten. Sådan talan ska väckas inom ett år från det att beslutet på vilket anspråket grundas har 

vunnit laga kraft. Rätten till ersättning eller inlösen går annars förlorad. Om berörd fastighetsägare 

inte träffat överenskommelse med kommunen får anspråk på ersättning prövas av miljödomstolen 

som första instans.  

Dispensmöjligheter  
Om särskilda skäl föreligger får den som fastställt vattenskyddsföreskrifter medge dispens från dessa 

enligt 7 kap 22 § miljöbalken. I samband med sådan prövning kan den som fastställt föreskrifterna 

föreskriva de särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening enligt 16 kap 2 

§ miljöbalken. Dispens får, enligt 7 kap 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med 

föreskrifternas syfte.  

Tillstånd, anmälningar och tillsyn  
Tillståndsansökningar och anmälningar enligt dessa skyddsföreskrifter prövas av den kommunala 

nämnden för miljöfrågor. I de fall en verksamhet eller åtgärd kräver anmälan till kommunens nämnd 

för miljöfrågor ska anmälan göras i god tid innan verksamheten startar eller åtgärden vidtas. Med 

god tid avses minst sex veckor. Tillstånd kan förenas med villkor som anses erforderliga för att 

undvika vattenförorening.  

Beslut i anmälningsärenden kan förenas med föreläggande om försiktighetsmått.  

Tillståndsansökningar, anmälningar och beslut enligt dessa föreskrifter eller annan lagstiftning som 

berör skyddet av vattentäkten ska lämnas för kännedom till huvudmannen för vattentäkten, tekniska 

förvaltningen. Huvudmannen ska beredas tillfälle att avge yttrande innan beslut fattas i ärende som 

kan innebära risk för påverkan av vattentäkten.  

Ny lagstiftning  
Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och som utökar 

skyldigheterna inom skyddsområdet, gäller utöver här meddelade föreskrifter.  



Övrig lagstiftning  
Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas prövning 

enligt annan lagstiftning. 

 

 

 

 

 

Den som upptäcker verksamheter eller händelser inom eller i 

anslutning till skyddsområdet som kan medföra risk för 

grundvattenförorening bör omedelbart anmäla detta till: 

Räddningstjänsten, telefon 044-20 04 00 eller 112 

Medborgarcentrum, Kristianstads kommun, telefon 044-13 50 00 



Identifierad riskkälla Typ av utsläpp Scenario

Motivering av sannolikhets-

/riskbedömning S K Risk Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/förslag på ytterligare åtgärder

1. Olyckor på väg Punktutsläpp

Olycka med transport som 

medför utsläpp av stora mängder 

miljö- och hälsofarliga ämnen 

som kan påverka yt- och 

grundvattenkvaliteten.

Täppetleden, som går rakt genom 

det föreslagna 

vattenskyddsområdet, passerar 

mycket nära vattentäkten och 

bedöms utgöra en stor risk för 

vattentäkten. Vid olycka kan utsläpp 

av för grundvattnet skadliga ämnen 

kan de negativa konsekvenserna bli 

väldigt stora. Väg 118 är en 

rekommenderad väg för farligt gods 

som passerar strax väster om 

föreslaget vattenskyddsområde. 

Därför bör sannolikheten för olycka 

med farligt gods på Täppetleden bli 

något mindre. S2 K4

En rekommenderad väg för farligt gods 

leder bort trafik med farligt gods från det 

föreslagna vattenskyddsområdet. Skyltar 

för att markera vattendskyddsområdet ska 

sättas upp efter fastställandet. Dessa skyltar 

tydliggör behovet av att ringa 

Räddningstjänsten vid olycka. 

2. Slitage på vägar och 

fordon samt luftföroreningar Diffust utsläpp

Dagvatten från vägar kan 

innehålla många olika miljö- och 

hälsofarliga ämnen, t.ex. 

polyaromatiska kolväten och 

tungmetaller. Dagvatten som 

infiltreras i vägdiken kan nå yt- 

eller grundvatten. Dagvattnets 

innehåll av föroreningar är 

beroende av trafikmängden.

Det föreslagna 

vattenskyddsområdet består till stor 

del av genomsläppliga jordarter. 

Dagvattnet längs med vägarna i 

området infiltreras i vägdikena men 

mängderna som kan nå 

uttagsbrunnar bedöms som mycket 

små. Trafikmängden är större 

sommartid. S2 K1

I Trafikverkets regler för vägars och gators 

utformning (TRV publikation 2012:179) 

anges att:

”Yt- eller grundvattenförekomst, eller 

grundvatten och ytvattenområde som kan 

vara viktiga för framtida vattenförsörjning, 

ska vid behov skyddas mot infiltration av 

dagvatten och utsläpp i samband med 

olyckor. Detta gäller även 

vattenförekomster med utpekade 

naturvärden.”

3. Vägsalt, underhåll av 

vägar Diffust utsläpp

Kloridjonen är lättrörlig och vid 

spridning av vägsalt kan därför 

klorid lätt spridas till 

grundvattnet. 

Täppetleden som går rakt genom 

föreslaget vattenskyddsområde 

saltas under vintersäsongen. Än så 

länge tyder inte provtagningar i den 

kommunala vattentäkten på en 

påverkan från vägsalt. Bedömningen 

är att risken med inträngning av salt 

havsvatten är större än risken med 

vägsalt. S2 K2

Enligt Regeringsbeslut M2011/2309/Ma/M 

går det allmänna intresset av säkra vägar 

och minskad risk för trafikolyckor före det 

allmänna intresset säker 

dricksvattenförsörjning.

Inom vattenskyddsområdet finns 

kommunala vägar samt en enskild grusväg. 

Det bedöms att risken för olycka vid halt 

väglag, framför allt vid transport av farligt 

gods, utgör en större risk för vattentäkten 

än spridning av vägsalt. Ett tillståndskrav 

kan därför anses överflödigt, om tillstånd i 

princip alltid kommer medges. Tekniska 

förvaltningen följer kloridhalten i råvattnet i 

vattentäkten. 



4. Parkering och 

uppställningsplatser för bilar

Diffust/punkt-

utsläpp

Utsläpp/spill av drivmedel eller  

sabotage på uppställda fordon 

kan leda till att t.ex. bensin eller 

olja förorenar yt- och 

grundvatten.

Uppställda bilar och fordon 

förekommer inom föreslaget 

vattenskyddsområde. En camping 

finns även strax öster om föreslaget 

vattenskyddsområde.  Sommartid 

genomförs flera evenemang i norra 

Åhus och tillfällig parkering 

förekommer inom föreslaget 

vattenskyddsområde. 

Trafikmängden är större sommartid. 

Även små mängder bensin/olja kan 

ge påverkan på grundvatten men 

stort avstånd ner till uttagen kan 

öka utspädningen av eventuellt 

förorening. S2 K1

5. Järnväg

Diffust/punkt-

utsläpp

Läckage av bränsle (diesel) längs 

med spåret samt olyckor i 

samband med bangårdar och 

järnvägsövergångar som leder till 

utsläpp.

Järnvägen ligger strax utanför 

föreslaget vattenskyddsområde och 

används i nuläget inte men 

möjligheten att börja använda den 

finns de närmsta åren, sedan läggs 

den eventuellt ner. På grund av låg 

hastighetsbegränsning, avsaknad av 

bangårdar inom föreslaget 

vattenskyddsområd och 

järnvägsövergångar med bommar 

och ljus-/ljudsignaler är 

sannolikheten för en olycka med 

utsläpp låg. Sannolikheten för 

utsläpp av bränsle längs med spåret 

är större. S1 K3

6. Bekämpningsmedel 

(yrkesmässig användning

Diffust/punkt-

utsläpp

Olycka vid hantering av 

bekämpningsmedel kan leda till 

punktutsläpp och överdosering 

kan leda till diffusa utsläpp. 

Bekämpningsmedel och dess 

nedbrytningsprodukter riskerar 

att nå vattentäkten.

Det finns inga jordbruk inom 

föreslaget vattenskyddsområde i 

nuläget. Sannolikheten bedöms 

därför som låg för denna risk. 

Konsekvenserna av 

bekämpningsmedel i en vattentäkt 

är stora då det inte behövs höga 

halter för att dricksvattent ska bli 

otjänligt. Skogsbruket i området 

använder inte kemiska 

bekämpningsmedel. Yrkesmässig 

användning sker oftast med 

säkerhetsåtgärder för att undvika 

spill. S2 K3

§1 Hantering av 

bekämpningsmedel inom 

primär och sekundär 

skyddszon

Enligt beslut i KF 2013-03-12 så ska det 

generellt föreskrivas om förbud mot 

yrkesmässig användning av kemiska 

bekämpningsmedel inom den primära 

skyddszonen. Undantagna 

bekämpningsmedel fastställs av MHN. För  

sekundär skyddszon ska tillstånd krävas för 

yrkesmässig användning av kemiska 

bekämpningsmedel. och getingbon.

Vid tillståndsgivning kan krav ställas som 

begränsar användingen av t.ex. lättrörliga 

bekämpningsmedel som t.ex. MCPA eller 

Bentazon. Det bör vara ett långsiktigt mål 

att kemikalieintensiv odling undviks inom 

vattenskyddsområdet.



7. Växtnäringsämnen 

(yrkesmässig användning)

Diffust/punkt-

utsläpp

Spridning, överdosering samt 

olycka vid gödseltransport kan 

leda till läckage av näringsämnen 

(främst fosfor och nitrat) eller 

spridning av smittoämnen.

Sannoliheten bedöms låg då inget 

jordbruk förekommer inom 

föreslaget vattenskyddsområde i 

nuläget. S2 K2

Det bedöms att hantering av 

växtnäringsämnen inom lantbruket redan i 

dag regleras genom omfattande och 

detaljerade bestämmelser. Bland annat 

anger förordning SFS 1998:915 om 

miljöhänsyn i jordbruket långtgående regler 

för spridning av gödselmedel. Därutöver 

anges i Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 

2004:62 (ändringsföreskrifter SJVFS 

2015:21) om miljöhänsyn i jordbruket regler 

för begränsning av antalet djur i ett 

jordbruk, lagring och spridning av 

stallgödsel samt krav för när åkermark skall 

anses höst- eller vinterbevuxen.

8. Cisterner Punktutsläpp

Läckage eller utsläpp vid olycka 

vid påfyllning av cistern.

Det finns inga registrerade cisterner 

inom föreslaget 

vattenskyddsområde. 

Konsekvenserna vid spill eller 

läckage från en cistern inom ett 

vattenskyddsområde kan bli stora 

då små mängder olja räcker för att 

förorena stora mängder 

grundvatten. S1 K3

NFS 2017:5 reglerar hantering av större 

mängder brandfarliga vätskor och cisterner 

inom vattenskyddsområde. Denna 

lagstiftning bedöms som tillräcklig för Åhus 

vattenskyddsområde.

9. Upplag av timmer

Diffust/punkt-

utsläpp

Lakvatten från stora 

timmerupplag utomhus kan 

förorena grundvatten med t.ex. 

vedämnen och fenoler. 

