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1

INLEDNING

1.1

UPPGIFT OM SÖKANDEN OCH SYFTET MED VATTENSKYDDSOMRÅDET

Nässjö Affärsverk AB (NAV) är Nässjö kommuns VA-bolag. NAV arbetar för att
säkerställa god service och komfort till företag och invånare i Nässjö kommun och
sköter dricksvattenförsörjningen för ca 7 000 abonnenter. 2 200 av dessa är i
Forserum som är en ort som förväntas växa under de kommande åren. En ny fördjupad
översiktsplan för orten ska arbetas fram under 2022.
I uppdraget för dricksvattenförsörjningen ingår dricksvattenproduktion och leverans
till kommunens invånare. Detta sker via 13 st vattenverk inom kommunen.
För Forserums tätort används Storsjön som dricksvattentäkt. Råvattnet till
dricksvattenberedningen tas ifrån Storsjön, som är sammanlänkad med Hämtegölen
och Skärsjön. En reservvattentäkt saknas för området och för att säkra den aktuella
och framtida dricksvattenförsörjningen för Forserum ansöker NAV om att inrätta ett
vattenskyddsområde.
Vattenskyddsområden inrättas med syftet att skydda dricksvattenförekomster för att
minska risken för påverkan nu och i framtiden. Arbetet ska 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.

Tyréns Sverige AB Lilla Badhusgatan 2
411 21 Göteborg
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

2022-04-03
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BESKRIVNING AV AVRINNINGSOMRÅDET OCH
VATTENTÄKTEN

2.1

ÖVERGRIPANDE OM VATTENTÄKTEN

Vattentäkten utgörs av Storsjön, Hämtegölen och Skärsjön, som alla ingår i den
befintliga vattendomen för uttag av dricksvatten, se Figur 1.
Storsjön är en av källsjöarna till Huskvarnaån, vilken ingår i nederbördsområde nr 67,
Vättern-Motala-ström enligt SMHI. Storsjön är belägen ca 2 km nordväst om Forserum
som ligger i Nässjö kommun. Sjön ligger på höjden ca 280 meter över havet, och är en
oligotrof (näringsfattig) klarvattensjö. Största vattendjup är 14,6 m.
Stränderna kring sjön är steniga och omgivningen består framför allt av tall- och
björkskog med mindre inslag av odlings- och myrmark. Någon högre biologisk
mångfald finns inte i sjön och de förekommande fiskarterna är gädda, abborre, mört
och lake. Fiskfaunan är relativt artfattig.1
Avrinning av Storsjön sker genom en 150 m lång bäck till Hämtegölen som rinner
vidare till Skärsjön som i sin tur rinner genom Bäck från Skärsjön mot Hjorteboån och
vidare mot Stora Nätaren, se Figur 1. Åsträckan mellan Skärsjön och Stora Nätaren är
ca 10 km. 2
Storsjön ingår i delavrinningsområdet Utloppet av Storsjön och Hämtegölen samt
Skärsjön ingår tillsammans med Kvarnagölen i delavrinningsområdet Mynnar i
Hjorteboån. Kvarnagölen finns öster om Skärsjön, mot Hjorteboån.
Skärsjön som Hämtegölen mynnar i, är även den en näringsfattig sjö som har ett stort
värde som friluftsområde. Av två tillflöden till sjön, är bäcken ifrån Storsjön den
största. Skärsjön ligger i en djup sänka mellan två kraftiga bergsryggar av diabas och
har en areal på 0,87 km2, samt ett största vattendjup på 35 m. Tillrinningsområdet
består främst av skogsmark. Omgivningen är sluttande och klädd med blandskog, med
inslag av ädellövskog. Kring Skärsjön är bebyggelsen mycket sparsam men ett mindre
antal hus finns vid den norra och vid den södra änden.3

1
2
3

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA64342324, 2021-10-04
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA64342324, 2021-10-04
https://karta.jonkoping.se/app/oplan/antagen/html/c_objekt/c_natur_naturvatten.htm (2021-10-04)
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Figur 1 Storsjön som mynnar i Hämtegölen som i sin tur mynnar i Skärsjön som syns i nordöstra delen av
kartan. (via Lantmäteriet, 2021)
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2.2

TOPOGRAFI

Topografin inom avrinningsområdena kan beskrivas som sluttande mot sjöarna.
Tydliga vattendelare kan identifieras längs områdesgränserna, vilket syns tydligt i Figur
2 och Figur 3.

Figur 2 Topografin kring Storsjön. (SGU, 2021)

Figur 3 Topografin kring Skärsjön. (SGU, 2021)
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2.3

GEOLOGI

2.3.1 JORDARTSFÖRHÅLLANDEN KRING STORSJÖN

Inom delavrinningsområdet för Storsjön är dominerande jordarterna tunn jord och kalt
berg (35 %), morän (22,7 %), och isälvsmaterial (11,57 %). Därutöver finns en liten
andel sand och torv. Torv återfinns framför allt väster om Svartaviken. Mellan Storsjön
och Hämtegölen finns kärrtorv vilket är växtlighet som får vatten och näring från
grundvattnet, se Figur 4. Berg är markerat som röd, morän som blå, isälvsmaterial som
grön och torv som brun. Detaljerad legend framgår av SGU:s kartvisare.

Figur 4 Dominerande jordarter runt Storsjön tillsammans med topografisk höjdskuggning. Röd = berg, blå
= morän = grönt = isälvsmaterial, brunt = torv. ©Sveriges Geologiska Undersökning
2.3.2 JORDARTSFÖRHÅLLANDEN KRING HÄMTEGÖLEN, SKÄRSJÖN OCH KVARNAGÖLEN

Inom delavrinningsområdet för Hämtegölen, Skärsjön och Kvarnagölen utgör andelen
jordbruksmark 4,19 % av området och 1,42 % av området består av hedmark och övrig
mark. Myr – och våtmarker utgör 0,32 %. De dominerande jordarterna är morän (41,9
%), tunn jord och kalt berg (19,37 %), torv (9,7 %), grovjord (2,25 %), sandiga jordar (3,5
%) och lättlera (0,19 %), se Figur 5. Berg är markerat som röd, morän som blå,
isälvsmaterial som grön och torv som brun.

