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Tekniska förvaltningen, Kristianstads kommun 

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 Tollarp genom att revidera existerande skyddsområde inrättat 
1971 enligt dagens kunskaper och lagar, och 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 som detta vattenskyddsområde gäller förser större delen av Tollarps samhälle med 
dricksvatten och har rådande vattendom sedan 1968. För kommunen är det av mycket stort värde att 
kunna behålla vattentäkten.  

Tollarp ligger vid utkanten av Kristianstadsslätten, där Kristianstadsslättens sedimentära berggrund 
gränsar mot det kristallina urberget. Jordarterna i området närmast vattentäkten består av 
isälvsavlagringar men lagerföljden bedöms som komplex. Morän är den i området dominerande 
jordarten men även postglacial sand är vanligt.  

Eftersom de kommunala brunnarna är nedförda i genomsläppligt isälvsmaterial med vissa 
osäkerheter i eventuella tätande lager är vattentäkten känslig för utsläpp och föroreningar från 
markytan i närheten. Gamla väg E22 går genom samhället (ny dragning av E22 norr om Tollarp 
byggdes 2018–2020) och utgör en potentiell risk på grund av närheten till vattentäkten. 
Trafikmängden bedöms minska med nya sträckningen men transporter med farligt gods förekommer. 
Dock är flertalet åtgärder för att öka säkerheten genomförda. Andra hot kan komma från 
bebyggelsen i närheten, vilket gör det angeläget att beakta exempelvis jord- och 
bergvärmeanläggningar, hantering av bekämpningsmedel, oljecisterner och läckage från 
avloppsledningsnät. Även verkstäder och övriga miljöfarliga verksamheter samt påverkan från de 
areella näringarna behöver beaktas i arbetet med vattenskyddsområdet för Tollarps vattentäkt.  

För att ytterligare komplettera 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, 30 §§ i miljöbalken (MB).  

Det existerande vattenskyddsområdet för Tollarp fastställdes 1971. Kunskapen om grundvatten och 
hur det strömmar i marken är idag mycket större. Nu vill Kristianstads kommun säkerställa den 
kommunala dricksvattenförsörjningen i Tollarp genom att fastställa ett reviderat och modernt 
vattenskyddsområde utifrån dagens kunskaper och lagar. Idag pumpas grundvatten ur 
grusfilterbrunnar och förser samhället med dricksvatten dagligen.  

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 (en ny kommunal 
klimat- och miljöplan är under framtagande, för vilken synpunkter kunde lämnas fram till 30 juni 

 
1 Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2018-2021 
2 Kristianstads kommuns miljömål och åtgärder 2016-2020 
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20223). Den vägledning som finns är framför allt Hav- och Vattenmyndighetens rådgivning4 gällande 
vattenskyddsområden som ersatte Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 
2003:16) och Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden (2010:15). 

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 ett antal etappmål5 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 mål och preciseringar 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, 30 §§. Rapporten omfattar tekniskt underlag och förslag till skyddsområde samt 
skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i Tollarp. 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 
 En konsekvensbeskrivning för boende och verksamheter inom föreslaget 

vattenskyddsområde 

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 Kristianstads kommun (2022): Klimat- och miljöplan. 
4 HaV: https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/provning-och-tillsyn/dricksvatten-
och-vattenskydd/vattenskyddsomrade.html [2020-11-12] 
5 Sveriges miljömål (2022) 
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1.3 Orienteringskarta  

 

Figur 1. Översiktskarta över Tollarp.  

  

Nationella miljökvalitetsmål6  

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”. Preciseringarna lyder:  

 Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det inte begränsar användningen av 
grundvatten för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning. 

 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.  

 Naturgrusavlagringar av stor betydelse för dricksvattenförsörjning, energilagring, natur- och 
kulturlandskapet är fortsatt bevarade. 

 
6 Svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål DS 2012:23 
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Regionala miljökvalitetsmål7,8 

Länsstyrelserna har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att uppnå de svenska 
miljömålen. Bland skånska åtgärder som ska hjälpa till att nå miljömålen (däribland grundvatten av 
god kvalitet) märks bland annat: 

 Framtagande av ny regional vattenförsörjningsplan: Vattenförsörjningsplanen ska utgöra ett 
planeringsunderlag där vattenresurser av regional betydelse pekas ut och åtgärdsförslag 
anges. 

 Minskade utsläpp av farliga kemiska ämnen: Upprätthålla arbetet för att minska utsläpp från 
punkt- och diffusa källor genom aktiv tillsyn av kemikaliehantering, även gällande 
sekundära följder av verksamhet exempelvis möjligheten att omhänderta släckvatten. 

 Cirkulära avloppslösningar för återanvändning av renat avloppsvatten: Arbetet för att renat 
avloppsvatten kan återanvändas, exempelvis för infiltrering för att öka 
grundvattenbildningen, bör stimuleras. 

 Åtgärder för vattenhushållning: Att effektivisera vattenanvändning och hushållning med 
vattenresurser hos större vattenanvändare, samt att bevattningsvåtmarker utformas för att 
ersätta motsvarande uttag av grundvatten. 

 

Länsstyrelsen i Skåne bedömer att miljömålet med nuvarande trend inte kommer att uppnås till 
2030, men att det är nära. De skriver: ” Tillgången till grundvatten är generellt sett god i Skåne, men 
vattnets kvalitet påverkas negativt av en rad olika verksamheter och i vissa områden råder 
konkurrens om vattnet. Regeringens dricksvattensatsning under åren 2018–2021 har lett till ett 
förstärkt åtgärdsarbete för att skydda de allmänna dricksvattentillgångarna, få bättre koll på 
vattenanvändningen, förbättra vattenhushållningen och trygga dricksvattentillgången. Åtgärderna 
behöver fortsätta om målet ska nås till 2030.  

Lokala miljökvalitetsmål9,10 

Kommunen har lokala miljömål som anger riktningen för kommunens miljöarbete. Dessa miljömål 
uppdateras regelbundet, och under år 2022 pågår framtagandet av en ny klimat- och miljöplan. 
Tillsvidare utgår dock detta tekniska underlag från gällande äldre miljömål. 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:  

 
7 Länsstyrelsen Skåne (2021) Tillsammans för ett hållbart Skåne. Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 
2022–2025. Rapportnummer 2021:55. 
8 Länsstyrelsen Skåne (2022) Sammanfattning Miljötillståndet 2022 
https://www.skanesmiljomal.info/sammanfattning-miljotillstandet-2022/ [2022-05-23] 
9 Kristianstads kommun (2016): Miljömål för Kristianstads kommun - Mål och bakgrund 2016–2020  
10 Kristianstads kommun (2022): Klimat- och miljöplan. 
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 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. 

 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. 
 

Vattenförvaltning11  

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 succesiva sexårsperioder. Arbetet täcker in en stor del av landets 
vattenförekomster. Det material som rör Kristianstads kommun ingår i Södra Östersjöns 
Vattendistrikt. De senaste planerna rör perioden 2021–2027, för vilken samrådet avslutades våren 
202112. Vattenmyndigheterna antog dokumenten i månadsskiftet november/december 2021, men på 
grund av att regeringen beslutat ta upp förslagen till åtgärdsprogram för prövning har dessa samt 
förvaltningsplanerna ännu inte trätt i kraft13. Istället gäller aktuella delar av programmen för 
perioden 2016–2021 tills vidare. Besluten om uppdaterade miljökvalitetsnormer omfattas dock inte 
av regeringens prövning och kommer därför fullföljas.  

I Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns förslag på åtgärdsprogram riktas ett antal åtgärder mot 
kommunerna som bland annat rör hur dricksvattenförsörjningen måste säkras. En åtgärd gäller 
vattenskyddsområden och tar bland annat upp att ”kommunerna behöver säkerställa ett långsiktigt 
skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen”. Kommunerna behöver bland 
annat inrätta vattenskyddsområden och göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före 
miljöbalkens införande.  

 

2. Tollarp kommunala dricksvattentäkt  
Tollarp ligger cirka 16 kilometer sydväst om Kristianstad. Vattentäkten ligger nära Vramsån inte långt 
ifrån den befintliga E22 (2020). Huvudman för Tollarps vattentäkt är tekniska förvaltningen, 
Kristianstads kommun och tillsynsmyndighet är miljö och hälsoskyddsnämnden, Kristianstads 
kommun.  

2.1 Ägandeförhållande  
Vattentäkten samt vattenverket i Tollarp ligger på fastigheter som ägs av Kristianstads kommun.  

2.2 Vattendom  
Vattendomen AD 41/1968 utökade det tillståndsgivna grundvattenuttaget från en tidigare dom, AD 
45/1949, och lagligförklarade även då befintliga brunnar.  

Orkla Foods Ab ansökte 2016 om vattenverksamhet och tillstånd för uttag ur deras uttagsbrunnar i 
Tollarp. Då kommunen inte använder hela kommunens tillståndsgivna uttagsmängd skrevs en 

 
11 Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt (2018)  
12 Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt (2020) 
13 Vattenmyndigheterna (2021) 
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överenskommelse mellan Kristianstads kommun och Orkla Foods AB som anger att kommunen och 
Orkla Foods AB har en gemensam maxgräns för sina grundvattenuttag per år. Under normala 
omständigheter innebär det fortfarande att kommunens tillåtna uttag har god marginal till den 
kommunala vattenförbrukningen. 

2.3 Vattenkvalitet och behandling 
Råvattnet i vattentäkten är medelhårt, och järn- och manganhalterna är normalt låga till mycket låga. 
Påverkan från mänsklig aktivitet på nitrathalten bedöms dock som måttlig till påtaglig. 
Nitratmätningar av råvattnet för Tollarps vattentäkt finns tillgängliga sedan 2011 och nitrathalten har 
sedan dess inte överstigit Livsmedelsverkets gräns för otjänligt dricksvatten14.  Turbiditeten har vid 
ett tillfälle (2017) överstigit Livsmedelsverkets gräns för tjänligt med anmärkning för utgående vatten 
och i samband med detta observerades även ett förhöjt värde i totalt organiskt kol (TOC). 
Turbiditeten bedömdes då ändå vara låg. Bedömningarna här är baserade på Sveriges Geologiska 
Undersöknings (SGU) Bedömningsgrunder för grundvatten15.  

Trots närheten till Vramsån visar analysresultaten inte några indikationer på inducerad infiltration 
från vattendraget till vattentäkten. Sedan 2010 har inga vattenprov på utgående dricksvatten från 
vattenverket varit otjänliga eller tjänliga med anmärkning med avseende på mikroorganismer. Dock 
har ett prov (2017) påvisat långsamväxande bakterier på ledningsnätet och därmed klassats som 
tjänligt med anmärkning. Ett grundvattenuttag mycket nära ytvatten, som i Tollarp, ger vanligtvis 
problem med mikroorganismer i råvattnet.  

I vattentäkten har bekämpningsmedel påvisats, enligt mätningar av bekämpningsmedel som 
påbörjades 2004. De bekämpningsmedel eller rester av bekämpningsmedel som hittats är atrazin-
desethyl, atrazin, atrazin-desisopropyl och 2,6-diklorbenzamid (BAM, nedbrytningsprodukt efter 
diklobenil). BAM och atrazin är förbjudna att använda sedan 1989–1990 men användes fram till dess 
ofta i samband med att hålla hårdgjorda ytor ogräsfria16. Tidigare provtagning ute på nätet har också 
påvisat bekämpningsmedel, dock inte efter 2018 då ett nytt vattenverk med anpassad reningsteknik 
färdigställdes i Tollarp.  

2.4 Befintligt vattenskyddsområde  
Dåvarande länsstyrelsen i Kristianstads län fastställde den 1 april 1971 ett skyddsområde med 
tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkten i Tollarp. Skyddsområdet delades upp i en inre och en 
yttre zon. Se Figur 2 för det nuvarande skyddsområdets utbredning. Kunskapen om grundvatten och 
hur det strömmar i marken är idag mycket större. Utifrån dagens kunskaper har gällande skydds-
område både otillräcklig och även delvis felaktig utbredning. Idag tas hänsyn till varifrån grundvattnet 
verkligen kommer, och då var skyddet bör förstärkas. Sedan 70-taler har kunskapen om geologin och 
hydrogeologin i denna del av Skåne ökat, mycket beroende på SGU:s kartering. Berggrundskartan17 
publicerades 2001, jordartskartan18 över detta område publicerades 2000, och den hydrogeologiska 
kartan19 över Skåne publicerades 2000. Dagens lagstiftning är annorlunda jämfört med vad som 
gällde vid fastställande av skyddsföreskrifter på 70-talet. En anpassning behövs till dagens samhälle, 
som innebär fler och andra risker än motsvarande situation för cirka 50 år sedan. 

 
14 Livsmedelsverket 2017 
15 SGU 2013  
16 Ibid.  
17 Bergartskartan Kristianstad SO, SGU Ser. Af nr. 121 
18 Jordartskartan 3D Kristianstad SO, SGU Ser. Ae nr 88 
19 Karta över grundvattnet i Skåne län, 2000, samt beskrivning, serie Ah nr 15, 2005, SGU 
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Tekniska förvaltningen har i egenskap av huvudman för vattentäkten åtagit sig att revidera befintligt 
vattenskyddsområde samt ta fram nya skyddsföreskrifter. 

 

Figur 2. Befintligt vattenskyddsområde fastställt 1 april 1971. 

2.5 Vattentäktens värde 
Grundvatten har både ett värde vid uttag för vattenförsörjning och ett värde i grundvattenmagasinet. 
Utvinningsvärdet bestäms ofta som ett ersättningsvärde, alltså kostnaden för att ersätta 
vattentäkten med en ny om den skulle bli obrukbar genom exempelvis förorening. Vattentäkten i 
Tollarp kan anses ha ett mycket högt skyddsvärde då det är en allmän huvudvattentäkt. 

3. Naturförutsättningar  
3.1 Områdesbeskrivning 
Tollarp är det tredje största samhället inom Kristianstads kommun och ligger längs med Vramsån. 
Linderödsåsen ligger söder om Tollarp, se höjdkurvor i Figur 3. Åsen når höjder upp emot 150 meter 
över havet och syns tydligt från de lägre liggande markområdena kring Tollarp som i sin tur ligger på 
cirka 30–45 meter över havet. Vid Linderödsåsen fot börjar Kristianstadsslätten, ett slättlandskap 
som karakteriseras av liten höjdskillnad. Tollarp ligger dock högre än de mer ostliga delarna av 
slätten. Övergången mellan Linderödsåsen och Kristianstadsslätten karakteriseras av en övergång 
från skogsområden till jordbruksmark.  

Den kommunala vattentäkten som förser Tollarps vattenverk med grundvatten ligger i södra delen av 
samhället. Närområdet består i huvudsak av skog och genomkorsas av E22:an (aktuell sträckning 
2020-06-16).  
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Figur 3. Det föreslagna vattenskyddsområdet för Tollarp med höjdkurvor utmärkta.  

3.2 Markanvändning 
Tollarps vattentäkt ligger i närheten av samlad bebyggelse, se Figur 4. Därutöver finns mer spridda 
byggnader och anläggningar såsom skola och idrottsplatser. Strax söder om den föreslagna primära 
skyddszonen finns ett industriområde.  

Landskapet i området kring vattentäkten domineras av barrskog och öppen mark men även åkermark 
finns i området. I de västra delarna av den föreslagna sekundära skyddszonen finns en kyrka med 
kyrkogård.  
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Figur 4. Markanvändning inom föreslaget vattenskyddsområde.  

3.3 Geologi 
3.3.1 Berggrundsgeologi20, 21 
Tollarp ligger vid utkanten av Kristianstadsslätten, där Kristianstadsslättens sedimentära bergarter 
gränsar mot det kristallina urberget bestående företrädesvis av gnejs (Figur 6). Området har varit 
tektoniskt aktivt under flera tidsperioder vilket lett till att den kristallina berggrunden genomsätts av 
förkastningar, diabasgångar, deformationszoner och sprickor men det är Linderödsåsens 
förkastningszon som dominerar berggrundens utseende idag. Linderödsåsen höjer sig tydligt över 
landskapet väster och sydväst om Tollarp (se Figur 5). Den tektoniska zonen uppkom under yngre 
krita och tertiär då Kristianstadsslätten sjönk ner och Linderödsåsen höjdes upp på grund av stora 
kompressionsrörelser i jordskorpan. De sedimentära bergarterna som täckte Linderödsåsen 
eroderades sedan till största delen bort men kan i skyddade lägen finnas kvar. I området kring Tollarp 
finns dock inga spår kvar efter dessa sedimentära bergarter på Linderödsåsen.  

 
20 Bergartskartan Kristianstad SO, SGU Ser. Af nr. 121 
21 Beskrivning till bergartskartan Kristianstad SO, Ser. Af. Nr 121, SGU 1978  
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Figur 5. Linderödsåsen syns tydligt i den mer plana landskapsbilden som karakteriserar övriga delar av Kristianstads 
kommun. Fotot är taget sydväst om Tollarp.  

Linderödsåsen består av urberg vilket här domineras av finkornig gnejs, gråröd till röd i färgen. 
Gnejsen är av obestämbart ursprung på grund av brist på blottningar av urberget. Ett varmt och 
fuktigt klimat under trias och jura gav upphov till en omfattande vittring av urberget och urbergets 
överyta är därför vanligen omvandlad till kvartssand eller kaolin (lermineral).  

Sedimenten på den nuvarande Kristianstadsslätten avsattes under krita, då havet i flera omgångar 
steg in över området. 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. På detta sätt bildades dels den 
sedimentära kaolinlera som ofta ligger direkt på urberget, dels glaukonit- och kvartssanden som 
följer leran på stora delar av Kristianstadsslätten. Glaukonitsanden överlagras av kalkrika sediment 
dominerade av kalksandsten och sandkalksten. De tektoniska rörelserna innebär att det under 
Kristianstadsslättens kritberggrund finns gnejs av samma härkomst som gnejsen i Linderödsåsen. 
Urberget i Tollarp ligger på mellan -60 och -80 meter över havet.  

Genom Tollarp flyter Vramsån vars dalgång är långt nedskuren i berggrunden.  
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Figur 6. Berggrundsgeologi i och i närområdet för föreslaget vattenskyddsområde.  

3.3.2 Jordartsgeologi22,23  
Urberget och den sedimentära berggrunden överlagras av kvartära avlagringar, se Figur 7. Morän är 
den i området dominerande jordarten. Uppe på Linderödsåsen finns ett tunt moräntäcke, i regel inte 
mäktigare än 5 meter, som vanligen är en sandig-siltig morän. Även den så kallade Tollarpsmoränen 
som är en brunröd, kalkhaltig och hård morän finns kring Tollarp. Tollarpsmoränen innehåller rikligt 
med kalksten och bildades i botten av en aktiv inlandsis i rörelse.  

 
22 Jordartskartan 3D Kristianstad SO, SGU Ser. Ae nr 88 
23 Beskrivning till jordartakartan Kristianstad SO, SGU Ser. Ae. Nr 88, 1991 
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Figur 7. Jordartsgeologi i och i närområdet för föreslaget vattenskyddsområde.  

Längs Linderödsåsen nordöstra sluttning finns ett stråk med osammanhängande isälvsavlagringar, 
med start vid Rickarum i väst ner till Tollarp och Västra Vram. Avlagringarna följer i stort Vramsåns 
dalgång och har troligtvis bildats genom dränering mot sydost efter att den aktiva inlandsisen 
avsmält från Linderödsåsens sluttning. Den stora avlagringen söder om Tollarp kallas för 
Klockarebacken24.  

