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Ord- och begreppslista
Avrinningsområde

Avgränsat område varifrån vatten avrinner till ett vattendrag

Grundvatten

Det vatten som finns i den mättade zonen (grundvattenzonen),
d.v.s. den del av marken där alla por- och sprickutrymmen är
fyllda med vatten och vars portryck är lika med eller större än
atmosfärstrycket.

Grundvattenbildning

Tillförsel av vatten till grundvattenzonen.

Grundvattenmagasin

En grundvattenförande geologisk bildning som kan betraktas som
en hydraulisk enhet.

Hydraulisk konduktivitet

Geologiska mediets förmåga att släppa igenom vatten. Vattnets
viskositet som främst beror temperaturen påverkar
konduktiviteten.

Konstgjort grundvatten

Tillförsel av vatten till ett grundvattenmagasin vanligen i avsikt
att öka uttagsmöjligheterna av grundvatten från magasinet. Avser
normalt infiltration av ytvatten men kan även avse återinfiltration
av grundvatten.

Nettonederbörd (effektiv
nederbörd)

Den del av den totala nederbördsmängden som är tillgänglig för
grundvattenbildning.

Råvatten

Vatten som är avsett att efter någon form av beredning användas
som dricksvatten. (SLVFS 1993:35).

Slutet
grundvattenmagasin

Ett grundvattenmagasin som överlagras av en geologisk bildning
med låg hydraulisk konduktivitet och där trycknivån i
grundvattenförekomsten ligger över denna bildnings undre
begränsningsnivå.

Tillrinningsområde

Det område inom vilket vatten rör sig till en vattentäkt eller ett
vattentäktsområde.

Vattentäkt

Bortledande av yt- eller grundvatten för vattenförsörjning
alternativt tekniska anordningar för bortledande av yt- eller
grundvatten för vattenförsörjning.

Öppet
grundvattenmagasin

Ett grundvattenmagasin där trycknivån i grundvattenförekomsten
endera inte når upp till den undre begränsningsnivån på en
täckande lågkonduktiv geologisk bildning eller där sådan bildning
saknas. Ett öppet grundvattenmagasin avgränsas uppåt av en
grundvattenyta vid vilken det hydrostatiska trycket är lika med
atmosfärstrycket.
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1 Inledning
Kommunalt dricksvatten i Halmstads kommun hämtas från 17 stycken grundvattentäkter. De
största vattentäkterna är Sennandalen, Galgberget, Eldsbergaåsen och Prästjorden vilka hade
följande kapacitet år 2017: 148 L/s, 61 L/s, 49 L/s och 45 L/s (WSP, 2017). Fotstads kapacitet var
samma år 8 L/s. Både Prästjorden och Fotstads vattentäkter ligger utmed Nissans dalgång strax
utanför Halmstad tätort på varsin sida om E6 vid den norra infarten. Befintliga
vattenskyddsområden visas i Figur 1. Vattenskyddsområdena fastställdes 1996 vilket var före
Miljöbalkens ikraftträdande. Skyddsområden som inrättats enligt äldre lagstiftning innefattar oftast
inte hela tillrinningsområdet och ger därmed inte ett fullgott skydd. Inom vattentäkternas
närområde finns även ett ökat intresse för detaljplaneläggning och exploatering på grund av det
strategiska läget nära de viktiga trafiklederna E6 och väg 26 vilket skulle kunna försämra
kvaliteten och kvantiteten på grundvattnet i området.
Den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen för Laholms och Halmstads kommuner är
organiserad i en gemensam kommunal förvaltning, Laholmsbuktens VA (LBVA). Förvaltningen
avser att revidera och se över vattenskyddet för Prästjorden och Fotstads vattentäkter, så att det
överensstämmer med dagens lagkrav och riktlinjer. Ett utökat skyddsområde tydliggör även
vattentäkternas betydelse vid planarbetet.
På uppdrag av LBVA har ÅF tagit fram ett förslag till reviderat skyddsområde med tillhörande
föreskrifter. Principerna för vattenskyddet följer anvisningarna i Naturvårdsverkets allmänna råd
om vattenskyddsområden (NFS 2003:16) samt Naturvårdsverkets handbok om
Vattenskyddsområde 2010:5.