Uppdrag: 315828, Vattenskyddsområde Storsjön
Beställare: Nässjö Affärsverk AB

2022-04-03
Förslag
9(35)

Figur 5 Dominerande jordarter kring Hämtegölen, Skärsjön och Kvarnagölen tillsammans med topografisk
höjdskuggning. Röd = berg, blå = morän = grönt = isälvsmaterial, brunt = torv. ©Sveriges Geologiska
Undersökning
2.3.3 GENOMSLÄPPLIGHET I JORD

SGU:s kartmaterial för genomsläpplighet i omkringliggande mark visar att områdets
består av såväl låg som hög genomsläpplighet, se Figur 6.
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Figur 6 Karta över markens genomsläpplighet. © Sveriges Geologiska Undersökning

2.4

AVRINNINGSOMRÅDE

2.4.1 STORSJÖN

Storsjön tillhör enligt SMHI avrinningsområde 2998 Utloppet av Storsjön.
Avrinningsområdets totala area är 1,13 km2 och består till 24,4 % av sjö och vattendrag
och till 71,6 % av skogsmark. Andelen jordbruksmark utgör 4 % av området.
Vattenbalansen mellan 1981 och 2010 har visat att ca 857 mm nederbörd registreras
årligen. Av denna mängd evapotranspireras ca 555 mm och 303 mm bildar avrinning.
Den totala naturliga vattenföringen inom området är ca 0,01 m3/s (MLQ).
2.4.2 HÄMTEGÖLEN, SKÄRSJÖN OCH KVARNAGÖLEN

Hämtegölen, Skärsjön och Kvarnagölen tillhör enligt SMHI avrinningsområde 3045
Mynnar i Hjorteboån. Avrinningsområdets totala area är 3,96 km2 och består till 21,93
% av sjö och vattendrag och till 72,06 % av skogsmark. Vattenbalansen mellan 1981
och 2010 har visat att ca 829 mm nederbörd registreras årligen. Av denna mängd
evapotranspireras ca 558 mm och 271 mm bildar avrinning. Den totala naturliga
vattenföringen inom området är ca 0,01 m3/s (MLQ).
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2.5

TEORETISK OMSÄTTNINGSTID

Storsjön har ett medeldjup på ca 5,2 m och ett max djup på 14,6 m. Den teoretiska
omsättningstiden har beräknats till 4,17 år (sjöns vattenvolym / genomsnittliga
vattenflödet genom sjön).4
Skärsjön, som tillhör Huskvarnaån och som Hämtegölen mynnar i, har ett max djup på
ca 35 m och ett medeldjup på 13,9 m. Den teoretiska omsättningstiden har beräknats
till ca 9,08 år.5
2.6

VATTENSTÅND OCH VATTENFLÖDEN

Storsjöns vattenyta ligger på ca 283 meter över havet (RH00). Hämtegölen ligger på
ungefär samma nivå. Skärsjöns vattenyta ligger på ca 280 meter över havet (RH 2000).
I Figur 7 visas vattenståndsmätaren som är placerad vid utloppet av Hämtegölen.

Figur 7 Bild på vattenståndsmätare vid utloppet från Hämtegölen till Skärsjön.

Den totala vattenföringen i utloppet av Storsjön har beräknats till 0,02 m3/s, vilket
även är den totala naturliga vattenföringen. I delavrinningsområdet Mynnar i
Hjorteboån, vilken Storsjön tillhör, är den totala naturliga vattenföringen ca 0,04 m3/s.
Vattenföringen med en återkomsttid på 50 år har beräknats till 0,03 m3/s för Storsjön
och 0,38 m3/s för delavrinningsområdet Mynnar i Hjorteboån. I Tabell 1 sammanfattas
vattenföringen för Storsjön och delavrinningsområdet Mynnar i Hjorteboån.

Via Vattenwebb, SMHI, Sjöinformation, 2021-10-21
https://nassjo.se/download/18.68f76f00163d8f4d6ebba9d/1528703695370/Sk%C3%A4rsj%C3%B6n%20Hat
tasj%C3%B6n.pdf, 2021-10-21
4
5
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Tabell 1 Vattenföring i Storsjön och Mynnar i Hjorteboån. HQ50 - Högvattenföring med en återkomsttid av
50 år. HQ10 - Högvattenföring med en återkomsttid av 10 år. HQ2 - Högvattenföring med en återkomsttid
av 2 år. MHQ - Medelvärdet av varje års högsta dygnsvattenföring. MQ - Medelvärdet av
dygnsvattenföringen under hela perioden. MLQ - Medelvärdet av varje års lägsta dygnsvattenföring.
(SMHI, 2021)

HQ50
HQ10
HQ2
MHQ
MQ
MLQ
2.7

Total naturlig vattenföring i
utloppet av Storsjön [m3/s]
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
0

Total naturlig vattenföring i
Mynnar i Hjorteboån [m3/s]
0,38
0,30
0,20
0,21
0,04
0,01

VATTENDOM

Enligt vattendomen från 1987 får 350 000 m3 vatten pumpas ut ifrån Storsjön årligen.
NAV har tillstånd att stödpumpa från Skärsjön vid behov, vilket uppstår när vattennivån
i Storsjön understiger 283 meter över havet. Om Skärsjöns vattennivå skulle sjunka till
276,45 meter över havet, behöver pumpningen stoppas. Om denna nivå skulle
underskridas genom avdunstningen, får ingen pumpning till Storsjön ske. Pumpning
får utföras med maximalt 15 l/s. (Dom, 1987)
2.8

FORSERUM VATTENVERK

Forserums vattenverk är belägen i den södra änden av Storsjön. Under 2020 intogs ca
227 000 m3 vatten till vattenverket och utpumpat mängd dricksvatten var ca 177 000
m3. Volymerna som har använts under 2020 visas i Tabell 2.
Tabell 2 - Mängd pumpat vatten genom vattenverket under 2020.

Min
Max
Medel
Summa

2.9

Intag Råvatten
[m3]
432 (2020-07-16)
1010 (2020-12-16)
623
227495

Utpumpat Renvatten
[m3]
360 (2020-07-23)
773 (2020-12-16)
486
177510

VATTENKVALITET

I Tabell 3 visas de uppmätta parametrarna på det inkommande vatten (råvatten) till
vattenverket i Forserum. Provtagning utförs månadsvis och i tabellen har
årsmedelvärden beräknats. Medelvärdena för 2020 innefattar 8 provtagningsresultat
fördelade över året och medelvärdena för 2021 har beräknats utifrån 3
provtagningsresultat mellan februari och april 2021. De årstidliga variationerna syns
därför inte lika väl i resultaten för 2021 som för 2020.
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Tabell 3 – Årsmedelvärden på det inkommande vatten till Forserum Vattenverk år 2020 och 2021.