Högsta kustlinjen ligger i området kring 50–55 meter över havet. Under högsta kustlinjen finns 
svallsediment bestående av finsand, sand och grus. Dessa svallsediment överlagrar morän, 
isälvssediment och glacial lera, utanför kartan i Figur 7. Längs med Vramsån finns även svämsediment 
bestående av sand.  

Ett antal borrningar har genomförts i Tollarp vilka kan ge information om lagerföljden generellt i 
Tollarp. Borrprotokoll för brunnar i Tollarp finns i SGU:s brunnsarkiv vilka redovisar en generell 
lagerföljd bestående av 10–20 meter morän alternativt moränlera som ibland överlagras av ett antal 
meter sand eller grus. Dessa brunnar ligger dock utanför isälvsavlagringen där de kommunala 
uttagen sker.  

Två provgropar uppe på Klockarebacken grävdes för att undersöka de ytliga jordlagren25. Groparnas 
djup var cirka 2 meter och överst fanns 0,4 meter fyllning följt av 0,2 meter matjord. Knappt 0,1 

 
24 Namnet Klockarebacken används av folk i området och har egentligen inget att göra med den geologiska 
avlagringen i sig utan syftar snarare till att beskriva avlagringens topografiska utformning. Avlagringen kommer 
hädanefter att benämnas som Klockarebacken.  
25 Information om när eller var dessa provgropar gjordes saknas.  
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meter rostjord markerade övergången till cirka 1 meter silt som överlagrar finsand. I samband med 
grävandet av groparna framkom att fastighetsägare i området hade haft problem med dagvatten på 
fastigheten. Detta tyder på att siltlagret har låg genomsläpplighet.  

3.4 Hydrogeologi26 ,27 
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. De kommunala uttagsbrunnarna i Tollarp är inte borrade 
ner i berggrunden; uttagen sker ur det överlagrande isälvmaterialet. Denna lagerenhet är ställvis 
skild från de övre lagren av den täta moränlera som observerats i och omkring Tollarp.  

Isälvsavlagringar är ofta viktiga grundvattenmagasin på grund av sin genomsläpplighet och sin 
renande förmåga. Isälvavlagringen som används för de kommunala uttagen i Tollarp begränsas 
norrut av Vramsån och är relativt grovkornig eftersom den avsatts i strömmande vatten, mestadels 
består den av sand i området. Den sandiga isälvsavlagringen är en porakvifer vilket betyder att 
vattnet rör sig i porerna mellan partiklarna i materialet. I Tollarp har morän påvisats i ett antal 
borrningar, vilket kan innebära att akviferen delvis kan betraktas som en sluten akvifer. Detta gäller 
dock inte alla borrningar varför bedömningen om sluten eller öppen akvifer är osäker. En öppen 
akvifer har kontakt med atmosfären och regnvatten som faller i täktens närområde (och eventuellt 
ytvatten) kan därför infiltrera rakt ner genom markprofilen ner till akviferen. En öppen akvifer är ett 
känsligt system ur föroreningssynpunkt. Enligt SGU är området kring isälvsavlagringen överlagrat av 
tätande lager28.  

Ett grundvattenmagasin avgränsas av grundvattendelare. För jordakviferer sammanfaller ofta 
grundvattendelaren med topografiska höjder och grundvattnet flödar från områden med högre 
grundvattentryck till områden med lägre grundvattentryck. Grundvattenströmningen kan i vissa fall 
vara uppåtriktad. Detta sker då det finns tätande lager ovan grundvattenmagasinet samt att delar av 
akviferen befinner sig på högre höjd. Detta kallas artesiska förhållanden, och innebär att 
grundvattenytan i ett rör som går genom det tätande lagret till akviferen under stiger högre än 
markytan. I sitt naturliga tillstånd kan akviferen som nyttjas för de kommunala uttagen i Tollarp ha 
artesiska förhållanden, detta på grund av det delvis tätande moränlagret som påvisats i området. Vid 
anläggandet av en av de kommunala uttagsbrunnarna angavs att det var artesiska förhållanden i 
akviferen. Förhållandena är dock inte de samma idag vid vattentäkten på grund av uttagen av 
grundvatten. De artesiska förhållandena kan i sig själv indikera att det finns olika akviferer som 
ställvis är skilda från varandra.  

3.4.1 Genomförda hydrogeologiska undersökningar 
2008 anlade Kristianstads kommun ett antal observationsrör (numrerade 0801-0806, se Figur 8) för 
att öka förståelsen för grundvattensituationen. Då det fanns tidigare uppgifter om ytliga moränlager 
var målsättningen att rören skulle vara cirka 10 meter djupa för att med säkerhet nå ner i samma 
akvifer som vattentäkten. Tyvärr var det inte möjligt vid någon plats att nå det önskade djupet. En 
generell lagerföljd dokumenterades under installationen av rören till att bestå av 2-3 meter sand 
underlagrat av fast lerig morän, som i sin tur stoppade rördrivningen. Sten och block bedömdes 

 
26 Karta över grundvattnet i Skåne län, 2000, samt beskrivning, serie Ah nr 15, 2005, SGU 
27 Kommunernas konsultbyrå, 1966 
28 Karta över grundvattnet i Skåne län, 2000, samt beskrivning, serie Ah nr 15, 2005, SGU 
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finnas på 3-6.5 meters djup i vissa rör. Rören 0802 och 0803 kunde inte borras ner till grundvattnet 
och har aldrig gett något grundvatten. Rör 1 fanns redan och ligger i närheten av Vramsån.  

Grundvattenrören lodades i olika intervall under åren 2008–2012, se Figur 8. Den komplicerade 
geologiska lagerföljden i området indikerar att olika grundvattenvåningar kan förväntas i området. 
Enligt undersökningen som gjordes 1980 finns en övre grundvattennivå i grovsedimenten ovanpå 
moränen i Tollarps västra, norra och östra delar. Då rör 0805 och 0806 uppvisar en högre 
grundvattennivå än övriga rör, går de troligtvis ner i denna övre akvifer i moränen. Avsaknaden av 
grundvatten i rör 0802 och 0803 samt bedömningen att inte alla de installerade grundvattenrören 
går ner i samma akvifer föranleder att endast rör 1, rör 0801 samt rör 0804 används för vidare analys 
av grundvattenytans gradient, se Kapitel 7 om vattenskyddsområdets utsträckning. Dessa tre rör 
hamnar inom den isälvsavlagring ur vilken de kommunala uttagen sker.  

 

Figur 8. Grundvattennivåerna i de installerade observationsrören i Tollarp. 

Det rör som ligger närmst Vramsån, rör 1, uppvisar en påfallande nivåskillnad jämfört med 
vattennivån i Vramsån enligt de mätningar som gjordes 2009; grundvattennivån ligger drygt 1 meter 
över vattennivån i Vramsån. Detta innebär att Vramsån inte bör påverkas negativt av 
grundvattenuttaget, eventuellt rör det sig om skilda akviferer, en som den kommunala vattentäkten 
nyttjar och en som tillför vatten till Vramsån. Mätningarna under 2009 visar att även med de 
kommunala uttagen är det skillnad på dessa akviferer, även om den akvifer som uttagen sker ur inte 
längre än artesisk. En vattentäkts närhet till ett vattendrag kan innebära en risk för inducerad 
infiltration från vattendraget till grundvattentäkten. På grund av den stora nivåskillnaden i detta fall 
bör det inte föreligga någon större risk för inducerad infiltration till denna vattentäkt från Vramsån.   

Grundvattenströmningen till vattentäkten kan bedömas utifrån de uppmätta grundvattennivåerna. 
Då rör 0801 ligger i västra änden av tilltänkt vattenskyddsområde och 0804 i sydost och uppvisar de 
högsta grundvattennivåerna, indikeras att grundvattenströmningen mot den kommunala 
vattentäkten i huvudsak sker från dessa riktningar.  

Vid en inventering år 2020 kunde inte alla observationsrör hittas. Rör 1 var ett av de rör som inte 
kunde hittas vilket har medfört att inga nya jämförelser av grundvattennivåer har kunnat 
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genomföras. Se Tabell 1 nedan för detaljer från inventeringen. Inga större förändringar har skett 
gällande uttagssituationen i isälvsavlagringen sedan mätningarna genomfördes.  

Tabell 1. Inventering av observationsrören i Tollarp. 

Observationsrör  Status 
Rör 1 Kunde ej hittas, finns ej med i kommunens databas 
0801 Hittades, svagt böjd topp på röret, lodning möjlig 
0802 Kunde ej hittas 
0803 Hittades, väldigt böjt och krokigt, lodning ej möjlig 
0804 Hittades, röret är svagt böjt, lodning eventuellt möjlig 
0805 Kunde ej hittas 
0806 Hittades, lodning möjlig 

 

3.4.2 Provpumpning 
En stegprovpumpning genomfördes i samband med anläggandet av uttagsbrunnen år 196629, och 
stationära förhållanden uppnåddes. Under provpumpningen observerades grundvattennivån dels i 
två observationsrör i nära anslutning till brunnen samt i fyra grävda brunnar i närheten. 
Grundvattennivån i brunnen och i de två närmaste observationsören uppges ha varit artesiska vid 
pumpstarten. Påverkan under provpumpningen kunde endast påvisas i de två närmaste 
observationsrören. Dåvarande Önos AB, idag Procordia, lodade under provpumpningen i sin 
jordlagerbrunn (cirka 45 meter djup) nedförd i sand och grus, och uppges inte ha påverkats av 
uttaget. De fyra grävda brunnarna som observerades i samband med provpumpningen kan antas 
nyttja den övre grundvattenvåningen i de övre grova sedimenten eftersom dessa inte påverkades av 
provpumpningen. Den praktiska influensradien kring vattentäkten, för den aktuella akviferen och 
uttagen, beräknades till storleksordningen 500 meter. I jordlager används generellt avsänkningen 0,1 
meter för att avgränsa det praktiska influensområdet, men det kan variera.  

Med uppgifter från provpumpningen räknades akviferens transmissivitet, T, ut30, som ett mått på 
magasinets genomsläpplighet. Eftersom stationära förhållanden nåddes vid provpumpningen 
balanseras uttaget av inkommande läckage från angränsande grundvattenvåningar. Läckage både 
från grundvattenvåningarna i de övre jordlagren och från det underliggande kalkberget är möjliga i 
området. Läckagefaktorn bedömdes som hög, vilket indikerar en god kontakt mellan de olika 
grundvattenvåningarna.  

3.4.3 Tillrinningsområde och vattenbalans 
Vattentäktens tillrinningsområde är osäkert då inga tydliga grundvattendelare finns i området. 
Grundvattenströmningen i området har bedömts utifrån de uppmätta grundvattennivåerna 
redovisade i avsnitt 3.4.1. Biflödena till Vramsån kommer från Linderödsåsen och Vramsån mynnar i 
Helgeå strax sydväst om Gärds Köpinge. Det är allmänt känt att grundvatten bidrar med vatten till 
Vramsån men omfattningen av detta grundvattenutflöde är inte känt.  

Vattenbalansen för området kan baseras på grundvattenförekomsten Västra Vram som definieras i 
VISS (WA49289283)31, se Tabell 2. Nettonedbörden för denna grundvattenförekomst är 250 mm/år32. 

 
29 Kommunernas konsultbyrå, 1966 
30 Ibid. 
31 VISS 2020 
32 Karta över grundvattnet i Skåne län, 2000, samt beskrivning, serie Ah nr 15, 2005, SGU 
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De provpumpningar som gjorts i området33,34 indikerar att läckaget från ovanliggande akviferer till 
den för kommunens uttag aktuella akviferen är stort. Därför antas även grundvattenbildningen vara 
250 mm/år. Dock kan en del av denna tillgängliga mängd grundvatten dräneras till ytvatten och den 
totala grundvattenbildningen till den undre akviferen kan därför vara något mindre.  

De kommunala uttagen i området är mindre än vad vattendomen medger. Efter överenskommelsen 
med Orkla Foods AB har det maximala tillåtna kommunala uttaget också begränsats. Majoriteten av 
fastigheterna inom tillrinningsområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt VA men ett 
antal fastigheter har troligtvis egen vattenförsörjning. Enskilda brunnar i området kan även användas 
för till exempel trädgårdsbevattning. En uppskattning av övriga grundvattenuttag i området blir 
därför oviss. En generell genomgång av den tillgängliga informationen i SGUs brunnsarkiv35 visar att 
det inom området finns registrerade borrade brunnar, främst används dessa för 
energiutvinningsändamål (inget nettouttag), men ett fåtal är registrerade som enskilda vattentäkter. 
Eftersom grävda brunnar inte registreras i SGUs brunnsarkiv kan det även finnas grävda brunnar i 
området. Här görs en uppskattning att det sker 100 hushållsuttag inom området för vattenbalansen. 
Orkla har en dom i området och är kopplade till de kommunala uttagen via överenskommelse. 
Utöver Orklas dom finns inga andra tillståndsgivna uttag i området. 

Tabell 2. Vattenbalansen för påverkansområdet för de kommunala uttagen i Tollarp. Vattenbalansen är uträknad för tre 
alternativ gällande kommunala uttag i grundvattenförekomsten och förutsätter att inga andra variabler såsom 
grundvattenbildning eller enskilda uttag ändras. 

Västra Vram 
grundvattenförekomst36 

Aktuellt 
kommunalt uttag  

Kommunalt uttag 
enligt vattendom 

Kommunalt uttag enligt 
överenskommelse med 
Orkla Foods AB 

Nyttjandegrad %, med 
kommunalt uttag som enda 
variabel. 

53 146 72 

 

Vattenbalansen uträknad med ovan nämnda förutsättningar gällande grundvattenförekomsten 
Västra Vram visar att akviferens teoretiska kapacitet är stor i förhållande till de uttag av grundvatten 
som sker i praktiken. Med Kristianstads kommuns tillståndsgivna uttag enligt dom AD 41/1968 skulle 
dock mer än hela den tillgängliga grundvattenmängden förbrukas.   

3.4.4 Naturliga barriärer och sårbarhetsbedömning 
Sårbarheten bedöms utifrån markens och vattnets känslighet för att påverkas av föroreningar. 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 (ett så kallat 
utströmningsområde). Vattentäkten i Tollarp ligger inom ett område där jordarterna bedöms ha 
mycket hög genomsläpplighet, se Figur 9. Området runt den kommunala vattentäkten i Tollarp är, 
med dagens tillståndsgivna uttag på Kristianstadsslätten, ett inströmningsområde där 
grundvattenbildning sker och vattenströmningen är nedåtriktad, men som tidigare nämnts kan de 
naturliga lokala förhållandena vara artesiska.  

Ett mycket tätt moränlager har påträffats i ett flertal borrningar i området. Det är inte klarlagt om det 
rör sig om den brunröda så kallade Tollarpsmoränen i alla borrningar med morän. Förekomsten av 

 
33 Kommunernas konsultbyrå 1966 
34 Dom 2016-06-20, målnummer M9326-15 
35 SGUs brunnsarkiv 2020-08-25 
36 VISS 2020  
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morän kan ha betydelse för att minska föroreningsrisken med avseende på det djupare grundvattnet. 
Det är inte heller klarlagt om det finns morän även under området vid Klockarebacken. Den 
omättade zonen i Klockarebacken bedöms vara stor (baserat på lagerföljd i observationsrör beskrivna 
i Kapitel 3.4.1.). En stor omättad zon utgör också en form av naturligt skydd då den vertikala 
grundvattentransporten blir längre vilket ökar möjligheten till nedbrytning och/eller fastläggning av 
föroreningar. Ett åskrön med sand och grus i dagen bedöms dock ha extremt hög sårbarhet på grund 
av snabb vertikal grundvattentransport. Det finkorniga material som finns relativt ytligt på 
Klockarebacken utgör ett skyddande lager som till viss del kan bromsa grundvattenströmningen. 
Även med detta bromsande lager i kombination med en stor omättad zon bedöms Klockarebacken 
och dess slänter ha hög sårbarhet. De områden där moränlager identifierats bedöms ha måttlig 
sårbarhet.  

 

Figur 9. Karta över jordarternas genomsläpplighet, från SGUs visningstjänst. Bedömningen baseras endast på jordarternas 
kornstorlek.  

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.  
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4.1 Översiktsplan och detaljplaner 
Målsättningar för vattenfrågor antogs i Kristianstads kommuns Översiktsplan 201337: 

 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.  

Det föreslagna vattenskyddsområdet ligger i anslutning till Tollarps samhälle. I Figur 10 framgår vilka 
områden i närheten av det föreslagna vattenskyddsområdet som är planlagda. Norr om Vramsån 
visar detaljplanen (från 40- och 60-talet) att marken mestadels ska användas för bostads- och 
handelsändamål. Den fastighet som ligger precis söder om den föreslagna primära skyddszonen är 
planlagd som område för industriändamål.  

 

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

4.2 Naturreservat och skyddade områden 
Precis norr om vattentäkten rinner Vramsån som har ett erkänt naturvärde med flertalet ovanliga 
djurarter38. Vramsån är bland annat Sveriges musselrikaste vattendrag och här finns känsliga arter 
som flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla. Även jättemöja, forsärla och kungsfiskare finns i och 

 
37 Kristianstads kommun (2013) Översiktsplan  
38 Vattenriket 2020  
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längs med ån. Vramsån är ett Natura 2000-område och det finns en del naturreservat längs med ån, 
dock inte inom det föreslagna vattenskyddsområdet. Längs med Vramsån finns gällande strandskydd.  

Det skydd som föreligger Vramsån står inte i konflikt med ett vattenskyddsområde. Snarare bör ett 
stärkt skydd av grundvattnet bidra till en positiv effekt även för Vramsån.  

 

Figur 11. Skyddad natur i och omkring det föreslagna vattenskyddsområdet. 

4.3 Motstående intressen inom vattenskyddsområdet 
I vattenskyddsområdet, eller i dess omedelbara närhet, finns i nuläget ingen för huvudmannen känd 
målkonflikt. Ett rent vatten är viktigt för samtliga verksamhetsutövare i området.  

Industriområdet kommer att beröras av skyddsföreskrifterna. Många av de risker som förekommer i 
området kan till stor del hanteras eller minimeras med hjälp av tillsyn och information.  

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 
vattenskyddsområdet. Detta görs för att kunna erhålla en översikt över alla potentiella förorenings- 
och 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.  

En riskinventering av området runt Tollarps vattentäkt genomfördes under 2020 med hjälp av 
uppgifter från en databas upprättad av Miljö- och hälsoskyddskontoret i Kristianstads kommun, 
kartstudier och platsbesök. Uppgifter från Miljö- och hälsoskyddskontoret databas är ett viktigt 
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hjälpmedel för att kunna identifiera potentiella risker i området. Under 2021 omarbetades 
riskanalysen enligt rådande vägledning från Havs- och vattenmyndigheten39. Det tidiga samrådet och 
en cisterninventering utförd under hösten 2021 har ytterligare kompletterat riskinventeringen. 

Riskinventeringen och riskanalysen delas upp i tre kategorier av potentiella risker; föroreningskällor 
och faror kopplade till mark- och vattenanvändning, riskkällor som påverkar vattentäktens kapacitet 
eller ökar sårbarheten samt övriga risker för vattentäkten i Tollarp enligt Havs- och 
Vattenmyndighetens vägledning40. Vissa risker kan förekomma under mer än en kategori men för 
tydlighetens skull diskuteras risken i sin helhet under en kategori med en hänvisning dit från övriga 
kategorier om behovet uppstår.  

Beskaffenheten av det vatten som är avsett att efter beredning används som dricksvatten tas upp i 
kapitel 2.3.  

