Samråd om vattenskyddsområde för Storsjöns vattentäkt
För att säkra tillgången till rent dricksvatten till Forserum har Nässjö Affärsverk AB (NAV) arbetat
fram ett förslag till vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter för Storsjöns vattentäkt.

Bakgrund
För Forserums tätort används Storsjön som dricksvattentäkt. Råvattnet till dricksvattenberedningen
tas ifrån Storsjön, som är sammanlänkad med Hämtegölen och Skärsjön. Vattentäkten försörjer idag
ungefär 2 000 personer i Forserum med allmänt dricksvatten.
För att säkra den aktuella och framtida dricksvattenförsörjningen för Forserum ansöker NAV om att
inrätta ett vattenskyddsområde.

Varför vattenskyddsområde?
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och helt avgörande för ett friskt och hälsosamt liv för oss och
för kommande generationer. Att skydda ett vatten som är lämpligt för dricksvattenframställning är
en viktig nationell och kommunal fråga. Att införa vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter enligt
miljöbalken är ett av många verktyg för att främja det långsiktiga skyddet av en viktig vattenresurs.
Vattenskyddsområden inrättas med syftet att skydda
dricksvattenförekomster för att minska risken för påverkan
nu och i framtiden. Arbetet ska därmed bidra till att
säkerställa att vattenförekomsten kan användas som
dricksvattentäkt även i framtiden. Vattenskyddsområden är
ett sätt att informera och säkra upp genom att utpeka
området som skyddat. Detta får en påverkan genom att
människor och verksamheter görs medvetna om riskerna och
genom att begränsa riskerna.

Vattenskyddsprocessen
Det nuvarande förslaget till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Storsjöns
vattentäkt har utarbetats av NAV med stöd av konsultfirman Tyréns.
Vi vill nu informera alla berörda fastighetsägare om arbetet med det nya vattenskyddsområdet och
ge allmänhet och berörda möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna kommer att
bemötas skriftligt och vid behov leda till revideringar av vattenskyddsområdets utbredning och/eller
skyddsföreskrifterna innan ansökan skickas till Länsstyrelsen för fastställelse.

Hur har vattenskyddsområdet tagits fram?
Utbredningen av vattenskyddsområdet bestäms genom ett riskbaserat synsätt. Ju längre tid det tar
för en eventuell förorening att nå vattentäkten desto bättre möjligheter finns att föroreningen
fastläggs, bryts ned eller att en skada hinner åtgärdas.
Risker inom vattentäktens avrinningsområde har undersökts. Därtill har markens och vattnets
naturliga skyddsförmåga undersökts. Gränsdragningarna för vattenskyddsområdet anpassas även, i
möjligaste mån, till administrativa gränser, som fastighetsgränser eller naturliga gränser i landskapet.

Baserat på detta har vi kommit fram till lämplig utformning av
vattenskyddsområdet bestående av två skyddszoner; primär och sekundär
skyddszon. En uppdelning av skyddsområdet i en primär och en sekundär skyddszon gör att
vattenskyddsföreskrifterna blir mer nyanserade och skäliga och vidare att högre, respektive lägre
krav kan ställas på verksamheter i olika områden beroende främst på närheten till vattentäkten.
Primär skyddszon är området närmast vattentäkten. Syftet med den primära zonen är att riskerna
för akut förorening minimeras. Här är det viktigt att tidigt upptäcka och åtgärda en förorening vid till
exempel en olycka. Vattenskyddsföreskrifterna i primär skyddszon syftar bland annat till att undvika
att miljöfarliga ämnen hanteras här.
Sekundär skyddszon är ett större område som ligger längre från uttagspunkten. Från den sekundära
skyddszonen tar det längre tid för vatten att nå vattentäkten men det är fortfarande ett viktigt
område att skydda. Syftet med sekundär skyddszon och vattenskyddsföreskrifter är att bibehålla
vattenkvaliteten.

Från förslag till fastställt vattenskyddsområde
I nuläget finns ett förslag till vattenskyddsområde. Det har ännu inte fattats beslut om att det ska
gälla. Innan förslaget skickas till Länsstyrelsen för beslut finns möjligheter att ta del av förslaget och
lämna synpunkter skriftligen. Synpunkterna behandlas och förslaget revideras för att sedan skickas
till Länsstyrelsen som, innan de fattar beslut, har ett formellt samråd med berörda. Även vid
Länsstyrelsens samråd finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Synpunkter på förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter ska senast 8 maj 2022 lämnas
skriftligt till NAV, Åsa Stenvall, va@nav.se
Vid frågor och funderingar kontaktas Åsa Stenvall via kundservice, telefon 0380‐51 70 00 eller
mail va@nav.se