Parametrar Råvattenintag
Forserum Vattenverk
Vattentemperatur [°C]
Odlingsbara 22°C [cfu/ml]
Koliforma 35°C [cfu/100 ml]
Escherichia coli [cfu/ml]
Presumtiva Clostridium
Perfringens [cfu/100 ml]

Min

2020
Max

Min

2021
Max

11
80
6
1

Årsmedel
7,3
35
2,1
1

4
30
1
1

7
30
1
1

Årsmedel
5,3
30
1
1

4
10
1
1

Turbiditet [FNU]
Färg [410 nm]
Konduktivitet [mS/m]
pH
Alkalinitet [mg HCO3/l]
COD-Mn [mg O2/l]
Ammonium-kväve [NH4-N][mg/l]
Ammonium [mg/l]
Nitrat-kväve [NO3-N] [mg/l]
Nitrat [mg/l]
Nitrit-nitrogen [NO2-N] [mg/l]
Nitrit [NO2] [mg/l]
NO3/50 + NO2/0,5 [mg/l]
Fluorid [mg/l]
Klorid [mg/l]
Sulfat [mg/l]
Aluminium, Al [mg/l]
Järn, Fe [mg/l]
Kalcium, Ca [mg/l]
Kalium, K [mg/l]
Koppar, Cu [mg/l]
Magnesium, Mg [mg/l]
Mangan, Mn [mg/l]
Natrium, Na [mg/l]
Totalhårdhet dH

0,57
15
6,15
6,6
16
3
0,01
0,02
0,05
0,3
0,001
0,004
0,02
0,05
5,5
4,2
0,03
0,05
3,6
0,5
0,02
2,1
0,02
3,9
0,98

2,3
20
6,45
7,3
18
3,8
0,049
0,06
0,13
0,58
0,0011
0,004
0,02
0,063
5,8
4,6
0,03
0,2
4,1
0,6
0,02
2,4
0,19
4,2
1,1

1,2
16
6,28
6,99
17
3,4
0,02
0,03
0,07
0,36
0,001
0,004
0,02
0,055
5,56
4,45
0,03
0,11
3,9
0,6
0,02
2,3
0,07
4,1
1,1

0,56
10
6,49
6,9
16
3,3
0,01
0,02
0,086
0,38
0,001
0,004
0,02
0,05
5,6
4,3
0,03
0,07
3,8
0,5
0,02
2,3
0,02
4,1
1,1

0,77
20
6,53
7,2
17
3,8
0,01
0,02
0,15
0,66
0,001
0,004
0,02
0,06
5,8
4,5
0,03
0,13
4,2
0,6
0,02
2,5
0,02
4,4
1,2

0,66
15
6,52
7
16,7
3,63
0,01
0,02
0,13
0,55
0,00
0,00
0,02
0,06
5,70
4,40
0,03
0,09
3,97
0,57
0,02
2,37
0,02
4,23
1,13

Enligt uppgifter från Länsstyrelsen (VISS, 2021) visar både Utloppet av Storsjön samt
Bäck från Skärsjön en god ekologisk status samt en god kemisk ytvattenstatus. Två
undantag i form av mindre stränga krav har satts för kvicksilver- och
kvicksilverföroreningar samt bromerade difenyleter som även kallas polybromerade
difenylterar (PBDE). För både kvicksilver och PBDE har bedömts att gränsvärdena
överskrids i fisk i samtliga vattenförekomster. Undantag har utförts med skäl av att det
bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna till nivåer som motsvarar god kemisk
ytvattenstatus.
2.10 ÖVERSVÄMNINGSBENÄGNA OMRÅDEN

Avrinningen sker från kringliggande mark som sluttar mot sjöarna och Storsjön ligger
högst upp i avrinningsområdet. Strandkanterna är branta och de låga partierna kring
sjön är få med några enstaka bostadshus vid inloppet till Skärsjön.
Översvämningsproblematiken för sjön bedöms därför vara låg.
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2.11 VATTENFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR JÖNKÖPINGS LÄN

Storsjön finns utpekad i länsstyrelsen vattenförsörjningsplan som ”regionalt viktig
vattenförekomst” då den utgör huvudvattentäkt för Forserums samhälle.
2.12 PLANBESTÄMMELSER

Arbetet pågår med ny Översiktsplan för Nässjö kommun. I beslutad översiktsplan från
2021 finns området kring Storsjön, Hämtegölen och Skärsjön upptagna som
friluftsområde. Väster om Storsjön finns även ett område utpekat som LIS-område,
men detta bedöms ligga väster om avrinningsområdet för Storsjön.
Hela området är markerat som Föreslagen korridor för Götalandsbanan som förväntas
gå norr om sjöarna.

Figur 8. Utklipp från gällande Översiktsplan för Nässjö kommun, Bebyggelse och infrastruktur. Grön raster
(friluftsområde), Gult ( föreslagen korridor för Götalandsbanan), Mörkt röd (LIS-områden), ljust röd (tätort).

Skärsjön utgör en kommungräns mellan Nässjö och Jönköping. I översiktsplanen för
Jönköpings kommun är Skärsjön utpekad som värdefull natur med naturvärdesklass 2,
samt är västra sidan längs Skärsjön klassad som Lågexploaterade områden. Området
kring Finneryd strax norr om sjön är även utpekat som särskilt värdefullt
kulturvärdesområde.
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Figur 9. Utklipp från gällande Översiktsplan för Jönköpings kommun. Grön raster (värdefull natur), brun
raster (kulturvärdesområde).
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3

RISKINVENTERING

3.1

VATTENTÄKTENS FÖRUTSÄTTNINGAR

Att vattentäkten är belägen högt upp i avrinningsområdet innebär att antalet
riskkällor/riskobjekt är begränsade. Ingen uppgift om påverkan idag eller tidigare har
identifierats som antyder att sjöarnas vatten är påverkade av föroreningskällor.
I både Storsjön och Skärsjön sker en retention i ytvattnet vilket innebär att
övergödande ämnen i sjön binds eller avlägsnas i processer. Detta är en
ekosystemtjänst som innebär en naturlig rening av vattnet från kväve och fosfor.
Sjövolymen är begränsad och omsättningen är låg vilket innebär att en förorening
stannar i sjön och påverkar vattenkvalitén långsiktigt. Genomsläppligheten i
kringliggande mark som framför allt består av berg, isälvsediment och morän bedöms
vara medelhög.
Sammantaget bedöms vattentäktens sårbarhet utifrån naturliga förutsättningar vara
hög.
3.2

KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Det finns stora osäkerheter i framtidens klimat och hur detta påverkar våra
vattentäkter. Klimatförändringar kan dels innebära ökad frekvens av skyfall och hög
avrinning med översvämningar till följd. Översvämningar kan bidra till att förorenade
ytor sköljs ut till sjön.
En annan aspekt av klimatförändringarna är torka som främst innebär en risk
kapacitetsmässigt för vattentäkten. Storsjön är belägen högst upp i avrinningsområdet
och tillrinningen är begränsad vilket gör att torka kan påverka sjön och
vattenmagasinet. Risken för detta har redan hanterats med hopkopplingen till
Skärsjön, som innebär att vatten kan pumpas från Skärsjön om vattennivån i Storsjön
blir för låg. Skärsjön är en större sjö med något större tillrinningsområde vilket
minskar risken.
3.3

SABOTAGE

Dricksvattenförsörjningen behöver säkras utifrån ett säkerhetsperspektiv från källa till
tappkran. Vattenskydd är en del av detta arbete tillsammans med t.ex. lås och bom,
HACCP etc.
Risken för föroreningen av vattentäkten till följd av sabotage är svår att bygga bort och
behöver hanteras i det löpande säkerhetsarbetet. Risken för sabotage eller liknande
utreds därför inte inom vattenskyddsarbetet.
3.4

BEBYGGELSE

Överallt där människor bor och vistas finns föroreningsrisker för vattentäkten.
Riskerna beror oftast på tekniska lösningar eller okunskap och hanteras med fördel
genom tydlig och tät kommunikation/information.
Runt Storsjön och Skärsjön inom avrinningsområdet finns en mindre mängd
bostadsfastigheter.
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3.4.1 BRUNNAR

Från SGU:s brunnarkiv har tre enskilda brunnar för dricksvattenförsörjning
identifierats. Enskild dricksvattenförsörjning via brunn bedöms inte utgöra någon
kvalitativ påverkan på vattentäkten.
Fastighet Byhult 1:7 använder enskild vattentäkt för hushåll, fritidshus och mindre
lantbruk (SGU). Brunnen borrades 1999 och ger 6000 l/timme. Fastigheten ligger i
södra kanten av Skärsjön, se Figur 10.