Det förekommer skogsbruk inom 

föreslaget vattenskyddsområde så 

timmerupplag kan förekomma. Det 

stora avståndet ner till de 

kommunala grundvattenuttagen gör 

att sannolikheten att dessa 

föroreningar når de kommunala 

uttagen blir låg. S2 K2

10. Hushållskemikalier och 

petroelumprodukter Punktutsläpp

Olycka eller spill vid hantering av 

hushållskemikalier och 

petroleumprodukter.

Det finns många hushåll inom 

föreslaget vattenskyddsområde, 

samt flertalet bostäder byggs eller 

planeras byggs. Sannolikheten för 

större utsläpp som kan påverka de 

kommunala uttagen bedöms som 

låg. Konsekvensen beror på vilka 

ämnen som används. S2 K2

Informationsutskick till fastigheter inom 

vattenskyddsområdet för att sprida 

information om grundvattnet och hur 

förorening kan undvikas. 

11. Bekämpningsmedel (icke-

yrkesmässig hantering)

Diffust/punkt-

utsläpp

Olycka vid hantering av 

bekämpningsmedel kan leda till 

punktutsläpp och överdosering 

kan leda till diffusa utsläpp. 

Bekämpningsmedel och dess 

nedbrytningsprodukter riskerar 

att nå vattentäkten.

Då det finns många hushåll inom 

föreslaget vattenskyddsområde, 

samt att flertalet fler bostäder byggs 

eller planeras byggs, så är 

sannolikheten för utsläpp måttlig. 

Konsekvensen kan bli stor då även 

låga halter av bekämpningsmedel 

kan förorena en grundvattentäkt. S3 K3

§1 Hantering av 

bekämpningsmedel inom 

primär och sekundär 

skyddszon

Enligt beslut i KF 2013-03-12 så ska det 

generellt föreskrivas om förbud mot icke-

yrkesmässig användning av kemiska 

bekämpningsmedel inom  skyddsområdet. 

Undantagna bekämpningsmedel fastställs 

av MHN. Informationsutskick för att sprida 

information om grundvattnet och hur 

förorening kan undvikas. 



12. Fordonstvätt Diffust utsläpp

Tvättvatten från fordonstvätt kan 

bland annat innehålla 

avfettningsmedel, tensider, 

tungmetaller, asfalt- och 

oljerester. Infiltration av 

tvättvatten kan leda till 

förorening av grundvatten.

Stort antal hushåll och fler byggs 

eller planeras att byggas inom 

föreslaget vattenskyddsområde. 

Sannolikheten ökar då för att 

fordonstvätt utanför tvätthall sker. 

Kampanjer för miljövänlig biltvätt 

genomförs inom kommunen. S2 K2

Informationskampanjer om biltvättning, till 

exempel Svenskt Vattens kampanj "Stora 

biltvättarhelgen".

13. Enskilda avlopp

Diffust/punkt-

utsläpp

Spridning av avloppsvatten 

(patogener, närsalter, läkemedel 

m.m.) till yt- och grundvatten.

Inom primär skyddszon i föreslaget 

vattenskyddsområde finns ett 

enskilt avlopp registrerat. Då det 

används sällan blir sannolikheten 

låg. Konsekvenserna kan bli stora 

om enskilda avlopp påverkar 

vattentäkten. S2 K3

Enskilda avlopp ska ha hög skyddsnivå enligt 

MHNs beslut 2008-12-10. På grund av det 

stora avståndet ner till kommunens uttag 

görs bedömningen att hög skyddsnivå är 

tillräcklig för enskilda avlopp inom det 

föreslagna vattenskyddsområdet. 

14. Berg- och 

grundvattenvärmeanläggnin

gar Punktutsläpp

Utsläpp av köldbärarvätska till 

grundvatten på grund av defekter 

i anläggningen. Även utförandet 

av borrhålet i sig utgör en risk, 

eftersom en transportväg skapas 

mellan markytan och 

grundvattnet. 

Inga bergvärmeanläggningar finns 

registrerade inom föreslaget 

vattenskyddsområde så 

sannolikheten för förorening är låg i 

nuläget. Konsekvenserna vid 

förorening, både i drift och 

anläggningsskedet, bedöms dock 

vara stora om nya anläggningar 

genomförs och borrar ner i samma 

akvifer som används för de 

kommunala uttagen. S2 K4

§2 Energianläggningar och 

vattentäkter

Föreslagna föreskrifter bedöms medföra en 

långtgående minimering av risken. Äldre 

anläggningar som inte utnyttjas längre 

utgör en potentiell fara för vattenskyddet, 

och bör anmälas till tillsynsmyndigheten

15. Jordvärmeanläggningar Punktutsläpp

Utsläpp av köldbärarvätska till 

grundvatten på grund av defekter 

i anläggningen. 

Risken för förorening av 

grundvattenmagasinet från 

jordvärmeanläggningar bedöms vara 

mindre än från berg- och 

grundvattenanläggningar på grund 

av det större avståndet ner till den 

akvifer de kommunala uttagen sker 

ur. På grund av större avstånd till 

uttag sker troligtvis en större 

utspädning av eventuell förorening 

och föroreningshalten bedöms 

därför bli mindre än för till exempel 

bergvärmeanläggningar. Det finns 6 

stycken jordvärmeanläggningar 

registrerade inom den föreslagna 

sekundära skyddszonen och ett fåtal 

strax utanför. Om tillräcklig marginal 

lämnas till akviferen som 

kommunens uttag sker ur kan risken 

accepteras. S2 K2

§2 Energianläggningar och 

vattentäkter

Eftersom vattentäkten försörjs med 

grundvatten från den sedimentära 

berggrunden och korrekt utförda 

jordvärmeanläggningar inte ska innebära 

hot för läckage bedöms att anmälningsplikt 

leder till en tillräcklig minimering av risken.



16. Enskilda vattentäkter Punktutsläpp

Mikrobiologisk förorening genom 

att förorenat ytvatten tränger ner 

i dåligt konstruerade brunnar 

eller att djur faller ner i dåligt 

skyddade brunnar. Brunnarna är 

öppna transportvägar ner i 

akviferen och mycket känsliga för 

skadegörelse. Miljöfarliga ämnen 

kan förorena grundvattnet via 

borrhål.

Inga borrade enskilda vattentäkter 

finns inom föreslaget 

vattenskyddsområde enligt Miljö- 

och hälsoskyddskontorets register. 

Antalet grävda brunnar eller 

nedlagda brunnar är inte känt. 

Riskerna med enskilda vattentäkter 

bedöms vara stora om de är borrade 

ner i samma akvifer som används av 

de kommunala brunnarna. S2 K3

§2 Energianläggningar och 

vattentäkter

Restriktionerna för borrade brunnar är 

hårdare än för grävda brunnar. Eftersom 

vattentäkten försörjs med grundvatten från 

den sedimentära berggrunden bedöms att 

anmälan av nya grävda brunnar är 

tillräckligt för att minimera risken. Med krav 

på avställning och tätning av brunnar som 

inte längre är i bruk anses att tillräckligt 

skydd erhålls.

17. Upplag av avfall

Diffust/punkt-

utsläpp

Läckage av miljöfarliga ämnen via 

lakvatten till grundvatten.

Antalet hushåll är stort inom 

föreslaget vattenskyddsområde och 

fler hushåll byggs eller är planerade 

att byggas. Då sophanteringen i 

Åhus fungerar väl bedöms 

sannolikheten för privata 

avfallsupplag som låg 

Konsekvenserna är svårbedömda då 

det beror på typen av avfall; 

trädgårdsavfall och annat innert 

avfall bedöms inte utgöra någon risk 

men farligt avfall kan innebära 

större konsekvenser för 

grundvattnet. S2 K2

18. Anläggningsarbeten Punktutsläpp

Anläggningsarbeten omfattar 

borrning, schaktning, sprängning 

med mera. Genom borttagning 

av jordtäcket vid täktverksamhet 

och schaktning tas en del av det 

naturliga skyddet mot 

föroreningar bort och risken för 

påverkan på underliggande mark 

och vatten ökar. Genom ett 

minskat jordlager ökar även 

transporthastigheten för både 

vatten och föroreningar. Olyckor 

med fordon eller arbetsmaskiner 

kan resultera i utsläpp av 

miljöfarliga ämnen som kan 

förorena grundvattnet. 

På grund av mycket nybyggnation 

samt planer på nybyggnation inom 

föreslaget vattenskyddsområde blir 

sannolikheten måttlig. Det finns inga 

kända täkter inom området. Risken 

kan minimeras med tillståndskrav 

för arbeten djupare än 120 meter. S3 K2

§3 Täktverksamhet, schakt- 

och anläggningsarbeten



19. Industriella 

grundvattenuttag Punktutsläpp

Förorening av industriella 

vattentäkter i samma akvifer kan 

leda till att föroreningar sprids 

snabbt nere i akviferen. 

En industriell vattentäkt borrad ner i 

samma akvifer som de kommunala 

uttagen sker ut finns inom 

föreslaget vattenskyddsområde. På 

grund av väl utförd och säkert inlåst 

brunn bedöms sannolikheten som 

låg. Konsekvenserna kan bli stora 

om förorening kommer ner i 

brunnen. Den industriella brunnen 

ligger nära de kommunala uttagen. S2 K3

§2 Energianläggningar och 

vattentäkter

20. Skjutbana Diffust utsläpp

Bly och andra föroreningar i 

marken kan förorena 

grundvattnet.

Det finns en delvis nedlagd 

skjutbana inom föreslaget 

vattenskyddsområde där mycket 

höga halter av bly har påvisats i 

kulfånget. Bly binds till organiskt 

material i jordlagren Dock är 

jordlagren i närheten av skjutbanan 

mestadels sand och halten organiskt 

material kan därför vara låg. 

Sannolikheten för förorening av det 

djupa grundvattnet bedöms som 

låg. Konsekvenserna av en 

blyförorening i akviferen där 

kommunens uttag sker bedöms som 

allvarliga. S2 K4

§4 Övrig miljöfarliga 

verksamheter

Sanering av det förorenade området kan 

minska risken för förorening av bly i 

grundvattnet. 

21. Övriga miljöfarliga 

verksamheter Punktutsläpp

Utsläpp av föroreningar som kan 

utgöra risk för förorening av 

grundvatten.

Inom föreslaget 

vattenskyddsområde finns idag inga 

miljöfarliga verksamheter 

registrerade. Strax utanför 

vattenskyddsområdets gränser finns 

ett fåtal registrerade miljöfarliga 

verksamheter. Strax utanför 

vattenskyddsområdets gränser finns 

även ett område som planeras bli 

industriområde. Med rätt 

skyddsåtgärder bedöms inte en 

miljöfarlig verksamhet behöva 

innebära en risk för grundvattnet. 

Sannolikheten bedöms därför som 

måttlig. Beroende på vilka 

miljöfarliga ämnen som hanteras 

kan konsekvenserna av en 

förorening bli stora. S3 K4

§4 Övrig miljöfarliga 

verksamheter



22. Transformatorstationer Punktutsläpp

Läckage och spill av till exempel 

olja kan förorena yt- och 

grundvatten. 

Det finns upp till fem 

transformatorstationer inom det 

föreslagna vattenskyddsområdet. 