Figur 1 Prästjordens och Fotstads befintliga vattenskyddsområden.
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2 Försörjningsområde och vattenbehov
Antalet anslutna personer till Prästjorden och Fotstads vattentäkter går inte att bestämma till följd
av att distributionen sker i ett sammankopplat ledningsnät. Sett till den totala kapaciteten som alla
vattentäkterna i Halmstad kommun hade år 2017 (LBVA, 2017c) står Prästjorden för 12 % och
Fotstad för 2 %.
Vattenförsörjningsplanen för LBVA sträcker sig fram till 2050 (LBVA, 2017c). Invånarantalet i
Halmstad och Laholms kommuner beräknas då ha ökat från dagens 110 000 till ca 170 000. Bland
de 170 000 invånarna bedöms ca 155 000 vara anslutna till den allmänna vattenförsörjningen år
2050. Även allmänförbrukning (skola, vård, omsorg mm), industriförbrukning och odebiterbar
förbrukning (i huvudsak läckage) bedöms öka. Sammantaget bedöms dricksvattenbehovet år 2050
bli ca 45 000 m3/dygn (520 L/s), se Figur 2.

Figur 2 Vattenbehovsprognos (dricksvatten) för LBVA fram till år 2050 (LBVA, 2017c).

3 Vattentäkternas värde
Grundvattnet har ett värde både som vattentäkt och som grundvattenmagasin. För
vattenförsörjningsändamål är utvinningsvärdet av störst intresse. Utvinningsvärdet motsvaras ofta
av kostnaden för att ersätta vattentäkten med en ny i händelse av att den skulle bli obrukbar genom
förorening eller på annat sätt.
Möjligheten att hitta en ny täkt som skulle kunna ersätta Prästjorden och Fotstad är begränsade och
i dagsläget finns heller inte någon reservvattentäkt som kan tas i bruk om täkterna skulle behöva
stängas. I en rapport från LBVA om framtida vattenförsörjning som presenterades i maj 2017
(LBVA, 2017a) bedömdes det endast finnas mindre grundvattenresurser på allt större avstånd från
befolkade områden kvar att använda.
I Översiktsplanen för Halmstad kommun beskrivs ett område norr om Ryaberg som en möjlig
kommunal dricksvattentäkt. Sweco (2013) uppskattade kostnaden för en ny täkt i Ryaberg med
samma uttagskapacitet som Prästjorden till ca 120 miljoner kronor.
Ur ett långsiktigt perspektiv bedöms dock den bästa lösningen vara att använda ytvatten från sjön
Bolmen som får infiltrera i Eldsbergaåsen vid Brunskog för att skapa konstgjort grundvatten
(LBVA, 2017a). Kostnaden för täkten vid Brunskog har grovt uppskattats till 650 miljoner kronor
och bedöms kunna tas i bruk om 10 år (LBVA, 2017c).
I Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden anges kvalitativa klassindelningar av
värdet på en vattentäkt. Enligt dem har både Prästjorden och Fotstad extremt högt skyddsvärde
eftersom de är viktiga allmänna vattentäkter där det saknas reservvattentäkt.

2019-09-06 Prästjorden Fotstad Rapport
Page 7 (46)

4 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnorm för kemisk och kvantitativ status finns för grundvattenförekomsten Halmstad
(SE629214-132197) från förvaltningscykel 2 (2010-2016). Inför förvaltningscykel 3 har
grundvattenförekomsten Halmstad delats upp i mindre förekomster vilka ännu ej har statusklassats
(VISS, 2018a).
Under förvaltningscykel 2 bedömdes Halmstads grundvattenförekomst uppnå god kvantitativ
status men otillfredsställande kemisk status. Den kemiska statusen bedömdes som
otillfredsställande på grund av att Livsmedelsverkets riktvärde för PFAS 11 (90 ng/l) överskrids
vid flera stationer och tillfällen under perioden 2011-2015. Det bedöms inte föreligga någon risk
att kemisk och kvantitativ status inte uppnås till 2021 (VISS, 2018b).