Figur 10 Vattentäkt söder om Skärsjön, norr om Hämtegölen.

Norr om Skärsjön befinner sig ytterligare 2 enskilda vattentäkter. Hatten 1:1 äger en
enskild vattentäkt för hushåll, fritidshus och mindre lantbruk. Brunnen borrades 2006
och ger ca 210 l/timme. Finneryd 4:7 äger en enskild vattentäkt för hushåll, fritidshus
och mindre lantbruk. Brunnen borrades 2016 och ger ca 500 l/timme. Vattentäkterna
syns i Figur 11.

Figur 11 Vattentäkter norr om Skärsjön, nordväst om Kvarnagölen.
3.4.2 ENSKILDA AVLOPP

Inom tillrinningsområdet har 4 enskilda avlopp identifierats. Tre 3-kammarbrunnar
med infiltration och en tät tank.
3.4.3 FORDONSTVÄTT

I anslutning till bebyggelse sker ofta fordonstvätt i olika stor omfattning. Vid
fordonstvätt förorenas tvättvattnet från fordonet med kemikalier och olja, vilket kan
avrinna på hårdgjorda ytor ner i vattentäkten.
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3.5

JORDBRUK

Jordbruksmark kan riskera att förorena vattentäkter med såväl näringsämnen i gödsel
och bekämpningsmedel. Eftersom jordbruksmarken ligger nedströms om Skärsjön som
i sin tur befinner sig nedströms från Storsjön, bedöms jordbruk inte utgöra en risk för
vattentäkten.
3.6

DJURHÅLLNING

Djurhållning i direkt anslutning till ytvattentäkter kan vara en risk då djurspillning i
vatten kan innebära bakterieförorening. Risken kring vattentäkten bedöms vara låg då
inga hagar/djurinhägnader har identifierats nere vid strandkanten.
3.7

SKOGSBRUK

Skogsbruk är förknippat med risker avseende dels bekämpningsmedel, dels avledning
av vatten till följd av skyddsdikning och avverkning. Avverkning av skog leder till att
näringsämnen kan avrinna till vattentäkten och att grumligheten kan påverkas i sjön.
Risken uppkommer vid kalhyggen då vattnet avrinner snabbt och därmed för med sig
ämnen ut i vattentäkten. Eftersom såväl Storsjön som Skärsjön är omgiven av skog är
risken för detta stor.
3.8

TRAFIK PÅ SJÖARNA

Viss båttrafik bedöms förekomma på sjöarna men inte i någon större omfattning.
Båtmotorer innebär en risk för oljespill i sjöarna och kan därmed även i liten mängd
förorena.
Det finns uppgifter om att det under vintertid pågår snöskoter- och fordonskörning på
frusna isar.
3.9

BILTRAFIK, VÄGAR, PARKERING

Kring sjöarna sträcker sig flera mindre vägar. Vägar och framförallt avrinning av
vägdagvatten som ofta innehåller föroreningar kan utgöra en risk. Risken påverkas av
trafikbelastningen och riskreducerande åtgärder på vägarna för att undvika olyckor
(vägräcken etc.).
Saltning av vägar utgör också en risk då saltet kan ta sig till vattentäkten och i stora
halter förorena vattnet.
Parkeringsplatser som är hårdgjorda innebär en risk då dagvatten från dessa kan
avrinna till sjön. Dagvattnet från parkeringsplatserna kan innehålla såväl olja som
andra föroreningar. Vid riskinventeringen identifierades oljespill på parkeringsplatsen
vid badplatsen i Storsjön.
3.10 SPECIFIKA RISKOBJEKT
3.10.1

BERGTÄKT

Öster om Storsjön befinner sig Skanskas bergtäkt, tillhörande Skanska Industrial
Solutions AB - Forserum. Inom täkten utvinns bergmaterial och täkten har varit aktiv
sedan 1940-talet. Skanska har ett tillstånd för täktverksamhet fram till 31 december
2026 och en ansökan om fortsatt samt utökad verksamhet är pågående. Inom den nya
verksamheten planeras ett utökat brytningsområde, en fördjupning från +284 meter
över havet till +265 meter över havet. Eftersom detta kommer att innebära en
avsänkning av grundvattenytan, bedöms täkten utgöra en risk för vattentäkten.
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3.10.2

DEPONI/FÖRORENADE MASSOR

Brev med information om nedgrävda fat har tagits emot av kommunen. I breven
framgår att 30-70 fat innehållande ett ämne till asfaltering, grävdes ner på tidigt 1960tal. Faten innehöll ca 200 liter vätska och grävdes ner på ca 10 meters djup. Ämnet i
faten förmodas vara miljöfarligt. Nedgrävningen ska ha skett inom fastigheten Nässjö
Boarp 1:60, som ligger inom Forserums bergtäkt, tillhörande Skanska. Skanska har
bemött informationen med förklaringen att samtligt vatten som lämnar täktens
område, gör detta via sedimentationsdammar. Dammarna provtas med jämna
mellanrum enligt ett kontrollprogram för att försäkra att det utsläppta vatten uppvisare
acceptabla halter. Utöver uppsamling renas vattnet i dammarna och utformningen av
dammarna bedöms enligt Skanska vara tillräckligt för att skydda recipient (Hökasjön).
3.10.3

BADPLATS ÖSTER OM VATTENVERKET

I södra änden av Storsjön befinner sig en kommunalägd badplats med tillhörande
brygga och toalett. Eftersom badplatsen ägs och sköts av kommunen, bedöms ingen
risk för påverkan på vattenskyddsområdet uppstå.
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4