Då dessa är utrustade med skydd 

mot att läckage och spill ska nå yt- 

och grundvatten bedöms 

sannolikheten som låg. 

Konsekvenserna av oljeförorening 

av grundvattentäkten kan bli stora 

då även små mängder kan förorena 

stora mängder grundvatten. S1 K3

NFS 2017:5 reglerar hantering av större 

mängder brandfarliga vätskor och cisterner 

inom vattenskyddsområde. Denna 

lagstiftning bedöms som tillräcklig för Åhus 

vattenskyddsområde.

23. Bränder Punktutsläpp

Vid släckning av bränder används 

stora mängder vatten och detta 

vatten kan kontamineras med 

farliga ämnen som uppstår under 

förbränningen. Om detta vatten 

infiltrerar marken så kan det nå 

grundvattnet. Även själva 

släckningsmaterialet kan 

innehålla skadliga ämnen som 

kan spridas till grundvattnet.

Stora mängder bränder släcks i 

Sverige varje år. Inom det föreslagna 

vattenskyddsområdet finns 

bebyggelse och planerad 

bebyggelse. Sannolikheten för 

förorening från brand och släckning 

av brand bedöms som mycket låg, 

på grund av avståndet ner till de 

kommunala uttagen i kombination 

med Räddningstjänstens rutiner. På 

grund av eventuella föroreningar 

kan konsekvenserna bli måttliga. S1 K3

Räddningstjänsten arbetar med 

riskbedömningar i samband med 

räddningsarbete. Räddningstjänsten har 

tillgång till kartor där områden sårbara ur 

grundvattensynpunkt är utmärkta. 

24. Läckage från 

avloppsledningsnät

Diffust/punkt-

utsläpp

Spridning av avloppsvatten 

(patogener, närsalter, läkemedel 

m.m.) till yt- och grundvatten.

Allmänna avloppsanläggningar kan 

utgöra en risk t.ex. genom otäta 

ledningsnät och pumpstationer med 

nedsatt funktion. Inom det 

föreslagna vattenskyddsområdet 

finns en pumpstation inom den 

primära skyddszonen. Ett stort antal 

kommunala avloppsledningar finns 

inom området samt även privata 

avloppsledningar. Kommunen 

arbetar successivt för att vid 

omläggning av avloppsledningar 

använda bättre och tätare ledningar 

inom vattenskyddsområdet. Därför 

bedöms sannolikheten som måttlig. 

En stor del av ledningsnätet i 

området är nylagt eller planeras att 

läggas på grund av nybyggnationen i 

området. S2 K2

Kommunens skötsel av ledningsnätet och 

regelbundet underhåll av pumpstationer 

kan bidra till minskad risk för läckage från 

avlopsnätet. 



25. Saltvatteninträngning Diffust utsläpp

Stora uttag i närheten av kusten 

kan leda till att salt havsvatten 

dras in till kalk- och sandstenen i 

området.

Konsekvenserna av 

saltvatteninträngning i en akvifer är 

stora då det inte går att reversera 

processen. Modelleringsstudier visar 

att med de uttag som sker på 

Kristianstadsslätten pågår 

saltvatteninträngning men det går 

långsamt. S4 K4

Övervakning av salthalten, bland annat 

genom kommunens provtagningar i Åhus 

vattentäkt. 

26. Förorenad mark Diffust utsläpp

Befintliga markföroreningar kan 

frigöras och spridas om befintliga 

förhållanden förändras. 

Det finns förorenad mark inom det 

föreslagna vattenskyddsområdet, se 

punkten 20 Skjutbana ovan. 

Exploatering av den förorenade 

marken, erosion av marken eller 

större regnmängder på grund av 

klimatförändringar kan leda till att 

dessa föroreningar sprids till 

grundvattnet. De ämnen som kan 

finnas kan ha stor påverkan på 

grundvattnet. Sannolikheten att 

eventuella föroreningar ska frigöras 

och förorena grundvattnet bedöms 

som låga (förutom skjutbanan där 

blyhalten är bekräftat hög i 

kulfånget). Konsekvensen beror på 

vilka ämnen det handlar om. S2 K4

Det bedöms som svårt att reglera riskerna 

med befintlig förorenad mark i 

vattenskyddsområdets föreskrifter. 

Föreskriften §4 om övrig miljöfarlig 

verksamhet bedöms minska risken för 

uppkomst av ny förorenad mark inom 

området.



 

 

Bilaga 5 – Sammanställning av yttranden och 

kommentarer 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanställning av inkomna synpunkter från det tidiga samrådet 2020-08-19 – 2020-09-30 

med kommentarer  

 

Sammanställning av inkomna yttranden från samråd (datum), med kommentarer (uppdateras 

efter samråd) 

 

Minnesanteckningar och deltagarlista – Samrådsmöte om reviderat vattenskyddsområde för 

vattentäkten i Åhus (uppdateras efter samråd) 

 

Sammanställning: hur föreslaget vattenskyddsområde, skyddsföreskrifterna, och det tekniska 

underlaget har ändrats beroende på remissbehandlingen och samrådsarbetet (uppdateras efter 

samråd) 

 

Hela dokumentet uppdateras efter samrådet.  
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Inkomna synpunkter från det tidiga samrådet 
Nedan presenteras de inkomna synpunkter från det tidiga samrådet för inrättandet av ett 

reviderat vattenskyddsområde för Åhus vattentäkt. De inkomna synpunkterna kan ses i sin 

helhet i Bilaga 6. Kristianstads kommuns kommentarer markeras med kursivt.  

Privatperson 

Synpunkter inkomna från privatperson via svarsformulär på Kristianstads kommuns hemsida 

(2020-08-20) påpekade att information om jordvärmeanläggningar i riskanalysen var felaktig. 

Även frågor om ändringar av en befintlig jordvärmeanläggning togs upp.  

 

Anledningen till att antalet jordvärmeanläggningar i riskanalysen inte stämde med 

verkligheten var att informationen inte hängde med korrekt i GIS-hanteringen. Riskanalysen 

uppdaterades med den information som finns i Miljö- och hälsoskyddskontorets databas där 

ett antal jordvärmeanläggningar finns med. Övriga risker identifierade och inventerade med 

hjälp av Miljö- och hälsoskyddskontorets databas kontrollerades ytterligare en gång.  

Angående ändring av en befintlig jordvärmeanläggning hänvisades personen till Miljö- och 

hälsoskyddskontoret då även ändringar av dessa anläggningar är anmälningspliktiga.  

Åhus skytteförening 

Åhus skytteförening inkom via deras ordförande Pär Borneke med synpunkter via 
svarsformulär på Kristianstads kommuns hemsida (2020-09-10). De påpekar att 
mängden avloppsvatten från deras anläggning är liten. De påpekar också att kommunen 
ska hjälpa till med återställning av skjutvallen och blinderingen.  
 
Risken med enskilda avlopp inom det föreslagna vattenskyddsområdet bedöms ha måttlig 
konsekvens och låg sannolikhet. I föreslagna vattenskyddsföreskrifter finns ingen föreskrift 
som reglerar enskilda avlopp.  
 
Vad gäller återställningen av skjutvallen och blinderingen är tekniska förvaltningen 
positiv till att en eventuell återställning och sanering görs eftersom föroreningar i mark 
och grundvatten har bekräftats i området.  

Kommunledningskontoret  

Kommunledningskontoret (KLK) påpekar i sitt yttrande (2020-09-16) vikten av information. 

Då en del av det föreslagna vattenskyddsområdet omfattas av detaljplan samt att planering för 

villor och marklägenheter finns, hade det varit önskvärt att KLK fått information i ett tidigare 

skede för att kunna meddela intressenter i området. KLK påpekar ett behov av att vara 

informerade om arbetet med vattenskyddsområden i kommunen. KLK påpekar även att det är 

KLK som är tekniska förvaltningens samarbetspartner när det gäller eventuella ersättningar i 

samband med vattenskyddsområden i kommunen. Som fastighetsägare inom 

vattenskyddsområdet har KLK inga synpunkter på förslaget eller föreskrifterna.  

 

Tekniska förvaltningen håller med om att information till intressenter i området i ett tidigt 

skede hade varit en fördel, även för syftet med vattenskyddet i området. Efter kungörelse och 

utskick i samband med det tidiga samrådet har ett möte med VA-avdelningen och Mark och 

exploatering (MEX) genomförts. Detta möte mynnade ut i ett generellt informationsmaterial 

som MEX kan använda sig av tidigt i processen med att sälja mark inom blivande 

vattenskyddsområden samt i och i närheten av de vattenskyddsområden som ska revideras. 

VA-avdelningen har också lagt till i sin interna arbetsgång med vattenskyddsområden att ett 
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möte ska hållas med MEX och miljö- och hälsoskyddskontoret när arbetet med ett nytt 

vattenskyddsområde påbörjas. Förhoppningen är att KLK/MEX ska få den information de 

behöver vid ett sådant möte. 

Brf Tallskogen 

Brf Tallskogen inkom 2020-09-30, med en fråga om framtida bergvärmeanläggning 
inom sekundär skyddszon.   
 
Tekniska förvaltningen skickade ett mailsvar 2020-10-02 och förtydligade att det i det 
förslag som tagits fram finns ett förbud mot denna typ av energianläggningar på grund av 
förutsättningarna i området. Detta förbud kommer att gälla om vattenskyddsområdet med 
tillhörande skyddsföreskrifter fastställs som förslaget ser ut i nuläget.  

Försvarsmakten  

Försvarsmakten inkom med ett yttrande 2020-09-20. De har inget att erinra i ärendet 
men påtalar vikten av att Försvarsmakten är fortsatt delaktiga i samrådsprocessen.  
 
I nästa del av samrådet ingår ett myndighetssamråd enligt den beslutade arbetsgången för 
fastställandet av vattenskyddsområden i Kristianstads kommun. Försvarsmakten kommer 
även då att få möjligheten att yttra sig.  

Sammanställning 

Tidigt samråd 

I det tidiga samrådet inkom synpunkter som kommunen bemött i denna samrådsredogörelse. 

En synpunkt gällande felaktig information i riskanalysen har lett till revidering av 

riskanalysen. 

 

Inga inkomna synpunkter i det tidiga samrådet har föranlett någon förändring i förslaget på 

vattenskyddsområdets utbredning eller skyddsföreskrifterna.  
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Tidiga samrådet 

 

- Privatperson 

- Åhus skytteförening 

- Kommunledningskontoret 

- Brf Tallskogen 

- Försvarsmakten 

Samråd (uppdateras efter samrådet) 

 

 
 

 



Från: ahus vattenskvddsomradg@kristianstad.se <ahus vattenskvddsomrade@kristianstad.se>
Skickat:den 20 augusti2020 15:38
Till: VA-avdelningen <va@ kristianstad.se>
Ämne: Synpunkter på vattenskyddsområde i Åhus

Namn vattenskyddsområde
fastighetsbeteckning, vattenskyddsområde Åhus : Körveln l
Kontaj€tuppgifter
Synpunkter, vattenskydasområde Asus : nq l Att skydda vårt gmndvatten låter sunt. Eter att
ha läst igenom materialet så hittarjag något som väcker frågetecken. Citat: "Det finns inga
jordvärmeanläggningar registrerade inom det föreslagna vattenskyddsområdet men ett fåtal
strax utanför." Flera hus på området harjustjordvämieanläggning, inklusive vår fastighet. Så
jag misstänker att informationen i materialet inte är helt korrekt. Vi har en tidig plan att bygga
pool och då måste vi tömma jordvämlesystemet och dra om delar av det Rör att sedan fylla det
igen. Det vore bra med både korrekt uppgiRer om jordvärmeanläggningar och vad processen
är när man måste göra om installationen eller delar av den. Det föreliggerju en risk både när
man gräver Hör pool och när man går ingrepp ijordvärmeanläggningen. Mvh .

