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Olycka på väg 

[1] Punkt-utsläpp

Det räcker med små mängder 

petroleumprodukter för att förorena stora 

mängder grundvatten. Förekomsten av 

petroleumprodukter i dricksvatten kan 

mätas genom mätningar av bensen och 

polycykliska aromatiska kolväten. Om 

gränsvärdena för dessa ämnen överksrids 

innebär det att vattnet är otjänligt som 

dricksvatten. Det kan också leda till smak- 

och luktpåverkan. Konsekvenserna 

bedöms därför som stora. K4

Då vattentäkten ligger i en isälvsavlagring 

med delvis hög genomsläpplighet riskerar 

vattentäkten att förorenas om olycka med 

utsläpp av petroleumprodukter eller andra 

miljöfarliga ämnen sker längs med en väg 

inom det föreslagna vattenskyddsområdet. 

De säkerhetsåtgärder som vidtagits längs 

med vissa vägar inom det här föreslagna 

vattenskyddsområdet bidrar till att minska 

sannolikheten för förorening på grund av 

olycka längs med väg. På grund av 

förekomsten av vägar i direkt anslutning 

bedöms sannolikheten för förorening av 

vattentäkten i samband med olycka vid väg 

som måttlig. S3

Ökade regnmängder eller extrema 

nederbördshändelser kan innebära en 

snabbare transport av föroreningar i samband 

med olyckor på vägar vilket medför att 

föroreningen snabbare kan nå grundvattnet. 

Vid längre perioder av torka kan torrsprickor 

uppstå vilka kan underlätta för föroreningars 

transport till grundvattnet.  

De risker som förknippas med genomfartstransport av 

farligt gods inom vattenskyddsområdet föreslås försöka 

att bli minskande genom ett arbete som i första hand 

innebär en trafiksäker utformning av vägarna och 

vägområdet. 

En väl fungerande beredskapsplan bör finnas, samt 

lämplig utrustning så att en eventuell förorening kan 

stoppas så tidigt som möjligt. 

Den främsta riskreducerande åtgärden bör vara dialog 

och samarbete med väghållaren om olycksförhindrande 

och konsekvensreducerande åtgärder, t.ex. 

avåkningshinder eller täta diken längs vägen. 

Skyltar för att markera vattendskyddsområdet ska sättas 

upp efter fastställandet. Dessa skyltar tydliggör behovet 

av att ringa Räddningstjänsten vid olycka.

Slitage på 

vägar och 

fordon samt 

luftförorening

ar [2]

Diffust 

utsläpp

Vägdagvatten kan innehålla tungmetaller, 

olja och salt. Konsekvenserna av 

tungmetaller bedöms som stora eftersom 

halter över Livsmedelsverkets 

gränsvärden för bland annat kadmium, 

koppar och bly innebär att vattnet 

betraktas som otjänligt. Salt diskuteras 

vidare under punkten 3. Den 

sammanlagda bedömningen är att 

konsekvenserna av denna riskkälla är 

stora K4

Det föreslagna vattenskyddsormådet ligger 

på en relativt genomsläpplig isälvsavlagring 

som dock delvis eventuellt är skyddad av 

tätande lager. Trafiken längs med gamla E22 

har minskat sedan nya E22 öppnades. Vid 

Vramsån finns täta diken och 

skyddsanläggningar vilket bidrar till att 

sannolikheten för att vattentäkten ska 

förorenas på grund av slitage på vägar 

bedöms som låg. S2

Ökade regnmängder eller extrema 

nederbördshändelser kan innebära en 

snabbare transport av föroreningar i samband 

med slitage op vögar och fordon vilket medför 

att föroreningen snabbare kan nå 

grundvattnet. Vid längre perioder av torka kan 

torrsprickor uppstå vilka kan underlätta för 

föroreningars transport till grundvattnet.  

§7 Avledning av avlopps- och dagvatten 

I Trafikverkets regler för vägars och gators 

utformning (TRV publikation 2012:179) anges att: 

"Yt- eller grundvattenförekomst, eller grundvatten 

och ytvattenområde som kan vara viktig för 

framtida vattenförsörjning ska vid behov skyddas 

mot infiltration av dagvatten och utsläpp i samband 

med olyckor. Detta gäller även vattenförekomster 

med utpekade naturvärden". 

Vägsalt, 

underhåll av 

vägar [3]

Diffust 

utsläpp

Gränsvärde för tjänligt med anmärkning 

för klorid är 100 mg/l enligt 

Livsmedelsverket (LSVFS 2001:30). 

Uppmätta halter i vattentäkten är mellan 

14-22 mg/l utan någon stigande trend. 

Salt från vägar har lett till att andra 

vattentäkter i Sverige har blivit förorenade 

och tvingats stängas ner. Kloridjonen är 

mycekt lättrörlig i vatten. Konskekvensen 

bedöms därför som stor. K4

Halkbekämpning med salt genomförs på 

gamla E22 och flertalet kommunala vägar 

som går genom vattenskyddsområdet.  

Eftersom vägar inom området saltas och det 

finns osäkerheter om eventuella tätande 

lager i isälvsavlagringen men uppåtgående 

trend saknas bedöms risken som låg. Inga 

upplag av vägsalt, asfalt eller oljegrus finns 

registrerade inom det föreslagna 

vattenskyddsområdet. Ett tidigare saltupplag 

diskuteras under riskkällan 27 Förorenad 

mark. S2

Ökade regnmängder eller extrema 

nederbördshändelser kan innebära en 

snabbare transport av föroreningar i samband 

med ex. salt i samband med underhåll av 

vägar vilket medför att föroreningen snabbare 

kan nå grundvattnet. Vid längre perioder av 

torka kan torrsprickor uppstå vilka kan 

underlätta för föroreningars transport till 

grundvattnet.  

5 § Väghållning 

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 statliga,  kommunala 

vägar och enskilda vägar. 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. Tekniska förvaltningen följer 

kloridhalten i råvattnet i vattentäkten.



Parkering och 

uppställning 

av bilar (4)

Diffust/punk

tutsläpp

Utsläpp/spill av drivmedel eller 

sabotage/stöld från uppställda fordon kan 

leda till att t.ex. bensin, diesel eller olja 

förorenar yt- och grundvatten. 

Konsekvenserna bedöms som stora 

eftersom de ämnen som kan sköljas av, 

läcka eller spillas kan ge upphov till 

otjänligt vatten i vattentäkten även i små 

mängder samt att större spill kan ske vid 

sabotage/stöld. K4

Uppställning av bilar förekommer inom 

föreslaget vattenskyddsområde. En del av 

verksamheterna indikerar att det troligen är 

kortare parkering av fordon som görs inom 

vattenskyddsområdet. Men 

uppställningsplatser för arbetsfordon kan 

också förekomma inom föreslaget 

vattenskyddsområde. Även skogs- och 

jordbruk förekommer inom området där 

arbetsmaskiner kan användas och behövas 

parkeras under kortare tid. Sannolikheten 

bedöms som låg eftersom 

uppställningsplatserna är begränsade. S2

Ökade regnmängder, fler och större extrema 

nederbördshändelser och ökad risk för 

översvämning av parkeringsplatser leder till 

att avsköljningen av en parkeringsplats kan 

öka och därmed transportera eventuella 

föroreningar  vidare så att de når  

grundvattnet. Risken för större spill vid 

sabotage/stöld påverkas inte men  spridning 

av eventuell förorening kan gå snabbare. 

2 § Arbetsfordon

Det bedöms som svårt att helt eliminera denna risk 

genom föreslagen skyddsföreskrift, men risken för 

spill och läckage från arbetsfordon bedöms bli 

mycket liten med föreslagen skyddsföreskrift.