RISKBEDÖMNING

En riskbedömning har gjorts utifrån riskinventeringen, vattentäkten förutsättningar
och vattentäktens sårbarhet (genomsläpplighet, storlek, placering etc. som beskrivits i
kapitel 2).
Den största risken för spridning av en förorening från dess källa till
vattenskyddsområdet bedöms vara bergtäkten öster om Storsjön. Täkten ligger mellan
tre delavrinningsområden; Utloppet av Storsjön, Utloppet av Ribbingsnässjön och
Mynnar i Motala Ström, och ansökan om fortsatt samt utökad täktverksamhet är
pågående. En utökad verksamhet skulle innebära en fördjupning av täkten och
bottennivån kommer att sänkas från +284 meter över havet till +265 meter över havet.
Storsjöns vattenyta ligger på ca 286 meter över havet (RH 2000). Hämtegölen ligger på
ungefär samma nivå. Skärsjöns vattenyta ligger något lägre, på ca 280 meter över
havet (RH 2000). Utan en kompletterande tätning mellan Storsjön och täkten skulle en
dränering av Storsjön kunna uppstå. Skanska planerar att motverka avsänkning av
grundvattennivån genom vatteninfiltration via en brunn. Därmed förväntas
vattenbalansen kunna upprätthållas.
Dock anses risken för dränering av Storsjön vara hög. Stödpumpning från Skärsjön
samt pumpning till en brunn från bergtäkten är två alternativ för att motverka en
nivåavsänkning, det behöver dock vidare utredas hur stor påverkan kan bli och vilka
åtgärder som bedöms bli nödvändiga.
Utöver grundvattenavsänkningen inom området förväntas det utsläppta vatten uppvisa
förhöjda kvävehalter som uppkommer genom sprängning. Eftersom täkten till största
del ligger inom Utloppet av Ribbingsnässjön sprids föroreningar framför allt österut
mot Hökasjön. Ytvvattendelaren mot Storsjön befinner sig precis väster om täkten idag
men har tidigare gått genom bergtäkten.
Jordbruksmark som befinner sig norr om Skärsjön förväntas inte kunna påverka
vattenkvaliteten inom området. Eventuella föroreningar transporteras nedströms mot
Hjorteboån. Vid behov av stödpumpning från Skärsjön till Storsjön pumpas vatten från
södra änden av Skärsjön.
Enskilda fastigheter finns i mycket liten utsträckning kring Storsjöns, Hämtegölens och
Skärsjöns kant.
Risk
Klimatförändringar

Riskbedömning
Liten risk

Bebyggelse

Liten risk

Jordbruk
Djurhållning

Liten risk
Liten risk

Skogsbruk

Medel risk

Båttrafik
Vägar/
parkeringsplatser
Bergtäkt
Deponi
Kommunägd badplats

Liten risk
Medel risk

Motivering
Risken minskar genom ihopkoppling
med Skärsjön.
Antalet fastigheter är mycket begränsat
och säsongsberoende.
Ligger norr om Skärsjön.
Inga större antal djur och inte i direkt
anslutning till sjöarna.
Skog på branta sluttningar ner mot
sjön.
Liten mängd småbåtar.
Avrinning från parkering direkt till sjön.

Stor risk
Liten risk
Liten risk

Risk för dränering av Storsjön.
Rinner enligt uppgift mot Hökasjön.
Ingen förorenande verksamhet.
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5

RISKHANTERING

5.1

Information/
Kommunikation

Risk- och
beredskapsplanering

Planförutsättning

Föreskrifter

Risk
Klimatförändringar
Bebyggelse
Jordbruk
Djurhållning
Skogsbruk
Båttrafik
Vägar/parkeringsplatser
Bergtäkt
Deponi
Kommunägd badplats

Fysiskt skydd

Samtliga risker har arbetats igenom utifrån föreslagna riskreducerande åtgärder.
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VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER

Vattenskyddsföreskrifter behöver upprättas för att minimera risken för negativ
påverkan på området. Förslag till föreskrifter innefattar:
Bebyggelse:
• Vatteninfiltration och bortledning
• Upplag och deponier
• Täkter och markarbeten
• Fordonstvätt
Jordbruk:
• Hantering av petroleumprodukter
• Hantering av bekämpningsmedel
• Hantering av växtnäringsämnen
Båttrafik:
• Båttrafik
Vägar:
• Väghållning
5.2

FYSISKT SKYDD

I vissa fall finns det möjligheter att minska riskerna för förorening av vattentäkt genom
fysiska skydd. Detta kan t.ex. vara bommar för att förhindra körning på vägar i direkt
anslutning till täkten, eller inhängning av brunnar.
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För Storsjön bedöms fysiskt skydd för utsläpp från parkeringsplatsen vid badplatsen
vara en möjlighet för att förhindra oljeutsläpp ner i sjön. Detta skulle kunna göras med
en oljeavskiljare och en kant/ramp som förhindrar att eventuella föroreningar från
parkeringsplatsen rinner via båtrampen ner i sjön.
För befintlig bergtäkt bedöms fysiskt skydd vara en möjlighet att minska risken för
förorening för sjön. Detta kan göras genom täta skikt vid behov och säkerställa
marklutningen i täkten bort från Storsjön.
5.3

PLANFÖRUTSÄTTNING

Ett inrättande av vattenskyddsområde innebär att området blir ett skyddat område i
Översiktsplanen och att detta behöver tas hänsyn till som en planeringsförutsättning.
Detta innebär en möjlighet att planera för vilka verksamheter som är lämpliga och
därmed också undvika verksamheter som skulle kunna göra en framtida skada på
vattentäkten.
5.4

RISK- OCH BEREDSKAPSPLANERING

Vissa risker för vattentäkten kan man aldrig bygga, föreskriva eller planera bort.
Sådana risker är t.ex. olyckor, klimatförändringar, sabotage etc. För att hantera dessa
risker behöver man upprätta en beredskapsplan och även gärna öva för hur olyckor
ska hanteras.
5.5

INFORMATION/KOMMUNIKATION

Många risker kan minimeras och hanteras med hjälp av information och
kommunikation till badgäster, fastighetsägare och verksamhetsutövare. Kunskap om
att sjön används som vattentäkt och vad man kan göra för att inte påverka den ökar
människors kunskap och medvetenhet om frågorna vilket kommer ha en
riskreducerande effekt.
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6

FÖRSLAG TILL AVGRÄNSNING AV
VATTENSKYDDSOMRÅDET

Avgränsningen av vattenskyddsområdet har gjorts utifrån avrinningsområdets storlek
och naturliga förutsättningar samt riskbedömningen. Vattenskyddsområdet syftar till
att skydda såväl Storsjön, Hämtegölen och Skärsjön då vattnet i dessa skulle kunna
hamna i vattenverket genom den tekniska ihopkoppling som skett av sjöarna.
Avrinningsområdena är små och avrinningen är snabb via branta sluttningar vilket
innebär att hela avrinningsområdet föreslås inkluderas i vattenskyddsområdet.
6.1

PRIMÄR SKYDDSZON

En primär skyddszon upprättas kring Storsjön vilket är platsen för vattenuttaget. Om
en förorening skulle ske till Storsjön är tiden för handlingsutrymme begränsad och
skyddsbehovet bedöms därför större än för Skärsjön.
Skyddsområdets gräns föreslås till ytvattendelarna och innefattar hela
avrinningsområdet. Gränsen går därmed längs höjdryggarna runt sjön och följer det
teoretiska avrinningsområdet enligt SMHI.
Avgränsningen går genom befintlig bergtäkt då det ur risksynpunkt inte kan anses
motiverat att frångå den teoretiska vattendelaren och dra gränsen längs bergtäktens
skapade kant. Ur ett riskperspektiv anses att den verksamhet som ligger inom det
naturliga avrinningsområdet kan påverka vattentäkten och mänskligt skapade
avgränsningar undanröjer inte denna risk. Mänsklig påverkan inom tillrinningsområdet
kan förändra såväl ytvattendelare, som grundvattendelare och därmed öka risken för
påverkan på vattentäkten såväl kvantitativt som kvalitativt.