Samtycke personuppgifter : Ja



Från: ahus_vattenskyddsomrade@kristianstad.se <ahus_vattenskyddsomrade@kristianstad.se>  
Skickat: den 10 september 2020 16:50 
Till: VA-avdelningen <va@kristianstad.se> 
Ämne: Synpunkter på vattenskyddsområde i Åhus 

 

Namn vattenskyddsområde : Åhus skytteförening 

fastighetsbeteckning, vattenskyddsområde Åhus : HORNA 17:1 ( Horna 1:1 ) 

Kontaktuppgifter : Pär Borneke (ordförande) mobil nr 0705757418 

Synpunkter, vattenskyddsområde Åhus : - Infiltrationen har ingen tvättmaskin inkopplad 

förorenat vatten på ett år kan jämföras med vad hundarna producerar på en dags promenad i 

skogen - Vid stängningen av banan har vi blivit lovad av kommunen att få hjälp med att 

återställa skjutvallen och blinderingen då vi själva inte har någon ekonomisk möjlighet 

Samtycke personuppgifter : Ja 

 

mailto:ahus_vattenskyddsomrade@kristianstad.se
mailto:ahus_vattenskyddsomrade@kristianstad.se
mailto:va@kristianstad.se
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Kommunledningskontoret

Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling
Marie Thiman

044135168
Marie.Thiman@kristianstad.se

Tekniska förvaltningen
VA-avdelningen

KRISTIAN\YSTADS Kemi\.publ
Tekniska föwaltrlingeri

291 80 Kristianstad 2020 -09- 2 1
Änr

Vattenskyddsområde Åhus norra TN 2020/1770

Kristianstads kommun såsom fastighetsägare har tagit del av de hand
ringar som är hamtagna inför det tidiga skedet.

Området söder om Täppetleden omfattas av detaljplan åör bostäder. Det
planeras 6ör utbyggnad av såväl villor som marklägenheter. Kommunen
hade under våren ett flertal markanvisningar ute Rör att söka intressenter
som önskade att utveckla marken. l det sammanhanget hade det varit
önskvärt att kunna delge de framtida markägama information om ert
arbete med vattenskyddsområdet samt de restriktioner som blir följden
av dete

För att i framtiden undvika samma sak så är det viktigt att Mark och
exploatering får löpande uppdateringar om ert arbete med att "skapa" nya
vattenskyddsområde. Det är viktigt för oss inom kommunledningskon-
toret genom Mark och exploatering att vara informerade innan det delges
allmänheten.

Kommunledningskontoret är i arbetet med vattenskyddsområdet även er
samarbetspartner i fråga om ersättningar och framtida lösningar.

Mark och exploatering såsom fastighetsägare till de fastigheter som är
belägna inom det blivande vattenskyddsområdet har inga andra syn-
punkter utöver ovanstående. Det är av största vikt av att vi kan delge de
som planerar att bygga inom området denna infomlation.

Hälsningar

Marie Thiman

Exploateringsingenjör

Kristianstads kommun l 291 80 Kristianstad l 044-13 50 00 l Organisationsnummer 2 j;P00-Q9SI
www.kristianstad.se l kp:mmun@kristianstad.se

J



onsdag 2020-09-30 22:30
Meddelande och filer från webbformulär

Bilagor: Sbizhub C4520082014400.pdf

Hej,

Jag skriver till er med anledning av det planerade vattenskyddsområdet, Åhus Norra, Älgörten 1.
Vårt bostadsområde ser ut att hamna i det sekundära skyddsområdet.
Det vi i vår Brf undrar är om det kommer att bli helt omöjligt att få bergvärme i framtiden?

Vänligen,
Theresa Vasic Fager
Ordförande
Brf Tallskogen, Åhus
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Datum Beteckning  

2020-09-30 FM2020-17366:7 
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(BIV)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Försvarsmakten 

107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 

www.forsvarsmakten.se 

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Kristianstads kommun  2020-08-19 TN2020/1770 

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD RPE INFRA FYSPLAN,  

Beata Iverson, 08-788 78 04 

fysplan@mil.se 

 

                  

Yttrande avseende tidigt samråd vattenskyddsområdet i 

Åhus, Kristianstads kommun, Skåne län  
         

          

         

Försvarsmakten har för närvarande inget att erinra i rubricerat ärende.  

 

Försvarsmakten vill dock påtala att det är av stor vikt att myndigheten även 

fortsatt är delaktiga i samrådsprocessen gällande områdets utberedning, 

föreslagna föreskrifter eller förändringar av dessa.  

 

För frågor i ärendet kontakta handläggaren enligt ovan.  

 

 

 

Axelsson, Håkan 

Stf C PROD RPE INFRA 

 Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
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Sändlista 

Kristianstads kommun  kommun@kristianstad.se 

 

För kännedom 

Fortifikationsverket   fortv@fortv.se  

med kopia till  fysplan@fortv.se    



 
 

 

 

Preliminär bedömning av vattenskyddsområde 

med tillhörande skyddsföreskrifter för Åhus 

vattentäkt 
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Tekniska förvaltningen 

2020-08-14 
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Inledning 
Vatten är källan till allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Tillgången till rent vatten för 

dricksvattenförsörjningen är en förutsättning för att bibehålla ett hälsosamt dricksvatten samt viktiga 

samhällsfunktioner. Vattenförsörjningen i Kristianstads kommun baseras på grundvatten och det är 

av största vikt att grundvattnets kvalitet och kvantitet inte försämras. De miljöproblem som kan hota 

vattenresurserna är många och kan vara allt från utsläpp från bland annat transporter till spill av oljor 

och andra föroreningar i samband med olyckor. Klimatförändringar kommer att påverka stora delar 

av vårt samhälle i framtiden och detta medför osäkerheter vad gäller grundvatten och föroreningar. 

Därför måste skyddet av vattenresurser även ta hänsyn till möjliga framtida föroreningar. Inrättandet 

av vattenskyddsområden är ett av verktygen för att garantera en hög kvalitet på dricksvattnet, både 

nu och i framtiden. Med dagens kunskaper och lagar är det möjligt att genom vattenskyddsområden 

sträva efter att bibehålla god kvalitet på grundvattnet ur ett flergenerationsperspektiv. Länsstyrelsen 

eller kommunen kan fastställa vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter för 

dricksvattentäkter enligt 7 kapitlet 21-22§ i miljöbalken.  

För närvarande saknar dricksvattentäkten i Åhus vattenskyddsområde. Kommunen vill nu därför 

säkerställa den kommunala dricksvattenförsörjningen i Åhus genom att fastställa ett 

vattenskyddsområde utifrån dagens kunskaper och lagar. Syftet med det föreslagna 

vattenskyddsområdet och dess tillhörande skyddsföreskrifter är att skydda Åhus vattentäkt från 

föroreningar för att säkra grundvattenkvaliteten för abonnenterna i Åhus. Åhus vattentäkt är mycket 

viktig då den ingår i kommunens planer för hopkoppling av ett antal vattentäkter för att skapa 

redundans och säkerhet i dricksvattenförsörjningen inom kommunen.  

Åhus ligger längs med kusten i Kristianstads kommun, cirka 10 km sydost om Kristianstad. 

Vattentäkten är belägen strax norr om Åhus och grundvattenuttag sker ur glaukonitsandstenen inom 

Kristianstadsslättens sedimentära berggrund. Idag pumpas grundvatten från sandstenen upp ur tre 

stycken djupa brunnar belägna i norra Åhus. Vattenverket förser idag mer än 14 000 personer med 

dricksvatten. Huvudman för vattentäkten är tekniska förvaltningen, Kristianstads kommun, och 

tillsynsmyndighet för dricksvattenproduktion är miljö- och hälsoskyddsnämnden, Kristianstads 

kommun.  

Tekniska förvaltningen har utgått från Kristianstads kommuns grundvattenmodell samt en 

riskinventering och riskbedömning för att ta fram ett förslag på vattenskyddsområde med tillhörande 

skyddsföreskrifter för Åhus vattentäkt. Detta förslag skickas nu ut på tidigt samråd för att ge 

allmänheten och verksamhetsutövare möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.  

Preliminär bedömning av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 
Kristianstads kommun har sedan länge en grundvattenmodell uppbyggd i modelleringsprogrammet 

MIKE SHE. Denna modell möjliggör beräkningar av hur potentiella föroreningar transporteras i de 

grundvattenmagasin där vattenuttagen i Åhus vattentäkt sker. Med hjälp av denna modell har 

beräkningar genomförts för att avgränsa ett vattenskyddsområde uppdelat i två skyddszoner. Den 

primära skyddszonen syftar till att minimera risken för akuta föroreningar och syftet med den 

sekundära skyddszonen är att behålla en god kvalitet på grundvattnet. Den primära skyddszonen är 

baserad på beräkningar att det ska ta 100 dagar för föroreningar att transporteras från ytterkanten 

av skyddszonen till vattentäkten, och för den sekundära skyddszonen är motsvarande tid 1 år. Det 

teoretiskt beräknade området har sedan om möjligt justerats efter till exempel fastighetsgränser och 

kvarter för att underlätta för fastighetsägare och verksamhetsutövare i området. Förslaget på 

vattenskyddsområdet kan ses i bilaga 1.  



Beräkningarna visar att den största risken för Åhus vattentäkt troligtvis utgörs av föroreningar som 

släpps direkt nere i det djupa sandstensmagasinet. Detta eftersom transporthastigheten för 

grundvattnet, och potentiella föroreningar, nere i sandstenen är snabb jämfört med transporten från 

markytan ner till sandstenen. Därför är det särskilt viktigt att skydda vattentäkten från potentiella 

riskkällor som kan innebära utsläpp direkt nere i magasinet. Ett exempel kan vara föroreningar som 

släpps ut via en djupborrad brunn. Tekniska förvaltningen gör därför bedömningen att det som 

framför allt behöver regleras i skyddsföreskrifterna är borrningar och annan verksamhet som ger 

upphov till öppna hål ner till den sedimentära berggrunden.  

Det ska dock framhållas att modellen enbart speglar verkligheten med en ganska grov upplösning. 

Det är möjligt att det finns sprickor i kalkberget och liknande som innebär att det trots allt kan ske en 

snabb transport från ytan till det djupa grundvattnet. En viss säkerhetsmarginal är därför nödvändig.  