Bekämpnings

medel [5]

Diffust/punk

tutsläpp

Gränsvärdet för otjänligt vatten med 

avseende på bekämpningsmedel är 0.1 

µg/l för enskilda ämnen och 0.5 µg/l 

totalt. Konsekvensen bedöms därför som 

stor. Det finns även osäkerheter kring den 

så kallade cocktail-effekten när det gäller 

kombinationer av olika 

bekämpningsmedel.  K4

Då inga tillståndsansökningar om att 

använda bekämpningsmedel finns 

registerade görs bedömningen att det inom 

det idag befintliga vattenskyddsområdet inte 

förekommer någon användning av 

bekämpningsmedel. Denna bedömning 

styrks av information från miljö- och 

hälsoskyddskontoret. I de delar av det 

föreslagna vattenskyddsområdet som inte 

omfattas av  det befintliga 

vattenskyddsområdet kan användning av 

bekämpningsmedel förekomma eftersom 

det finns jordbruk inom området. 

Skogsbruket i området är miljöcertifierat . 

Yrkesmässig användning av 

bekämpningsmedel sker ofta med 

säkerhetsåtgärder för att undvika spill samt 

berdskapsplaner. Inom Kristianstads 

kommun har ett antal olyckor med utsläpp 

av bekämpningsmedel skett de senaste 

åren. Sannolikheten för spill/olycka med 

utsläpp av bekämpningsmedel bedöms 

därför som måttlig. S3

Ökade regnmängder, fler och större extrema 

nederbördshändelser och ökad risk för 

översvämning av exempelvis jordbruksmark 

kan leda till att avsköljningen av 

bekämpningsmedel ökar. Längre perioder av 

torka kan ge upphov till torrsprickor i mark 

vilka kan leda exempelvis bekämpningsmedel 

snabbare till grundvattnet. Ett förändrat 

klimat kan innebära förändringar i jordbruket 

med exempelvis förlängda odlingsäsonger och 

nya grödor. Detta kan innebära ett ökat behov 

av bekämpnimgsmedel som i samband med 

klimatförändringarna och dess effekter kan 

leda till ökad spridning av bekämpningsmedel 

till ytvatten och grundvatten. 

3 § Bekämpningsmedel 

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. Vid tillståndsgivning 

kan krav ställas som begränsar användningen av 

t.ex. lättrörliga bekämpnignsmedel som t.ex. MCPA 

eller Bentazon. Det bör vara ett långsiktigt mål att 

kemikalieintensiv odling undviks inom 

vattenskyddsområdet. 



Växtnäringsä

mnen [6]

Diffust/punk

tutsläpp

Läckage av näringsämnen (nitrat och 

fosfor främst) kan ske till följd av 

spridning, överdosering, lagring, upplag av 

gödsel samt transport av 

växtnäringsämnen. Även avloppsslam kan 

användas som växtnäring och kan 

innehålla patogener, näringsämnen och 

metaller. Vid lagring av avloppsslam kan 

läckage av dessa ämnen ske. Halten för 

otjänligt vatten med avseende på nitrat är 

50 mg/l vid provtagningsplatsen 

Överstigen halten i dricksvattnet detta 

krävs det ytterligare reningssteg i 

vattenverket för att kunna leverera ett 

säkert dricksvatten. Konsekvensen 

bedöms därför som stor. K4

Sannolikheten för påverkan på 

vattenförekomsten från växtnäringsämnen 

är låg då gödsling inte sker i större 

omfattning inom området. Nitrathalterna 

har legat under 10 mg/l de senaste åren. 

Därför är risken liten att det sker ett 

pågående utsläpp. Dock kan förändrat 

jordbruk medföra förändringar av denna 

bedömning. Lagring av gödsel förekommer 

inom det föreslagna vattenskyddsområdet. S2

Ökade regnmängder, fler och större extrema 

nederbördshändelser och ökad risk för 

översvämning av exempelvis jordbruksmark 

kan leda till att avsköljningen av 

växtnäringsämnen ökar. Längre perioder av 

torka kan ge upphov till torrsprickor i mark 

vilka kan leda exempelvis växtnäringsämnen 

snabbare till grundvattnet. Ett förändrat 

klimat kan innebära förändringar i jordbruket 

med exempelvis förlängda odlingsäsonger och 

nya grödor. Detta kan innebära ett förändrat 

behov av växtnäringsämnen som i samband 

med klimatförändringarna och dess effekter 

kan leda till ökad spridning av 

växtnäringsämnen till ytvatten och 

grundvatten. Ökade regnmängder och 

extrema nederbördshändelser kan innebära 

en ökad risk för översvämning av ex. 

gödselanläggningar vilket kan medföra större 

utsläpp/läckage av växtnäringsämnen. 

4 § Växtnäring

Det bedöms att hantering av växtnäringsämnen 

inom lantbruket redan idag (2021) regleras genom 

omfattande och detaljerade bestämmelser. Bland 

annat anges i Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 

2015:21 om miljöhänsyn i jordbruket relger för 

begränsning av antalet djur i ett jordbruk, lagring 

och spridning av stallgödsel samt krav för när 

åkermark skall anses höst- eller vinterbevuxen. 

Eftersom konsekvenserna av läckage från 

gödselanläggningar bedöms vara mycket stora 

föreslås tillståndsplikt för anläggande av nya 

gödselanläggningar inom primär och sekundär 

skyddszon. Riskerna med kortvarig lagring i form av 

stuka i fält bedöms som lägre, och undantas därför i 

den sekundära skyddszonen. Då inget register över 

befintliga gödselanläggningar finns, bedöms det 

motiverat att ha med att ändringar av befintliga 

gödselanläggningar inom även den primära 

skyddszonen ska anmälas, även om det saknas 

information om befintliga gödselanläggningar inom 

den primära skyddszonen. 

Föreslagna föreskrifter i samband med övriga 

regleringar bedöms medföra en långtgående 

minimering av risken.



Cisterner [7]

Punkt-

utsläpp

Konsekvenserna vid spill eller läckage från 

en cistern inom ett vattenskyddsområde 

kan bli stora då det räcker med små 

mängder olja för att förorena stora 

mängder grundvatten och ge upphov till 

otjänligt vatten. De som ligger under jord 

är svåra att kontrollera och läckaget kan 

där ske direkt till grundvattnet. Från 

cisterner ovan jord kan spill ske vilket kan 

följa med ytavrinning för att sedan nå 

grundvattnet. K4

Flertalet cisterner finns registrerade inom 

det föreslagna vattenskyddsområdet. Ett 

antal av cisternera ligger uppströms 

vattentäkten. Därför bedöms sannolikheten 

för förorening av vattentäkten som måttlig. 

(Bedömning kan uppdateras efter inkomna 

svar på den enkla cisterninventering som 

görs i samband med det tidiga samrådet) S3

Cisterner inomhus kan påverkas om de t.ex. 

finns i en källare som översvämmas pga. 

ökade regnmängder eller extrema 

nederbördshändelser. Eventuella spill och 

läckage kan då sköljas iväg med 

översvämningen. Cisterner utomhus kan ha en 

invallning som vid översvämning kan innebära 

att eventuella spill och läckage från en cistern 

sköljs iväg med översvämningen. Risken att 

föroreningen når yt- och grundvattnet ökar 

då. 

1 § Petroleumprodukter och andra brandfarliga 

vätskor 

NFS 2017:5 reglerar hantering av större mängder 

brandfarliga vätskor och cisterner inom 

vattenskyddsområden. På grund av delvis skyddad 

genomsläpplig isälvsavlagring med relativt grunda 

uttagsbrunnar bedöms ett förbud mot nya cisterner 

inom vattenskyddsområdet minimera risken för 

förorening.  Svårigheter vid tillsyn av cisterner 

under mark motiverar föreskrifter för att minimera 

riskerna i samband med cisterner. 

Hantering av stora mängder petroleumprodukter i 

närheten av vattentäkten utgör en betydande risk. 