6.2

SEKUNDÄR SKYDDSZON

En sekundär skyddszon föreslås från utloppet från Storsjön och inkluderar hela
avrinningsområdet för Hämtegölen. Vid en eventuell förorening i Hämtegölen står
detta vatten i direkt kontakt med Storsjön och riskerar påverkas. Handlingsutrymmet
vid förorening är begränsat men möjligheten till fysisk avgränsning mellan de två
sjöarna finns.
Den sekundära skyddszonen föreslås även sträcka sig kring Skärsjön. Vattentäkten
behöver skyddas då den utgör en viktig reserv vid låga nivåer i Storsjön, men sjöns
storlek och möjligheten att begränsa spridningen till Storsjön vid en förorening finns
vilket minskar sårbarheten för själva vattenuttaget.
Skyddsområdets gräns föreslås, också för sekundär skyddszon, till ytvattendelarna och
innefattar hela avrinningsområdet. Gränsen går därmed längs höjdryggarna runt
sjöarna och följer det teoretiska avrinningsområdet enligt SMHI.
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7

FÖRSLAG OCH MOTIVERING TILL FÖRESKRIFTER

För primär och sekundär skyddszon föreslås vattenskyddsföreskrifter som styrmedel
för att hantera vissa av de identifierade riskerna enligt ovan.
Föreskrifterna regleras antingen genom förbud, tillståndsplikt eller anmälningsplikt,
vars olika nivåer har olika syften. I enlighet med Vägledningen för inrättande av
vattenskyddsområde ska:
Förbud inrättas om:
- En verksamhet/åtgärd riskerar att ge upphov till allvarliga eller irreversibla
skador som villkor inte kan minska risken för.
- Om den sammanlagda effekten av flera små utsläpp/ingrepp tillsammans kan
utgöra en oacceptabel risk även om verksamheten bedrivs på bästa vis.
Tillståndsplikt inrättas om:
- Möjligheten att ställa krav på verksamhet/åtgärd innebär att verksamheten kan
bedrivas utan risk.
- Platsspecifika förutsättningar gör att risken kan hanteras med villkor.
Anmälningsplikt inrättas om:
- Verksamheten/åtgärden i sig inte utgör en risk idag men behov finns av den
samlade bilden av risken.
- Verksamhetsutövaren har en skyldighet att lämna uppgifter om kommande
verksamhet/eller åtgärd till tillståndsmyndigheten som vid behov kan ingripa
med förbud eller förelägga om försiktighetsåtgärder med stöd av 26 kap 9 §
miljöbalken.
Föreskrift
Hantering av
petroleumprodukter
Hantering av
bekämpningsmedel
Hantering av
växtnäringsämnen
Upplag och deponier
Fordonstvätt
Väghållning
Täkter och
markarbeten
Vatteninfiltration
Transporter
Övrigt

Primär
skyddszon
Förbud

Sekundär
skyddszon
Tillstånd

Paragraf

Förbud

Tillstånd

§4

Förbud

Tillstånd

§5

Förbud
Förbud
(avsköljning OK)
Förbud
Förbud

Förbud/Tillstånd
Förbud
(avsköljning OK)

§2
§7

Förbud
Förbud

Tillstånd
Tillstånd

Tillstånd

§ 6, § 8

§9
§1
§3
§ 8, § 9
§ 10

Förslag till vattenskyddsföreskrifter redovisas i Bilaga 1.

8

FÖRSLAG OCH MOTIVERING TILL PRÖVNINGSRESPEKTIVE TILLSYNSMYNDIGHET

Ansvarsfördelningen mellan myndigheter hanteras i avsnitt 7.1. Det är viktigt att det i
processen kring att ta fram en ansökan sker en dialog med kommun och länsstyrelsen
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angående prövnings- respektive tillsynsmyndighet. Utfallet av denna dialog bör framgå
i ansökan genom förslag och motivering till prövnings- respektive tillsynsmyndighet.

9

SAKÄGARFÖRTECKNING

Alla markägare och innehavare av särskild rätt till marken är så kallade sakägare.
Innehavare av särskild rätt är till exempel arrendatorer, jakträttsinnehavare, ägare av
servitut, ägare av kraftledningar, vägsamfälligheter, fiskesamfälligheter med flera. En
sakägarförteckning bör ingå i en ansökan. Eftersom sakägarförhållanden kan
förändras över tid bör förteckningen inte vara äldre än två månader när ansökan
lämnas in.

10 REDOVISNING AV GENOMFÖRD INFORMATION TILL
BERÖRDA
För att åstadkomma ett ändamålsenligt skydd som är lätt att efterleva bör
kommunikationen med de som kommer att beröras av vattenskyddsområdet och dess
bestämmelser påbörjas innan ansökan skickas in.
Det finns inga formella krav på samråd inför en ansökan om vattenskyddsområde,
men det rekommenderas och det är också vanligt att information om ansökan
presenteras för markägare och andra sakägare. Ansökan bör innehålla en
sammanfattning av vilka informationsinsatser som genomförts, vilka synpunkter som
mottagits och hur dessa beaktats vid utformningen av ansökan.
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BILAGA 1 – FÖRSLAG TILL VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER
DEFINITIONER AV BEGREPP
I dessa föreskrifter används följande definitioner:
Användning

Nyttjandet av ett ämne, t ex spridning av gödsel, vägsalt
och bekämpningsmedel.

Avfall

Avfall definieras enligt Avfallsförordning (2011:927).
Undantag gäller för hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket
läggs i särskilda tunnor för regelbunden sophämtning,
vilket enligt dessa föreskrifter inte att betrakta som avfall.
Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från enskilt
hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna
tomten.

Avverkning

Nedhuggning av träd, buskar och vegetation.

Bekämpningsmedel

Kemiska bekämpningsmedel enligt 14 kapitlet miljöbalken
(1998:808), inbegripet växtskyddsmedel enligt andra
författningar om kemiska bekämpningsmedel och
växtskyddsmedel.

Deponering

Definieras enligt 5 § avfallsförordningen (2011:927).

Egen tillsyn

Kontinuerlig uppsyn som gör att eventuella problem som
spill noteras innan skada hinner uppkomma.

Farligt gods

Definieras enligt 5 § i lag (2006:263) om transport av
farligt gods.

Fordon

Med fordon avses i dessa föreskrifter ett motordrivet
transportmedel/arbetsredskap som kan framföras på mark,
vatten eller is.

Förorenade massor

Med förorenade massor avses massor från ett förorenat
område eller efterbehandlingsobjekt, det vill säga från ett
område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som
är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt
överskrider lokal/regional bakgrundshalt. Vad som avses
med förorenade massor kan därför variera mellan olika
platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.