5.2. Föroreningskällor och faror i tillrinningsområdet kopplade till mark- och 
vattenanvändning 
De verksamheter eller förhållanden som kan innebära eller leda till föroreningskällor i området kan 
grupperas i följande undergrupper: 

 Vägar och transporter 
 Gårdar med jord- eller skogsbruk 
 Bostads- samt fritidshus 
 Industrier och miljöfarlig verksamhet 
 Övriga föroreningskällor 

Figur 12 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, i och i närheten av det föreslagna vattenskyddsområdet, som klassats som miljöfarliga 
kan ses i Tabell 3, ytterligare information finns under respektive föroreningskälla. Endast miljöfarliga 
verksamheter och de föroreningskällor som bedöms utgöra en risk för grundvattnet tas med i 
tabellen och figuren nedan41.  

Tabell 3 Miljöfarliga verksamheter i och i närheten av det föreslagna vattenskyddsområdet för Tollarps vattentäkt. 

Kartbeteckning Fastighet  Verksamhetstyp  Kommentar 
1 Önos 14 Livsmedelstillverkning Ligger utanför det föreslagna 

vattenskyddsområdet. 
2 Staren 21 Bensinmack QSTAR. Ligger utanför det föreslagna 

vattenskyddsområdet. 
3 Västra Vram 

1:1 
Skjutbana Ligger söder om det föreslagna 

vattenskyddsområdet.  
4 Tollarp 

199:2 
Bilverkstad, 
livsmedelstillverkning 

Fastigheten hyrs även ut till andra 
verksamheter. Ligger utanför det 
föreslagna vattenskyddsområdet. 

5 Tollarp 9:61 Kommunalt reningsverk Ligger strax öster om det föreslagna 
vattenskyddsområdet.  

 
39 HaV 2020, 2021 
40 HaV 2021: Vägledning om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden. Rapportnr 2021:4. 
41 Exempelvis har tandläkare exkluderats.  
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Figur 12. Potentiella riskkällor i vattentäktens närområde.  

5.2.1 Vägar och transporter 
De föroreningskällor 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  
 Luftutsläpp  
 Parkering och uppställningsplatser för bilar 

Olyckor [1] 

Risken med olyckor vid en väg är främst relaterad till läckage av oljor, drivmedel och andra för 
grundvattnet skadliga ämnen som uppkommer vid olyckstillfället. Stora utsläpp av exempelvis 
drivmedel kan ske vid olyckor med tung trafik då stora bränsletankar ofta sitter utsatt till och lätt kan 
gå i sönder vid en olycka. Transporter med farligt gods kan vid olyckor ge upphov till stora utsläpp av 
för grundvattnet skadliga ämnen. Släckning av eventuella bränder i samband med trafikolyckor kan 
ge upphov till förorening av grundvattnet på grund av släckvatten som innehåller för grundvattnet 
skadliga ämnen från förbränningen samt om skum används i släckningsarbetet. Risker vid bränder 
diskuteras under punkt [25] nedan.  

Genom primär zon löper den gamla E22:an. Den nya sträckningen av E22:an går cirka 2 km norr om 
Tollarp. Trafikmängden genom Tollarp bedöms att minska avsevärt på grund av den nya sträckningen 
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av E22. Antalet fordon per dygn på gamla E22:an var 11 370 stycken år 2011 och i förhållande till den 
då stora trafikmängden har vägen låg standard. Risken för olycka på väg i närheten av vattentäkten 
bedöms ha minskat när den nya E22:an öppnades på grund av mindre trafikmängd och mindre tung 
trafik. Den gamla E22:an är i dagsläget en rekommenderad väg för farligt gods och även om detta 
skulle ändras kommer en del av trafiken med farligt gods ändå ske på den gamla E22:an eftersom 
verksamheter i Tollarp föranleder behovet av till exempel bensin- och dieselleveranser. 
Hastighetsbegränsningen på E22 genom föreslaget vattenskyddsområde och över Vramsån är 60 
km/h till största delen av sträckningen och det finns en hastighetskamera som bidrar till att hålla 
hastigheten nere. 1999 genomförde Vägverket (nuvarande Trafikverket) omfattande skyddsåtgärder i 
form av täta diken och räcken i syfte att skydda vattentäkten och Vramsån.  

Fler mindre vägar går genom det föreslagna vattenskyddsområdet42, bland annat Lundgrens väg som 
utgör gränsen till föreslagen primär zon. Hastighetsbegränsningen på denna väg är 30 km/h på grund 
av en närliggande skola. Öster om Vramsån finns ett antal mindre vägar, även dessa med en 
hastighetsbegränsning på 30 km/h. Södra gränsen för föreslagen primär zon utgörs av 
Marietorpsvägen där hastighetsbegränsningen är 60 km/h på den sträcka som löper över 
isälvsavlagringen. Ett antal vägar med hastighetsbegränsningen 70 km/h finns också inom det 
föreslagna vattenskyddsområdet. Risken för olyckor finns även på dessa vägar men 
trafikbelastningen bedöms vara mindre då flertalet är enskilda vägar43.  

Om en olycka med utsläpp av exempelvis oljor, drivmedel eller andra för grundvattnet skadliga 
ämnen sker, kan utsläppet transporteras med grundvattnet till den kommunala vattentäkten. På 
grund av osäkerheter om och hur tätande lerlager förekommer i isälvsavlagringen kan det finnas 
områden där transporten av förorening sker snabbt och andra områden där transporten går 
långsammare. Störst risk är det med de vägar som ligger närmst vattentäkten samt om olyckan sker 
uppströms i grundvattnets flödesriktning.  

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.  

Där gamla E22:an går förbi primär zon och Vramsån finns täta diken för att samla upp vägdagvattnet. 
Vattnet från vägen rinner ned i täta diken och sen vidare till sedimentationsbassäng och 
avskiljningsbassäng och sedan vidare ut i Vramsån via en brunn som kan stängas av vid t.ex. olycka44. 
Bassängerna ligger i den västra delen av det föreslagna vattenskyddsområdet. Tillsyn och skötsel av 
anläggningarna sker regelbundet.  

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.  

Den gamla E22:an genom Tollarp saltas med natriumklorid för att bekämpa halka. Vintern 2019/2020 
saltades E22 66 gånger med en sammanlagd mäng om 2.04 ton salt per kilometer. Den statliga vägen 
1624 saltades också, cirka 29 gånger med en total saltmängd om 0.45 ton/km. Den statliga vägen 

 
42 Trafikverket 2020 
43 Ibid.  
44 Mailkontakt med Paul Lyckander, projektledare Trafikverket (2020-10-29) 



  Publik utgåva 

27 
 

1082 saltas inte45. Halkbekämpning med salt genomförs även på de kommunala vägarna Lundgrens 
väg, Kungsvägen, Gästgivargatan, Marieholmsvägen och Kronogatan med normalt 15g salt/m2, i snitt 
8 gånger per år. På de kommunala vägarna används saltlake och både prognos om halka och kontroll 
på plats används vid halkbekämpning. Ett flertal mindre enskilda vägar finns också inom området. 
Det är möjligt att även dessa vägar saltas i halkbekämpningssyften, eller om det är grusvägar, att salt 
används som dammbindningsmedel.  

Uppmätta kloridhalter i råvattnet i den kommunala vattentäkten ligger mellan 14 och 22 mg/l under 
åren 2015-2019, ingen stigande eller minskande trend kan ses i tillgängliga analysdata. Dessa halter 
får anses naturligt låga till måttliga.  

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 det föreslagna vattenskyddsområdet. Tidigare fanns dock ett saltupplag för 
Vägverkets (nuvarande Trafikverket) underhåll öster om vattentäkten. Då detta upplag inte används 
idag och fastigheten är bekräftat förorenad av salt diskuteras fastigheten som ett förorenat område i 
avsnitt 5.2.5 nedan. 

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.  

Inom vattenskyddsområdet finns ett antal anläggningar med tillhörande parkeringsplatser. Dessa är 
till exempel Axonaskolan, Tollarps sporthall och Tollarps idrottsplats. På grund av anläggningars 
verksamhet bör parkering här ske tillfälligt, dock kan stora mängder bilar parkeras under korta 
perioder.  

5.2.2 Gårdar med jord- eller skogsbruk 
Jordbruk och skogsbruk kan utgöra ett hot mot vattentäkten i Tollarp. Enligt miljö- och 
hälsoskyddskontorets databas finns två jordbruk registrerade inom det föreslagna 
vattenskyddsområdet. Jord- och skogsbruk kan dock förekomma på fler fastigheter inom 
vattenskyddsområdet. De risker som kan finnas i anslutning till jordbruk och skogsbruk är: 

Bekämpningsmedel [5] 

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.  

Bekämpningsmedel har påvisats flertalet gånger i Tollarps vattentäkt. Det har lett till att nya 
beredningssteg införlivades i vattenverket som blev klart 2018. Det är rester av Totex, alltså atrazin-
desetyl, atrazin-deisopropyl och 2,6-diklorbenzamid (BAM) som påvisats i vattentäkten. Totex är ett 
totalbekämpningsmedel som förbjöds 1989 men som fortfarande hittas i bland annat grundvatten. 
Då detta bekämpningsmedel främst användes på till exempel grusgångar eller i samband med 
anläggning av vägar indikerar dessa bekämpningsmedelsrester inte direkt påverkan från jordbruk och 
skogsbruk. Källan till dessa bekämpningsmedelsrester är alltså okänd, eventuellt kommer 

 
45 Mailkontakt med Tommy Nordin, Trafikverket, 2020-10-23 
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föroreningen längre bort ifrån. Möjliga källor inkluderar till exempel kyrkogårdar, grusplaner och 
grusgångar i samband med odling på i dagsläget nedlagda verksamheter inom det föreslagna 
vattenskyddsområdet.  

Det finns jordbruksmark inom det föreslagna vattenskyddsområdet för Tollarps vattentäkt. Detta 
innebär att användning av bekämpningsmedel kan förekomma. Inom den föreslagna primära 
skyddszonen finns mark som är karterad som åkermark, se Figur 4. Denna mark ägs av Kristianstads 
kommun och arrenderas för tillfället inte ut46. Marken sköts därför av kommunen och på denna 
fastighet består skötseln troligtvis av gräsklippning. Kommunen kan i sina arrendeavtal reglera 
åtgärder och till exempel användning av bekämpningsmedel. Vid framtida eventuella arrendeavtal på 
denna fastighet kan detta då bli aktuellt. Den åkermark som befinner sig inom det idag befintliga 
vattenskyddsområdet för Tollarps vattentäkt är begränsad till en fastighet, förutom den åkermark 
som ägs och förvaltas av kommunen. På denna fastighet bedrivs jordbruk utan användning av 
bekämpningsmedel på den del av fastigheten som ingår i det befintliga vattenskyddsområdet47.  

Stora delar av det föreslagna vattenskyddsområdet är skogsmark där användningen av 
bekämpningsmedel troligtvis är mindre än på jordbruksmark. Svenska kyrkan äger och förvaltar en 
del av jordbruksmarken som prästlönetillgångar som tillhör Lunds stift. Lunds stift har antagit en 
miljöpolicy för egendomnämndens jord- och skogsförvaltning (fastställd 2015-11-27). Denna 
miljöpolicy anger att förvaltningen ska vara positivt inställd till ekologiskt jordbruk, och att skogsbruk 
ska bedrivas som ett certifierat skogsbruk. Uppgifter från Lunds stift styrker att skogsbruket är 
certifierat så att bekämpningsmedel inte används inom skogsbruket på fastigheten48. Skogsbruket på 
Kristianstads kommuns skogsmark förvaltas av skogsföretag som är miljöcertifierade.  

Växtnäringsämnen [6] 

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 vattentäkten i Tollarp består markanvändningen delvis av åkermark och skogsmark. 
Användningen av växtnäringsämnen kan därför förekomma inom det föreslagna 
vattenskyddsområdet. Kristianstads kommun och Svenska kyrkan är två stora markägare inom 
området. Användningen av växtnäringsämnen på dessa fastigheter är begränsad då skogsbruket är 
miljöcertifierat.  

Cisterner [7] 

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 för Tollarps vattentäkt är cisterner registrerade hos miljö- 
och hälsoskyddskontoret; två stycken inom den primära skyddszonen och 17 stycken inom den 

 
46 Kontakt med Kristianstads kommuns markförvaltare Joel Hallgren (2020-10-29) 
47 Mailkontakt Gabriella Lundmark, lantbruksinspektör Kristianstads kommun (2020-10-20) 
48 Mailkontakt Dag Åkesson, Svenska kyrkan (2020-10-09) 
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sekundära skyddszonen. Vid en cisterninventering via frågeformulär under oktober 2021 angavs dock 
att flera av dessa cisterner inte existerar. Av inkomna svar kunde 2 cisterner - varav ingen används i 
dagsläget - verifieras i primär zon, och 6 st i sekundär zon (se Tabell 4). Den största volymen som 
angivits för någon aktivt använd cistern uppgavs vara 10 000 liter (10 m3) 

Tabell 4. Verifierade cisterner inom det föreslagna vattenskyddsområdet för Tollarps vattentäkt. Notera att den information 
som finns registrerad om cisterner är begränsad då det inte finns något krav på registrering av äldre cisterner.  

Cistern/fastighet Status 

Tången 19 Används ej 

Västra Vram 1:3 Används 

Västra Vram 2:10 Används (2 st) 

Västra Vram 2:13 Används 

Västra Vram 2:17 Används ej, snart borta  

Västra Vram 21:22 Används ej 

Västra Vram 21:23 Används 

Västra Vram 3:33 Används (3 st) 

 

Upplag av timmer [8] 

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.  

Då det förekommer skogsmark i området, både inom den föreslagna primära och inom den 
sekundära skyddszonen kan det förekomma skogsbruk, vilket innebär att upplag av timmer kan 
förekomma i samband med avverkning.  

5.2.3 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.  

Begränsad befintlig bebyggelse förekommer inom den föreslagna primära skyddszonen för 
vattenskyddsområdet. Inom den föreslagna sekundära skyddszonen finns mer bebyggelse, även 
tätare villabebyggelse norr om Vramsån samt i de västra delarna av föreslaget vattenskyddsområde. 
Även utspridda enstaka bebyggda fastigheter finns inom föreslaget vattenskyddsområde.   

Hushållskemikalier och petroleumprodukter [9] 
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Hantering och lagring av kemikalier eller petroleumprodukter i privata hushåll kan vålla skada och 
utgöra en risk för grundvattnet.  

Bekämpningsmedel [10] 

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 [11] 

Utsläpp från orenat dagvatten från till exempel biltvätt på grusplan innebär en risk för förorening av 
vattentäkten då föroreningar kan nå grundvattnet. 

Inom Tollarps samhälle finns ett antal fordonstvättar. Minst en fordonstvätt finns inom föreslaget 
vattenskyddsområde, denna tillhör dock en verksamhet och är kopplad till en oljeavskiljare som leds 
till spillvattenledningen. Denna fordonstvätt ligger på samma isälvsavlagring som vattenuttaget sker 
ur. Inga uppmätta grundvattennivåer finns i den riktningen och troligtvis ligger denna fordonstvätt 
vid naturliga förhållanden nedströms vattentäkten. Vid nuvarande aktiva vattenuttag är 
strömningsförhållanden dock osäkra. 

Enskilda avlopp [12] 

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.  

Inom de föreslagna skyddszonerna finns det inga enskilda avlopp i bruk registrerade hos miljö- och 
hälsoskyddskontoret.  

Berg- och grundvattenvärmeanläggningar [13] 

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 exempelvis arbetsmaskiners drivmedel vid anläggning eller 
köldbärarvätska vid drift bedöms vara stora. Även utförandet av borrhålet samt hålet i sig utgör en 
risk, eftersom en transportväg skapas mellan markytan och grundvattenmagasinet, anläggningen 
påverkar och ökar därför även sårbarheten för vattentäkten. Detta motiverar inskränkningar i rätten 
att utföra sådana anläggningar i närheten av en kommunal vattentäkt.  

Det finns inga bergvärmeanläggningar registrerade hos miljö- och hälsoskyddskontoret inom det 
föreslagna vattenskyddsområdet. Detsamma gäller för grundvattenvärmeanläggningar. Det finns 
dock en anmäld grundvattenvärmeanläggning strax nordöst om det föreslagna 
vattenskyddsområdet. Enligt SGUs brunnsarkiv49 kan det finnas ett antal energianläggningar norr och 
nordöst om det föreslagna vattenskyddsområdet.  

Jordvärmeanläggningar [14] 

 
49 SGUs brunnsarkiv, 2020-10-12 
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Jordvärmeanläggningar kan utgöra ett hot mot den kommunala vattentäkten. Riskerna är framför allt 
kopplade till läckage av petroleum vid anläggningsskedet och läckage av köldbärarvätska vid drift. 
Även utförandet av anläggningen samt anläggningen i sig utgör en risk, eftersom de eventuellt 
tätande och skyddande lagren påverkas av anläggningen. Därför påverkar anläggningen och ökar 
även sårbarheten för vattentäkten. 

Inga jordvärmeanläggningar finns registrerade inom den föreslagna primära skyddszonen men en 
anläggning finns i den västra delen av den föreslagna sekundära skyddszonen. Ett antal 
jordvärmeanläggningar finns också registrerade strax utanför vattenskyddsområdet.  

Upplag av avfall [15] 

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. Gamla och nedlagda deponier kan utgöra en risk för en grundvattentäkt, 
detta diskuteras i avsnitt 5.2.5 nedan.  

Inom det föreslagna vattenskyddsområdet finns inga återvinningsstationer men i samhället, norr om 
vattentäkten finns minst en återvinningsstation. Under ett platsbesök50 observerades stora mängder 
sopor utanför kärlen på återvinningsstationen. I Tollarp finns även en återvinningscentral, drygt en 
kilometer nordöst om vattentäkten. Privatpersoner kan skapa egna avfallsupplag på egna fastigheter.  

5.2.4 Industrier och miljöfarlig verksamhet 
Skjutbana [16]  

En skjutbana kan innebära risker med föroreningar på grund av ammunition som använts inom 
verksamheten, främst gäller risken bly från ammunition. Marken runt en skjutbana kan vara 
förorenad av rester från ammunitionen, särskilt i samband med eventuellt kulfång.  

Det finns en skjutbana i Tollarp som ligger sydväst om det föreslagna vattenskyddsområdet. Denna 
skjutbana är en liten verksamhet så tillsyn sker sällan. En verksamhet som skjuter mindre än 5000 
skott per år är inte anmälningspliktig och hit räknas Tollarps skytteförenings skjutbana. Inga 
markundersökningar har gjorts vid skjutbanan men inga tecken på ytliga markföroreningar 
observerades vid det senaste tillsynsbesöket 2014. Skjutbanan ligger utanför den isälvsavlagring som 
de kommunala dricksvattenuttagen sker ur.  

Övriga industrier och miljöfarliga verksamheter [17] 

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 den föreslagna sekundära skyddszonen finns industriområden och miljöfarliga verksamheter 
kan förekomma. Det finns bland annat ett företag som tillverkar betong, bland annat standardpålar, 
motvikter, underlägg, pålplattor med mera. Inom verksamheten finns även en cistern och en 
sedimenteringsdamm där trummorna på betongbilar sköljs ur. Ytterligare en industriverksamhet 
finns inom det föreslagna vattenskyddsområdet. Denna verksamhet består av lager, tankplats och 
verkstad. Därför förekommer uppställning av fordon, cisterner, spolplatta och fordonstvätt. Det finns 

 
50 Platsbesök i Tollarp 2020-11-03.  
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oljeavskiljare kopplad till stenkista men med liten hantering (50 m3/år), tak och automatisk 
avstängning vid spill är sannolikheten för förorening låg från denna verksamhet. Vid tillsynsbesök har 
verksamheten sett bra ut och miljöhänsyn finns med som en naturlig del i verksamheten enligt 
tillsynsrapporten.  