Skyddsföreskrifterna har sitt ursprung i en riskinventering och riskbedömning som genomförts för 

området i närheten av Åhus vattentäkt. Se förslag på skyddsföreskrifter i bilaga 2. Riskinventeringen 

försöker omfatta alla riskobjekt i området, såväl befintliga som framtida. Här definieras en risk som 

ett hot mot vattentäkten och kvaliteten på grundvatten. I riskinventeringen inkluderas ett större 

område än vad som kanske omfattas av det slutliga vattenskyddsområdet. Detta görs för att kunna 

erhålla en översikt över alla potentiella riskkällor i närområdet. Hänsyn tas till både plötsliga och 

oförutsedda utsläpp, exempelvis genom olyckshändelse eller trafikolycka, som till kontinuerliga 

utsläpp, exempelvis från en läckande oljetank.  

Riskinventeringen av området runt Åhus vattentäkt genomfördes under 2019 med hjälp av uppgifter 

från en databas upprättad av Miljö- och hälsoskyddskontoret i Kristianstads kommun, kartstudier och 

platsbesök.  

Baserat på riskinventeringen har en bedömning gjorts av vilka risker som är allvarliga för Åhus 

vattentäkt. Bakgrunden till en riskbedömning kan sammanfattas i fyra punkter: 

 Sannolikheten för hot i form av föroreningar 

 Avståndet till vattentäkten 

 Områdets sårbarhet (markens genomsläpplighet, grundvattenytans lutning och riktning på 

grundvattenflödet) 

 Egenskaper hos föroreningar (rörlighet, intensitet, effekt) 

Riskanalysen är ett verktyg för att systematiskt kategorisera risker inom vattentäktens 

tillrinningsområde. I denna bedöms framför allt det nuvarande riskläget för vattentäkten men 

vattenskyddsområdet ska även avstyra framtida risker vilket medför att restriktioner som minimerar 

framtida risker kan krävas. Även riskkällor där möjliga skyddsföreskrifter skulle ha en mycket 

begränsad effekt, till exempel saltvatteninträngning, identifieras i riskinventeringen.  

I bilaga 3 presenteras en bedömning av varje identifierad riskkälla samt en koppling till möjlig 

regleringsnivå i vattenskyddsföreskrifterna. Analysen har tagit sin utgångspunkt i Svenskt Vattens 

rapport ”Vattenskydd – riskanalys och föreskrifter”.  

Riskbedömningen utgår från risker inom ett bestämt område och resultatet kan därför inte 

appliceras eller jämföras med en riskbedömning inom ett annat område. En kvantifiering av 

sannolikheter och konsekvenser innehåller alltid subjektiva bedömningar och värderingar vilket 

medför en viss grad av osäkerhet. 



Kommande arbete med Åhus vattenskyddsområde 
Den preliminära bedömningen av Åhus vattenskyddsområde är nu klar och denna skickas ut på tidigt 

samråd. Efter det tidiga samrådet omarbetas eventuellt förslaget med hänsyn till de inkomna 

synpunkterna från det tidiga samrådet. Ett tekniskt underlag med bland annat detaljerade 

områdesbeskrivningar och konsekvensbeskrivningar tas fram innan förslaget skickas till tekniska 

nämnden för godkännande för remiss till berörda myndigheter och fastighetsägare. Se figur 1 nedan 

som beskriver arbetsgången för inrättandet av vattenskyddsområdet för Åhus vattentäkt.  

 

 

Bilagor  
Bilaga 1 – Förslag på vattenskyddsområde 

Bilaga 2 – Förslag på skyddsföreskrifter 
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Tekniska förvaltningen tar 
fram ett tekniskt underlag, 
förslag till skyddsområde 
och förslag till föreskrifter

Tidigt samråd: berörda får 
möjlighet att lämna 

synpunkter och 
kommentarer

Tekniska förvaltningen 
justerar eventuellt förslaget 

och lämnar in det för 
remiss av tekniska 

nämnden

Tekniska nämnden 
godkänner förslaget och 
skickar det på remiss till 

berörda (myndigheter och 
fastighetsägare)

Tekniska förvaltningen 
bemöter remissvaren, 
eventuellt revideras 

förslaget

Tekniska nämnden beslutar 
om godkännande av 

förslaget och översänder 
det till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar 
om antagande av förslaget 

och översänder det till 
kommunfullmäktige för 

fastställande

Kommunfullmäktige 
beslutar om fastställande 

av skyddsområde med 
tillhörande föreskrifter

Figur 1. Arbetsgången vid inrättande av ett vattenskyddsområde i Kristianstads kommun. 



 



Förslag till skyddsföreskrifter Åhus vattenskyddsområde 

§1 Bekämpningsmedel  

Primär skyddszon 
All yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. Från förbudet undantas 

bekämpningsmedel enligt särskild förteckning som fastställs av kommunens nämnd för miljöfrågor, 

då i stället tillstånd krävs av kommunens nämnd för miljöfrågor.  

All icke yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel utomhus är förbjuden. Från förbudet 

undantas bekämpningsmedel enligt särskild förteckning som fastställs av kommunens nämnd för 

miljöfrågor.  

Från förbudet undantas också hastigt påkallad punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär 

olägenhet för människors hälsa, yrkesmässig eller icke yrkesmässig, enligt förordningen (SFS 

1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, under förutsättning att kommunens nämnd för 

miljöfrågor snarast underrättas om varje sådan åtgärd, och att åtgärderna sker på ett 

fackmannamässigt sätt. 

Sekundär skyddszon  
All yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd av kommunens nämnd för 

miljöfrågor. Tillstånd krävs inte vid bekämpning som har karaktär av punktbehandling. Tillstånd krävs 

inte heller för hastigt påkallad punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för 

människors hälsa, enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 

under förutsättning att kommunens nämnd för miljöfrågor snarast underrättas om varje sådan 

åtgärd, och att åtgärderna sker på ett fackmannamässigt sätt.  

All icke yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel utomhus är förbjuden. Från förbudet 

undantas bekämpningsmedel enligt särskild förteckning som fastställs av kommunens nämnd för 

miljöfrågor. Från förbudet undantas även hastigt påkallad punktsanering mot ohyra och skadedjur 

som innebär olägenhet för människors hälsa, eller punktbehandling, enligt förordningen (SFS 

1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, under förutsättning att åtgärderna sker på ett 

fackmannamässigt sätt. 

Upplysning  
I övrigt gäller Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning av kemiska 
bekämpningsmedel.  
 

 

§2 Energianläggningar och vattentäkter 

Primär skyddszon 
Nya anläggningar för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla ur berg och grundvatten är 

förbjudna. 

Nya anläggningar för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla ur jord kräver anmälan till 

kommunens nämnd för miljöfrågor.  

Ändring av befintliga energianläggningar kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor om 

ändringen kan påverka grundvattnet. 



Ny borrad brunn för vattenförsörjning kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor, med 

undantag för brunnar för kommunal vattenförsörjning. Ny grävd brunn för vattenförsörjning kräver 

anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor.  

Brunnar för vattenförsörjning samt energianläggningar som inte längre är i bruk ska avställas, tätas 

och anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor. 

Sekundär skyddszon 
Nya anläggningar för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla ur berg och grundvatten är 

förbjudna. 

Nya anläggningar för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla ur jord kräver anmälan till 

kommunens nämnd för miljöfrågor.  

Ändring av befintliga energianläggningar kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor om 

ändringen kan påverka grundvattnet. 

Ny borrad brunn för vattenförsörjning kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor, med 

undantag för brunnar för kommunal vattenförsörjning. Ny grävd brunn för vattenförsörjning kräver 

anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor.  

Brunnar för vattenförsörjning samt energianläggningar som inte längre är i bruk ska avställas, tätas 

och anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor. 

Upplysning 
Enligt 17§ Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan till 
kommunens nämnd för miljöfrågor för installation av anläggning för utvinning av värmeenergi ur 
berg, mark och vatten. 
 

 

§3 Täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten 

Primär skyddszon 
Sprängning av berg, pålning, spontning eller borrningar och liknande undersökningsarbeten som når 

djupare än 120 meter under markytan kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. 

Sekundär skyddszon 
Sprängning av berg, pålning, spontning eller borrningar och liknande undersökningsarbeten som når 

djupare än 120 meter under markytan kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. 

Upplysning 
Se definitionen av borrdjup för motivering av gränsen 120 meter. 
 

 

§4 Övrig miljöfarlig verksamhet 

Primär skyddszon 
Nyetablering av miljöfarlig verksamhet som kan förorena grundvattnet är förbjuden.  

Vid ändring av befintlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt bilaga till förordning 1998:899 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, och som inte regleras under någon annan punkt i dessa 

skyddsföreskrifter, ska det vid anmälan framgå att vattenskyddsområde berörs.  



Övrig hantering av för grundvattnet skadliga ämnen är förbjuden, om hanteringen på kort eller lång 

sikt kan motverka syftet med vattenskyddet, såvida inte hanteringen är prövad på annat sätt enligt 

miljöbalken. Förbudet avser inte normalt hushållsbehov, om hanteringen sker på sådant sätt att spill 

och läckage kan insamlas och omhändertas. 

Sekundär skyddszon 
Vid nyetablering eller ändring av anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet som kan förorena 

grundvattnet ska det vid anmälan framgå att vattenskyddsområde berörs.  

Övrig hantering av för grundvattnet skadliga ämnen är förbjuden, om hanteringen på kort eller lång 

sikt kan motverka syftet med vattenskyddet, såvida inte hanteringen är prövad på annat sätt enligt 

miljöbalken. Förbudet avser inte normalt hushållsbehov, om hanteringen sker på sådant sätt att spill 

och läckage kan insamlas och omhändertas. 

Upplysning 
Vid anmälan av nyetablering av anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet i den sekundära zonen 
ska det av anmälningsblanketten tydligt framgå ifall vattenskyddsområde berörs. På samma sätt 
ska det av anmälningsblanketten tydligt framgå att vattenskyddsområde berörs vid ändring av 
befintlig miljöfarlig verksamhet i de primära och sekundära skyddszonerna. Miljö- och 
hälsoskyddskontoret tillhandahåller sådan blankett.  
 
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och 
Miljöprövningsförordning (2013:251) redogör för vad som definieras som miljöfarlig verksamhet 
och vilka krav som ställs. 
 

 

Övriga upplysningar 

Avloppsledningar etc. hög skyddsnivå 
Enligt beslut 2008-12-10 av miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kristianstad förväntas så kallad ”hög 

skyddsnivå” gälla för enskilda avloppsanläggningar inom bland annat vattenskyddsområden (primär 

och sekundär zon) liksom inom samlad bebyggelse. 

Diesel- och oljeprodukter 
Hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor (inklusive eldningsolja) inom ett 

vattenskyddsområde får inte ske utan att tillsynsmyndigheten skriftligen informeras enligt NFS 

2017:5. Cisterner ovan mark ska ha sekundärt skydd i forma av invallning enligt 4 kap 1§ NFS 2017:5.  

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om tillstånd till hantering av 

brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 2013:3) finns krav vid hantering av brandfarliga vätskor. 

Definitioner i dessa föreskrifter 
Borrdjup: för att undvika att borra ner i glaukonitsandstensakvifären som används för de kommunala 

uttagen, och därigenom öppna en transportväg från ytan ner till grundvattnet, har en gräns på 120 

meter under markytan satts. Detta ger en tillräcklig marginal till glaukonitsandstenen.  