Det är mycket olämpligt att hantera volymer över 

50 liter och därför föreslås förbud mot hantering 

överstigande en sammanlagd volym över 50 liter 

inom primär skyddszon, undantag görs för att 

försörja fastigheter med olja för uppvärmning då 

det krävs tillstånd. Tillståndsmyndigheten har då 

möjlighet att ställa krav på relevanta 

skyddsåtgärder.

Upplag av 

timmer [8]

Diffust/punk

tutsläpp

Lakvatten från stora timmerupplag 

utomhus kan förorena grundvatten med 

t.ex. vedämnen och fenoler. 

Konsekvenserna bedöms som små 

eftersom dessa ämnen kan fastläggas i 

jordarterna. Inga gränsvärden för tjänligt 

eller otjänligt angående ex. fenol finns. K2

Det finns inte något skogsbruk registrerat 

inom det föreslagna vattenskyddsområdet. 

Dock består stora delar av området av 

skogsmark och det går inte att utesluta att 

skogsbruk med exempelvis timmerupplag 

bedrivs inom området. Därför bedöms 

sannolikheten för förorening i samband med 

upplag av timmer vara måttlig. S3

Ökade regnmängder och extrema 

nederbördshändelser kan innebära att 

mängden lakvatten från ett timmerupplag 

ökar och sprids snabbare med de ökade 

vattenmängderna. Även översvämningar kan 

bidra till en snabbare spridning av 

föroreningar från timmerupplag. 

8 § Upplag av timmer, GROT, bark, flis och spån

Då bevattning av timmerupplag innebär en ökad 

bildning av lakvatten ökar riskerna vid 

timmerupplag om de bevattnas. Därför förbjuds 

bevattning av upplag.



Hushållskemik

alier och 

petroleumpro

dukter [9]

Punkt-

utsläpp

Konsekvenserna av dessa produkter är 

svårbedömda som grupp, det beror till 

stor grad på vilken produkt som används. 

Konsekvenserna av ex. 

petroleumprodukter bedöms om stora då 

även små mängder kan förorena stora 

mägnder grundvatten och ge upphov till 

otjänligt vatten. K4

Det finns många hushåll inom det föreslagna 

vattenskyddsområdet, särskilt inom den 

sekundära skyddszonen. På grund av antalet 

hushåll, relativt ytliga uttag och en 

genomsläpplig isälvsavlagring som 

eventuellt är delvis skyddad av tätare lager, 

bedöms sannolikheten för förorening som 

måttlig. S3

Förvaring  av kemikalier inomhus bör inte 

påverkas av ett förändrat klimat. 

13 § Hälso- och miljöfarliga ämnen

Informationsutskick till fastigheter inom 

vattenskyddsområdet samt tydlig skyltning av 

vattenskyddsområdet kan bidra till att sprida 

information om grundvattnet och hur förorening 

kan undvikas. Större mängder petroleumprodukter 

regleras genom NFS 2017:5 vilket tillsammans med 

här föreslagen skyddsföreskrift bedöms minska 

risken för förorening markant. Det bedöms inte 

motiverat att reglera mängder av olika kemikalier 

(undantaget petroleoumprodukter) i 

skyddsföreskrifterna, men hantering måste ske så 

att spill och läckage kan omhändertas. Enligt 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

föreskrifter (MSB 2013:3) om tillstånd till hantering 

av brandfarliga gaser och vätskor får man för 

hushållsbruk exempelvis endast förvara upp till 60 

liter gasol eller 10 liter andra brandfarliga gaser och 

upp till 100 liter brandfarliga vätskor (flampunkt 

högst 60⁰C).

Bekämpnings

medel - icke-

yrkesmässig 

användning 

[10]

Diffust/punk

tutsläpp

Olycka eller spill vid hantering av 

bekämpningsmedel kan leda till 

punktutsläpp och överdosering kan leda 

till diffusa utsläpp. Bekämpningsmedel 

och dess nedbrytningsprodukter riskerar 

då att nå vattentätkten. Gränsvärdet för 

otjänligt vatten med avseende på 

bekämpningsmedel är 0.1 µg/l för enskilda 

ämnen och 0.5 µg/l totalt. Konsekvensen 

bedöms därför som stor. K4

Det finns många hushåll inom det föreslagna 

vattenskyddsområdet, särskilt inom den 

sekundära skyddszonen. På grund av antalet 

hushåll, relativt ytliga uttag och en 

genomsläpplig isälvsavlagring som 

eventuellt är delvis skyddad av tätare lager, 

bedöms sannolikheten för förorening som 

måttlig. S3

Ökade regnmängder, fler och större extrema 

nederbördshändelser och ökad risk för 

översvämning av exempelvis trädgårdar kan 

leda till att avsköljningen av 

bekämpningsmedel ökar. Längre perioder av 

torka kan ge upphov till torrsprickor i mark 

vilka kan leda exempelvis bekämpningsmedel 

snabbare till grundvattnet. 

1 oktober 2021 träder en förordning (SFS 2021:229) 

i kraft som förbjuder användandet av 

bekämpningsmedel/växtskyddsmedel i bland annat 

tomtmark för bostadshus och i krukor utomhus i 

trädgårdsmiljö. Därför bedöms ingen föreskrift 

nödvändig då denna förordning reglerar det icke-

yrkesmässiga användandet av 

bekämpningsmedel/växtskyddsmedel. 

Fordonstvätt 

[11] 

Diffust 

utsläpp

Tvättvatten från fordonstvätt kan bland 

annat innehålla avfettningsmedel, 

tensider, tungmetaller, asfalt- och 

oljerester. Infiltration av tvättvatten kan 

leda till förorening av grundvatten. 

Konsekvenserna bedöms bli stora 

eftersom särskilt oljerester kan förorena 

stora mängder grundvatten. Gränsvärdena 

för otjänligt vatten med avseende på 

exempelvis bly ligger på 10 µg/l . Därför 

bedöms konsekvenserna som stora. K4

Det finns många hushåll inom det föreslagna 

vattenskyddsområdet.  Minst en 

fordonstvätt finns inom det föreslagna 

vattenskyddsområdet. Denna fordonstvätt  

ligger troligen, vid naturliga förhållanden,  

nedströms vattentäkten. Då ett antal 

fordonstvättar finns inom Tollarp och dessa, 

i de flesta fall, ligger utanför 

isälvsavlagringen bedöms risken som låg. S2

Ökade regnmängder, extrema 

nederbördshändelser och översvämningar kan 

innebära att avsköljningen och avrinningen 

från platser där bilar tvättas ökar. Detta kan 

innebära att eventeulla föroreningar 

transporteras snabbare till grundvattnet. Om 

tvättvattnet når dagvattenledningar som kan 

överbelastas kan det orenade tvättvattnet nå 

yt- och grundvatten. Förändringar i 

grundvattennivån kan också leda till att  den 

omättade zonen blir mindre och därmed att 

eventuell rening av tvättvatten som kan ske 

när det infiltrerar i exempelvis en gräsmatta 

blir mindre effektiv. 

2 § Arbetsfordon 

Informationskampanjer om biltvättning, till 

exempel Svenskt Vattens kampanj "Stora 

biltvättarhelgen" genomförs i Kristianstads 

kommun. 

Informationskampanjer bedöms ge större effekt på 

tvätt av privata bilar än regleringar i 

vattenskyddsföreskrifterna. En föreskrift om tvätt 

av arbetsfordon bedöms minska risken för 

förorening av vattentäkten på grund av  infiltration 

av stora mängder tvättvatten från tvätt av 

arbetsfordon. 



Enskilda avlop 

[12]

Diffust/punk

tutsläpp

Konsekvensen av förorening på grund av 

avloppsvatten från enskilda avlopp 

inkluderar spridning av patogener, 

närsalter och läkemedel till yt- och 

grundvatten. Det finns gränsvärden för 

otjänligt vatten samt tjänligt med 

anmärkning med avseende på bakterier. 