Bensinmackar och bilverkstäder hanterar stora mängder petroleumprodukter vilka kan förorena 
grundvattnet vid läckage och spill. Det räcker till exempel med små mängder olja för att förorena 
stora mängder grundvatten. Även andra för grundvattnet skadliga ämnen kan hanteras i denna typ 
av verksamhet. Bensinmackar innebär också transport av drivmedel till verksamheten. Vid 
bilverkstäder kan uppställning av fordon förekomma. Även fordonstvätt kan förekomma i samband 
med bensinmackar och verkstäder. Fordonstvätt diskuteras i stycket ovan, om risker i samband med 
vägar och transporter. 

Inom det föreslagna vattenskyddsområdet i Tollarp finns inga bensinmackar eller bilverkstäder. Längs 
med gamla E22 genom Tollarp ligger dock tre stycken bensinmackar öster om vattentäkten. Tillsyn av 
dessa verksamheter sker regelbundet. Verkstadsverksamhet finns på eller i nära anslutning till två av 
tre bensinmackar, en av verkstadsverksamheterna hanterar gräsklippare. På en av verkstäderna finns 
även en biltvätt och bilförsäljning. Cirka 400 meter väster om det föreslagna vattenskyddsområdet 
finns även en sanerad bensinstation.  

Beroende på vilken typ av livsmedelsindustri som är aktuell kan riskerna för förorening av 
grundvattnet variera. Exempelvis kan vissa livsmedelsindustrier producera stora mängder näringsrikt 
avloppsvatten, men med kommunal avloppshantering är risken minimal för förorening av 
grundvattnet. Vid viss livsmedelstillverkning krävs kemikalier vilket kan innebära en risk för 
förorening vid läckage eller spill. Med korrekt kemikaliehantering och uppsamlingsskydd minskar 
dock risken markant.  

I Tollarps samhälle finns två livsmedelsproducenter. Dessa är båda kopplade till den kommunala 
avloppshanteringen. Inom det föreslagna vattenskyddsområdet finns inga livsmedelsindustrier 
registrerade. 

5.2.5 Övriga riskkällor 
Transformatorstationer [18] 

Transformatorstationer kan innehålla till exempel olja vilket kan leda till en risk för läckage av olja 
som kan förorena yt- och grundvatten.  

Inom den primära skyddszonen finns inga registrerade men inom den sekundära skyddszonen finns 
fyra stycken transformatorstationer51. Alla transformatorstationerna innehåller isolerolja vilket är en 
petroleumprodukt. Enligt nätägaren E.On sker dock ingen hantering av oljan utan den är att betrakta 
som en del av transformatorn. Mängden olja kan variera: Inom vattenskyddsområdet rör det sig om 
mellan 150 och 600 kilo olja. Enligt information från E.On är samtliga transformatorstationer för den 
lokala elförsörjningen (nätstationer) försedda med sekundärt skydd och placerade i 
transformatorbyggnader.  

Det finns en brandrisk i transformatorstationer. Stationerna inom det föreslagna 
vattenskyddsområdet har ett skyddsavstånd på 5 meter från transformatorn till brännbar 
byggnadsdel eller brännbart upplag.   

 
51 Yttrande för tidigt samråd från Joakim Hellgren, Eon (2021-10-29 samt 2021-11-01) 
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Vid större elavbrott finns en möjlighet att E.ON behöver placera reservelverk (dieselelverk) vid 
nätstationen till dess avbrottet är åtgärdat. Detta skulle medföra en risk för läckage vid användning 
eller hantering av diesel i reservelverket. Reservelverk är dock mycket ovanligt och alternativa 
förfaranden är mer troligt.   

Kyrka och kyrkogård [19] 

Riskerna för grundvattnet relaterade till kyrkor och kyrkogårdar är främst förknippade med skötseln 
av kyrkogårdarna; användning av bekämpningsmedel för att hålla till exempel grusgångar fria från 
ogräs. Koppar- och blytak kan även bidra till förorening av dagvatten.  

Västra Vrams kyrka och kyrkogård hamnar i utkanten av den föreslagna sekundära skyddszonen för 
Tollarps vattentäkt. Delar av kyrkogården ligger inom samma isälvsavlagring som Tollarps vattentäkt. 
Enligt uppgifter från Västra Vrams pastorat används eller förvaras inte bekämpningsmedel på 
kyrkogården i Västra Vram52. Ingen kännedom om tidigare eventuell användning av 
bekämpningsmedel finns. Mycket små mängder växtnäringsämnen används och hälften används i 
krukodlingar. Kyrkan är ansluten till den kommunala dagvattenhanteringen. Kyrkogården avvattnas 
och är påkopplad på det kommunala spillvattennätet. Det är troligtvis ett koppartak på kyrkan.  

Idrottsanläggningar [20] 

Riskerna för grundvattnet relaterade till idrottsplatser är främst förknippade med skötseln av 
anläggningarna; användning av bekämpningsmedel för att hålla till exempel grusgångar eller 
grusplaner fria från ogräs, samt användning av gödsel på gräsytor.  

Inom det föreslagna vattenskyddsområdet för Tollarps vattentäkt finns Tollarps idrottsplats. Denna 
består av tre gräsplaner och en större grusplan där parkering förekommer. Bekämpningsmedel 
används inte vid skötseln av idrottsplatsen i Tollarp på grund av närheten till Vramsån. 
Långtidsverkande konstgödsel används på idrottsplatsen.  

Djurhållning [21] 

Vid djurhållning kan läckage av näringsämnen ske till grundvattnet om gödsel förvaras på otät mark. 
Det är inte heller ovanligt att hästägare vill begrava sina döda hästar på tomten, så kallad 
trotjänarbegravning.  

Inom det föreslagna vattenskyddsområdet finns en hästverksamhet med cirka 50 hästar. Denna 
verksamhet har en tät lagring för gödsel på gårdscentrat som befinner sig inom det befintliga 
vattenskyddsområdet.  

Läckage från avloppsledningsnät [22] 

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. Normalt fungerande pumpstationer ska ej utgöra någon risk för den kommunala 
vattentäkten men bräddning och läckage kan ske vid haveri. 

I Tollarp finns ett kommunalt reningsverk och avloppsledningsnätet är utbyggt inom det föreslagna 
vattenskyddsområdet. Stora delar av avloppsledningsnätet byggdes 1960 och 1967 inom det 

 
52 Telefonsamtal med Dan Olsson, kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare, 2020-10-20, samt mail-kontakt med 
Catrin Sundelius, kyrkoherde, 2020-10-20.  
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föreslagna vattenskyddsområdet men mindre segment med nyare avloppsledningar finns också, 
samt en del relinade ledningar. Norr om Vramsån finns en driftsatt pumpstation.  

Dagvattenhantering [23] 

Vid stora mängder nederbörd kan dagvattensystemet överbelastas vilket kan leda till översvämningar 
vilka i sin tur kan påverka en grundvattentäkt. Dagvatten kan innehålla många olika föroreningar 
beroende på varifrån dagvattnet kommer. Vägdagvatten diskuteras i tidigare avsnitt om 
föroreningskällor kopplade till vägar och transporter.  

Begränsad kommunal dagvattenhantering finns inom det föreslagna vattenskyddsområdet, från 
samtliga dagvattenledningar inom det föreslagna vattenskyddsområdet släpps vattnet mot ytvatten, 
antingen Vramsån eller Klintabäcken. Dessa ledningar är delvis gamla, en del från 1960, men även 
nyare dagvattenledningar finns. Ingen infiltration av dagvatten från den kommunala 
dagvattenhanteringen förekommer.   

Förorenad mark [24] 

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 5.4.2 
Klimatförändringar.  

En fastighet öster om vattentäkten är bekräftat förorenad med salt efter att en vägstation med 
saltlager funnits på fastigheten53. Mark och, på grund av saltets löslighet i vatten, även grundvatten 
inom fastigheten har förhöjda salthalter och har därför övervakats med provtagning. Fastigheten har 
delvis sanerats men salthalterna har fortsatt varit höga inom fastigheten. Geofysiska undersökningar 
visar dock att salthalterna snabbt avtar utanför fastigheten och risken för förorening av den 
kommunala vattentäkten bedöms därför som låg. Ytterligare undersökningar och utredningar 
bedöms inte motiverade då riskerna med saltföroreningen bedöms som små.  

Två gamla deponier har identifierats i det föreslagna vattenskyddsområdet. En ligger strax väster om 
Sönnarslövsvägen och tillhörde kyrkan. Den är klassad som en förorening i klass 4 enligt MIFO vilket 
innebär att deponin bedöms utgöra en liten risk. Miljö- och hälsoskyddskontoret har även identifierat 
en gammal täkt söder om Mariedalsvägen bland annat med hjälp av gamla kartor. Denna täkt har 
troligtvis använts som deponi efter avslutad verksamhet och fyllts igen. Även denna deponi har fått 
klassningen 4, alltså att den utgör en liten risk.   

Inom det föreslagna vattenskyddsområdet har också ytterligare två områden identifierats som 
eventuellt förorenade men ingen utredning är gjord; de saknar status enligt MIFO. Detta innebär att 
det möjligtvis förekommer förorenad mark men troligtvis kommer ingen undersökning av mark eller 
grundvatten att göras om inte området blir aktuellt för exploatering. En av de eventuellt förorenade 
fastigheterna är också idag registrerad som en miljöfarlig verksamhet.  

Bränder [25] 

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. Dessa ämnen kan orsaka stor skada och PFAS har vid flera tillfällen tvingat kommunala 

 
53 SWECO 2014  
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vattentäkter att stängas. Kristianstads kommuns vattentäkt vid vattenverket i Åhus stängdes 2015 
efter förorening av PFAS.  

5.3 Riskkällor som påverkar vattentäktens kapacitet eller ökar sårbarheten 
De verksamheter eller förhållanden som kan innebära eller leda till påverkan på vattentäktens 
kapacitet eller ökad sårbarhet för vattentäkten kan grupperas i följande undergrupper: 

 Vattenverksamheten  
 Bostads- samt fritidshus 
 Anläggningsarbeten  
 Industrier och miljöfarlig verksamhet 
 Övriga åtgärder som kan påverka sårbarheten för vattentäkten 

5.3.1 Vattenverksamheten [26] 
En risk för inducerad infiltration av ytvatten finns på grund av närheten till Vramsån. Analysresultat 
och nivåmätningar tyder dock på att grundvattnet snarare dräneras ut i Vramsån, se Kapitel 3.  

Närheten till Vramsån innebär också en risk vid höga flöden och översvämningar som kan ge upphov 
till förorening av uttagsbrunnarna. Detta har hittills aldrig varit aktuellt och antas ha mycket låg 
sannolikhet. Ett nytt vattenverk togs i drift 2018 med större marginal för översvämningar. 
Vattenverket har ett fastställt egenkontrollprogram och regelbunden tillsyn av tillsynsmyndigheten 
sker.  

Uttaget för kommunal vattenförsörjning bidrar inte till att vattenbrist uppstår då tillgången på vatten 
är god i området, de nutida uttagen ligger inom nybildningspotentialen. Vattentäkten har varit i drift 
sedan 50-talet och ingen negativ påverkan på vattenkvaliteten har kunnat påvisas i tillgängliga 
mätdata från råvattenprovtagning. Vid arbeten i närheten av vattentäkten vidtas alltid 
försiktighetsåtgärder och personalen är medveten om områdets känslighet. Fastigheten där 
vattenverket idag ligger har troligtvis arrenderats ut som åkermark tidigare vilket innebär att 
användning av bekämpningsmedel kan ha förekommit i vattentäktens omedelbara närhet.  

5.3.2 Bostads- samt fritidshus 
Berg- och grundvattenvärmeanläggningar [13] 

Riskerna med dessa anläggningar diskuteras under 5.2.3 ovan.  

Jordvärmeanläggningar [14] 

Dessa anläggningar diskuteras under 5.2.3 ovan.  

Enskilda vattentäkter [27] 

Enskilda vattentäkters uttag 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. Enligt SGUs brunnsarkiv54 finns dock en enskild vattentäkt 
inom den föreslagna sekundära skyddszonen, i anslutning till Västra Vrams kyrka. Brunnen är, enligt 

 
54 SGUs brunnsarkiv, 2020-10-12 
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brunnsarkivet, avsedd för bevattning. Då det inte finns någon anmälningsplikt för grävda brunnar 
finns det ingen uppskattning om hur många brunnar och spetsar som går ner i de ytligare jordlagren.  

5.3.3 Anläggningsarbeten 
Anläggningsarbeten [28] 

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.  

Om det utförs stora eller många ingrepp i ett grundvattenmagasin, kan det också medföra att 
magasinets egenskaper ändras eller magasinets volym minskar. Detta är en särskilt allvarlig 
konsekvens, då det medför mindre tillgängligt vatten för dricksvattenproduktion oavsett 
reningsteknik i framtiden och då skadan inte går att återställa.  

Stora delar av området är obebyggda och är idag åkermark eller skogsmark. Förutom det 
industriområde som ligger söder om vattentäkten är området norr om Vramsån detaljplanerat inom 
det föreslagna vattenskyddsområdet.  

5.3.4 Industrier och miljöfarliga verksamheter 
Industriella grundvattenuttag [29] 

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 det föreslagna vattenskyddsområdet finns inga ytterligare anläggningar för grundvattenuttag. I 
Tollarp finns dock en livsmedelsindustri nordöst om vattentäkten. Grundvattenuttagen för denna 
anläggning sker ur jordlagren.  

Täkter [30] 

Vid täktverksamhet kan de översta skyddande jordlagren avlägsnas vilket innebär att föroreningar 
snabbare kan nå grundvattnet. Arbetsmaskiner används ofta inom täktverksamhet och olyckor och 
spill från dessa inom täktområdet kan innebära en risk för grundvattnet. Äldre täkter kan också ha 
blivit igenfyllda som deponier, detta diskuteras under Förorenad mark [24].  

Upprepad och/eller långvarig täktverksamhet i ett grundvattenmagasin, även små hushållstäkter, 
leder över tid också till en gradvis minskning av magasinets volym. Detta är en särskilt allvarlig 
konsekvens, då det medför mindre tillgängligt vatten för dricksvattenproduktion oavsett 
reningsteknik i framtiden och då skadan inte går att återställa.  

Inom det föreslagna vattenskyddsområdet finns inte några kända täkter idag. Enligt uppgifter från 
miljö- och hälsoskyddskontoret har det eventuellt funnits en äldre täkt inom den föreslagna 
sekundära skyddszonen. 

5.3.5 Övriga åtgärder som kan påverka sårbarheten för vattentäkten 
Diken, markavvattning [31] 
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Diken (ej av typen som hanterar vägdagvatten, dylika diskuteras under punkt [2]) och andra åtgärder 
för att avvattna ett område kan påverka det ytliga grundvattnets strömning och därmed påverka 
föroreningars spridningsvägar till grundvattnet och vidare till en vattentäkt. Nya spridningsvägar kan 
skapas vid anläggandet.  

Inom det föreslagna vattenskyddsområdet förekommer ingen markavvattning i form av 
dikningsföretag.  

5.4 Övriga risker för vattentäkten i Tollarp 
Det finns ett antal risker som kan påverka vattentäkten i Tollarp men som inte direkt är kopplade till 
vare sig markanvändning eller åtgärder som påverkar kapaciteten eller ökad sårbarhet. Dessa risker 
diskuteras i detta kapitel:  

 Sabotage, kris och krig 
 Klimatförändringar 

5.4.1 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.  

5.4.2 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 stiga55. 
Sverige går ett mildare och blötare klimat till mötes med ökad medeltemperatur, ökad nederbörd 
vintertid och en förlängd vegetationsperiod56. 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. 
En kombination av först torka och sedan skyfall/översvämningar kan bidra till att 
föroreningsspridningen förvärras.  

För vattentäkten i Tollarp kan närheten till Vramsån ha betydande påverkan med hänsyn till 
klimatförändringarna. Med mer extrema väderhändelser och ett mildare och blötare klimat kan 
vattenflödena förväntas öka i framtiden. Risken för översvämning och medföljande förorening av 
vattentäkten ökar därmed också. Ökad tillrinning i Vramsån kan även bidra till ökad erosion eller till 
och med ökad risk för skred och ras vilket kan frilägga föroreningar. Höga flöden i Vramsån 

 
55 IPCC 2022 
56 SMHI 2020 
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förekommer även idag men hittills har uttagsbrunnarna aldrig översvämmats. Kommunens VA-
avdelning har genomfört ett antal åtgärder för att skydda uttagsbrunnarna mot eventuella 
översvämningar och föroreningar i samband med översvämningar, bland annat nya 
brunnsöverbyggnader.  

I riskanalysen finns en kolumn som diskuterar möjliga effekter på spridningsvägar i samband med 
klimatförändringar för alla inventerade risker. Som stöd i dessa bedömningar har Svenskt Vattens 
publikation Dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat57, delbetänkandet av 
Dricksvattenutredningen58 samt en rapport av Länsstyrelsen Norrbotten om klimatförändringar och 
dess påverkan på miljöfarlig verksamhet och förorenade områden i Norrbottens län59 använts.  

6. Riskanalys  
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 samt i vissa fall att råvattenkvantiteten sjunker.  

Bakgrunden till en riskbedömning beträffande råvattenkvalitet 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 
förorening kan en punktkälla i sig innebära en stor fara för grundvattnet medan en diffus källa kan 
utgöra en stor risk i och med det faktum att 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. Riskanalysen inkluderar dock en översiktlig 
analys om huruvida klimatförändringarna som förväntas i framtiden kan påverka spridningsvägarna 
och därmed öka eller minska risken i framtiden. 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.  

Hela vattenskyddsområdet består av isälvsavlagringar, alltså av genomsläppliga jordarter och 
sannolikheten för att ett utsläpp når grundvattnet är därför generellt hög om utsläpp sker. Därför 
bedöms att om ett utsläpp eller en förorening sker inom det föreslagna vattenskyddsområdet så 
kommer föroreningen att nå grundvattnet och därmed transporteras med grundvattnet mot 
vattentäkten i de fall utsläppspunkten/föroreningsplatsen ligger uppströms vattentäkten. Risken som 

 
57 Svenskt Vatten, Dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat, M135, oktober 2007 
58 Statens offentliga utredningar, Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning, SOU 2015:51, 2015 
59 Länsstyrelsen Norrbotten, Klimatförändringar och dess påverkan på miljöfarlig verksamhet och förorenade 
områden i Norrbottens län, rapport 13/2018, 2018 
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bedöms i riskanalysen är därför hur stor risken är att ett utsläpp eller förorening inom 
vattenskyddsområdet sker, vilket delvis beror på förekomsten av potentiella förorenings- och 
riskkällor. Denna riskbedömning baseras på de kunskaper och den information som har samlats in 
om kända potentiella förorenings- och riskkällor, se Kapitel 5 – Riskinventering.  

Avståndet till vattentäkten från en potentiell förorenings- och riskkälla kan också påverka 
bedömningen då rening på vägen, fasthållning och utspädning kan spela roll och därmed minska 
risken att råvattnet som pumpas ut är förorenat om utsläppet sker längre ifrån uttagsbrunnarna. 
Denna bedömning är dock endast möjlig för de befintliga förorenings- och riskkällorna, eventuella 
framtida förorenings- och riskkällor måste bedömas mer generellt. Kunskaper om specifika befintliga 
objekt inom det föreslagna vattenskyddsområdet kan även bidra till en mer specifik bedömning, 
detta gäller exempelvis anläggningsår, skick med mera.  