Brandfarlig vätska avser vätska med flampunkt som är lika med eller lägre än 100°C Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2010:4) om brandfarliga gaser och vätskor.  

Hantering avser tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande, användning, 

förpackning, förvaring, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse, avledning och därmed 

jämförbara förfaranden inklusive spridning (miljöbalken 14 kap 2 §). 



Kemiskt bekämpningsmedel avser en kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att 

djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors 

hälsa eller skada på egendom (MB 14 kap 2 §). Kombinationsgödsel som innehåller 

bekämpningsmedel betraktas som kemiskt bekämpningsmedel.  

MB avser miljöbalken 

Miljöfarlig verksamhet avser:  

utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, 

vattenområden eller grundvatten,  

användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för 

människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, 

luft, vattenområden eller grundvatten, eller  

användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för 

omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat 

liknande (MB 9 kap 1 §). 

Primär skyddszon avgränsas så att uppehållstiden i grundvattenmagasinet till vattentäktszonens 

gräns beräknas vara minst 100 dygn. Känsliga inströmningsområden beaktas även vid identifiering av 

primär skyddszon. Syftet med den primära skyddszonen är att riskerna för akut förorening genom 

olyckshändelser minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas i tid och åtgärder vidtas innan 

föroreningen hinner nå vattentäktszonen med uttagsbrunnen. 

Punktbehandling avser t ex:  

bekämpning som utförs med sprayburkar för hushållsbruk, 

bekämpning eller behandling av en stam eller ett rotsystem i taget om den använda metoden har 

sådan precision att inget bekämpningsmedel hamnar någon annanstans än på det avsedda objektet 

och endast täcker/berör en begränsad del av objektet – t ex fickning eller pensling/avstrykning. 

Som punktbehandling räknas dock inte fläckvis behandling runt skogsplantor över ett helt hygge, 

bekämpning på enbart greener inom en golfbana, inte heller kan en totalinsats fördelad över flera 

tätt på varandra följande spridningstillfällen räknas som. 

Punktsanering avser åtgärder som på ett begränsat område vidtas mot skadedjur som kan innebära 

störning eller kan vara skadlig för människors hälsa och som inte är ringa eller.  

Sekundär skyddszon avgränsas så att uppehållstiden för grundvatten från skyddszonens yttre gräns 

till vattentäktszonen har en beräknad uppehållstid av minst ett år. Den sekundära zonen syftar till att 

bibehålla en god grundvattenkvalitet. 

Sekundärt skydd avser anordning som säkerställer att vätska kan fångas upp från en läckande cistern 

eller annan behållare. Dubbelmantlad cistern anses som cistern med sekundärt skydd. En tät 

invallning är en annan typ av sekundärt skydd. 

Yrkesmässig – för att någon ska anses yrkesmässig bedriva viss verksamhet förutsätts att 

verksamheten har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och 

är av självständig karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att något ska 

anses vara yrkesmässigt. Verksamheten behöver inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. 

Kravet på vinstsyfte markerar gränsen mot hobbyverksamhet.  



I övrigt hänvisas till branschens vedertagna begrepp. 

Ikraftträdande  
Skyddsföreskrifterna gäller från det datum beslutsmyndigheten beslutar om att fastställa 

vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna. Enligt 7 kap 22 § miljöbalken ska 

skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om de överklagas.  

Övergångsbestämmelser  
Förbud eller tillståndsplikt eller anmälningsplikt för befintliga verksamheter börjar gälla två år efter 

att beslutsmyndigheten fastställt skyddsföreskrifterna.  

Befintliga cisterner i sekundär zon ska ha sekundärt skydd inom tre år efter att beslutsmyndigheten 

fastställt skyddsföreskrifterna. 

Allmänna upplysningar  

Påföljd  
Den som med uppsåt eller av oaktsamhet orsakar en skada eller en risk för skada eller annan 

olägenhet i vattenskyddsområdet döms till böter eller fängelse i högst två år enligt 29 kap 2 § 

miljöbalken.  

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot skyddsföreskrifterna döms till böter för 

förseelse mot områdesskydd enligt 29 kap 2a § miljöbalken.  

Hänsynsregler  
I 2 kap miljöbalken finns allmänna hänsynsregler som bland annat innebär att alla som bedriver eller 

avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd, ska skaffa sig den kunskap som behövs med 

hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot 

skada och olägenhet. Dessutom ska densamma utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar 

och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 

verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas 

för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidtaga sådana åtgärder i vatten eller 

på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de 

skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som 

skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.  

Bekämpningsmedel undantagna från spridningsförbud  
Vissa bekämpningsmedel är undantagna från förbudet att hanteras inom vattenskyddsområde 

(primär och sekundär skyddszon), men i vissa fall är de tillståndspliktiga, alternativt fria att använda. 

Se § 1 Bekämpningsmedel i föreskrifterna ovan. Förteckningen över dessa bekämpningsmedel 

fastställs av Kristianstads kommuns nämnd för miljöfrågor (miljö- och hälsoskyddsnämnden).  

Uppsättning av skyltar  
Huvudmannen för vattentäkten ska på väl synliga platser inom skyddsområdet, längs allmän väg, 

parkeringsplatser m.m. sätta upp informationsskyltar om skyddsområde för grundvattentäkt enligt 

Naturvårdsverkets rekommendationer. För att sätta upp skyltar för utmärkning av 

vattenskyddsområde krävs inom vägområdet enligt 43 § väglagen (SFS 1971:948) tillstånd av 

väghållningsmyndighet.  



Anmälan om olyckshändelse  
Olyckshändelser, spill eller läckage inom skyddsområdet som kan medföra risk för grund-

vattenförorening ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om 

tillbudet enligt 2 kap 1 § lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till 

kommunens räddningstjänst telefon: 044-200 400 (vid akut fara telefon: 112), samt till 

huvudmannen för vattentäkten, tekniska förvaltningen via Medborgarcentrum 044-13 50 00. 

Fastighetsägare har skyldighet att informera hyresgäster och arrendatorer om skyddsföreskrifterna.  

Överklagande  
Länsstyrelsens beslut om vattenskyddsområde överklagas till regeringen (18 kap 1 § MB) och 

kommunens beslut överklagas till länsstyrelsen (19 kap 1 § MB).  

Ersättning  
Enligt 31 kap 4 § miljöbalken har fastighetsägare rätt till ersättning från kommunen på grund av 

beslut som gäller föreskrifter enligt bland annat 7 kap 22 § miljöbalken om åtgärder och 

inskränkningar som rör vattenskyddsområden, om beslutet innebär att mark tas i anspråk eller att 

pågående markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras. Ersättning utgår dock 

inte för den förlust som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan 

infrias på grund av skyddsföreskrift. Enligt 31 kap 13 § miljöbalken, om överenskommelse inte träffas 

om ersättning eller inlösen av fastighet, kan den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva 

inlösen, väcka talan hos miljödomstolen mot den som är skyldig att betala ersättning eller inlösa 

fastigheten. Sådan talan ska väckas inom ett år från det att beslutet på vilket anspråket grundas har 

vunnit laga kraft. Rätten till ersättning eller inlösen går annars förlorad. Om berörd fastighetsägare 

inte träffat överenskommelse med kommunen får anspråk på ersättning prövas av miljödomstolen 

som första instans.  

Dispensmöjligheter  
Om särskilda skäl föreligger får den som fastställt vattenskyddsföreskrifter medge dispens från dessa 

enligt 7 kap 22 § miljöbalken. I samband med sådan prövning kan den som fastställt föreskrifterna 

föreskriva de särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening enligt 16 kap 2 

§ miljöbalken. Dispens får, enligt 7 kap 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med 

föreskrifternas syfte.  

Tillstånd, anmälningar och tillsyn  
Tillståndsansökningar och anmälningar enligt dessa skyddsföreskrifter prövas av den kommunala 

nämnden för miljöfrågor. I de fall en verksamhet eller åtgärd kräver anmälan till kommunens nämnd 

för miljöfrågor ska anmälan göras i god tid innan verksamheten startar eller åtgärden vidtas. Med 

god tid avses minst sex veckor. Tillstånd kan förenas med villkor som anses erforderliga för att 

undvika vattenförorening.  

Beslut i anmälningsärenden kan förenas med föreläggande om försiktighetsmått.  

Tillståndsansökningar, anmälningar och beslut enligt dessa föreskrifter eller annan lagstiftning som 

berör skyddet av vattentäkten ska lämnas för kännedom till huvudmannen för vattentäkten, tekniska 

förvaltningen. Huvudmannen ska beredas tillfälle att avge yttrande innan beslut fattas i ärende som 

kan innebära risk för påverkan av vattentäkten.  

Ny lagstiftning  
Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och som utökar 

skyldigheterna inom skyddsområdet, gäller utöver här meddelade föreskrifter.  



Övrig lagstiftning  
Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas prövning 

enligt annan lagstiftning. 

 

 

 

 

 

Den som upptäcker verksamheter eller händelser inom eller i 

anslutning till skyddsområdet som kan medföra risk för 

grundvattenförorening bör omedelbart anmäla detta till: 

Räddningstjänsten, telefon 044-20 04 00 eller 112 

Medborgarcentrum, Kristianstads kommun, telefon 044-13 50 00 



Identifierad riskkälla Typ av utsläpp Scenario

Motivering av sannolikhets-

/riskbedömning S K Risk Föreslagen skyddsföreskrift Motivering/förslag på ytterligare åtgärder

1. Olyckor på väg Punktutsläpp

Olycka med transport som 

medför utsläpp av stora mängder 

miljö- och hälsofarliga ämnen 

som kan påverka yt- och 

grundvattenkvaliteten.

Täppetleden, som går rakt genom 

det föreslagna 

vattenskyddsområdet, passerar 

mycket nära vattentäkten och 

bedöms utgöra en stor risk för 

vattentäkten. Vid olycka kan utsläpp 

av för grundvattnet skadliga ämnen 

kan de negativa konsekvenserna bli 

väldigt stora. Väg 118 är en 

rekommenderad väg för farligt gods 

som passerar strax väster om 

föreslaget vattenskyddsområde. 

Därför bör sannolikheten för olycka 

med farligt gods på Täppetleden bli 

något mindre. S2 K4

En rekommenderad väg för farligt gods 

leder bort trafik med farligt gods från det 

föreslagna vattenskyddsområdet. Skyltar 

för att markera vattendskyddsområdet ska 

sättas upp efter fastställandet. Dessa skyltar 

tydliggör behovet av att ringa 

Räddningstjänsten vid olycka. 

2. Slitage på vägar och 

fordon samt luftföroreningar Diffust utsläpp

Dagvatten från vägar kan 

innehålla många olika miljö- och 

hälsofarliga ämnen, t.ex. 

polyaromatiska kolväten och 

tungmetaller. Dagvatten som 

infiltreras i vägdiken kan nå yt- 

eller grundvatten. Dagvattnets 

innehåll av föroreningar är 

beroende av trafikmängden.

Det föreslagna 

vattenskyddsområdet består till stor 

del av genomsläppliga jordarter. 