Mikrobiologisk förorening kan innebära 

att människor blir sjuka samt att 

kokningsrekommendationer kan införas. 

Konsekvenserna bedöms kunna bli stora 

om enskilda avlopp påverkar 

vattentäkten. K4

Inom primära skyddszonen i förslaget 

vattenskyddsområde finns inga enskilda 

avlopp registrerade. I den sekundära 

skyddszonen finns 7 stycken registrerade. På 

grund av det låga antalet enskilda avlopp 

samt avstånden till vattentäkten bedöms 

sannolikheten för förorening av befintliga 

enskilda avlopp som låg. Om framtida 

enskilda avlopp anläggs närmre vattentäkten 

ökar sannolikheten, både på grund av ökad 

mängd avloppsanläggningar men även på 

grund av eventuellt kortare avstånd till 

vattentäkten. Möjliga framtida enskilda 

avlopp innebär därför att sannolikheten 

bedöms som måttlig. S3

Den omättade zonen är mycket viktig för att 

avskilja smittämnen innan de når 

grundvattnet. I den omättade zonen kan 

smittämnen brytas ner och fastläggas. Vid 

förändrade grundvattennivåer, ex. vid ökade 

regnmängder, kan den omättade zonen 

minska och riskerna med smittämnen från 

avloppsvatten ökar. Vid perioder av torka kan 

den omättade zonen bli större men samtidigt 

ökar risken för torrsprickor vilka kan minska 

tiden det tar för förorenat vatten att nå den 

mättade zonen, grundvattnet. Ökade 

temperaturer innebär att virusreduktionen 

kan öka men andra effekter av 

klimatförändringarna som ökade halter av 

humusämnen och ett jonsvagare vatten, 

minskar virusreduktionen. 

7 § Avledning av avlopps- och dagvatten 

Eftersom det inom den primära skyddszonen inte 

finns några befintliga enskilda avlopp bedöms 

föreslagen skyddsföreskrift minimera riskerna för 

förorening av vattentäkten från enskilda avlopp.

Enskilda avlopp ska ha hög skyddsnivå enligt MHNs 

beslut 2008-12-10. 

Berg- och 

grundvattene

nergianläggni

ngar [13]

Punkt-

utsläpp

Utsläpp av köldbärarvätska till 

grundvatten kan ske på grund av defekter 

i anläggningen. Även utförandet av 

borrhålet i sig utgör en risk, eftersom en 

transportväg skapas mellan markytan och 

grundvattnet. Köldbärarvätska kan 

innebära ökade halter av mikrobiologiska 

föroreningar. Konsekvenserna vid 

förorening, både i drift- och 

anläggningsskedet, bedöms som stora om 

nya anläggningar genomförs och borrar 

ner genom eventuellt tätande lager eller 

ner i samma akvifer som de kommunala 

uttagen sker ur. K4

Inga berg- eller 

grundvattenenergianläggningar finns 

registrerade inom föreslaget 

vattenskyddsområde så sannolikheten för 

förorening är mycket låg i nuläget. Om 

framtida energianläggningar anläggs närmre 

vattentäkten ökar sannolikheten, både på 

grund av ökad mängd energianläggningar 

men även på grund av eventuellt kortare 

avstånd till vattentäkten. Även det befintliga 

naturliga skyddet påverkas med fler 

anläggningar. Eftersom uttagen sker ur de 

ytliga jordlagren i Tollarp, innebär möjliga 

framtida energianläggningar att 

sannolikeheten bedöms som låg. S2

Vid ett förändrat klimat kan både ökade och 

minskade grundvattennivåer och ökade 

mängder nederbörd påverka 

strömningsriktningen för grundvattnet. 

Potentiella riskkällor som idag befinner sig 

nedströms eller på ett längre avstånd kan i 

framtiden befinna sig uppströms en vattentäkt 

och därmed ökar risken för förorening från 

exemeplvis berg- och 

grundvattenvärmeanläggningar. 

Anläggningarna i sig kan översvämmas vid ett 

förändrat klimat som innebär mer 

regnmängder, fler och mer extrema 

nederbördshändelser och översävmningar. Då 

kan ytvatten (som kan komma från ex. 

förorenad mark, miljöfarliga verksamheter, 

vägar eller jordbruksmark) finna vägar ner i 

anläggningen om anläggningen inte är helt tät 

eller korrekt utförd. 

12 § Energianläggningar och vattentäkter 

Eftersom vattentäkten försörjs med grundvatten 

från isälvsavlagringen och korrekt utförda 

bergvärmeanläggningar inte ska innebära risk för 

läckage bedöms att föreslagen skyddsföreskrift 

leder till en långtgående minimering av risken. 

Tillståndskrav möjliggör för tillsynsmyndigheten att 

ställa relevanta krav på anläggningar inom 

sekundär skyddszon.

Äldre anläggningar som inte utnyttjas längre utgör 

en potentiell fara för vattenskyddet och bör 

anmälas till tillsynsmyndigheten. Inga äldre 

anläggningar har identifierats i de tillängliga 

registren. 



Jordvärmeanl

äggningar [14]

Punkt-

utsläpp

Utsläpp av köldbärarvätska till 

grundvattnet kan ske på grund av defekter 

i anläggningen. Även utförandet av 

anläggningen i sig utgör en risk eftersom 

eventuellt skyddande lager kan påverkas 

samt att anläggningen utförs i samma 

jordlager som vattentäkten.  

Köldbärarvätska kan innebära ökade 

halter av mikrobiologiska föroreningar 

vilket kan leda till otjänligt vatten. 

Konsekvenserna vid förorening, både i 

drift- och anläggningsskedet, bedöms som 

stora. K4

Risken för förorening av 

grundvattenmagasiner från 

jordvärmeanläggningar bedöms vara större 

än från berg- och 

grundvattenvärmeanläggningar eftersom 

jordvärme innebär en större påverkan på de 

eventuellt tätande lagren som skyddar 

vattentäkten i den genomsläppliga 

isälvavlagringen. Inga 

jordvärmeanläggningar finns registrerade 

inom den föreslagna primära skyddszonen 

men en anläggning finns i den västra delen 

av den sekundära skyddszonen. Strax 

utanför det föreslagna vattenskyddsområdet 

finns jordvärmeanläggningar registrerade. 

Sannolikheten för förorening från 

jordvärmeanläggningar bedöms därför som 

låg i nuläget men möjliga framtida 

jordvärmeanläggningar innebär att risken 

bedöms som måttlig. S3

Vid ett förändrat klimat kan både ökade och 

minskade grundvattennivåer och ökade 

mängder nederbörd påverka 

strömningsriktningen för grundvattnet. 

Potentiella riskkällor som idag befinner sig 

nedströms eller på ett längre avstånd kan i 

framtiden befinna sig uppströms en vattentäkt 

och därmed ökar risken för förorening från 

exemeplvis jordvärmeanläggningar. 

Anläggningarna i sig kan översvämmas vid ett 

förändrat klimat som innebär mer 

regnmängder, fler och mer extrema 

nederbördshändelser och översävmningar. Då 

kan ytvatten (som kan komma från ex. 

förorenad mark, miljöfarliga verksamheter, 

vägar eller jordbruksmark) finna vägar ner i 

anläggningen om anläggningen inte är helt tät 

eller korrekt utförd. 

12 § Energianläggningar och vattentäkter

Grundvattentäktens skydd består till stor del av 

skyddande lager som överlagrar den 

genomsläppliga isälvsavlagringen, dock finns vissa 

osäkerheter gällande de tätande lagren. Eftersom 

vattentäkten försörjs med grundvatten från 

isälvsavlagringen, inga befintliga anläggningar finns 

inom primär skyddszon samt att 

jordvärmeanläggningar kan punktera de skyddande 

tätande jordlagren bedöms ett förbud mot 

anläggningar inom vattenskyddsområdet för att 

lagra och utvinna energi ur jord minimera risken. 