Hantering

Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en
verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning,
bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport,
användning, omhändertagande, destruktion, konvertering,
saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga
förfaranden.

Tyréns Sverige AB Lilla Badhusgatan 2
411 21 Göteborg
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se
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Hushållsbehov

Med hushållsbehov avses sådant behov som uppkommer i
det egna hushållet och som inte är förknippat med
kommersiellt bruk. Hushållsbehov begränsas vid hantering
av enstaka förpackningar av de största storlekarna en
enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig
förvaring av större mängder färg, exempelvis i samband
med målning av ett enskilt bostadshus skall också anses
vara hantering för hushållsbehov.

Hälso- eller
miljöfarliga produkter

Med hälso- och miljöfarliga produkter avses a) Hälso- eller
miljöfarliga kemiska produkter enligt
Kemikalieinspektionens definition i KIFS 1994:12, samt
dess ändringar eller b) produkter som är märkningspliktiga
enligt CLP-förordningen eller c) Varor som innehåller hälsooch miljöfarliga ämnen d) Petroleumprodukter som bensin,
motorolja mm eller e) Vätskor och fasta material som
innehåller mikroorganismer och andra smittämnen.

Jord- och
vattenslagning

Med jord- och vattenslagning avses i dessa föreskrifter
tillfällig mellanlagring i dike eller jord av ett stort antal
plantor vid återplantering av skog

Kemiskt
bekämpningsmedel

Miljöbalken definierar kemiska bekämpningsmedel som
kemiska produkter avsedda att förebygga eller motverka att
djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller
olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom

Lagring

Förvaring/upplag under längre tid än i omedelbar
anslutning till själva användandet, t ex bensin/diesel i
oljefat, farmartankar och dunkar eller gödsel i avvaktan på
spridning.

Markarbete

Med markarbete avses schaktning, grävning, borrning,
pålning och andra jämförbara arbeten som tillfälligt eller
varaktigt påverkar markens utseende och struktur.

Massor

Massor som flyttats eller återanvänts. Innefattar även
massor med okänt innehåll, eller förorenade massor.

Miljöfarlig verksamhet

Definieras enligt 9 kap. 1 § miljöbalken (1998:808).

Motorfordonstrafik

All typ av fordonstrafik på vatten, is och land med
förbränningsmotor.

Naturgödsel

Med naturgödsel avses avföring och urin från husdjur,
vilket också innefattar boskap.

Petroleumprodukter

Med petroleumprodukter avses naturgas eller mineralolja.

Spillvatten

Använt vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar,
bostäder, kontor, skolor och vårdinrättningar.

Transport

Förflyttning genom området under en begränsad period.
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Upplag

Med upplag avses här plats på marken eller i vattnet för
uppläggning och förvaring av förorenande ämnen, avfall,
förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller
andra förorenade produkter. Plats på marken för
kompostering av hushållsavfall från enskilt hushåll är ej att
betrakta som upplag

Uppställning

Uppställning och återkommande parkering av fordon.
Återkommande parkering är när fordonet står på platsen
huvuddelen av tiden.

Växtnäringsämnen

Naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam.

Yrkesmässig

Med yrkesmässig avses sådan verksamhet som har en viss
omfattning och varaktighet. Verksamhet som i sin
omfattning överskrider enskilda hushålls normala
nyttjande, exempelvis alltså även verksamheter inom
idrottsplatser och kyrkomark.

§ 1 TÄKTVERKSAMHET, SCHAKTNINGS- OCH UNDERJORDSARBETE
Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Ny eller utvidgad täkt av berg, naturgrus,
torv och andra jordarter är förbjuden.

Ny eller utvidgad täkt av berg, naturgrus,
torv och andra jordarter kräver tillstånd.

Schaktningsarbeten, pålning, spontning och
större grävningsarbeten kräver tillstånd.

Schaktningsarbeten, pålning, spontning och
större grävningsarbeten kräver tillstånd.

Återvinning av massor för anläggningsändamål som kan medföra risk för
förorening av mark eller vatten är förbjuden.
Uppkomna massor i samband med
dikesrensning och övrigt vägunderhåll är inte
att betrakta som förorenade massor, om
inte särskild misstanke föreligger om
förorening, och kan fördelas ut inom aktuellt
område.

Återvinning av massor för anläggningsändamål som kan medföra risk för
förorening av mark eller vatten kräver
tillstånd. Uppkomna massor i samband med
dikesrensning och övrigt vägunderhåll är inte
att betrakta som förorenade massor, om
inte särskild misstanke föreligger om
förorening, och kan fördelas ut inom aktuellt
område.

Förorenade schaktmassor eller schaktmassor Förorenade schaktmassor eller schaktmassor
med okänt innehåll är förbjudet.
med okänt innehåll är förbjudet.

§ 2 UPPLAG OCH DEPONERING
Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Upplag av asfalt, oljegrus, och vägsalt är
förbjudet.

Upplag av asfalt, oljegrus, och vägsalt är
förbjudet.
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§ 3 AVLEDNING AV AVLOPPSVATTEN
Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Enskilda avloppsanläggningar till vilken
vattentoalett är ansluten samt utsläpp av
hushållsspillvatten (d.v.s. annat än
avloppsvatten från vattentoalett) till mark,
vattenområde eller grundvatten är
förbjudet.

Enskilda avloppsanläggningar till vilken
vattentoalett ska anslutas samt utsläpp av
hushållsspillvatten (d.v.s. annat än
avloppsvatten från vattentoalett) till mark,
vattenområde eller grundvatten kräver
tillstånd.

§ 4 BEKÄMPNINGSMEDEL OCH KEMIKALIER
Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Hantering av kemiska bekämpningsmedel, är
förbjuden.

Yrkesmässig hantering av kemiska
bekämpningsmedel kräver tillstånd.

Jord- och vattenslagning av plantor
behandlade med bekämpningsmedel är
förbjuden.

Jord- och vattenslagning av plantor
behandlade med bekämpningsmedel kräver
tillstånd.

Kemisk behandling av vattenområde är
förbjuden.

Kemisk behandling av vattenområde är
förbjuden.

Fiskodling är förbjuden.

Fiskodling är förbjuden.

Enskild hantering för privat bruk av för yteller grundvattnet hälso- eller miljöfarliga
produkter är förbjuden.

Hantering av för yt- eller grundvattnet hälsoeller miljöfarliga produkter i större mängd än
hushållningsbehov kräver tillstånd.

§ 5 VÄXTNÄRINGSÄMNEN
Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Hantering av gödsel eller andra
växtnäringsämnen är förbjuden.

Hantering av gödsel eller andra
växtnäringsämnen kräver tillstånd.
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§ 6 PETROLEUMPRODUKTER
Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Hantering av petroleumprodukter är
förbjuden.

Hantering av petroleumprodukter i större
volym än 150 liter kräver tillstånd.

Undantag gäller transport.