5 Prästjordens grundvattentäkt
Den kommunala vattentäkten i Prästjorden utgörs av tre grusfilterbrunnar, kallade B1, B2 och B3
(alternativt PR I, PR II och SR I) och ett vattenverk. Jordlagren vid B1 och B2 utgörs av 15 meter
lera som överlagrar 30 meter lerblandad sand. Under den lerblandade sanden finns ca 5 meter
vattenförande sand och grus där brunnarnas intagsdelar är placerade. Vid brunn B3 består
jordlagren av 10 meter lera över 5 meter lerblandad grus. Därunder finns ca 5 meter vattenförande
grus (Halmstad kommun, 1993). Brunnarna B1 och B2 är placerade närmast vattenverket och
ligger på 50,56 m respektive 52,41 m djup med silrör från 45,56 respektive 47,41 m. B3 är
placerad ca 300 m från vattenverket och ligger på 19,90 m djup (Sweco, 2013). Borrprotokoll
återfinns i Bilaga 1. Pumparna har en maxkapacitet på ca 100, 95 respektive 75 m3/h (28, 26
respektive 21 L/s). Alla brunnar har överbyggnader och är instängslade.
Enligt gällande vattendom från 1975-02-11 har kommunen tillstånd till ett uttag av 3888 m3/dygn
(45 L/s) i medeltal under året med ett maximalt uttag av 6048 m3/dygn (70 L/s). Vattentäkten har
dock använts betydligt längre än gällande dom. De två första brunnarna anlades 1932 och 1933.
Den tredje brunnen anlades 1951 (Sweco, 2013).
Sedan 1996 finns ett fastställt skyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkten.

5.1 Producerad vattenmängd
Medelvärden för den dagliga produktionen under de senaste åren uppgick till följande:
2014: 3436 m3 (40 L/s)
2015: 3571 m3 (41 L/s)
2016: 4270 m3 (49 L/s)
2017: 3353 m3 (39 L/s)
2018: 3812 m3 (44 L/s)

5.2 Vattenkvalitet
Kvaliteten på råvattnet har stor betydelse för vattentäktens värde och den kan även avslöja hur
vattentäkten har påverkats av omgivningen.
Råvattnet, det vill säga det obehandlade grundvattnet, från de tre brunnarna har fram till år 2012
analyserats som ett blandvatten i olika perioder (1944 – 1965, 1971 – 1972, 1978 – 2000, 2006 –
2009 samt 2011 – 2012).
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Kloridhalten hos Prästjordens råvatten har legat på en bra nivå på ungefär 30 mg/l under 2000-talet
och halten har sjunkit sedan 1978. Innan 60-talet och innan vägsaltning började användas i större
utsträckning var dock halterna lägre. Påverkan från vägsalt bedöms därmed som mycket sannolik
vilket även visar att det finns förbindelse mellan vattentäkten och diken vid väg 26 eller E6:an
eller till båda vägarna. Men eftersom halterna inte fortsatt att öka bedöms infiltrationen av
vägdagvatten ändå vara begränsad (Sweco, 2013).
Analysresultaten för nitrathalt har varierat relativt kraftigt, mellan 6 och 40 mg/l, under de 70 år
som nitrathalten har analyserats. Mellan åren 2006 – 2012 låg nitrathalten i medeltal på 18,3 mg/l.
Vatten med en nitrathalt över 20 mg/l betecknas enligt Livsmedelsverket som ”tjänligt med
anmärkning” och vatten med en halt över 50 mg/l betecknas som ”otjänligt”.
För att säkerställa att inte dricksvatten med för hög nitrathalt distribueras installerades en
onlinemätare för analys av nitrat år 2013. För perioden 2012 – 2017 har nitrathalten sjunkit
ytterligare och ligger i dag på 13 mg/l. Det finns däremot färska exempel från kommunens andra
vattentäkter på att nitrathalten kan stiga mycket hastigt. I Tönnersjö har nitrathalten legat omkring
15 mg/l men analyserades i flera på varandra följande prover till halter över 20 mg/l (LBVA,
2017b).
År 2001 – 2017 har 2,6-Diklorbenzamid (BAM) mätts i låga halter i inkommande (blandvatten för
alla tre brunnarna) och utgående dricksvatten. Som högst analyserades 0,06 µg/l i B2 år 2002.
2015 mättes låga halter i alla tre brunnarna. Gränsvärdet för enskilda bekämpningsmedel i
dricksvatten är i dag 0,1 µg/l och totalhalt för flera bekämpningsmedel är 0,5 µg/l (otjänligt).
Under åren 1983 – 2017 har järn överstigit anmärkningsgränsen på 0,1 mg/l men ligger oftast
under detektionsgränsen på 0,05 mg/l. Under samma tidsperiod har mangan synts till en gång över
detektionsgränsen på 0,01 mg/l, vilket är mycket låga halter (LBVA, 2017b).
Sammantaget är råvattnet av mycket god beskaffenhet och kan karaktäriseras som ett medelhårt
vatten med en relativt hög nitrathalt och måttligt hög kloridhalt.