Dagvattnet längs med vägarna i 

området infiltreras i vägdikena men 

mängderna som kan nå 

uttagsbrunnar bedöms som mycket 

små. Trafikmängden är större 

sommartid. S2 K1

I Trafikverkets regler för vägars och gators 

utformning (TRV publikation 2012:179) 

anges att:

”Yt- eller grundvattenförekomst, eller 

grundvatten och ytvattenområde som kan 

vara viktiga för framtida vattenförsörjning, 

ska vid behov skyddas mot infiltration av 

dagvatten och utsläpp i samband med 

olyckor. Detta gäller även 

vattenförekomster med utpekade 

naturvärden.”

3. Vägsalt, underhåll av 

vägar Diffust utsläpp

Kloridjonen är lättrörlig och vid 

spridning av vägsalt kan därför 

klorid lätt spridas till 

grundvattnet. 

Täppetleden som går rakt genom 

föreslaget vattenskyddsområde 

saltas under vintersäsongen. Än så 

länge tyder inte provtagningar i den 

kommunala vattentäkten på en 

påverkan från vägsalt. Bedömningen 

är att risken med inträngning av salt 

havsvatten är större än risken med 

vägsalt. S2 K2

Enligt Regeringsbeslut M2011/2309/Ma/M 

går det allmänna intresset av säkra vägar 

och minskad risk för trafikolyckor före det 

allmänna intresset säker 

dricksvattenförsörjning.

Inom vattenskyddsområdet finns 

kommunala vägar samt en enskild grusväg. 

Det bedöms att risken för olycka vid halt 

väglag, framför allt vid transport av farligt 

gods, utgör en större risk för vattentäkten 

än spridning av vägsalt. Ett tillståndskrav 

kan därför anses överflödigt, om tillstånd i 

princip alltid kommer medges. Tekniska 

förvaltningen följer kloridhalten i råvattnet i 

vattentäkten. 



4. Parkering och 

uppställningsplatser för bilar

Diffust/punkt-

utsläpp

Utsläpp/spill av drivmedel eller  

sabotage på uppställda fordon 

kan leda till att t.ex. bensin eller 

olja förorenar yt- och 

grundvatten.

Uppställda bilar och fordon 

förekommer inom föreslaget 

vattenskyddsområde. En camping 

finns även strax öster om föreslaget 

vattenskyddsområde.  Sommartid 

genomförs flera evenemang i norra 

Åhus och tillfällig parkering 

förekommer inom föreslaget 

vattenskyddsområde. 

Trafikmängden är större sommartid. 

Även små mängder bensin/olja kan 

ge påverkan på grundvatten men 

stort avstånd ner till uttagen kan 

öka utspädningen av eventuellt 

förorening. S2 K1

5. Järnväg

Diffust/punkt-

utsläpp

Läckage av bränsle (diesel) längs 

med spåret samt olyckor i 

samband med bangårdar och 

järnvägsövergångar som leder till 

utsläpp.

Järnvägen ligger strax utanför 

föreslaget vattenskyddsområde och 

används i nuläget inte men 

möjligheten att börja använda den 

finns de närmsta åren, sedan läggs 

den eventuellt ner. På grund av låg 

hastighetsbegränsning, avsaknad av 

bangårdar inom föreslaget 

vattenskyddsområd och 

järnvägsövergångar med bommar 

och ljus-/ljudsignaler är 

sannolikheten för en olycka med 

utsläpp låg. Sannolikheten för 

utsläpp av bränsle längs med spåret 

är större. S1 K3

6. Bekämpningsmedel 

(yrkesmässig användning

Diffust/punkt-

utsläpp

Olycka vid hantering av 

bekämpningsmedel kan leda till 

punktutsläpp och överdosering 

kan leda till diffusa utsläpp. 

Bekämpningsmedel och dess 

nedbrytningsprodukter riskerar 

att nå vattentäkten.

Det finns inga jordbruk inom 

föreslaget vattenskyddsområde i 

nuläget. Sannolikheten bedöms 

därför som låg för denna risk. 

Konsekvenserna av 

bekämpningsmedel i en vattentäkt 

är stora då det inte behövs höga 

halter för att dricksvattent ska bli 

otjänligt. Skogsbruket i området 

använder inte kemiska 

bekämpningsmedel. Yrkesmässig 

användning sker oftast med 

säkerhetsåtgärder för att undvika 

spill. S2 K3

§1 Hantering av 

bekämpningsmedel inom 

primär och sekundär 

skyddszon

Enligt beslut i KF 2013-03-12 så ska det 

generellt föreskrivas om förbud mot 

yrkesmässig användning av kemiska 

bekämpningsmedel inom den primära 

skyddszonen. Undantagna 

bekämpningsmedel fastställs av MHN. För  

sekundär skyddszon ska tillstånd krävas för 

yrkesmässig användning av kemiska 

bekämpningsmedel. och getingbon.

Vid tillståndsgivning kan krav ställas som 

begränsar användingen av t.ex. lättrörliga 

bekämpningsmedel som t.ex. MCPA eller 

Bentazon. Det bör vara ett långsiktigt mål 

att kemikalieintensiv odling undviks inom 

vattenskyddsområdet.



7. Växtnäringsämnen 

(yrkesmässig användning)

Diffust/punkt-

utsläpp

Spridning, överdosering samt 

olycka vid gödseltransport kan 

leda till läckage av näringsämnen 

(främst fosfor och nitrat) eller 

spridning av smittoämnen.

Sannoliheten bedöms låg då inget 

jordbruk förekommer inom 

föreslaget vattenskyddsområde i 

nuläget. S2 K2

Det bedöms att hantering av 

växtnäringsämnen inom lantbruket redan i 

dag regleras genom omfattande och 

detaljerade bestämmelser. Bland annat 

anger förordning SFS 1998:915 om 

miljöhänsyn i jordbruket långtgående regler 

för spridning av gödselmedel. Därutöver 

anges i Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 

2004:62 (ändringsföreskrifter SJVFS 

2015:21) om miljöhänsyn i jordbruket regler 

för begränsning av antalet djur i ett 

jordbruk, lagring och spridning av 

stallgödsel samt krav för när åkermark skall 

anses höst- eller vinterbevuxen.

8. Cisterner Punktutsläpp

Läckage eller utsläpp vid olycka 

vid påfyllning av cistern.

Det finns inga registrerade cisterner 

inom föreslaget 

vattenskyddsområde. 

Konsekvenserna vid spill eller 

läckage från en cistern inom ett 

vattenskyddsområde kan bli stora 

då små mängder olja räcker för att 

förorena stora mängder 

grundvatten. S1 K3

NFS 2017:5 reglerar hantering av större 

mängder brandfarliga vätskor och cisterner 

inom vattenskyddsområde. Denna 

lagstiftning bedöms som tillräcklig för Åhus 

vattenskyddsområde.

9. Upplag av timmer

Diffust/punkt-

utsläpp

Lakvatten från stora 

timmerupplag utomhus kan 

förorena grundvatten med t.ex. 

vedämnen och fenoler. 

Det förekommer skogsbruk inom 

föreslaget vattenskyddsområde så 

timmerupplag kan förekomma. Det 

stora avståndet ner till de 

kommunala grundvattenuttagen gör 

att sannolikheten att dessa 

föroreningar når de kommunala 

uttagen blir låg. S2 K2

10. Hushållskemikalier och 

petroelumprodukter Punktutsläpp

Olycka eller spill vid hantering av 

hushållskemikalier och 

petroleumprodukter.

Det finns många hushåll inom 

föreslaget vattenskyddsområde, 

samt flertalet bostäder byggs eller 

planeras byggs. Sannolikheten för 

större utsläpp som kan påverka de 

kommunala uttagen bedöms som 

låg. Konsekvensen beror på vilka 

ämnen som används. S2 K2

Informationsutskick till fastigheter inom 

vattenskyddsområdet för att sprida 

information om grundvattnet och hur 

förorening kan undvikas. 

11. Bekämpningsmedel (icke-

yrkesmässig hantering)

Diffust/punkt-

utsläpp

Olycka vid hantering av 

bekämpningsmedel kan leda till 

punktutsläpp och överdosering 

kan leda till diffusa utsläpp. 

Bekämpningsmedel och dess 

nedbrytningsprodukter riskerar 

att nå vattentäkten.

Då det finns många hushåll inom 

föreslaget vattenskyddsområde, 

samt att flertalet fler bostäder byggs 

eller planeras byggs, så är 

sannolikheten för utsläpp måttlig. 

Konsekvensen kan bli stor då även 

låga halter av bekämpningsmedel 

kan förorena en grundvattentäkt. S3 K3

§1 Hantering av 

bekämpningsmedel inom 

primär och sekundär 

skyddszon

Enligt beslut i KF 2013-03-12 så ska det 

generellt föreskrivas om förbud mot icke-

yrkesmässig användning av kemiska 

bekämpningsmedel inom  skyddsområdet. 

Undantagna bekämpningsmedel fastställs 

av MHN. Informationsutskick för att sprida 

information om grundvattnet och hur 

förorening kan undvikas. 



12. Fordonstvätt Diffust utsläpp

Tvättvatten från fordonstvätt kan 

bland annat innehålla 

avfettningsmedel, tensider, 

tungmetaller, asfalt- och 

oljerester. Infiltration av 

tvättvatten kan leda till 

förorening av grundvatten.

Stort antal hushåll och fler byggs 

eller planeras att byggas inom 

föreslaget vattenskyddsområde. 

Sannolikheten ökar då för att 

fordonstvätt utanför tvätthall sker. 

Kampanjer för miljövänlig biltvätt 

genomförs inom kommunen. S2 K2

Informationskampanjer om biltvättning, till 

exempel Svenskt Vattens kampanj "Stora 

biltvättarhelgen".

13. Enskilda avlopp

Diffust/punkt-

utsläpp

Spridning av avloppsvatten 

(patogener, närsalter, läkemedel 

m.m.) till yt- och grundvatten.

Inom primär skyddszon i föreslaget 

vattenskyddsområde finns ett 

enskilt avlopp registrerat. Då det 

används sällan blir sannolikheten 

låg. Konsekvenserna kan bli stora 

om enskilda avlopp påverkar 

vattentäkten. S2 K3

Enskilda avlopp ska ha hög skyddsnivå enligt 

MHNs beslut 2008-12-10. På grund av det 

stora avståndet ner till kommunens uttag 

görs bedömningen att hög skyddsnivå är 

tillräcklig för enskilda avlopp inom det 

föreslagna vattenskyddsområdet. 

14. Berg- och 

grundvattenvärmeanläggnin

gar Punktutsläpp

Utsläpp av köldbärarvätska till 

grundvatten på grund av defekter 

i anläggningen. Även utförandet 

av borrhålet i sig utgör en risk, 

eftersom en transportväg skapas 

mellan markytan och 

grundvattnet. 

Inga bergvärmeanläggningar finns 

registrerade inom föreslaget 

vattenskyddsområde så 

sannolikheten för förorening är låg i 

nuläget. Konsekvenserna vid 

förorening, både i drift och 

anläggningsskedet, bedöms dock 

vara stora om nya anläggningar 

genomförs och borrar ner i samma 

akvifer som används för de 

kommunala uttagen. S2 K4

§2 Energianläggningar och 

vattentäkter

Föreslagna föreskrifter bedöms medföra en 

långtgående minimering av risken. Äldre 

anläggningar som inte utnyttjas längre 

utgör en potentiell fara för vattenskyddet, 

och bör anmälas till tillsynsmyndigheten

15. Jordvärmeanläggningar Punktutsläpp

Utsläpp av köldbärarvätska till 

grundvatten på grund av defekter 

i anläggningen. 