Vid risk för minskad råvattenkvantitet används av uppenbara skäl inte alla ovanstående punkter i 
bedömningen, då det inte rör sig om spridning av specifika ämnen. I dessa fall granskas i stället 
sannolikheten för att försämrande ingrepp kommer ske; samt den sammanlagda konsekvensen 
dylika ingrepp kan få på möjligheten för vattentäkten att bibehållas (med tillräcklig kapacitet för 
kommunens behov) över kommande decennier.  

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”60. Som ytterligare stöd i riskanalysen har även 
Livsmedelsverkets ”Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning”61 använts. I denna 
publikation är det främst tabeller för bedömning av nivåer för sannolikhet och konsekvens som har 
använts.  

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 flertalet klasser med aktuella risker bör belysas och tas hänsyn till vid 
utformade av skyddsområdets utbredning samt dess föreskrifter. Riskkategori 3 bedöms utgöra den 
grupp som innebär störst risk. Inga risker för Tollarps vattentäkt hamnar inom riskkategori 3.  

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

 
60 Svenskt Vatten Utveckling 2015  
61 Livsmedelsverket, Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning, 2007 
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Riskkategori 2: 

 Risker relaterade till trafik, fordon och vägar 
 Bekämpningsmedel 
 Växtnäring  
 Cisterner  
 Timmerupplag  
 Hushållskemikalier  
 Enskilda avlopp 
 Berg-, grundvatten- och jordvärmeanläggningar 
 Enskilda vattentäkter 
 Avfall  
 Anläggningsarbeten 
 Industriella grundvattenuttag 
 Skjutbana 
 Övriga miljöfarliga verksamheter 
 Transformatorstationer  
 Djurhållning  
 Läckage från avloppsledningsnät 
 Förorenad mark 
 Bränder                                                                                                                                                                                             

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.  
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Figur 13. Riskmatris där siffrorna hänvisar till riskerna som presenteras i kapitel 5 samt i bilaga 3 – Riskanalys. Röd = risknivå 
3, gul = risknivå 2, grön = risknivå 1. * Återkomsttid är en bedömning av hur ofta en händelse kan komma att inträffa, 
beroende på antalet riskkällor inom området. ** Kvoten föroreningshalt/riktvärde är en bedömning av hur stor påverkan ett 
utsläpp kan komma att få på råvattenkvaliteten jämfört med branschriktlinjerna för råvatten. 

6.3 Skyddsbehov för Tollarps vattentäkt  
Sammantaget bedöms den nuvarande risknivån för Tollarps vattentäkt vara måttlig. Det förekommer 
inga riskobjekt som särskilt behöver beaktas vid utformningen av vattenskyddsområdet. 
Vattenskyddsområdet ska dock inte enbart utformas efter befintliga risker utan också vara 
framåtsträvande och avstyra framtida risker. Framtida risker för det förslagna vattenskyddsområdet 
för Tollarp kan till exempel vara etablering av miljöfarliga verksamheter som hanterar för 
grundvattnet farliga kemikalier. 

Skyddsbehovet för Tollarps vattentäkt ligger till stor del i svårigheterna och kostnaderna med att 
ersätta den. Det saknas realistiska alternativ för att ersätta vattentäkten då det är 
isälvsavlagringen som är det mest idealiska källområdet för råvattnet till vattentäkten. Det 
strategiska värdet för Kristianstads kommun att kunna bibehålla kvaliteten och kvantiteten på 
råvattnet är obestridligt. Dessa faktorer ligger till grund för bedömningen att skyddsbehovet för 
vattentäkten, i form av administrativa och fysiska åtgärder, bedöms vara 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: 
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 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. Befintliga skyltar längs med E22 ska 
bytas ut och ersättas med nya skyltar enligt det reviderade vattenskyddsområdet.  

 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 
Utifrån de hydrogeologiska förhållandena, utförda vattenbalansberäkningar och riskanalyser föreslås 
ett vattenskyddsområde enligt Figur 14 och Bilaga 1.  
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Figur 14. Förslag på vattenskyddsområde för Tollarps vattentäkt.  

7.1 Krav och allmänna riktlinjer 
Vattenskyddsområden 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 Tollarps 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 Tollarps 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. Att inte inkludera hela 
tillrinningsområdet i vattenskyddsområdet är möjligt om de hydrogeologiska förutsättningarna 
medger det utan att skyddet för vattentäkten äventyras. Det är förenat med en viss risk att inte 
inkludera hela tillrinningsområdet men området kan begränsas när skyddsförhållandena redan är 
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goda, uppehållstiden för grundvatten är tillräcklig för att kunna oskadliggöra föroreningar eller när 
det annars inte är skäligt att införa restriktioner på så stora områden.  

7.2 Primär skyddszon 
Den isälvavlagring som de kommunala grundvattenuttagen sker ur sträcker sig till och med Vramsån 
norrut. Det moränlager som identifierats på ett flertal platser i Tollarp bedöms fungera som en 
naturlig barriär för den underliggande akviferen som den kommunala vattentäkten nyttjar. Detta 
minskar därför akviferens sårbarhet. Syftet med den primära skyddszonen är att skapa rådrum i 
händelse av akut förorening och att minimera riskerna för akut förorening genom olycka. Den 
primära skyddszonen bedöms framför allt behöva omfatta områden mellan Vramsån, Lundgrens väg, 
Marietorpsvägen och Tollarps IP. Detta dels på grund av den uppskattade grundvattengradienten i 
området och isälvsavlagringens utbredning. Men också på grund av att en stor del av det ytliga 
grundvattnet dräneras till Vramsån och mycket nederbörd inne i samhället avrinner som dagvatten 
på grund av hårdgjorda ytor inne i samhället, och når alltså inte isälvsavlagringen som de kommunala 
uttagen sker ur. Den norra sidan av Klockarebacken inkluderas i egenskap av inströmningsområde 
samt att delen har skarp lutning åt norr, mot vattentäkten.  

För att begränsa den primära skyddszonen använde man sig här av hur långt grundvattnet strömmar 
på 100 dagar. Denna begränsning används som avgränsning för att risken för en akut förorening ska 
minimeras då 100 dagar bör räcka till att upptäcka en akut förorening och vidta åtgärder för att 
hindra att föroreningen hinner nå uttagsbrunnarna. Avståndet har beräknats med hjälp av Darcys lag: 

𝑣 =  
𝐾 ∙ 𝑖

𝑛
 

v = hastighet (m/s) 
K = hydraulisk konduktivitet (m/s) 
i = grundvattnets gradient 
ne = effektiv porositet 
 

Äldre provpumpningar och de observationer på grundvattennivåer som beskrivs i avsnitt 3.4.1 har 
givit vissa av ovanstående parametrar, och för konduktivitet och effektiv porositet har man använt 
sig av standardvärden för denna typ av avlagring.  

Ytterligare ett beräkningssätt kan användas där ett förenklat antagande om att radiell strömning mot 
uttagsbrunnarna sker enligt följande samband: 

𝑄 ∙ 𝑡 = 𝜋 ∙ 𝑟 ∙ 𝑏 ∙ 𝑛  

Q = flödet (m3/dygn) 
t = tiden (dygn) 
r = radien (meter) 
b = filterlängd (meter) 
ne = effektiv porositet  
 

Här motsvaras flödet i ekvationen av medeluttaget från Tollarps vattentäkt.  

Vid avgränsningen av den primära skyddszonen används resultaten från beräkningarna ovan samt 
bedömningen åt vilket håll områden är mer eller mindre känsliga. Eftersom området söder och 
sydväst om vattentäkten troligen bidrar mycket till grundvattenflödet mot vattentäkten, på grund av 
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isälvsavlagringens egenskaper, bör detta område skyddas i den primära skyddszonen. De nordliga 
slätterna av Klockarebacken bör inkluderas i enlighet med sårbarhetsbedömningen i avsnitt 3.4.4. 
Vramsån begränsar den primära skyddszonen norrut.  

Den föreslagna primära skyddszonen framgår av Figur 14. Där det är möjligt har den föreslagna 
primära skyddszonen anpassats efter fastighetsgränser för att underlätta för fastighetsägare. Dock 
medger skyddsbehovet för grundvattentäkten inte alltid att detta görs.  

7.3 Sekundär skyddszon 
Den sekundära skyddszonen ska förstärka skyddet för de områden varifrån grundvattnet strömmar 
mot vattentäkten. Detta innebär att den sekundära skyddszonen bör skyddas mot markanvändning 
och verksamhet som kan leda till en risk för förorening av grundvattnet. Därför används en 
uppehållstid på ett år som avgränsning för den sekundära skyddszonens yttre gräns till vattentäkten.  

Motsvarande beräkningar som för primär zon, men med uppehållstiden 1 år, har genomförts och 
resulterade i ett stort avståndsintervall. För att avgränsa den sekundära skyddszonen ytterligare görs 
bedömningen att det främst är isälvavlagringen, med dess genomsläppliga jordarter och högre 
sårbarhet, som bör omfattas av den sekundära skyddszonen. Då uppskattningen av den hydrauliska 
konduktiviteten är baserad på egenskaperna vid vattentäkten, alltså i isälvsavlagringen, blir 
osäkerheterna större ju längre bort från vattentäkten vi kommer. Därför kan uträkning av 
tillrinningsområdets minsta storlek bidra till bedömningen av avgränsningen av den sekundära 
skyddszonen. Beräkningssättet utgår från att grundvattenbildningen ska motsvara eller överstiga 
uttaget ur vattentäkten, se sambandet nedan: 

𝐴 =
𝑄

𝑅
 

A = tillrinningsområdets minsta storlek 
Q = totalt uttag under ett år 
R = grundvattenbildning 
 
Områdets minsta storlek beräknas genom att ta hänsyn till grundvattenbildningen under ett år samt 
medeluttaget från vattentäkten under ett år.  

Vid den sekundära skyddszonens avgränsning har ovanstående beräkningar använts tillsammans med 
en bedömning åt vilket håll områden är mer eller mindre sårbara. Främst bör den sekundära 
skyddszonen framför allt omfatta områdena på den södra sidan om Vramsån på grund av 
isälvsavlagringens genomsläppliga jordarter och högre sårbarhet, se Figur 9. Österut följer den 
sekundära skyddszonen isälvsavlagringens utbredning med viss anpassning till fastighetsgränser. 
Området norr om Vramsån följer samma resonemang som tidigare beskrivits om att moränlagret 
utgör, åtminstone delvis, en skyddande barriär till den undre akviferen. Anläggningar och ingrepp i 
mark kan öka risken för förorening av djupare grundvatten, exempelvis om moränen grävs ur. Diffusa 
utsläpp som riskerar att pågå under en längre tid kan heller inte uteslutas varav den närmsta delen 
norr om Vramsån bedöms behöva utgöra en del av den sekundära skyddszonen. Eftersom Vramsån 
begränsar den sekundära skyddszonens utbredning norrut, förskjuts tillrinningsområdet och 
skyddszonen breder därför ut sig söderut. Sydväst och väster om isälvavlagringen består jordarterna 
av sand, mestadels mellansand-grovsand, se Figur 7, vilket motiverar en större utbredning än 
isälvsavlagringen i denna riktning.  
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Särskilda riskobjekt som identifierats i riskinventeringen kan ha betydelse för utbredningen av 
skyddszonerna. Norr om Vramsån, inom den föreslagna sekundära skyddszonen, har till exempel 
många fastigheter registrerade oljecisterner vilket bör följas upp genom tillsyn.  

I Figur 14 syns den föreslagna sekundära skyddszonens utbredning. Den primära skyddszonen 
omfattar cirka 14 hektar och den sekundära omfattar ytterligare cirka 92 hektar. Storleken på den 
sekundära skyddszonen stämmer inte helt överens med det teoretiskt framräknade minsta 
tillrinningsområdet, som beräknades till cirka 126 hektar. På grund av osäkerheterna i 
tillrinningsområdets utbredning finns det en risk att delar av tillrinningsområdet hamnar utanför 
vattenskyddsområdet. Enligt SGU:s grundvattenkarta över Skåne62 är dock området utanför 
isälvsavlagringen överlagrat av tätande lager, vilket stämmer med de observationer som beskrivits i 
kapitel 3. Därför görs bedömningen att de föreslagna primära och sekundära skyddszonerna utgör ett 
gott skydd för den kommunala vattentäkten i Tollarp då framförallt isälvsavlagringen skyddas.  

7.4 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 (7 kap 22 § Miljöbalken), och/eller beträffande rätten 
att färdas och vistas i området samt ordningen i övrigt i området (7 kap 30 § Miljöbalken). 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, 30 §§ miljöbalken).  

Omfattningen (restriktionsnivån) av de inskränkningar 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 Tollarps kommunala 
dricksvattentäkt så att grundvattnet inte riskerar att förorenas. Avsikten är att: 

 Informera allmänt om gällande lagkrav på aktsamhet och allmän tillsyn 
 Specificera krav på aktsamhet i form av skyddsföreskrifter inom just detta 

vattenskyddsområde 

 
62 Karta över grundvattnet i Skåne län samt beskrivning, serie Ah nr 15, 2005, SGU 
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 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 Tollarps 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 Tollarps vattentäkt föreslås skyddsföreskrifter enligt Bilaga 2 – 
Skyddsföreskrifter.  

9. Konsekvenser 
Syftet med denna konsekvensbeskrivning är att beskriva effekterna av föreslaget 
vattenskyddsområde och tillhörande föreskrifter 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 Tollarp.  

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  
Kristianstads kommun vill revidera och uppdatera det befintliga vattenskyddsområdet i Tollarp 
inrättat 1 april 1971. Skyddsområdet som inrättades 1971 tog inte hänsyn till grundvattnets 
strömning och skyddet genom de befintliga skyddsföreskrifterna är inte tillräckligt för en vattentäkt. 
Dock är större delen av den isälvsavlagring som de kommunala uttagen sker ur skyddad. De befintliga 
skyddsföreskrifterna hanterar inte heller dagens och framtidens potentiella risker. Att inte fatta 
beslut om att skydda grundvattnet genom att revidera vattenskyddsområdet 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 Tollarp om 
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vattenskyddsområdet inte revideras. 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. 

 I Tollarp är det inte realistiskt med en annan vattentäkt i närområdet ifall brunnarna i 
Tollarps vattentäkt blir förorenade. De skulle ju då ta sitt råvatten från samma förorenade 
grundvattenmagasin.  

 Kostnaderna blir höga ifall en ny vattentäkt skulle behöva anläggas en bit från de existerande 
brunnarna i Tollarp. Detta gäller dels själva anläggandet av den nya vattentäkten, dels 
ledningsdragningarna till vattenverket i Tollarp. Att lokalisera en ny vattentäkt i närområdet 
är också förenat med stora kostnader och svårigheter på Kristianstadsslätten då flertalet 
intressenter ska samsas om grundvattenresursen.  

 Livsmedelsindustrin i Tollarp är i behov av ett rent grundvatten. Ökade risker och kostnader i 
samband med förorenat grundvatten kan få stora negativa effekter för 
livsmedelsproduktionen som i Tollarp.  

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

 Ett reviderat vattenskyddsområde kan medföra ökade krav på arbetsinsatser för miljö- och 
hälsoskyddskontoret för handläggning av tillstånd och anmälningar jämfört med nuvarande 
föreskrifter. 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 reviderandet 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 framtiden. 
Viss reglering i skyddsföreskrifterna kan påverka byggandet. Tidig kontakt mellan VA-
avdelningen och mark- och exploateringskontoret behövs för att säkra vattenskyddet och för 
att rätt information finns med i exploateringen.  

9.2.1 Konsekvenser för verksamheter och boende i Tollarp 
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.  



  Publik utgåva 

49 
 

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.  

En revidering av vattenskyddsområdet för Tollarps vattentäkt enligt detta förslag innebär att 
vattenskyddsområdet kommer att bli större och omfatta fler fastigheter med jord- och skogsbruk. 
Redan idag föreskriver de befintliga skyddsföreskrifterna om tillståndskrav för djur- och 
växtbekämpningsmedel inom vattenskyddsområdet. Därför bör en revidering av skyddsföreskrifterna 
inte påverka de verksamheter som idag finns inom det befintliga vattenskyddsområdet med 
avseende på användningen av bekämpningsmedel. Inga ansökningar om tillstånd för att använda 
bekämpningsmedel inom det idag befintliga vattenskyddsområdet har kommit in till miljö- och 
hälsoskyddskontoret, vilket indikerar att bekämpningsmedel inte används i det idag befintliga 
vattenskyddsområdet. Jordbruk som befinner sig inom den föreslagna sekundära skyddszonen kan 
påverkas av tillståndskrav för bekämpningsmedel vilket kan innebära ökade krav på resurser och 
kostnader i samband med tillståndsansökningar.  

Jordbruks- och skogsmark som ägs av Svenska kyrkan och Kristianstads kommun kan bli påverkade av 
bland annat tillståndskrav på bekämpningsmedel i den sekundära skyddszonen. Eftersom 
skogsbruket är certifierat vilket inte medger användandet av bekämpningsmedel bör inte 
skogsbruket inom det föreslagna vattenskyddsområdet påverkas av skyddsföreskrifterna som 
reglerar användandet av bekämpningsmedel. Om bekämpningsmedel används på jordbruksmarken 
kan arrendatorerna bli påverkade av tillståndskravet för bekämpningsmedel. Även ett antal andra 
jordbruksfastigheter kan komma att bli påverkade av tillståndskravet för bekämpningsmedel inom 
det reviderade och utökade vattenskyddsområdet. Detta kan innebära ökade kostnader och 
resurskrav för att planera jordbruket eller skogsbruket samt för att hantera ansökningsförfarandet. 
Kostnaderna för tillstånd regleras av miljö- och hälsoskyddsnämnden.  

En hästgård finns delvis inom befintligt vattenskyddsområde. Det nya vattenskyddsområdet bedöms 
inte påverka den befintliga hästhållningen. Hästgården har idag en tät lagring för stallgödsel men 
anordnandet av ytterligare gödselanläggningar kräver tillstånd i den sekundära skyddszonen. 
Tillståndet kan förenas med krav på åtgärder för att skydda grundvattnet vilket kan innebära ökade 
kostnader för anläggningen.  

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 mer än 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor är förbjudet 
inom den primära skyddszonen. 

 Hantering av kemiska bekämpningsmedel blir förbjuden men undantag enligt bilaga 15 KIFS 
2008:3 om bekämpningsmedel samt undantag för punktbehandling gör att konsekvenserna 
borde bli små för enskilda fastighetsägare.  

 Nya anläggningar för lagring och energiutvinning ur berg, jord och grundvatten är förbjudna 
inom primär skyddszon. Nya anläggningar för lagring och energiutvinning ur berg och 
grundvatten inom den sekundära skyddszonen kräver tillstånd medan anläggningar i jord är 
förbjudna inom densamma.  



  Publik utgåva 

50 
 

 Nya grävda brunnar är förbjudna inom vattenskyddsområdet. Nya borrade brunnar är 
förbjudna inom den primära skyddszonen och kräver tillstånd i den sekundära skyddszonen. 
Större delen av fastigheterna inom det föreslagna vattenskyddsområdet är dock anslutna till 
kommunalt VA.  