5.3 Vattenbehandling
Råvattnet desinficeras med UV-ljus. Därefter doseras soda (Na2CO3) för att höja vattnets pH och
alkalinitet (LBVA, 2017b).

6 Fotstads grundvattentäkt
Den kommunala grundvattentäkten i Fotstad består av en 49 meter djup rörfilterbrunn, betecknad
Fo RI. Brunnen ligger i anslutning till en större isälvsavlagring och jordlagren kring brunnen
består av 15 meter lerblandat grus som överlagrar 35 meter stenigt grus i vilket ett 5,4 m långt
silrör är placerat, se borrprotokoll i Bilaga 2. Brunnen anlades 1959. En vattendom erhölls dock
inte förrän 1975-02-11. Enligt vattendomen ska pumpen i brunnen ha en kapacitet på 1728
m3/dygn (20 L/s). Tillåtet uttag enligt domen är 691 m3/dygn (8 L/s) i medeltal under året med ett
maximalt uttag av 1037 m3/dygn (12 L/s).
På 60- och 70-talet rådde osäkerhet kring vilket maximalt uttag man kunde ha i täkten. Fram till
1972 uttogs 1380 – 1550 m3/dygn (16 – 18 L/s). Under denna period sjönk grundvattennivåerna.
År 1973 minskades uttaget till 432 m3/dygn (5 L/s) vilket medförde att avsänkningen av
grundvattnet upphörde och en viss återhämtning skedde (Halmstad kommun, 1978). År 1993
byttes pumpen till en med maxkapacitet på 1037 m3/dygn (12 L/s) med målet att inte överskrida
vattendomen, säkerställa en hållbar hantering av vattentäkten men också att minska
energiförlusterna som uppstår när en pump stryps (LBVA, 2017).
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Driftsättet har sedan pumpbytet varit att köra med ett flöde på 8L/s och endast under kortare tid
göra maxuttag (LBVA, 2017b).
Sedan 1996 finns ett fastställt skyddsområde för vattentäkten och brunnen har en överbyggnad
med larm.