Upplag av 

avfall [15]

Diffust/punk

tutsläpp

Läckage av miljöfarliga ämnen till 

grundvattnet kan ske via lakvatten från ett 

avfallsupplag. Konsekvenserna är 

svårbedömda då det beror på typen av 

avfall; trädgårdsavfall och annat inert 

avfall bedöms inte utgöra någon risk men 

farligt avfall kan innebära större 

konsekvenser för grundvattnet. 

Konsekvensen är därmed svårbedömd.  

Konsekvensen bedöms som måttlig när 

det gäller eventuellt föroreningsinnehåll 

som kan finnas i t.ex. snö, medan 

konsekvensen vid läckage av lakvatten 

från farligt avfall bedöms som stor. K3-K4

Det finns ett minst en återvinningsstation i 

Tollarp samt en återvinningscentral, dock 

ingen i det föreslagna vattenskyddsområdet. 

Det förekommer bebyggelse inom det 

föreslagna vattenskyddsområdet. Närheten 

till återvinningsstationer och -centraler 

minskar sannolikheten för avfallsupplag 

inom vattenskyddsområdet. Vid platsbesök i 

Tollarp (2020-11-03) fanns stora mängder 

avfall utanför kärlen på 

återvinningsstationen. På grund av befintliga 

möjligheter till avfallsåtervinning bedöms 

sannolikheten för denna risk som låg. S2

Ökade regnmängder, fler och mer extrema 

nederbördshändelser och översvämningar kan 

innebära att vatten som förorenats från ett 

avfallsupplag vid en översvämning når yt- och 

grundvatten.  

9 § Hantering av avfall och snö

Förvaring av avfall direkt på mark som kan innebära 

risk för förorening av yt- eller grundvatten är 

olämpliga i ett vattenskyddsområde och omfattas 

därför av skyddsföreskrifterna. 

Trädgårdsavfall, rena jordmassor och annat inert 

avfall anses inte utgöra någon risk och undantas 

därför från förbjudet. 

Sannolikheten för att upplag av snö från trafikerade 

ytor ska påverka vattentäkten bedöms som måttlig, 

men på grund av det föroreningsinnehåll som kan 

finnas i snön föreslås att även sådana upplag 

regleras i skyddsföreskrifterna.

Enligt Kristianstads kommun är det förbjudet att 

begrava döda hästdjur inom vattenskyddsområde. 



Skjutbana [16]

Diffust 

utsläpp

Bly och andra föroreningar i marken kan 

förorena grundvattnet. Gränsvärdet för 

otjänligt vatten med avseende på 

exempelvis bly ligger på 10 µg/l . Därför 

bedöms konsekvenserna som stora. K4

Inga skjutbanor finns inom det föreslagna 

vattenskyddsområdet men en skjutbana 

finns sydväst om det. Då denna skjutbana är 

en liten verksamhet, inga ytliga tecken finns 

på markföroreningar samt att den befinner 

sig utanför isälvsavlagringen bedöms 

sannolikheten som mycket låg. S2

Vid en förhöjd grundvattennivå (ex. i perioder 

av ökade regnmänder) kan urlakningen av 

kemikalier och miljögifter i förorenade 

områden intensifieras och 

spridningspotentialen öka. Detta på grund av 

en ökad kontakt mellan grundvatten och 

förorenad jord men också eftersom vattnet 

når högre upp i jordprofilen där miljögifter  

generellt förekommer i större utsträckning än 

djupare ner i profilen. Redoxpotentialen kan 

också ändras i grundvattnet vilket kan påverka 

föroreningarnas mobilitet. Ökade 

grundvattennivåer kan därför innebära att 

vissa föroreningar går över till grundvattnet 

medan lägre grundvattennivåer kan innebära 

att ex. metaller lättare fäller ut i oxiderande 

miljöer och därmed blir halterna i 

grundvattnet lägre. Grundvattennivåerna kan 

både öka och minska över året på grund av 

klimatförändringar. 

§ 10 Övrig miljöfarlig verksamhet

Tillsynsbesök sker sällan eftersom det är en mindre 

verksamhet. Vid tillsyn kontrolleras verksamheten 

och ytliga tecken på markförorening noteras. 

Vid eventuell förorening kan sanering av det 

förorenade området  minska risken för förorening 

av bly i grundvattnet.

Övriga 

industrier och 

miljöfarliga 

verksamheter 

[17] Punktutsläpp

Utsläpp av föroreningar som kan utgöra 

risk för förorening av grundvatten kan ske 

från industrier och miljöfarliga 

verksamheter. Beroende på vilka 

miljöfarliga ämnen som hanteras kan 

konsekvenserna av en förorening bli stora. K4

Inom den föreslagna sekundära skyddszonen 

finns industriområden och miljöfarliga 

verksamheter finns registrerade. Då flera 

verksamheter finns inom 

vattenskyddsområdet bedöms 

sannolikheten som måttlig. S3

Ökade regnmängder, fler och mer extrema 

nederbördshändelser och översvämningar kan 

innebära att vatten som förorenats från 

industrier och miljöfarliga verksamheter vid en 

översvämning når yt- och grundvatten, samt 

att eventuell föroreningstransport går 

snabbare.  Verksamheter som är inomhus eller 

om lagring av miljöfarliga ämnen sker inomhus 

har inte lika stor ökad risk för spridning på 

grund av översvämningar som de 

verksamheter som sker utomhus eller där 

lagring av miljöfarliga ämnen sker utomhus. 

§ 10 Övrig miljöfarlig verksamhet

Befintlig miljöfarlig verksamhet kontrolleras via 

tillsyn. Det är olämpligt med miljöfarliga 

verksamheter inom vattenskyddsområde ifall de 

innebär en risk för förorening av grundvattnet. De 

föreslagna skyddsföreskrifterna bedöms minimera 

risken.



Transformato

rstationer 

[18] Punktutsläpp

Läckage och spill av till exempel olja kan 

förorena yt- och grundvatten. 

Förekomsten av petroleumprodukter i 

dricksvatten kan mätas genom mätningar 

av bensen och polycykliska aromatiska 

kolväten. Om gränsvärdena för dessa 

ämnen överksrids innebär det att vattnet 

är otjänligt som dricksvatten. Det kan 

också leda till smak- och luktpåverkan. 

Konsekvenserna av oljeförorening av 

grundvattentäkten kan bli stora då även 

små mängder kan förorena stora mängder 

grundvatten. K4

Det finns 3 befintliga och 1 projekterad 

transformatorstation inom det föreslagna 

vattenskyddsområdet. Då dessa är utrustade 

med skydd, eller under 2021 ska 

kompletteras med ytterligare skydd, mot att 

läckage och spill ska nå yt- och grundvatten 

bedöms sannolikheten som låg. S2

Spill och läckage av olja kan på grund av ökade 

regnmängder, fler och mer extrema 

nederbördshändelser och översvämningar 

transporteras snabbare till yt- och 

grundvatten. Även transformatorstationer 

som idag inte utgör någon större risk kan 

utgöra en framtida risk om framtida 

översvämningar översvämningar omfattar 

större ytor inkl. transformatorstationer, än 

idag. 

§ 1 Petroleumprodukter och andra brandfarliga 

vätskor

NFS 2017:5 reglerar hantering av större mängder 

brandfarliga vätskor och cisterner inom 

vattenskyddsområden. På grund av delvis skyddad 

genomsläpplig isälvsavlagring med relativt grunda 

uttagsbrunnar bedöms ett förbud mot nya cisterner 

inom vattenskyddsområdet minimera risken för 

förorening.  Svårigheter vid tillsyn av cisterner 

under mark motiverar föreskrifter för att minimera 

riskerna i samband med cisterner. 

Hantering av stora mängder petroleumprodukter i 

närheten av vattentäkten utgör en betydande risk. 