Påfyllning av drivmedel inom den sekundära
skyddszonen är förbjuden. Den maximala
volymen drivmedel som får hanteras på
sjöar och vattendrag är 20 liter.
Drivmedelstankar måste alltid vara
utrustade eller placerade så att den lagrade
volymen vid läckage säkert kan förhindras nå
ytvattnet. Drivmedelstankar får ej förvaras
inom skyddszonen utan egen tillsyn.

§ 7 UPPSTÄLLNINGAR OCH SKÖTSEL AV FORDON
Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Uppställning av fordon och maskiner utan
egen tillsyn är förbjuden. Fordon och
maskiner som är uppställda på egen mark
betraktas som egen tillsyn om de placeras på
sådant sätt att ett läckage till mark och
ytvatten förhindras.

Uppställning av fordon och maskiner utan
egen uppsyn i mer än 48h är förbjuden.
Fordon och maskiner som är uppställda på
egen mark betraktas som egen tillsyn om de
placeras på sådant sätt att ett läckage till
mark och ytvatten förhindras.

Tvätt och rengöring av fordon, eller farkost
inklusive båt är förbjuden.

Annan tvätt och rengöring av fordon, eller
farkost inklusive båt, än ren avspolning med
vatten utan kemikalier är förbjuden.
Avspolning av fordon får inte ske inom 50 m
från Skärsjön, Hämtegölen eller något av
dess tillflöden.

§ 8 BÅT OCH FORDONSTRAFIK
Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

All motorfordonstrafik är förbjuden på
sjöarna med undantag för båtar med
elmotorer.

I båt med motor ska det finnas absorbtionsmateriel för att akut kunna hantera ett
eventuellt läckage.
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§ 9 VÄGAR
Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Halkbekämpning med salt är förbjudet.

Transport av farligt gods får endast ske på
anvisade transportleder.

Transport av farligt gods är förbjudet.
§ 10 ANNAN MILJÖFARLIG VERKSAMHET
Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Miljöfarlig verksamhet enligt 2-32 kap
Miljöprövningsförordningen är förbjuden.

Samma som primär zon.

§ 11 VERKSAMHET KOPPLAD TILL VATTENVERKET OCH DRIFTEN AV
VATTENTÄKTEN
Verksamhet kopplad till driften av vattentäkten och vattenverket är undantaget ovan
föreskrifter.
§13 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
a) Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av Länsstyrelsen för Jönköpings
län.
b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan
skickas till Länsstyrelsen för Jönköpings län. I samband med sådan
prövning kan Länsstyrelsen föreskriva särskilda villkor som anses
erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening.
c) I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan
skickas till Länsstyrelsen för Jönköpings län. Länsstyrelsen kan
förelägga om särskilda försiktighetsmått som anses erforderliga för att
undvika oacceptabel vattenförorening.
d) Dispens från dessa föreskrifter kan medges av Länsstyrelsen för
Jönköpings län. I samband med sådan prövning kan Länsstyrelsen
föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika
oacceptabel vattenförorening.
e) Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap 2 och
2a §§ Miljöbalken om inte andra ansvarsbestämmelser blir tillämpliga.
f)

Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten
tillståndsprövats enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 kapitel eller annan
förordning utfärdad eller med stöd av miljöbalken.

g) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom
vattenskyddsområdet ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra
händelser om de är av sådan omfattning att de kan medföra risk för
vattenförorening. Anmälan ska göras till Räddningstjänsten. Inträffade
olyckor ska omedelbart rapporteras på telefon 112.
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§14 SKYLTNING
a) Där statliga eller kommunala vägar passerar genom området ansvarar
vattentäktens huvudman för att det finns skyltar som utmärker och
informerar om vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för
detta (7 kap 22 § miljöbalken). Utformningen av skyltar ska följa
rekommendationer från berörda myndigheter och statliga verk.
b) Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter
hanteras ska skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets
existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens huvudman. Undantag
gäller vid hantering för hushållsbehov. Utformningen av skyltar ska följa
rekommendationer från Naturvårdsverket, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen,
Svenskt Vatten m.fl.
§15 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken omedelbart då
vattenskyddsområdet träder i kraft, även om de överklagas.
b) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom
dessa skyddsföreskrifter blir tillståndspliktig får fortsätta att bedrivas
till och med den 202X-XX-XX. Därefter får verksamheten bedrivas endast
om den som bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om tillstånd
till tillståndsmyndigheten senast den 202X-XX-XX.
c) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom
dessa skyddsföreskrifter blir anmälningspliktig får fortsätta att bedrivas
till och med den 202X-XX-XX. Därefter får verksamheten bedrivas endast
om verksamheten är anmäld senast den 202X-XX-XX.
d) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom
dessa skyddsföreskrifter blir förbjuden får fortsätta att bedrivas till och
med den 202X-XX-XX. Därefter får verksamheten bedrivas endast om
verksamheten erhållit dispens från förbudet senast 202X-XX-XX.

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Påföljd
Överträdelse av skyddsföreskrifterna medför straffansvar enligt 29 kap. 8 §
7 punkten miljöbalken (1998:808). Den som med uppsåt eller oaktsamhet
bryter mot föreskrifter om inskränkning inom vattenskyddsområde som
meddelats med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken kan dömas till böter eller
fängelse i högst två år.
Dispens
Om särskilda skäl föreligger kan Länsstyrelsen medge dispens från de i beslutet
meddelade föreskrifterna. Länsstyrelsen hör berörda kommunala myndigheter
och huvudmannen för vattentäkten i varje enskilt fall. I samband med sådan
prövning kan dispensmyndigheten föreskriva särskilda villkor som behövs för
att undvika vattenförorening (16 kap. 2 § MB). Dispens får, enligt 7 kap 26 §
MB, meddelas endast om det är förenligt med vattenskyddet.
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Hänsynsregler
I 2 kap. miljöbalken finns allmänna hänsynsregler. Reglerna innebär att alla
som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall
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 yteller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för
vattentäkt, så är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta 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.
Ersättning
Bestämmelser om eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning
m.m. regleras i 31 kap. 4 § miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av
särskild rätt till fastighet kan i vissa fall ha rätt till ersättning om föreskrift för
vattenskyddsområde innebär att pågående lagenlig markanvändning avsevärt
försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Ersättning utgår dock inte
för den ”förlust” som beror på att förväntningar om ändring i markens
användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift.
Beredskap
En beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av
vattentäktens huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.
Anmälan om olyckshändelse
Olyckshändelser, spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening, ska
omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om
tillbudet. Anmälan skall göras till den kommunala räddningstjänsten tel. 112,
miljöförvaltningen samt vattentäktens huvudman.
Tillsyn
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområden enligt miljöbalken
och förordningen (2011:13) om tillsyn enligt miljöbalken. Tillsynen kan
delegeras till kommunen. Den myndighet som beslutar om upprättande av
vattenskyddsområde utgör tillsynsmyndighet. När det gäller enskilda
verksamheter, till exempel miljöfarlig verksamhet, ändras inte tillsynsansvaret
för att det ligger inom ett vattenskyddsområde.
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