Risken för förorening av 

grundvattenmagasinet från 

jordvärmeanläggningar bedöms vara 

mindre än från berg- och 

grundvattenanläggningar på grund 

av det större avståndet ner till den 

akvifer de kommunala uttagen sker 

ur. På grund av större avstånd till 

uttag sker troligtvis en större 

utspädning av eventuell förorening 

och föroreningshalten bedöms 

därför bli mindre än för till exempel 

bergvärmeanläggningar. Det finns 

inga jordvärmeanläggningar 

registrerade inom det föreslagna 

vattenskyddsområdet men ett fåtal 

strax utanför. Om tillräcklig marginal 

lämnas till akviferen som 

kommunens uttag sker ur kan risken 

accepteras. S2 K2

§2 Energianläggningar och 

vattentäkter

Eftersom vattentäkten försörjs med 

grundvatten från den sedimentära 

berggrunden och korrekt utförda 

jordvärmeanläggningar inte ska innebära 

hot för läckage bedöms att anmälningsplikt 

leder till en tillräcklig minimering av risken.



16. Enskilda vattentäkter Punktutsläpp

Mikrobiologisk förorening genom 

att förorenat ytvatten tränger ner 

i dåligt konstruerade brunnar 

eller att djur faller ner i dåligt 

skyddade brunnar. Brunnarna är 

öppna transportvägar ner i 

akviferen och mycket känsliga för 

skadegörelse. Miljöfarliga ämnen 

kan förorena grundvattnet via 

borrhål.

Inga borrade enskilda vattentäkter 

finns inom föreslaget 

vattenskyddsområde enligt Miljö- 

och hälsoskyddskontorets register. 

Antalet grävda brunnar eller 

nedlagda brunnar är inte känt. 

Riskerna med enskilda vattentäkter 

bedöms vara stora om de är borrade 

ner i samma akvifer som används av 

de kommunala brunnarna. S2 K3

§2 Energianläggningar och 

vattentäkter

Restriktionerna för borrade brunnar är 

hårdare än för grävda brunnar. Eftersom 

vattentäkten försörjs med grundvatten från 

den sedimentära berggrunden bedöms att 

anmälan av nya grävda brunnar är 

tillräckligt för att minimera risken. Med krav 

på avställning och tätning av brunnar som 

inte längre är i bruk anses att tillräckligt 

skydd erhålls.

17. Upplag av avfall

Diffust/punkt-

utsläpp

Läckage av miljöfarliga ämnen via 

lakvatten till grundvatten.

Antalet hushåll är stort inom 

föreslaget vattenskyddsområde och 

fler hushåll byggs eller är planerade 

att byggas. Då sophanteringen i 

Åhus fungerar väl bedöms 

sannolikheten för privata 

avfallsupplag som låg 

Konsekvenserna är svårbedömda då 

det beror på typen av avfall; 

trädgårdsavfall och annat innert 

avfall bedöms inte utgöra någon risk 

men farligt avfall kan innebära 

större konsekvenser för 

grundvattnet. S2 K2

18. Anläggningsarbeten Punktutsläpp

Anläggningsarbeten omfattar 

borrning, schaktning, sprängning 

med mera. Genom borttagning 

av jordtäcket vid täktverksamhet 

och schaktning tas en del av det 

naturliga skyddet mot 

föroreningar bort och risken för 

påverkan på underliggande mark 

och vatten ökar. Genom ett 

minskat jordlager ökar även 

transporthastigheten för både 

vatten och föroreningar. Olyckor 

med fordon eller arbetsmaskiner 

kan resultera i utsläpp av 

miljöfarliga ämnen som kan 

förorena grundvattnet. 

På grund av mycket nybyggnation 

samt planer på nybyggnation inom 

föreslaget vattenskyddsområde blir 

sannolikheten måttlig. Det finns inga 

kända täkter inom området. Risken 

kan minimeras med tillståndskrav 

för arbeten djupare än 120 meter. S3 K2

§3 Täktverksamhet, schakt- 

och anläggningsarbeten



19. Industriella 

grundvattenuttag Punktutsläpp

Förorening av industriella 

vattentäkter i samma akvifer kan 

leda till att föroreningar sprids 

snabbt nere i akviferen. 

En industriell vattentäkt borrad ner i 

samma akvifer som de kommunala 

uttagen sker ut finns inom 

föreslaget vattenskyddsområde. På 

grund av väl utförd och säkert inlåst 

brunn bedöms sannolikheten som 

låg. Konsekvenserna kan bli stora 

om förorening kommer ner i 

brunnen. Den industriella brunnen 

ligger nära de kommunala uttagen. S2 K3

§2 Energianläggningar och 

vattentäkter

20. Skjutbana Diffust utsläpp

Bly och andra föroreningar i 

marken kan förorena 

grundvattnet.

Det finns en delvis nedlagd 

skjutbana inom föreslaget 

vattenskyddsområde där mycket 

höga halter av bly har påvisats i 

kulfånget. Bly binds till organiskt 

material i jordlagren Dock är 

jordlagren i närheten av skjutbanan 

mestadels sand och halten organiskt 

material kan därför vara låg. 

Sannolikheten för förorening av det 

djupa grundvattnet bedöms som 

låg. Konsekvenserna av en 

blyförorening i akviferen där 

kommunens uttag sker bedöms som 

allvarliga. S2 K4

§4 Övrig miljöfarliga 

verksamheter

Sanering av det förorenade området kan 

minska risken för förorening av bly i 

grundvattnet. 

21. Övriga miljöfarliga 

verksamheter Punktutsläpp

Utsläpp av föroreningar som kan 

utgöra risk för förorening av 

grundvatten.

Inom föreslaget 

vattenskyddsområde finns idag inga 

miljöfarliga verksamheter 

registrerade. Strax utanför 

vattenskyddsområdets gränser finns 

ett fåtal registrerade miljöfarliga 

verksamheter. Strax utanför 

vattenskyddsområdets gränser finns 

även ett område som planeras bli 

industriområde. Med rätt 

skyddsåtgärder bedöms inte en 

miljöfarlig verksamhet behöva 

innebära en risk för grundvattnet. 

Sannolikheten bedöms därför som 

måttlig. Beroende på vilka 

miljöfarliga ämnen som hanteras 

kan konsekvenserna av en 

förorening bli stora. S3 K4

§4 Övrig miljöfarliga 

verksamheter



22. Transformatorstationer Punktutsläpp

Läckage och spill av till exempel 

olja kan förorena yt- och 

grundvatten. 

Det finns upp till fem 

transformatorstationer inom det 

föreslagna vattenskyddsområdet. 

Då dessa är utrustade med skydd 

mot att läckage och spill ska nå yt- 

och grundvatten bedöms 

sannolikheten som låg. 

Konsekvenserna av oljeförorening 

av grundvattentäkten kan bli stora 

då även små mängder kan förorena 

stora mängder grundvatten. S1 K3

NFS 2017:5 reglerar hantering av större 

mängder brandfarliga vätskor och cisterner 

inom vattenskyddsområde. Denna 

lagstiftning bedöms som tillräcklig för Åhus 

vattenskyddsområde.

23. Bränder Punktutsläpp

Vid släckning av bränder används 

stora mängder vatten och detta 

vatten kan kontamineras med 

farliga ämnen som uppstår under 

förbränningen. Om detta vatten 

infiltrerar marken så kan det nå 

grundvattnet. Även själva 

släckningsmaterialet kan 

innehålla skadliga ämnen som 

kan spridas till grundvattnet.

Stora mängder bränder släcks i 

Sverige varje år. Inom det föreslagna 

vattenskyddsområdet finns 

bebyggelse och planerad 

bebyggelse. Sannolikheten för 

förorening från brand och släckning 

av brand bedöms som mycket låg, 

på grund av avståndet ner till de 

kommunala uttagen i kombination 

med Räddningstjänstens rutiner. På 

grund av eventuella föroreningar 

kan konsekvenserna bli måttliga. S1 K3

Räddningstjänsten arbetar med 

riskbedömningar i samband med 

räddningsarbete. Räddningstjänsten har 

tillgång till kartor där områden sårbara ur 

grundvattensynpunkt är utmärkta. 

24. Läckage från 

avloppsledningsnät

Diffust/punkt-

utsläpp

Spridning av avloppsvatten 

(patogener, närsalter, läkemedel 

m.m.) till yt- och grundvatten.

Allmänna avloppsanläggningar kan 

utgöra en risk t.ex. genom otäta 

ledningsnät och pumpstationer med 

nedsatt funktion. Inom det 

föreslagna vattenskyddsområdet 

finns en pumpstation inom den 

primära skyddszonen. Ett stort antal 

kommunala avloppsledningar finns 

inom området samt även privata 

avloppsledningar. Kommunen 

arbetar successivt för att vid 

omläggning av avloppsledningar 

använda bättre och tätare ledningar 

inom vattenskyddsområdet. Därför 

bedöms sannolikheten som måttlig. 

En stor del av ledningsnätet i 

området är nylagt eller planeras att 

läggas på grund av nybyggnationen i 

området. S2 K2

Kommunens skötsel av ledningsnätet och 

regelbundet underhåll av pumpstationer 

kan bidra till minskad risk för läckage från 

avlopsnätet. 



25. Saltvatteninträngning Diffust utsläpp

Stora uttag i närheten av kusten 

kan leda till att salt havsvatten 

dras in till kalk- och sandstenen i 

området.

Konsekvenserna av 

saltvatteninträngning i en akvifer är 

stora då det inte går att reversera 

processen. Modelleringsstudier visar 

att med de uttag som sker på 

Kristianstadsslätten pågår 

saltvatteninträngning men det går 

långsamt. S4 K4

Övervakning av salthalten, bland annat 

genom kommunens provtagningar i Åhus 

vattentäkt. 

26. Förorenad mark Diffust utsläpp

Befintliga markföroreningar kan 

frigöras och spridas om befintliga 

förhållanden förändras. 

Det finns förorenad mark inom det 

föreslagna vattenskyddsområdet, se 

punkten 20 Skjutbana ovan. 

Exploatering av den förorenade 

marken, erosion av marken eller 

större regnmängder på grund av 

klimatförändringar kan leda till att 

dessa föroreningar sprids till 

grundvattnet. De ämnen som kan 

finnas kan ha stor påverkan på 

grundvattnet. Sannolikheten att 

eventuella föroreningar ska frigöras 

och förorena grundvattnet bedöms 

som låga (förutom skjutbanan där 

blyhalten är bekräftat hög i 

kulfånget). Konsekvensen beror på 

vilka ämnen det handlar om. S2 K4

Det bedöms som svårt att reglera riskerna 

med befintlig förorenad mark i 

vattenskyddsområdets föreskrifter. 

Föreskriften §4 om övrig miljöfarlig 

verksamhet bedöms minska risken för 

uppkomst av ny förorenad mark inom 

området.
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