 Brunnar som inte längre används ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden.  
 Husbehovshantering av för grundvattnet skadliga ämnen får endast ske om spill och läckage 

kan insamlas och omhändertas.  
 Inom den primära skyddszonen blir det förbjudet att anordna nya enskilda 

avloppsanläggningar med utsläpp till grundvattnet.  
Övriga verksamheter 
Flertalet av de föreslagna skyddsföreskrifterna för det reviderade vattenskyddsområdet för Tollarps 
vattentäkt kan påverka övriga verksamheter inom föreslaget skyddsområde. Det föreslagna 
reviderade vattenskyddsområdet är större än det befintliga och verksamheter som i nuläget inte 
omfattas av vattenskyddsområdet, till exempel kyrkogården omfattas av det reviderade 
vattenskyddsområdet. Då bekämpningsmedel inte används inom kyrkogården kommer föreskrifterna 
om bekämpningsmedel inte att påverka verksamheten på kyrkogården.  

Eftersom industriområdet söder om vattentäkten befinner sig inom det idag befintliga 
vattenskyddsområdet, bedöms konsekvenserna för verksamheterna här bli små.  

10. Samråd  
Ett tidigt samråd och ett myndighets- samt sakägarsamråd ingår i framtagandet av 
vattenskyddsområdet, och samrådsförfarandet beskrivs i detta avsnitt efter respektive samråd. De 
inkomna synpunkterna redovisas och kommenteras av tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun 
i separata bilagor.  

Det tidiga samrådet genomfördes i oktober-november 2021. Ett brev skickades ut 2021-10-18 till 
berörda fastigheter inom det föreslagna vattenskyddsområdet för Tollarp. 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.  
 
Få svar inkom, dessa från E.ON. Inkomna synpunkter kan ses i sin helhet i Bilaga 6 – Inkomna 
synpunkter, och kommunens kommentarer till dessa finns i Bilaga 5 – Samrådsredogörelse. Det tidiga 
samråder föranledde att föreskriften om petroleumprodukter förtydligades.  
 
Nästa samråd med sakägare och myndigheter genomfördes den… [att ifyllas efter det andra 
samrådets genomförande]. 
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Bilaga 1 – Förslag på vattenskyddsområde Tollarp 

 



Skyddsföreskrifter Tollarps vattenskyddsområde 
Introduktion  
Följande föreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättad karta över 
skyddsområdet. Skyddsområdet är indelat i en primär och en sekundär skyddszon.  

Syftet med skyddsområdet och skyddsföreskrifterna är att minimera riskerna för negativ påverkan på 
den kommunala vattentäkten som försörjer Tollarps samhälle med dricksvatten. Skyddsföreskrifterna 
är ett förtydligande för just denna vattentäkt av de allmänna hänsynsreglerna enligt miljöbalkens 
kapitel 2. 

Allmänt sett är syftet med vattenskyddsområden att ge vattenförekomster som är viktiga för 
dricksvattenförsörjningen ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras i ett långsiktigt 
perspektiv – ett flergenerationsperspektiv. Dessa föreskrifter syftar till att uppnå detta för 
vattentäkten i Tollarp. 

Huvudman för vattentäkten är tekniska förvaltningen, Kristianstads kommun. Tillsynsmyndighet för 
vattenskyddsområden som fastställts av kommunfullmäktige är kommunens nämnd för miljöfrågor. 

Utöver dessa föreskrifter kan det också finnas regler enligt annan lagstiftning. Upplysningarna i 
skyddsföreskrifterna syftar till att belysa sådan särskilt viktig lagstiftning som berör gällande paragraf. 

En lista med definitioner för ord förekommande i dessa föreskrifter finns under rubriken 
”Definitioner i dessa föreskrifter” nedan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 



1 § Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor  
Primär skyddszon  
Hantering av mer än sammanlagt 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor är 
förbjuden.  

Förbud ersätts av tillståndsplikt för:  

- Hantering av petroleumprodukter för att försörja bostads- och jordbruksfastigheter med olja 
för uppvärmning. 

- Användning av petroleumprodukter i nya nätstationer. 

Från förbud och tillståndsplikt är undantaget: 

- Användning i maskiners och fordons egna tankar samt transporter genom skyddszonen. 
- Användning av petroleumprodukter inom befintliga nätstationer med sekundärt skydd. 
- Hantering i samband med elavbrott för leverans till och drift av reservelverk som försörjer 

flera hushåll och/eller samhällsviktig verksamhet. 

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor får endast ske på ett sådant sätt att 
spill och läckage kan samlas in och omhändertas.  

Sekundär skyddszon  
Installation av ny cistern eller annan permanent behållare för mer än 150 liter petroleumprodukter 
kräver tillstånd. 

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor får endast ske på ett sådant sätt att 
spill och läckage kan samlas in och omhändertas.  

 

Upplysning  
Hantering av mer än 150 liter brandfarliga vätskor (inklusive eldningsolja) inom ett 
vattenskyddsområde regleras enligt NFS 2021:10. Cisterner i och ovan mark samt rörledningar ska, 
med vissa undantag, ha sekundärt skydd inom vattentäktszon, primär zon samt sekundär zon 
enligt 4 kap. 1 § NFS 2021:10. Informationsskyldighet gäller vid installation av cistern samt 
hantering enligt 3 kap. NFS 2021:10. Föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken 
som innehåller strängare krav gäller framför NFS 2021:10. 
 
Bestämmelser om tillstånd till hantering av brandfarliga och explosiva varor finns i Lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, med undantag förtecknade i Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och 
vätskor (MSBFS 2013:3).   

 

2 § Arbetsfordon 
Primär skyddszon  
Tvätt av arbetsfordon med varmvatten, högtryck eller tvättkemikalier, på plats där tvättvattnet direkt 
eller indirekt kan infiltrera marken, är förbjudet.  

Uppställning av arbetsfordon får endast ske om skyddsanordning finns och om de är placerade så att 
läckage till mark förhindras.  

Yrkesmässig användning av arbetsfordon får endast ske om saneringsberedskap upprätthålls.  



Sekundär skyddszon  
Tvätt av arbetsfordon med varmvatten, högtryck eller tvättkemikalier, på plats där tvättvattnet direkt 
eller indirekt kan infiltrera marken, är förbjudet.  

Uppställning av arbetsfordon får endast ske om skyddsanordning finns och om de är placerade så att 
läckage till mark förhindras.  

Yrkesmässig användning av arbetsfordon får endast ske om saneringsberedskap upprätthålls.  

 

Upplysning 
Enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens kap 2 gäller enligt 3 § att alla som avser att 
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra skyddsåtgärder och försiktighetsmått etc., 
som behövs för att förebygga skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön. 6 § i 2 kap. 
miljöbalken tar upp att för en verksamhet eller åtgärd skall en plats väljas, som är lämplig med 
hänsyn till att ändamålet skall kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors 
hälsa och miljön.  
 
En rimlig bedömning utifrån ovanstående är att hänsyn ska tas bland annat till risken för 
förorening av grundvatten vid tvätt av motorfordon. Tvätt av personbilar rekommenderas ske i 
tvättanläggning för fordonstvätt, alternativt på en gräsmatta.  

 
3 § Bekämpningsmedel  
Primär skyddszon 
All yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. Från förbudet undantas de av 
Kemikalieinspektionen beslutade undantag enligt bilaga 15 KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel, då i 
stället tillstånd krävs av kommunens nämnd för miljöfrågor.  

Från förbudet undantas också hastigt påkallad punktsanering, under förutsättning att kommunens 
nämnd för miljöfrågor underrättas nästföljande arbetsdag 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, under förutsättning att kommunens nämnd för 
miljöfrågor underrättas nästföljande arbetsdag om varje sådan åtgärd, och att åtgärderna sker på ett 
fackmannamässigt sätt.  

Upplysning  
I övrigt gäller Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning av kemiska 
bekämpningsmedel, samt förordning (SFS 2021:229) som förbjuder användandet av 
bekämpningsmedel/växtskyddsmedel i bland annat tomtmark för bostadshus och i krukor 
utomhus i trädgårdsmiljö. 
 

 

4 § Växtnäring 
Primär skyddszon 
Lagring av stallgödsel och avloppsslam direkt på mark är förbjudet. 



Anordning av ytterligare gödselanläggningar är förbjudet. Ändring av befintliga gödselanläggningar 
kräver anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor, såvida inte verksamheten kräver tillstånd 
eller anmälan enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

Yrkesmässig spridning av växtnäring kräver anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor, såvida 
inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd.  

Sekundär skyddszon  
Lagring av gödsel och avloppsslam direkt på mark är förbjudet, med undantag för tillfällig lagring 
under högst tre veckor i form av stuka i fält. 

Ny gödselanläggning kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Ändring av befintlig 
gödselanläggning kräver anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor, såvida inte verksamheten 
kräver tillstånd eller anmälan enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 

Yrkesmässig spridning av växtnäring kräver anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor, såvida 
inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 

Upplysning  
En anmälan om spridning av växtnäring ska innehålla information med syfte att underlätta 
bedömningen av risk för kväveläckage, och vara inlämnad senast 28 februari. Omfattar 
växtodlingsplanen en flerårig växtföljd avses senast 28 februari år ett för växtföljden.  
 
Att ersätta en befintlig gödselanläggning med en ny, och därmed ta den gamla ur drift, ses här som 
en ändring av befintlig anläggning. Detta gäller även vid utökning av lagringskapaciteten i befintlig 
anläggning, under förutsättning att bästa tillgängliga teknik används.  
 
I övrigt gäller Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket. 

 

5 § Väghållning 
Primär skyddszon 
Upplag av asfalt, oljegrus, salt för halkbekämpning eller dammbindning, eller annat kemiskt 
halkbekämpningsmedel som sker så att lakvatten från upplaget kan förorena grundvattnet är 
förbjudet. 

Spridning av vägsalt kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Saltinblandad sand (max 
2% salt) undantas från kravet på tillstånd. Även halkbekämpning med salt vid prognosticerad eller 
förekommande ishalka undantas från tillståndskravet under förutsättning att kommunens nämnd för 
miljöfrågor underrättas nästföljande arbetsdag om varje sådan åtgärd, och att åtgärderna sker på ett 
fackmannamässigt sätt.  

Sekundär skyddszon 
Upplag av asfalt, oljegrus, salt för halkbekämpning eller dammbindning, eller annat kemiskt 
halkbekämpningsmedel som sker så att lakvatten från upplaget kan förorena grundvattnet är 
förbjudet. 

Spridning av vägsalt kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Saltinblandad sand (max 
2% salt) undantas från kravet på tillstånd. Även halkbekämpning med salt vid prognosticerad eller 



förekommande ishalka undantas från tillståndskravet under förutsättning att kommunens nämnd för 
miljöfrågor underrättas nästföljande arbetsdag om varje sådan åtgärd, och att åtgärderna sker på ett 
fackmannamässigt sätt.  

7 § Avledning av avlopps- och dagvatten 
Primär skyddszon 
Det är förbjudet att anordna nya enskilda avloppsanläggningar för vattentoaletter och/eller BDT-
vatten med grundvattnet som recipient.  

Det är förbjudet att släppa ut/infiltrera dagvatten från parkeringsplatser och större vägar.  

Anläggandet av nya ledningar för avloppsvatten kräver tillstånd av kommunens nämnd för 
miljöfrågor.  

Sekundär skyddszon 
Det är förbjudet att släppa ut/infiltrera dagvatten från parkeringsplatser och större vägar.  

Upplysning  
Inrättande av en avloppsanläggning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till kräver alltid 
tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor enligt 13 § förordningen (SFS 1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och miljöskydd. 
 
Enligt 14 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan 
till kommunens nämnd för miljöfrågor vid ändring av sådana avloppsanordningar som avses i 
ovanstående stycke, ifall åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller 
sammansättning.  
 
Att avloppsledningar ska vara slutna är reglerat i 16 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd och att bästa möjliga teknik ska användas framgår av de allmänna 
hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken.  
Enligt beslut 2008-12-10 av miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kristianstads kommun förväntas så 
kallad ”hög skyddsnivå” gälla för enskilda avloppsanläggningar inom bland annat 
vattenskyddsområden (primär och sekundär skyddszon) liksom inom samlad 
bebyggelse/detaljplan.  
 
Vid behov av nyanläggning eller ändring av enskilda avloppsanläggningar bör i första hand 
undersökas ifall det kan vara möjligt med anslutning till det kommunala VA-systemet.  
 
Med dagvatten, som riskerar, att förorena vattentäkten, menas inte vatten från tak etc., utan 
dagvatten från förorenade ytor, som exempelvis större vägar och parkeringsplatser. Se även 
Kristianstads kommuns dagvattenpolicy (antagen av kommunfullmäktige mars 2010). 
  

 

8 § Upplag av timmer, GROT, bark, flis och spån  
Primär skyddszon  
Upplag av timmer, GROT (grenar och toppar), bark, flis och spån, som varar mer än sex månader är 
förbjudet.  

Bevattning av timmerupplag är förbjudet. 



Upplag av timmer, GROT, bark, flis och spån som varar mindre än sex månader kräver tillstånd av 
kommunens nämnd för miljöfrågor. 

Upplag som är mindre än 500 m³
 
fub (fast mått under bark) och lagras kortare tid än tre månader är 

undantaget från kravet på tillstånd förutsatt att upplaget inte sker på grusytor. 

Lagring av virke för uppvärmning för normalt husbehov är undantaget förbud respektive 
tillståndsplikt. 

Sekundär skyddszon  
Upplag av timmer, GROT (grenar och toppar), bark, flis och spån, som varar mer än sex månader är 
förbjudet.  

Bevattning av timmerupplag är förbjudet. 

Upplag av timmer, GROT, bark, flis och spån som varar mindre än sex månader och är mindre än 
2000 m3 fub är undantaget från förbudet, förutsatt att upplaget inte sker på grusytor. Se vidare i 
rutan Upplysning. 

Lagring av virke för uppvärmning för normalt husbehov är undantaget förbud. 

Upplysning  
Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) och 
Miljöprövningsförordningen (2013:251) är lagring av över 2 000 m3 fub anmälningspliktig 
verksamhet. Miljö- och hälsoskyddskontoret tillhandahåller blankett för anmälan. På blanketten 
finns möjlighet att markera ifall timmerupplaget kommer att ske inom vattenskyddsområde.  
 
I övrigt gäller Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till Skogsvårdslagen (SFS 1979:429). 

 

9 § Hantering av avfall och snö  
Primär skyddszon  
Förvaring av avfall som kan medföra förorening av grundvattnet är förbjudet. Trädgårdsavfall, rena 
jordmassor och annat inert avfall som kan jämställas med detta är undantaget förbudet.  

Nedgrävning av avfall är förbjudet. Detta gäller även nedgrävning av hästdjur. 

Deponering av snö från område utanför skyddszonen är förbjudet.  

Förvaring av farligt avfall utöver normala hushållsmängder kräver anmälan till kommunens nämnd 
för miljöfrågor, såvida inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt förordningen (SFS 
1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Sekundär skyddszon  
Förvaring av avfall som kan medföra förorening av grundvattnet är förbjudet. Trädgårdsavfall, rena 
jordmassor och annat inert avfall som kan jämställas med detta är undantaget förbudet.  

Nedgrävning av avfall är förbjudet. Detta gäller även nedgrävning av hästdjur. 

Deponering av snö från område utanför skyddszonen är förbjudet, med undantag för snö från 
vattenskyddsområdets primära skyddszon.  



Förvaring av farligt avfall utöver normala hushållsmängder kräver anmälan till kommunens nämnd 
för miljöfrågor, såvida inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt förordningen (SFS 
1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Upplysning  
Enligt sorteringsguiden från Renhållningen Kristianstad lämnas farligt avfall på en 
återvinningscentral. Det finns möjlighet att lämna farligt avfall på Tollarps återvinningscentral. 
Även på återvinningscentralerna i Snårarp och Åhus kan farligt avfall lämnas.  
 
För kompostering av matavfall krävs anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor enligt 45 § 
avfallsförordningen (SFS 2011:927).  
 
I Kristianstads kommun får hästdjur inte begravas inom vattenskyddsområde eller inom 200 meter 
från vattentäkt.  

 
10 § Övrig miljöfarlig verksamhet 
Primär skyddszon 
Ny miljöfarlig verksamhet, för vilken gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap. 
miljöbalken eller enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, som inte regleras på 
annat sätt i föreskrifterna och som kan medföra förorening av grundvattnet är förbjuden.  

Miljöfarliga verksamheter som inte omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsplikt enligt miljöbalken, 
så kallade u-verksamheter, ska anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor.  

Vid ändring av befintlig anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet ska det vid anmälan tydligt framgå 
att vattenskyddsområde berörs.  

Sekundär skyddszon  
Nyetablering eller ändring av miljöfarlig verksamhet, för vilken gäller tillståndsplikt eller 
anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap. 
miljöbalken, som innebär risk för förorening av grundvattnet får endast ske om det vid anmälan 
tydligt framgår att ett vattenskyddsområde berörs.  

Miljöfarliga verksamheter som inte omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsplikt enligt miljöbalken, 
så kallade u-verksamheter, ska anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor.  

 

Upplysning  
Miljö- och hälsoskyddskontoret tillhandahåller blanketter för anmälan om nyetablering och 
ändring av befintlig anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet.  
 
Se vidare: förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) och 
Miljöprövningsförordningen (2013:251).   

 

11 § Täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten  
Primär skyddszon  
Nyetablering av täktverksamhet är förbjudet. 

Husbehovsuttag av sand och grus utöver 100 m3 är förbjudet. 



Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrningar och liknande 
undersökningsarbeten kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Verksamheter där 
dessa moment utgör en del av en verksamhet med tillstånd enligt 9 kap. eller 11 kap. miljöbalken 
undantas från tillståndsplikten.  

Sekundär skyddszon  
Nyetablering av täktverksamhet är förbjudet. 

Husbehovsuttag av sand och grus utöver 100 m3 är förbjudet. 

Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrningar och liknande 
undersökningsarbeten kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Verksamheter där 
dessa moment utgör en del av en verksamhet med tillstånd enligt 9 kap. eller 11 kap. miljöbalken 
undantas från tillståndsplikten.  

Upplysning  
Se definitionen av husbehovsuttag för motivering av gränsen 100 m3.  

 

12 § Energianläggningar och vattentäkter  
Primär skyddszon  
Nya anläggningar för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla ur mark är förbjudet. 

Nya anläggningar för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla ur berg och grundvatten är 
förbjudet.  

Ny brunn i jord och berg för vattenförsörjning och vattenuttag är förbjuden.  

Ändring av befintliga energianläggningar kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor om 
ändringen kan påverka grundvattnet. 

Brunnar för vattenförsörjning och vattenuttag samt energianläggningar som inte längre är i bruk ska 
anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor.  

Sekundär skyddszon  
Nya anläggningar för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla ur mark är förbjuden.  

Ny brunn i jordlagren för vattenförsörjning och vattenuttag är förbjuden.  

Nya anläggningar för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla ur berg och grundvatten kräver 
tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.  

Ny brunn i berg för vattenförsörjning och vattenuttag kräver tillstånd av kommunens nämnd för 
miljöfrågor. 

Ändring av befintliga energianläggningar kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor om 
ändringen kan påverka grundvattnet. 

Brunnar för vattenförsörjning och vattenuttag samt energianläggningar som inte längre är i bruk ska 
anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor. 



Upplysning  
Det är förbjudet att utan anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor inrätta en 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17§ 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).  

 

13 § Hälso- och miljöfarliga ämnen 
Primär skyddszon 
Övrig hantering av hälso- och miljöfarliga ämnen som är skadliga för grundvattnet, och som inte 
regleras särskilt i dessa föreskrifter, 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 ett sådant sätt att spill och 
läckage kan insamlas och omhändertas.  