Det är mycket olämpligt att hantera volymer över 

50 liter och därför föreslås förbud mot hantering 

överstigande en sammanlagd volym över 50 liter 

inom primär skyddszon, undantag görs för att 

försörja fastigheter med olja för uppvärmning då 

det krävs tillstånd. Tillståndsmyndigheten har då 

möjlighet att ställa krav på relevanta 

skyddsåtgärder som exempelvis sekundärt skydd.

Kyrka och 

kyrkogård 

[19]

Diffust/punk

tutsläpp

Bekämpningsmedel som används på 

grusgångar utgör en risk för grundvattnet. 

Dagvatten från eventuellt bly- eller 

koppartak kan vid infiltration förorena 

grundvattnet. Gränsvärdet för otjänligt 

vatten med avseende på 

bekämpningsmedel är 0.1 µg/l för enskilda 

ämnen och 0.5 µg/l totalt. Gränsvärdena 

för otjänligt vatten med avseende på bly 

och koppar ligger på 10 µg/l respektive 2 

mg/l . Därför bedöms konsekvenserna 

som stora. K4

Bekämpningsmedel används inte på 

kyrkogården eller vid kyrkan. 

Växtnäringsämnen används mycket 

begränsat. Riskerna med kyrkogården 

bedöms ha mycket låg sannolikhet under 

förutsättning att anläggningen sköts på ett 

miljövänligt sätt, dvs. att bekämpningsmedel 

och växtnäringsämnen används restriktivt 

och endast vid olägenheter för mänsklig 

hälsa. Dagvatten från kyrkan leds bort mot 

Klintabäcken.  S1

Förändrat klimat kan innebära att 

användningen av bekämpningsmedel kan 

behövas på kyrkogården och vid kyrkan, även 

om det idag inte används. Detta i samband 

med ökad avsköljning på grund av ökade 

regnmängder, extrema nederbördshändelser 

och översvämningar kan innebära att risken 

för förorening i framtiden blir större. Ökade 

regnmängder och extrema 

nederbördshändelser kan också påverka 

dagvattensystemet som idag leder bort 

dagvattnet. Dagvattenledningar kan bli 

överbelastade vilket innebär att dagvattnet då 

istället kan infiltrera ner till grundvattnet. 

§ 3 Bekämpningsmedel

§ 4 Växtnäring

§ 7 Avledning av avlopps- och dagvatten

De risker som förknippas med en kyrkogård 

hanteras i föreslagna skyddsföreskrifter. 

Idrottsanlägg

ningar [20]

Diffust/punk

tutsläpp

Bekämpningsmedel som används kan 

utgöra en risk för förorening av 

grundvattnet. Gränsvärdet för otjänligt 

vatten med avseende på 

bekämpningsmedel är 0.1 µg/l för enskilda 

ämnen och 0.5 µg/l totalt. Därför bedöms 

konsekvenserna som stora. K4

Idrottsplatsen bedöms ha mycket låg 

sannolikhet för förorening av grundvattnet 

eftersom anläggningen sköts på ett 

miljövänligt sätt, dvs. bekämpningsmedel 

används inte. Vid Tollarps idrottsplats har 

heller inte bekämpningsmedel tidigare 

använts på grund av närheten till Vramsån.  S1

Förändrat klimat kan innebära att 

användningen av bekämpningsmedel kan 

behövas på idrottsplatsen, även om det idag 

inte används. Detta i samband med ökad 

avsköljning på grund av ökade regnmängder, 

extrema nederbördshändelser och 

översvämningar kan innebära att risken för 

förorening i framtiden blir större. 

3 § Bekämpningsmedel

4 § Växtnäring

De risker som förknippas med en idrottsplats 

hanteras i föreslagna skyddsföreskrifter. 



Djurhållning 

[21]

Diffust/punk

tutsläpp

Vid djurhållning kan läckage av 

näringsämnen ske till grundvattnet om 

gödsel förvaras på otät mark. Halten för 

otjänligt vatten med avseende på nitrat är 

50 mg/l vid provtagningsplatsen 

Överstigen halten i dricksvattnet detta 

krävs det ytterligare reningssteg i 

vattenverket för att kunna leverera ett 

säkert dricksvatten. Konsekvensen 

bedöms därför som stor. Även så kallad 

trotjänarbegravning förekommer. K4

En hästgård finns inom föreslaget 

vattenskyddsområde. Gödsel lagras på 

denna gård på en tät anläggning. På grund 

av den höga genomsläppligheten i 

isälvavlagringen och osäkerheterna i 

eventuellt förekommande tätande, 

skyddande lager bedöms sannolikheten som 

måttlig. S3

Ökade regnmängder, fler och mer extrema 

nederbördshändelser och översvämningar 

ökar spridningen av exempelvis näringsämnen 

och smittämnen på grund av ökad avsköljning 

av betesmark. En kombination av först torka 

och sedan skyfall/översvämning bidrar också 

till att spridningen kan förvärras. Perioder av 

torka kan innebära att torrsprickor i mark 

bildas och skapar snabbare transportvägar ner 

till grundvattnet. 

4 § Växtnäring

Enligt Kristianstads kommun är det förbjudet att 

begrava döda hästdjur inom vattenskyddsområde. 

Om begravning av hästdjur ska ske på egen 

fastighet, ska hästen begravas minst en meter över 

den högsta grundvattennivån och inte inom 200 

meter från en vattentäkt. 

Läckage från 

avloppslednin

gsnät [22] Punktutsläpp

Spridning av avloppsvatten (innehållande 

patogener, närsalter, läkemedel, m.m.) till 

yt- och grundvatten. Mikrobiologisk 

förorening och förorening av nitrat kan ge 

upphov till otjänligt vatten. Därför bedöms 

konsekvenserna som stora. K4

Det kommunala reningsverket i Tollarp 

ligger utanför vattenskyddsområdet, utanför 

isälvsavlagringen och på andra sidan 

Vramsån. Då avloppsledningsnätet är 

utbyggt inom det föreslagna 

vattenskyddsområdet kan läckage 

förekomma. En del avloppsledningar inom 

området är från 60-talet men även nyare 

ledningar finns. Därför bedöms 

sannolikheten som måttlig för läckage från 

ledningarna. S3

Ökade regnmängder, fler och mer extrema 

nederbördshändelser och översvämningar 

ökar risken för att förorenat regnvatten från 

reningsverket förorenar yt- och grundvattnet. 

Förändrade strömningsriktnignar på grund av 

förändrignar i t.ex. grundvattennivåer kan 

innebära att reningsverket i framtiden ligger 

uppströms vattentäkten. Vid stora mängder 

nederbörd kan även avloppsledningarnas 

kapacitet inte helt räcka till och orenat 

avloppsvatten kan behöva bräddas. Dessa 

bräddningar kan då ske vid ex. reningsverket 

eller vid pumpstationer.  

7 § Avledning av avlopps- och dagvatten

Kommunens egna anläggningar bör regelbundet 

kontrolleras, t.ex. med avseende på ledningsnätets 

täthet. 

Ett successivt arbete genomförs för att vid 

omläggning av avloppsledningar använda bättre 

och tätare ledningar inom hela 

vattenskyddsområdet. Avloppsledningar i närheten 

av vattenverket och inom primär skyddszon 

prioriteras.

Dagvattenhan

tering [23]

Diffust 

utsläpp

Vid stora mängder nederbörd kan 

dagvattensystemet överbelastas vilket kan 

leda till översvämningar vilka i sin tur kan 

påverka en grundvattentäkt. 