6.1 Producerad vattenmängd
Medelvärden för den dagliga produktionen under de senaste åren uppgick till följande:
2014: 281 m3 (3 L/s)
2015: 305 m3 (4 L/s)
2016: 614 m3 (7 L/s)
2017: 117 m3 (1 L/s)

6.2 2018: 82 m3 (1 L/s)Vattenkvalitet
Vattnet karakteriseras som ett medelhårt vatten av god kvalitet med en något förhöjd nitrathalt
med ett medel på ca 16 mg/l (LBVA, 2017b).
Analysresultaten för nitrathalt har varierat sedan 1980-2018 mellan 15-19 mg/l. Vatten med en
nitrathalt över 20 mg/l betecknas enligt Livsmedelsverket som ”tjänligt med anmärkning” och
vatten med en halt över 50 mg/l betecknas som ”otjänligt”.
År 2007 – 2018 har 2,6-Diklorbenzamid (BAM) mätts i halter på 0,01-0,06 i inkommande
råvatten. Under samma tidsperiod har bentazone påträffats i halter 0,01-0,03 mg/l. Gränsvärdet för
enskilda bekämpningsmedel i dricksvatten är i dag 0,1 µg/l och totalhalt för flera
bekämpningsmedel är 0,5 µg/l (otjänligt).
Råvattenkvalitén kan sammanfattas som ett medelhårt vatten med genomsnittlig sammansättning
av en konduktivitet 36 mS/m, pH 7,3, alkalinitet 110 mg HCO3/l, hårdhet 6,6odH, järn < 0,05 mg/l,
mangan < 0,02 mg/l, ammoniumkväve <0,01 mg/l, nitritkväve <0,001 mg/l, nitratkväve ca 3,5
mg/l samt nitrat ca 16 mg/l.

6.3 Vattenbehandling
Råvattnet desinficeras med UV-ljus och därefter tillsätts lut (NaOH) för att höja pH och alkalinitet
(LBVA, 2017b).

7 Reservvatten
Det finns ingen reservvattentäkt för Halmstad kommun. På grund av de senaste årens låga
grundvattennivåer och vattenbrist har LBVA anlagt en infiltrationsanläggning i en gammal
grustäkt uppströms Prästjodens vattentäkt. Syftet med infiltrationsanläggningen är att öka
grundvattenmängden i Prästjordens vattentäkt. Ett infiltrationsförsök påbörjades i augusti 2017 för
att säkerställa att allt vatten som infiltreras når uttagsbrunnarna samt att infiltrationen inte medför
någon olägenhet nedströms med avseende på höjda grundvattennivåer. I december gjordes en
första utvärdering av försöket som visade att infiltrerat vatten med stor sannolikhet når
uttagsbrunnarna. Fortsatt drift har till idag visat sig fungera och lösningen är permanent.
Vattnet som infiltreras är ytvatten från Torvsjön. Torvsjön har ett vattenskyddsområde från 1962
som fortsatt kommer användas. Täkten används idag endast som kylvatten i en avfallsanläggning.
Infiltrationsanläggningen planeras att bli permanent och kommer att användas för att förhindra att
grundvattennivåerna blir allt för låga.
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8 Hydrogeologiska förhållanden
8.1 Geologi
Den norra delen av Nissans dalgång från Åled till Halmstad domineras av mäktiga
isälvsavlagringar i form av flera randdeltan. Isälvsavlagringarna korsas av E6 och järnvägen i,
höjd med norra avfarten till Halmstad, där de täcks av finsediment. Vattentäkterna Prästjorden och
Fotstad ligger båda i anslutning till mindre randbildningar som troligen står mer eller mindre i
kontakt med de större randbildningarna vid Galgberget och Älvasjö, se Figur 3. Mäktigheten på
isälvsavlagringarna är på det stora hela okänd men vid Fotstad finns dock en notering om att
berggrunden påträffats på femtio meters djup då uttagsbrunnen för Fotstads vattentäkt borrades.
Det kan antas att mäktigheten i de högre liggande delarna av randdeltat kan vara betydligt större.
Lagerföljden inom området som berörs av vattentäkterna kan förenklat se ut på tre olika sätt vilket
är av betydelse för grundvattenbildningen inom området, se Figur 4 - Figur 6. De moräntäckta
höjdområdena som begränsar Älvasjödeltat i norr och de mer begränsade moränområden som
återfinns nordväst om vattentäkten i Fotstad och även nordväst om Prästjordens vattentäkt består
av moränlager av begränsad mäktighet som vilar direkt på berget.
Inom de områden där själva randbildningarna går i dagen utgörs lagerföljden av mestadels sand
och grus av varierande mäktighet men som sannolikt kan vara långt över femtio meter på sina
ställen. Under isälvsavlagringarna återfinns sannolikt även moränlager som vilar på berget i vissa
områden medan isälvsavlagringarna troligen direktöverlagrar berget i andra delar. Inom själva
randbildningen varierar också lagerföljden från lager av grovt grus eller sten till betydligt finare
sediment av finsand eller till och med silt.
I dalgången där E6 passerar och i området ost om Fotstads vattentäkt där ytjorden utgörs av lera
eller silt underlagras denna troligen mestadels av isälvsmaterial med varierande mäktighet. På sina
ställen kan dock bergryggar förekomma där isälvsmaterial saknas och leran eller silten istället vilar
på morän eller berg. Mäktigheten på ler-/siltlagren varierar från enstaka meter till flera tiotals
meter.
I gränsområdet mellan de lertäckta dalgångarna och randbildningarna återfinns områden med
svallat material i ytan. Det svallade materialet består av sand och kan underlagras både av lera/silt
ut mot dalgången och isälvsmaterial mot randbildningarna.
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Figur 3 Jordlagerkarta samt beskrivna tvärsektioner.