Sekundär skyddszon  
Övrig hantering av hälso- och miljöfarliga ämnen som är skadliga för grundvattnet, och som inte 
regleras särskilt i dessa föreskrifter, 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 ett sådant sätt att spill och 
läckage kan insamlas och omhändertas.  

14 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
Dessa föreskrifter träder i kraft den XX XXXX 20XX. Enligt 7 kap 22§ miljöbalken gäller föreskrifterna 
även om de överklagas. 

För verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som omfattas av förbud enligt dessa 
föreskrifter och som inte är förbjudna enligt äldre föreskrifter börjar förbudet gälla två år efter 
ikraftträdandet av dessa föreskrifter.  

För verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som omfattas av tillstånds- eller 
anmälningsplikt enligt dessa föreskrifter och som inte har varit tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt äldre föreskrifter gäller att verksamheten får bedrivas, utan hinder av tillstånds- eller 
anmälningsplikten, intill dagen två år efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter. Därefter får 
verksamheten endast bedrivas om den som bedriver verksamheten senast den dagen lämnat in en 
ansökan om tillstånd eller gjort en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden.  

Befintliga cisterner i sekundär zon ska ha sekundärt skydd inom tre år efter föreskrifterna har trätt i 
kraft.  

15 § Allmänna bestämmelser 
Dessa föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på bifogad skyddsområdeskarta.  

Ansökan om tillstånd eller anmälan ska göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden.  

Tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats 
enligt 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) eller 11 kap. (vattenverksamhet) miljöbalken 
eller enligt förordning utfärdad med stöd av dessa kapitel i miljöbalken.  

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för drift, 
utveckling och underhåll av huvudmannens grundvattentäkt inom vattenskyddsområdet.  



Allmänna upplysningar 
Föreskrifterna innebär inskränkningar i rätten att förfoga över de fastigheter som omfattas av 
vattenskyddsområdet och riktar sig i första hand till markägare och innehavare av särskild rätt till 
fastigheter i området. 

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 150 liter brandfarliga vätskor (inklusive eldningsolja) inom ett 
vattenskyddsområde regleras enligt NFS 2021:10. Cisterner i och ovan mark samt rörledningar ska, 
med vissa undantag, ha sekundärt skydd inom vattentäktszon, primär zon samt sekundär zon enligt 4 
kap. 1 § NFS 2021:10. Informationsskyldighet gäller vid installation av cistern samt hantering enligt 3 
kap. NFS 2021:10. Föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken som innehåller 
strängare krav gäller framför NFS 2021:10. 

Bestämmelser om tillstånd till hantering av brandfarliga och explosiva varor finns i Lagen (2010:1011) 
om brandfarliga och explosiva varor, med undantag förtecknade i Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 
2013:3).   

Definitioner i dessa föreskrifter 
Avfall avser varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren 
gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med (miljöbalken 15 kap 1 §).  

Arbetsfordon avser traktorer, entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, lastbilar, bussar och liknande.  

Avloppsvatten avser spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts för kylning, 
vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa 
fastigheters räkning eller vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats (miljöbalken 9 kap 
2 §).  

BDT-vatten avser avloppsvatten från bad, disk och tvätt.  

Brandfarlig vätska avser vätska med flampunkt som är lika med eller lägre än 100°C enligt 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2010:4) om brandfarliga och 
explosiva varor. 

Dagvatten är tillfälligt förekommande avrinnande vatten på ytan av mark eller konstruktion, till 
exempel regnvatten, smältvatten, spolvatten och framträngande grundvatten (TNC 1995). Dagvatten 
som avleds inom detaljplan, som inte görs enbart för en viss eller vissa fastigheters räkning, är i 
miljöbalken (9 kap 2§) definierat som avloppsvatten och utsläpp av sådant dagvatten är därmed 
miljöfarlig verksamhet.  

Farligt avfall avser sådant avfall som är markerat med en asterisk (*) i bilaga 2 till Avfallsförordningen 
(2001:1063) eller annat avfall som har en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 3 till samma 
förordning.  

Hantering har samma betydelse som enligt 14 kap 2 § miljöbalken, och avser därmed tillverkning, 
bearbetning, behandling, transport, omhändertagande, användning, förpackning, förvaring, 



destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse, avledning och därmed jämförbara förfaranden 
inklusive spridning. 

Husbehovsuttag definieras i detta sammanhang som det totala uttaget av sand och grus upp till 100 
m3, även om det görs under flera år. Enligt Naturvårdsverket (Handbok 2003:1 Prövning av täkter 
Handbok med allmänna råd. April 2003) anses täkter med uttag mindre än 100 m3 generellt vara så 
små att de inte kan komma att medföra någon skada av betydelse för miljön eller hushållningen med 
naturresurserna. I handboken (2003:1) anger Naturvårdsverket att i särskilt skyddsvärda områden får 
tillståndsplikten för uttag av naturgrus eller morän sättas redan vid uttag av 100 m3.  

Inert avfall avser avfall som inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller biologiska 
förändringar. Inert avfall löses inte upp, brinner inte och reagerar inte fysikaliskt eller kemiskt på 
något annat sätt, inte heller bryts det ned biologiskt eller inverkar på andra material som det 
kommer i kontakt med på ett sätt som kan orsaka skador på miljön eller människors hälsa (3 § 
förordningen (SFS 2001:512) om deponering av avfall).  

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 (miljöbalken 14 kap 4 §). Kombinationsgödsel som innehåller 
bekämpningsmedel betraktas som kemiskt bekämpningsmedel.  

Miljöfarlig verksamhet avser:  

1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, 
vattenområden eller grundvatten,  

2. 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  

3. 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 (miljöbalken 9 kap 1 §).  

Nätstation, även kallad transformatorstation, är en station i ett eldistributionsnät och innehåller en 
eller flera transformatorer.  

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 punktbehandlingar (jämför NFS 2015:2).  

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 tillfällig (jämför NFS 
2015:2).  



Sekundärt skydd betyder här skyddsanordningar som, var och en för sig eller tillsammans, har som 
funktion att fånga upp läckage, överfyllning och spill för att förhindra spridning till omgivningen, och 
som rymmer hela behållarens volym. 

Större schaktningsarbeten avser här sänkning av markytan på utstakat område för större 
anläggningsarbeten än för grundläggning av enskild villa. Erforderligt schaktningsarbete i samband 
med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande omfattas inte av tillståndsplikt men ska utföras 
under iakttagande av den försiktighet som krävs för att grundvattnet inte ska påverkas.  

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.  

Växtnäring avser mineraliska gödselmedel, stallgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin), 
avloppsslam, vedaska samt övriga organiska gödselmedel, dock inte gödsel från betande djur inom 
vattenskyddsområdet.  

I övrigt hänvisas till branschens vedertagna begrepp. 

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 § 3 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.  

Transport av farligt gods 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i 
terräng (MSBFS 2018:5) redogör för de krav (inklusive miljö- och säkerhetskrav) som ställs på 
verksamheter som transporterar farligt gods. 

Överklagande  
Länsstyrelsens beslut om vattenskyddsområde överklagas till regeringen (18 kap 1 § miljöbalken) och 
kommunens beslut överklagas till länsstyrelsen (19 kap 1 § miljöbalken).  

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  
Det är Kristianstads kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd som ansvarar för tillsynen av 
vattenskyddsområden.  

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 



Riskkälla
Diffus/punkt-
källa Konsekvens

Klassning 
konse-
kvens Sannolikheten

Klassning 
sannolik-
het Påverkan vid klimatförändringar(påverkan på spridningsmönster Risk Föreslagen skyddsföreskrift och övriga åtgärder

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.  2

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.  2

§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.  2

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

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. 2

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 fastställdes tidigare av MHN, men 
med revidering av nationella förordningar finner MHN att undantagen enligt bilaga 
15 KIFS 2008:3 istället ska vara gällande. 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. Överstiger halten i 
dricksvattnet detta värde 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. 2

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.
Konsekvenser vid olycka blir allvarligare ju större volym, 
och ju längre innan utsläpp uppdagas, särskilt väst eller syd 
om vattentäkt (norr okänt, men beroende på om olika gv-
magasin förekommer och givet vilka hydrologiska 
kopplingar som föreligger kan risk för stora konsekvenser 
antas även där). Nya cisterner med kort transporttid till 
täkten kan potentiellt dra upp konsekvensklass till K5, och 
därmed ändra riskklass. Cisterner, under mark i synnerhet, 
bör därför regleras för att undvika stora utsläpp som 
oupptäkt kan nå vattentäkten. K4

Flertalet cisterner finns registrerade inom det föreslagna 
vattenskyddsområdet. Ett antal av cisternera ligger 
uppströms vattentäkten och vissa inom kort avstånd från 
denna. Majoriteten av cisternerna befinner sig inomhus 
utan avlopp, men i sydost (transporttider under ett år) 
finns cisterner utomhus både ovan och under mark. 
Därför bedöms sannolikheten för förorening av 
vattentäkten som måttlig. Sannolikheten kan öka om fler 
cisterner installeras i framtiden. Föreskrifterna bör reglera 
detta. 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. 2

1 § Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor 

NFS 2021:10 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. Då det sätts förbud mot hantering av mer än sammanlagt 
50 l petroleumprodukt i primär zon (med undantag, se nedan), kan separat 
föreskrift för cistern vara överflödig i primär zon: Detta under förutsättning att 
eventuella tillstånd endast kommer medges för cisterner inomhus. 
Nya cisterner inom sekundär zon, i synnerhet i mark eller positionerad så att läckage 
kan avrinna till mark, bör begränsas. Planlagt industriområde uppströms täkten kan 
öka risken för att cisterner ska förekomma.  NSF 2021:10 innebär informationsplikt 
för nya cisterner och krav på sekundärt skydd, men är inte tillräcklig. Tillståndsplikt 
på nya cisterner föreslås i sekundär zon för att tillsynsmyndigheten ska kunna 
begränsa antal, volym, eller ställa krav på relevanta skyddsåtgärder.

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 enstaka ändamål varav vissa istället 
kräver 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. 2

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. 2

1 § Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor
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 2021:10. NFS 2021:10 anger dock informationsskyldighet vid hantering av 
brandfarliga vätskor eller spilloljor först om hantering sker under minst fem dagar. 
Det lämnar öpper för kortvarig hantering av större mängder vilket potentiellt kan 
leda till stora konsekvenser vid olycka. 
Givet ovanstående glapp föreslås därför att vattenskyddsföreskrifterna inkluderar 
att hantering av petroleumprodukter endast får ske om spill och läckage kan 
omhändertas (oaktat volym), samt ett skarpt förbud i primär zon mot hantering 
över 50 l (undantag för viss nödvändig användning). NSF 2021:10 tillsammans med 
här föreslagen föreskrift bedöms minska risken för förorening markant. Vidare finns 
krav i Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, med undantag enligt 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2013:3) om 
tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor. 
 Det bedöms inte motiverat att reglera mängder av olika kemikalier (undantaget 
petroleoumprodukter) i skyddsföreskrifterna.

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. 2

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 men i dagsläget med vattenuttag är 
strömningsförhållandet osäkert. 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

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 en, som inte 
används mer, registrerad. På grund av det låga antalet 
enskilda avlopp samt avstånden till vattentäkten bedöms 
sannolikheten för förorening av befintliga enskilda avlopp 
som mycket osannolik. Om framtida enskilda avlopp 
anläggs närmre vattentäkten ökar sannolikheten, både på 
grund av ökad mängd avloppsanläggningar i 
tillrinningsområdet men även på grund av  avsevärt 
kortare rinntid 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 å 
ena sidan att virusreduktionen kan öka medan å andra sidan 
effekter av klimatförändringarna, såsom ökade halter av 
humusämnen och ett jonsvagare vatten, minskar 
virusreduktionen. 2

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. 2

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. 2

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.  2

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. 2

§ 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]

Punktutsläp
p

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. 2

§ 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]

Punktutsläp
p

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. E.ON anger att 
transformatorerna innehåller mellan 150 till maximalt 600 
kg isolerolja. K4 

Det finns 4 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. Ingen 
transformatorstation finns i primär zon, men E.ON uppger 
att reserv kan sättas upp vid elavbrott vilket skulle höja 
sannolikhet för att eventuellt läckage når täkten. 
Rondering bl.a. för kontroll av sekundärt skydd och 
utrustning sker med olika intervall beroende på anslutna 
kunder, antal och effekt; mellan vartannat till vart 8:e år. 
E.ON anger sig ej ha råkat ut för explosion och brand i 
distributionstransformatorer. S1-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. 2

§ 1 Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor

NFS 2021:10 reglerar hantering av större mängder brandfarliga vätskor inom 
vattenskyddsområden. På grund av delvis oskyddad genomsläpplig isälvsavlagring 
med relativt grunda uttagsbrunnar bedöms ett förbud mot hantering av större 
mängder petroleumprodukter inom vattenskyddsområdet minimera risken för 
förorening.  Transformatorstationerna är dock nödvändiga för elförsörjning vilket är 
ett så basalt behov att stationerna inte bör förbjudas utan starka skäl. Förbud skulle 
slå mot vattenverkets elförsörjning. Tranformatorstationerna är också ovan mark 
och ronderas. Undantag bör göras för befintliga transformatorstationer med 
sekundärt skydd samt för signifikanta akuta behov vid elavbrott, och för nya införas 
tillståndsplikt för att ge möjlighet till att bedöma bl.a. lämplig placering, skydd och 
tillsynsprogram.

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. 2

§ 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. 2

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. 2

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]

Punktutsläp
p

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.  2

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. 2

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 sannolikheten 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. 2

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]
Punktutsläp
p

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. 2

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 mot mikrobiologiska föroreningar. 1

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. 2

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. 
Anläggningsarbeten medför potentiellt också att 
magasinets egenskaper ändras. Komprimering eller 
uppluckring av jordpartiklar (såsom via pålning och 
sprängning), eller omrörning av isälvsavlagringens skikt, 
kan leda till att grundvattnet rör sig långsammare 
(uttagskapaciteten minskar) eller snabbare (föroreningar 
transporteras lättare, grundvattenströmningens riktning 
blir annorlunda). Att avlägsna material innebär vidare att 
magasinets volym minskar.  Detta är en särskilt allvarlig 
konsekvens då det medför mindre tillgängligt vatten för 
dricksvattenproduktion, och skador relaterade till 
magasinets egenskaper går inte att återställa. 
Täktverksamhet har eventuellt pågått tidigare inom den 
sekundära skyddszonen. 

K4, K5 för 
kvantitet

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. 2

11 § Täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten 

För att kunna styra undan framtida risker kopplade till anläggningsarbeten och 
täktsverksamhet föreslås att restriktioner införs i skyddsföreskrifterna.

Industriella 
grundvattenu
ttag [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 
livsmedelsindustrin. 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. 1

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 volymer grundvatten.
Upprepad och /eller långvarig täktverksamhet i ett 
grundvattenmagasin, även små hushållstäkter, leder över 
tid också till en gradvis minskning av magasinets volym. 
Detta är extra vanligt i isälvsavlagringar, som används för 
grus- eller sandtäkt. Exempel finns där magasin decimerats 
eller försvunnit helt över generationer på grund av 
hushållstäkt. Detta är en särskilt allvarlig konsekvens, då 
det medför mindre tillgängligt vatten för 
dricksvattenproduktion och skadan är irreversibel. 

K4, K5 för 
kvantitet

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, S2 för 
kvantitet

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. 2

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. 1 Ingen föreskrift föreslås för att hantera denna risk. 



 

 

Bilaga 5 – Sammanställning av yttranden och 

kommentarer 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanställning av inkomna synpunkter från det tidiga samrådet 2021-10-18 – 2021-11-28 

med tekniska förvaltningens kommentarer.  

- E.ON 

- Privatpersoner  

 

Sammanställning av inkomna yttranden från myndighets- och sakägarsamråd (2022-xx-xx – 

2022-xx-xx), med tekniska förvaltningens kommentarer. 

- [Sakägare] 

- [Sakägare] 

- [Sakägare] 

- [Sakägare] 

 

Minnesanteckningar – Samrådsmöte med Verksamhet x,y (?) 

 

Minnesanteckningar – Samrådsmöte om reviderat vattenskyddsområde för vattentäkten i 

Tollarp 2022-11-29 

 

Minnesanteckningar – Samrådsmöte på plats i Tollarp 2022-12-01 

 

Sammanställning: hur föreslaget vattenskyddsområde, skyddsföreskrifterna, och det tekniska 

underlaget har ändrats beroende på remissbehandlingen och samrådsarbetet. 
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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 Tollarp vattentäkt. De inkomna synpunkterna kan ses i sin 

helhet i Bilaga 6. Kristianstads kommuns kommentarer markeras med kursivt.  

Inom ramen för detta tidiga samråd har frågor om hur föreskrifterna påverkar enskilda 
fastigheter inkommit och dessa har besvarats och diskuterats med berörd 
fastighetsägare genom telefonsamtal.  

E.ON 

E.ON inkom via deras tillståndstekniker Joakim Hellgren med synpunkter via epost 
(2021-10-29, 2021-11-01). De tillstyrker förslag till beslut om vattenskyddsområde 
förutsatt att de yrkanden de framför införs. Sagda yrkanden är: 

• att det förtydligas i 1 § att nätstationer inom vattentäktsområdets som innehåller 
isolerolja är tillåtet så länge sekundärt skydd används. 

• att det är tillåtet med leveranser av petroleumprodukter till reservelverk vid 
elavbrott. 

• att det är tillåtet att använda reservelverk vid elavbrott. 
 
Tekniska förvaltningen finner det positivt att E.ON tillstyrker beslut om 
vattenskyddsområde.  

• Då transformatorstationer i befintlig storleksordning enligt utsago innehåller 150-
600 kg isolerolja blir konsekvenserna stora om läckage uppstår, och även vägt mot 
att sannolikheten för detta är låg är det därför att betrakta som en medelhög risk 
mot dricksvattnet. Givet att elförsörjning, i synnerhet till vattenverket, är ett viktigt 
allmänt intresse, att jämföra med vattenförsörjningen i sig, finner tekniska 
förvaltningen dock att befintliga nätstationer trots risken måste vara tillåtna i 
enlighet med E.ONs yrkande. Föreskriften förtydligas med undantag för befintliga 
stationer med sekundärt skydd, och tillståndsplikt för nya stationer. Nya stationer 
beläggs med tillståndsplikt för att möjliggöra synpunkter om lämplig placering och 
eventuella övriga villkor.  

• Elförsörjning är som ovan nämnt ett viktigt allmänintresse som ska uppfyllas. 
Petroleumprodukter, och i synnerhet hantering vid leveranser och påfyllning till 
och från olika behållare, medför risk för spill och spridning till grundvattnet. Givet 
att elförsörjning är så pass viktigt och att det enligt E.ONs egen utsago är mycket 
ovanligt att nätstation ersätts med reservelverk annat än möjligen vid 
storstörningar, och då företrädesvis till kunder med kritisk verksamhet dvs 
vattenverket, får leverans av petroleumprodukt till reservelverk anses vara en risk 
som måste tålas. Föreskriften förtydligas med undantag. 

• Elförsörjning är nödvändigt även för vattenverket, så att dricksvatten kan 
produceras. Se även andra punkten ovan. Föreskriften förtydligas med undantag. 