Konsekvenserna bedöms med avseende 

på mikrobiologisk förorening som kan 

uppstå vid dessa tillfällen. Mikrobiologisk 

förorening kan ge upphov till otjänligt 

vatten vilket gör att konsekvenserna 

bedöms som stora. K4

Dagvatten från vägar bedöms under riskkälla 

2. Då det endast finns mycket få 

dagvattenledningar inom det föreslagna 

vattenskyddsområdet bedöms 

sannolikheten för förorening från 

dagvattennätet som låg.  Vissa av de 

befintliga dagvattenledningarna är äldre, 

från 1960, men dagvattenledningar har ofta 

lång livslängd, och inga anmärkningar finns 

på de befintliga ledningarna så skicket på de 

befintliga dagvattenledningarna bedöms om 

bra. S2

Ökade regnmängder, fler och mer extrema 

nederbördshändelser och översvämningar 

ökar risken för att dagvattenhanteringen inte 

klarar av att ta emot allt regn. Då det endast 

finns mycket få dagvattenledningar inom 

området blir effekten troligen inte så stor vid 

ett förändrat klimat. Det dagvatten som 

bräddar kommer då att infiltrera ner till 

grundvattnet istället. 

7 § Avledning av avlopps- och dagvatten

Kunskap om dagvattenledningarnas skick och 

eventuella infiltrattionsanläggningar och 

översvämningsområden samt kontunerligt arbete 

med underhåll kan bidra till en minskad risk för 

förorening på grund av dagvatten. Så länge det 

endast är ledningar inom vattenskyddsområdet är 

sannolijheten för förorening låg. Ett förbud mot nya 

infiltrationsanläggningar  minimerar därför risken. 



Förorenad 

mark [24]

Diffust 

utsläpp

Befintliga markföroreningar kan frigöras 

och spridas om befintliga förhållanden 

förändras. Konsekvenserna av detta är 

mycket svårbedömda då det beror på vilka 

ämnen som finns i marken. K3

Inom det föreslagna vattenskyddsområdet 

finns mark som eventuellt kan vara 

förorenad. 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 måttliga 

på grund av genomsläppligheten hos 

isälvsavlagringen. S3

Förorenade markområden kan påverkas 

betydligt av mark- och grundvattenprocesser. 

Vid en förhöjd grundvattennivå (ex. i perioder 

av ökade regnmänder) kan urlakningen av 

kemikalier och miljögifter i förorenade 

områden intensifieras och 

spridningspotentialen öka. Detta på grund av 

en ökad kontakt mellan grundvatten och 

förorenad jord men också eftersom vattnet 

når högre upp i jordprofilen där miljögifter  

generellt förekommer i större utsträckning än 

djupare ner i profilen. Redoxpotentialen kan 

också ändras i grundvattnet vilket kan påverka 

föroreningarnas mobilitet. Ökade 

grundvattennivåer kan därför innebära att 

vissa föroreningar går över till grundvattnet 

medan lägre grundvattennivåer kan innebära 

att ex. metaller lättare fäller ut i oxiderande 

miljöer och därmed blir halterna i 

grundvattnet lägre. Grundvattennivåerna kan 

både öka och minska över året på grund av 

klimatförändringar. Större regnmängder kan 

leda till att befintliga markföroreningar sprids 

till grundvattnet. Även erosion kan bidra till 

att markföroreningar frigörs och sedan sprids 

till grundvattnet, och erosionskraften från 

ytvatten kan öka vid högre tillrinning i 

vattendrag eller pga. översvämningar. 

Det bedöms som svårt att reglera riskerna med 

befintlig förorenad mark i vattenskyddsområdets 

föreskrifter. Föreskriften §10 om övrig miljöfarlig 

verksamhet bedöms minska risken för uppkomst av 

ny förorenad mark inom området.

Bränder [25] 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. Konsekvenserna är delvis 

svårbedömda eftersom de beror på vilka 

ämnen som följer med släckvattnet. För 

exempelvis PFAS har Livsmedeslverket 

tagit fram en åtgärdsgräns som ligger på 

90 ng/l. PFAS-föroreningar av vattentäkter 

har lett till att vattentkter fått stänga, 

både i Kristianstads kommun och utanför. 

Därför bedöms konsekvenserna som 

stora. K4

Stora mängder bränder släcks i Sverige varje 

år. Fram till och med 2011 användes 

perflourerade ämnen i brandskum. Dessa 

ämnen kan orsaka stor skada och 

förekomsten av PFAS och PFOA har vid flera 

tillfällen tvingat kommunala vattentäkter att 

stängas. Inom det föreslagna 

vattenskyddsområdet finns bebyggelse. 

Sannolikheten för  brand i kombination med 

Räddningstjänstens rutiner gör att 

sannolikheten för  bedöms om  låg. S2

Vid torka och torra marker ökar risken för 

bränder. Skog eller jordbruksmark inom 

vattenskyddsområdet kan det leda till fler 

bränder och mer produktion av miljöfarliga 

ämnen i samband med branden men också 

ökad mängd släckinsatser som hjälper till att 

sprida eventuella förbränningsrester. 

Räddningstjänsten arbetar med riskbedömningar i 

samband med räddningsarbete. Räddningstjänsten 

har tillgång till kartor där områden sårbara ur 

grundvattensynpunkt är utmärkta. 



Vattenverksa

mheten [26]

Konsekvenserna är svårbedömda då det 

beror på vilka ämnen som riskerar att 

sugas ner till grundvattnet på grund av 

uttagen. Inga bekräftade 

markföroreningar finns inom 

vattentäktens påverkansområde. K3

Inga kemikalier används i processen i 

Tollarps vattenverk och inga negativa 

effekter har hittills observerats vad gäller 

vattenverkets uttag av grundvatten. Därför 

bedöms sannolikheten för att vattenverket i 

sig ska öka sårbarheten och därmed risken 

för förorening av vattentäkten som mycket 

liten. S1

Mer torka/torra perioder men en fortsatt hög 

förbrukning, som det ofta bli i koppling till 

torra perioder, kan göra att 

tillrinningsområdet måste blir större. Då kan 

fler föroreningar som inte varit aktuella innan 

dras mot vattentäkten. Varmare somrar och 

värmeböljor kan också öka risken för att nya 

vattenburna och sjukdomsframkallande 

mikroorganismer framträder i våra 

vattensystem. Tollarps vattentäkt ligger nära 

Vramsån vars risk att översvämma och 

därmed översvämma vattentäkten ökar i 

samband med framtida ökade regnmängder 

och extrema nederbördshändelser. Högre 

grundvattennivåer i samband med 

klimatförändringarna kan också leda till en 

minskad omättad zon vilket minskar det 

naturliga skyddet mor mikrobiologiska 

föroreningar. 

Inga föreskrifter föreslås för att reglera denna 

verksamhet. De största riskerna med 

vattenverksamheten är kopplade till 

klimatförändringar. Ett kontinuerligt arbete för att 

säkra anläggningen mot exempelvis eventuella 

framtida översvämningar bör genomföras.  

Enskilda 

vattentäkter 

[27]

Punkt-

utsläpp

Brunnarna är öppna transportvägar ner i 

akviferen och är därför mycket känsliga 

för skadegörelse. Detta kan leda till 

mikrobiologisk förorening genom att 

förorenat ytvatten tränger ner i brunnar 

eller att djur faller ner i dåligt skyddade 

brunnar. Även andra miljöfarliga ämnen 

kan förorena grundvattnet via borrhål. 

Konsekvenserna för förorening via 

enskilda vattentäkter bedöms vara stora 

om de går ner i samma akvifer som 

används för den kommunala 

dricksvattenförsörjningen, eller om de 

penetrerar de eventeullt skyddande tätare 

jordlager som finns i området. K4

Inga enskilda vattentäkter finns registrerade 

hos miljö- och hälsoskyddsavdelningen inom 

det föreslagna vattenskyddsområdet, men 

enligt SGUs brunnsarkiv finns en enskild 

vattentäkt i den sekundära skyddszonen. 

Enligt brunnsarkivet används brunnen för 

bevattningsändamål. Antalet grävda brunnar 

eller nedlagda brunnar är inte känt. 