 
I beskrivningen i inkomna synpunkter anförs att E.ON har transformatorstationer samt 
markförlagda spänningskablar mm för elförsörjning inom området. Transformatorer 
innehåller petroleumprodukter i form av isolerolja vilken de menar är att betrakta som 
en del av själva transformatorn och att ingen hantering av olja sker. De anger vidare att 
isoleroljan är placerad i täta fundament som då utgör ett sekundärt skydd, placerade 
väderskyddat i transformatorbyggnad.  
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”Hantering” har i vattenskyddsföreskrifterna samma betydelse som i 14 kap 2 § 
Miljöbalken, det vill säga innefattar användning, förpackning, förvaring och därmed 
jämförbara förfaranden. Enligt definitionen skulle isolerolja i transformatorn således 
kunna betraktas som hantering. Med ändring av 1 § i föreskrifterna bifalles dock E.ONs 
yrkande och nätstationerna omfattas inte längre av förbud. Befintliga nätstationer med 
sekundärt skydd undantas helt, nya nätstationer omfattas av tillståndsplikt för att ge den 
kommunala nämnden möjlighet till synpunkter om lämplig placering, utformning och 
tillsyn. 
 
E.ON meddelar att de kan märka transformatorstationer inom vattenskyddsområde med 
information om att räddningstjänsten ska tillkallas vid olyckor.  
 
Det är väldigt välkommet med sådan skyltning då vattentäkten är mycket sårbar. Ett 
snabbt ingripande av räddningstjänsten vid olycka kan medföra att förorening stoppas 
från att nå grundvattnet, och därmed utgöra skillnaden mellan inga eller stora 
konsekvenser för dricksvattenförsörjningen. Tekniska förvaltningen tar tacksamt emot 
erbjudandet. 
 
E.ON yrkar att om nya byggnader, exempelvis pumpstation, ska uppföras inom 
vattenskyddsområdet måste det ske med avstånd till luftledningar för att uppfylla 
starkströmsföreskrifterna. Vidare menar de att marknivån inte får ändras inom detta 
område, och att staket inte får monteras parallellt eller korsande ledningen innan 
nätägaren lämnat medgivande.  
 
Vattenskyddsföreskrifter får endast införa inskränkningar samt påbud om skyltning och 
stängsel till skydd av vattentäkten och dess vattentillgång. Placering och utformning av 
eventuella byggnader, marknivå, stängsel etcetera med hänseende till övriga skyddsobjekt 
hanteras, om det blir aktuellt, i separat process och ingår ej i beslutet om 
vattenskyddsområde. Synpunkten är dock noterad och förs vidare till Mark och 
exploatering.  
 
E.ON förklarar att de är skyldiga att åtgärda elavbrott inom 24 timmar, varvid det kan bli 
nödvändigt att använda dieselelverk som placeras invid nätstationer tills avbrottet är 
åtgärdat. E.ON måste också kunna utföra nödvändig reparation, drift och underhåll, 
jämte att de har anslutningsplikt vilket innebär att de inte kan neka nyanslutningar till 
elnätet. Detta förutsätter att motordrivna maskiner kan framföras, schaktning och 
grävning kan utföras samt att det inte finns till exempel bommar som spärrar 
framkomligheten. Därför är det viktigt att vattenskyddsområdets föreskrifter inte 
förhindrar ovanstående.  
 
Föreskrifterna 1 § revideras såtillvida att reservelverk vid elavbrott blir undantaget förbud 
mot hantering av petroleumprodukter. Vad gäller motordrivna maskiner, schakt med mera 
enligt ovanstående medför föreskrifterna för E.ONs del, beroende på vilka tillstånd enligt 
miljöbalken verksamheten redan innehar, att det som mest kan bli fråga om tillståndsplikt 
eller i övrigt anmälan eller försiktighetsåtgärder såsom skyddsanordning eller 
saneringsberedskap för att förhindra läckage av föroreningar till mark (dessa åtgärder är 
ett förtydligande av miljöbalkens hänsynsregler). Schaktningsarbete i samband med 
ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande är därutöver inte omfattade av tillståndsplikt. 
Ingendera föreskriften torde utgöra förhinder mot E.ONs verksamhet. Framkomlighet vid 
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eventuella bommar eller andra spärrar som kan förekomma nu eller i framtiden är inte en 
fråga som behandlas inom vattenskyddsföreskrifterna. Tillträde behöver i förekommande 
fall styras separat för det framkomlighetshinder det gäller. 
 
E.ON anför slutligen att de förutsätter att föreskrifterna ej förhindrar att befintliga 
elanläggningar i övrigt kan behållas i oförändrat skick, projekt kan utföras enligt plan 
samt att E.ONs anläggningar uppfyller starkströmsföreskrifterna. E.ON anger att 
vattenskyddsområdets huvudman ska bekosta nödvändiga ombyggnationer som följer 
på förändringar till följd av inrättande av vattenskyddsområdet. 
 
Med revideringarna i föreskrifterna enligt vad Tekniska förvaltningen angivit ovan, samt 
under förutsättning att E.ONs verksamhet uppfyller miljöbalkens hänsynsregler och övriga 
relevanta lagrum beträffande skydd av mark och vatten, torde inrättandet av 
vattenskyddsområdet inte förhindra E.ONs verksamhet. Kristianstads kommun har en 
ersättningspolicy som gäller vid ersättning i samband med vattenskyddsområden. Frågan 
om ersättning hanteras efter att vattenskyddsområdet och tillhörande skyddsföreskrifter 
är fastställda eftersom ersättningen utgår från de inskränkningar som 
skyddsföreskrifterna utgör. 

Privatperson  

Synpunkter inkomna från privatpersoner via svarsformulär på Kristianstads kommuns 
hemsida (2021-11-28) ifrågasätter trovärdigheten i att vattenskyddsområdet endast 
utökas åt syd/sydväst och ifrågasätter om det inte finns risker från andra håll.  
Frågan om kompensation och jordbruksmark och dess betydelse för 
livsmedelsförsörjningen diskuteras också i den inkomna synpunkten.  
Konsekvensanalysen för det föreslagna vattenskyddsområdet efterfrågas också.  
 
Det uppdaterade vattenskyddsområdet är baserat på de hydrogeologiska 
förutsättningarna i området. Grundvattnets strömningshastighet i olika riktningar medför 
att vattentäkten har ett större påverkansområde åt syd/sydväst. Detta föranleder att 
behovet av utökat skydd finns just i syd/sydväst. Detta resonemang förtydligas i det 
tekniska underlaget där uträkningar och motiveringar för det uppdaterade 
vattenskyddsområdet finns med.  
Precis som dricksvattenförsörjningen är livsmedelsförsörjningen mycket viktig för 
samhället. Frågor om ersättning hanteras, enligt miljöbalken och kommunens 
arbetsgångar och detta görs efter beslut om vattenskyddsområdet.  
Det tidiga samrådet är en del av arbetet med att samla in kunskaper för att genomföra en 
konsekvensanalys. Denna konsekvensanalys inkluderas i det tekniska underlaget som ingår 
i samrådet och finns därför tillgänglig under tiden samrådet genomförs. 

Privatperson  

Synpunkter inkomna från privatpersoner via svarsformulär på Kristianstads kommuns 
hemsida (2021-11-24) lyfter frågan om UPMA (Utvidgning av Produktgodkännande för 
Mindre Användningsområde). Frågan om ersättning lyfts också i den inlämnade 
synpunkten.  
UPMA hanteras i tillståndsansökningar precis som andra bekämpningsmedel. Det går att 
söka tillstånd för att använda bekämpningsmedel över 3 år, för att möjliggöra planering 
av odlingen. Om ett UPMA under denna 3-årsperiod skulle inkomma kan ett befintligt 
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tillstånd undantagsvis kompletteras med ett nytt ämne efter en Macro-DB körning av det 
aktuella ämnet.  
Frågor om ersättning hanteras, enligt miljöbalken och kommunens arbetsgångar och 
detta görs efter beslut om vattenskyddsområdet. 

Inkomna synpunkter från samrådet 
Inväntar synpunkter  

Sammanställning 

Tidigt samråd 

I det tidiga samrådet inkom synpunkter som kommunen bemött i denna samrådsredogörelse. 

Information och synpunkter gällande transformatorer och drift av den lokala elförsörjningen 

har lett till uppdatering av riskanalysen och förtydligande av föreskrifterna: 1 § 

Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor; samt tillägg i definitionerna. 

 

Inga inkomna synpunkter i det tidiga samrådet har föranlett någon förändring i förslaget på 

vattenskyddsområdets utbredning. 

 

Myndighets- och sakägarsamråd  

Inväntar genomförande  



Kristianstads kommun 

Bilaga 6 – Samråd – Inkomna synpunkter Tollarp 

vattenskyddsområde  

 

TN 2021/2017 

 

 

 

 

Sammanställning inkomna synpunkter från samrådet 

 

2022-10-28 

 

 

Inkomna remissvar 

Tidiga samrådet 

- E.on 

- Privatpersoner  

Samråd 

Inväntar synpunkter 



Fran: noreply@kristianstad.se <noreply@kristianstad.se> 

Skickat: den 24 november 2021 16:45 

Till: VA-avdelningen <va@kristianstad.se> 

Ämne: Synpunkter på nytt vattenskyddsomrade Tollarp 

Hej! 

Det har kommit in synpunkter på förslaget till nytt vattenskyddsområde för Tollarp 

Följande uppgifter har kommit in: 

Ange vattenskyddsområde : Tollarp 

För och efternamn 

fastighetsbeteckning : 
Kontaktuppgifter : 

Kontaktuppgifter, e-post 
Synpunkter, vattenskyddsområde : Jag bedriver Jordgubbs, Gurk och Sockermajsodling på del 

av den utökade arealen. Detta kommer påverka min verksamhet eftersom min areal är 

begränsad och bedriver en mycket expansiv odling. De specialgrödor ja odlar kräver en hel 
del bekämpning i form ar ogräs och Svamp. Många av preparaten jag använder är så kallade 

UPMA och jag är begränsad till ett väldigt fåtal medel. Motsätter mig därför denna 

Konfiskering av min egendom. Jag kommer kräva ersättning för all förlorad intäkt denna 

mark skulle inbringat. 

Samtycke personuppgifter : Ja



Fran: noreply@kristianstad.se <noreply@kristianstad.se> 

Skickat: den 28 november 2021 11:42 

Till: VA-avdelningen <va@kristianstad.se> 

Ämne: Synpunkter pa nytt vattenskyddsomrade Vattenskyddsomrade for Tollaprs vattentakt, V 

Vram. 

Hej! 

Det har kommit in synpunkter på förslaget till nytt vattenskyddsomrade for 

Vattenskyddsområde för Tollaprs vattentäkt, V Vram. 

Följande uppgifter har kommit in: 

Ange vattenskyddsområde : Vattenskyddsområde för Tollaprs vattentäkt, V Vram. 
För och efternamr 
fastighetsbeteckning : 

Kontaktuppgifter 

Kontaktuppgifter, e-post : 

Synpunkter, vattenskyddsområde : Med anledning av revidering av Tollaprs 

vattenskyddsområde har vi tagit del av förslaget som påverkar vår fastighet enlig följande. 

Marken är jordbruksmark sedan hundratals år tillbaka. Regelverk för vattenskyddsområde 

inskränker möjligheter att bruka jorden och begränsar användningen avsevärt. Det innebär en 
stor ekonomisk förlust för såväl arrendator som fastighetsägare. Därför motsätter vi oss det 

föreslagna bildandet av vattenskyddsområde på vår fastighet. För det fall förslaget bedöms 
som så angeläget och av den vikt att den bör genomföras för att säkerställa god 

vattenförsörjning, begär vi i alla delar kompensation för det ekonomiska lidande som drabbar 
oss. Vidare förs frågan om inhemsk försörjning av livsmedel i Sverige. Det är en del av 

krisberedskap och totalförsvarsfrågan. Sverige behöver säkerställa egen produktion av 

livsmedel. Därför skyddas jordbruksmark från icke nödvändig exploatering. Det förslagna 

vattenskyddsområdet innebär en förändring av möjlig användning av marken, vilken inte kan 
anses vara förenligt med ovan resonemang. Vi begär att ta del av den konsekvensanalys som 
ligger till grund för förslaget samt dess intresseavvägningar. Vi noterar även att 

vattenskyddsområdet endast utökas åt syd/sydväst från källan. Är det rimligt att det inte finns 
några risker för påverkan från andra håll? Det är en fråga om trovärdighet i avvägningar. 
Samtycke personuppgifter : Ja
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Hulth, Elin

Från: Fysiskplanering <PBL@eon.se>
Skickat: den 1 november 2021 09:00
Till: Kommun
Kopia: Emma Anderberg
Ämne: TN2021/2017 Reviderat yttrande E.ON
Bifogade filer: karta e.on Tollarps vattenskyddsområde Kristianstads kommun. .pdf

 
 
 
Datum                                                                                                         Arkivnr 
2021-11-01                                                                      202100152 
 
Reviderat yttrande över samråd av Förslag till skyddsföreskrifter Tollarps vattenskyddsområde, 
Västra Vram 2:5 m.fl., Kristianstads kommun. TN2021/2017 
 
Hej, 
 
E.ON skulle vilja revidera en punkt i sitt tidigare yttrande som vi skickade in i fredags (2021-10-28). 
 
Vi önskar att vårat tidigare yrkande (punkt 1) ”att det förtydligas i 1 § att nätstationer på mark inom 
vattentäktsområdets sekundära del som innehåller isolerolja är tillåtet så länge sekundärt skydd  används” 
ändras och istället lyder enligt nedan: 
 
 

 att det förtydligas i 1 § att nätstationer inom vattentäktsområdets som innehåller isolerolja är tillåtet 
så länge sekundärt skydd  används.  

 
I övrigt vill vi behålla resterande delar av yttrandet som innan. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Joakim Hellgren 
Tillståndstekniker 
 
E.ON Energidistribution AB 
Tillstånd & Rättigheter 
212 15 Malmö 
Joakim.Hellgren@eon.se 
Remisser skickas till PBL@eon.se  
eon.se | Facebook | Twitter | LinkedIn |Instagram |YouTube 
 
Please visit eon.se/legal and find information about how we at E.ON handle your personal data.  
Privileged/Confidential information may be contained in this message and is intended solely for the use of the addressee.  
If You receive this mail by mistake, You may not use, copy or distribute it to anyone else. Please erase the message and notify us immediately. 
 
 

Från: Fysiskplanering  
Skickat: den 29 oktober 2021 11:47 
Till: 'kommun@kristianstad.se' <kommun@kristianstad.se> 
Kopia: 'Emma Anderberg' <emma.anderberg@kristianstad.se> 
Ämne: TN2021/2017 e.ons yttrande 
 
 



2

 
 
 
Datum                                                                                                         Arkivnr 
2021-10-28                                                                       202100152 
 
Yttrande över samråd av Förslag till skyddsföreskrifter Tollarps vattenskyddsområde, Västra Vram 
2:5 m.fl., Kristianstads kommun. TN2021/2017 
 
Inställning  
 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) tillstyrker förslag till beslut om vattenskyddsområde under förutsättning 
att nedanstående yrkanden om ändringar i beslutet införs, i annat fall motsätter sig E.ON förslaget till 
beslut.  
 
Yrkanden  

 att det förtydligas i 1 § att nätstationer på mark inom vattentäktsområdets sekundära del som 
innehåller isolerolja är tillåtet så länge sekundärt skydd  används.  
 att det är tillåtet med  leveranser av petroleumprodukter till reservelverk vid elavbrott.  
 Att det är tillåtet att använda reservelverk vid elavbrott.  

 
Beskrivning av befintlig verksamhet  
 
E.ON har inom det sekundära området [x antal] transformatorstationer på mark [platsbeteckningar strukna 
av säkerhetsskäl]. Fortsatt har E.ON markförlagda låg- och mellanspänningskablar inom området, 
lågspänningsluftledning m.m., se bifogad karta.

Samtliga transformatorer är fyllda med isolerolja vilket är en petroleumprodukt (Nytro 10XN). Det sker dock 
ingen hantering av olja utan det är att betrakta som en del av själva transformatorn.

 
Transformatorstationer för den lokala elförsörjningen, nätstationer (svart kvadratisk symbol), innehåller 
isolerolja som är placerade i täta fundament som då utgör ett sekundärt skydd. Dessa är helt 
väderskyddade, placerade i transformatorbyggnad. 
 
E.ON kan märka transformatorstationer inom vattenskyddsområde med information om att 
räddningstjänsten ska tillkallas vid olyckor.  
 
E.ON är skyldiga att åtgärda elavbrott inom 24 timmar. Det innebär att E.ON vid större störningar kan 
behöva använda reservelverk (dieselelverk) till dess att avbrottet är åtgärdat. Dessa placeras invid 
nätstationer. 
 
Om nya byggnader, tex pumpstation, ska uppföras inom vattenskyddsområdet måste dessa uppföras på 
ett avstånd från luftledningar så att dessa även fortsättningsvis uppfyller starkströmsföreskrifterna. Minsta 
horisontella avståndet mellan yttersta fasledare och närmsta byggnadsdel är 2,5 meter. Marknivån får inte 
ändras inom detta område och inget staket får monteras som korsar eller är parallellt med ledningen innan 
nätägaren lämnat medgivande.  
  
E.ON måste vid underhåll och reparation på ledningar även i fortsättningen utan hinder kunna ta sig fram 
med tungt fordon till stolparna. Om vägar kommer att spärras med t ex bommar måste nätägaren få tillgång 
till nycklar eller koder så att man kan passera för underhåll av ledningen. 
 
Vid kabel- och linjefel eller andra typer av fel är det nödvändigt att få reparera kablar. För att kunna utföra 
nödvändig drift och nödvändigt underhåll samt reparation av ledningarna är det en förutsättning att 
motordrivna maskiner kan framföras i samt till och från ledningsgatan och ledningsstråk. Detta innebär att 
schaktning/grävning måste få utföras där reparation och underhåll krävs.  
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Om det i framtiden blir aktuellt med förändring av elnätet och/eller nyanslutning inom eller i närheten 
av området, är det viktigt att inte föreskrifterna förbjuder detta, då E.ON har anslutningsplikt och inte kan 
neka en anslutning till elnätet.  
 
Med det ovan anförda förutsätter E.ON att befintliga elanläggningar i övrigt kan behållas i oförändrat skick, 
att planerade projekt kan utföras enligt plan, samt att förändringarna inte orsakar att E.ONs anläggningar 
inte uppfyller starkströmsföreskrifterna. Skall befintliga anläggningar förändras till följd av inrättandet av 
vattenskyddsområdet skall områdets huvudman bekosta nödvändiga ombyggnationer.  
  
För upplysningar om E.ONs lokalnäts anläggningar kontaktas Carin Ivarsson, E.ON Energidistribution AB, 
tfn 0725- 49 02 75, alt. Jesper Brink, E.ON Energidistribution AB, tfn. 0738- 06 76 98, alt. Peter Burén, 
E.ON Energidistribution AB, Peter.Buren@eon.se . 
 
Med vänlig hälsning 
 
Joakim Hellgren 
Tillståndstekniker 
 
E.ON Energidistribution AB 
Tillstånd & Rättigheter 
212 15 Malmö 
Joakim.Hellgren@eon.se 
Remisser skickas till PBL@eon.se  
eon.se | Facebook | Twitter | LinkedIn |Instagram |YouTube 
 
Please visit eon.se/legal and find information about how we at E.ON handle your personal data.  
Privileged/Confidential information may be contained in this message and is intended solely for the use of the addressee.  
If You receive this mail by mistake, You may not use, copy or distribute it to anyone else. Please erase the message and notify us immediately. 
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