Sannolikheten bedöms som låg då större 

delen av Tollarps samhälle är anslutet till 

den kommunala dricksvattenförsörjningen. S2

Ett varmare och i perioder torrare klimat kan 

innebära en större vattenförbrukning vilket 

kan påverka grundvattennivåer och 

grundvattenflödet. Strömningsriktningen kan 

förändras vilket innebär att eventuella 

föroreningar i mark kan transporteras till en 

vattentäkt via andra spridningsvägar än de 

som finns idag. Då brunnarna är öppna 

transportvägar ner i grundvattenmagasinet 

kan även översvämningar (på grund av ökade 

regnmängder, fler och mer extrema 

nederbördshändelser) av en enskild vattentäkt 

innebära att ytvatten tränger ner i brunnarna. 

12 § Energianläggningar och vattentäkter 

Eftersom vattentäkten försörjs med grundvatten 

från en isälvsavlagring delvis skyddad av tätande 

jordlager bedöms ett förbud mot grävda brunnar ge 

en långtgående minimering av risken. Förbud i den 

primära skyddszonen och tillståndskrav i sekundära 

skyddszonen för borrade brunnar möjliggör för 

tillsynsmyndigheten att ställa relevanta krav på 

anläggningar för att skydda grundvattnet. Detta 

bedöms ge en långtgående minimering av risken.

Även de kommunala brunnarna utgör i sig en risk 

för förorening. Dessa brunnar är skyddade av 

brunnsöverbyggnader. Föreskriften § 15 Allmänna 

bestämmelser tydliggör att föreskrifterna inte ska 

hindra drift, underhåll och utveckling av 

huvudmannens vattentäkt inom 

vattenskyddsområdet. 



Anläggningsar

beten [28]

Punkt-

utsläpp

Anläggningsarbeten omfattar borrning, 

schaktning, sprängning med mera. Genom 

borttagning av jordtäcket tas en del av det 

naturliga skyddet mot föroreningar bort 

och risken för påverkan på underliggande 

mark och grundvatten 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. Konsekvenserna bedöms 

som stora då även små utsläpp av t.ex. 

petroelumprodukter kan påverka en 

vattentäkt. Täktverksamahet har 

eventuellt pågått tidigare inom den 

sekundära skyddszonen. K4

Det finns detaljplanelagda fastigheter inom 

det föreslagna vattenskyddsområdet. Enligt 

kartstudier är majoriteten troligtvis 

bebyggda i dagsläget och sannolikheten att 

några större anläggningsarbeten blir aktuella 

inom området är låg. Det finns inga kända 

täkter inom området. Därför bedöms 

sannolikheten som låg i nuläget. Framtida 

anläggningsarbeten kan innebära en ökad 

sannolikhet för förorening av vattentäkten. S2

Rriskerna vid anläggningsarbeten kan bli 

större i framtiden eftersom de avlägsnar 

skyddande lager, i samband med ökade 

regnmängder. 

11 § Täktverksamhet, schakt- och 

anläggningsarbeten 

För att kunna styra undan framtida risker kopplade 

till anläggningsarbeten och täktsverksamhet 

föreslås att restriktioner införs i 

skyddsföreskrifterna.

Industriella 

grundvattenut

tag [29]

Punkt-

utsläpp

Förorening av industriella vattentäkter i 

samma akvifer som de kommunala 

uttagen kan leda till att föroreningar 

sprids snabbt nere i akviferen. 

Konsekvenserna beror på vilken typ av 

förorening som sker men bedöms här som 

måttliga eftersom de befintliga industriella 

grundvattenuttagen i Tollarp görs inom 

livsmedelsindustirn. K3

Inga industriella grundvattenuttag finns 

inom det föreslagna vattenskyddsområdet 

så sannolikheten bedöms som mycket låg i 

nuläget. Möjliga framtida industriella 

vattenuttag kan öka sannolikheten för 

förorening av vattentäkten.  S1

Ett varmare och i perioder torrare klimat kan 

innebära en större vattenförbrukning vilket 

kan påverka grundvattennivåer och 

grundvattenflödet. Strömningsriktningen kan 

förändras vilket innebär att eventuella 

föroreningar i mark kan transporteras till en 

vattentäkt via andra spridningsvägar än de 

som finns idag. Då brunnarna är öppna 

transportvägar ner i grundvattenmagasinet 

kan även översvämningar (på grund av ökade 

regnmängder, fler och mer extrema 

nederbördshändelser) av en industriell 

vattentäkt innebära att ytvatten tränger ner i 

brunnarna. 

12 § Energianläggningar

Eftersom vattentäkten försörjs med grundvatten 

från en isälvsavlagring delvis skyddad av tätande 

jordlager bedöms ett förbud mot grävda brunnar i 

primär skyddszon och tillståndskrav i sekundär 

skyddszon ge en långtgående minimering av risken. 

Tillståndskrav på borrade brunnar möjliggör för 

tillsynsmyndigheten att ställa relevanta krav på 

anläggningar för att skydda grundvattnet. Detta 

bedöms ge en långtgående minimering av risken.



Täktverksamh

et [30]

Punktvis och 

diffus

De översta skyddande lagren avlägsnas vid 

täktverksamhet vilket innebär att 

eventuella föroreningar snabbare tar sig 

till grundvattnet. Olyckor med fordon eller 

arbetsmaskiner kan resultera i utsläpp av 

miljöfarliga ämnen som kan förorena yt- 

och grundvatten. Förekomsten av 

exempelvis petroleumprodukter i 

dricksvatten kan mätas genom mätningar 

av bensen och polycykliska aromatiska 

kolväten. Om gränsvärdena för dessa 

ämnen överskrids innebär det att vattnet 

är otjänligt som dricksvatten. Det kan 

också leda till smak- och luktpåverkan. 

Konsekvenserna av oljeförorening av 

grundvattentäkten kan bli stora då även 

små mängder kan förorena stora mängder 

grundvatten. K4

I nuläget finns inga täkter inom det 

föreslagna vattenskyddsområdet vilket 

innebär att sannolikheten för förorening 

från en täkt idag är mycket liten. Då de 

översta skyddande lagren avlägsnas i 

samband med täktverksamhet ökar 

sannolikheten för förorening av 

grundvattnet. Sannolikheten för förorening 

från framtida eventuella täkter måste därför 

bedömas helt annorlunda. Om 

täktverksamhet inom det föreslagna 

vattenskyddsområdet påbörjas bedöms 

sannolikheten som måttlig. S3

Då det inte finns några täktverksamheter inom 

föreslaget vattenskyddsområdet idag bedöms 

inte riskerna med täkter öka generellt i 

området. Om framtida täkter tillåts kan dock 

riskerna bli större i framtiden på grund av 

täktverksamheten, som avlägsnar skyddande 

lager, i samband med ex. ökade regnmängder. 

11 § Täktverksamhet, schakt- och 

anläggningsarbeten 

För att kunna styra undan framtida risker kopplade 

till täktsverksamhet föreslås att restriktioner införs 

i skyddsföreskrifterna.

Diken och 

markavvattni

ng [31]

Konskevenserna är svårbedömda då det 

beror på vilka ämnen som riskerar att få 

förändrade transportvägar genom 

exempelvis diken och markavvattning. K3

Då området idag inte är avvattnat görs 

bedömninen att det inte finns något behov 

av avvattning. Därför är det mycket låg 

sannolikhet att markavvattning kommer att 

påverka vattentäkten negativt. S1

Ökade regnmängder, fler och mer extrema 

nederbördshändelser och översvämningar 

ökar risken för att föroreningstransportvägar i 

samband med dikning och avvattning 

förändras. Dessa förändringar kan också 

innebära att behovet av markavvattning ökar 

inom området och den framtida risken kan 

därmed bli större. Detta kan då innebära att 

ex. markföroreningar som idag inte är en 

aktuell risk för vattentäkten kan bli det i 

framtiden. Ingen föreskrift föreslås för att hantera denna risk. 