Det första exemplet, sektion A-A (Figur 4) går från nordväst till sydöst genom randbildningen vid
Prästjordens vattentäkt. Längst i nordväst går berget och moränen i dagen i en rygg somt troligtvis
sträcker sig i sydvästlig till nordostlig riktning. Berget försvinner sedan och ytjorden utgörs av
lera/silt fram till dess att randbildningen går i dagen. Ingen information finns om i vilken
omfattning isälvsavlagringen återfinns under leran. Troligen varierar mäktigheten och det kan
förväntas att den helt saknas på sina ställen där berget ligger mer ytligt. Borrningar från området
visar att lerans mäktighet varierar.
Det finns inte heller några säkra data gällande isälvsavlagringens mäktighet, men det är känt från
borrningarna av brunnarna vid Prästjorden att den överstiger 50 m.

Figur 4 Schematiskt bild av jordlagerföljden i sektion A-A. Sektionen går från nordväst till sydost.
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Sektion B-B (Figur 5) sträcker sig i nordvästlig till sydostlig riktning förbi Fotstads vattentäkt.
Även här går berg och morän i dagen längst i nordväst, men här försvinner de under
randbildningen. Data från borrningar genom isälvsavlagringen visar på mäktigheter runt 40 m
även i nordväst medan borrningarna i närheten av vattentäkten visar på mäktigheter runt 60 m.
Väg 26

Figur 5 Schematisk bild av jordlagerföljden i sektion B-B. Sektionen går från nordväst till sydost.

Sektion C-C (Figur 6) skär de båda andra profilerna i nordostlig till sydvästlig riktning norr om
Prästjordens och Fotstads vattentäkter. Mäktigheten och utbredning av isälvsavlagringarna under
leran är okända, men troligen finns en tydlig koppling mellan randbildningarna vid Prästjorden och
Älvasjö.

Figur 6 Schematisk bild av jordlagerföljden i Sektion C-C. Sektionen går från öst till väst.

8.2 Hydrogeologi
Grundvattenmagasin
Grundvattenuttaget för både Prästjorden och Fotstads vattentäkter görs från isälvsavlagringarna
som utgör de enda betydande grundvattenmagasinen i området. I princip skulle man kunna se hela
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isälvsavlagringen från norr om Älvasjö ned till en bit söder om Galgberget som ett enda stort
grundvattenmagasin eftersom det troligen finns hydraulisk kontakt mellan randbildningarna även
under dalgången vid E6. Variationerna i mäktighet, sammansättning samt huruvida
isälvsavlagringarna täcks av finsediment eller ej gör dock att olika delar kommer att stå i betydligt
bättre kontakt med varandra än andra. Vidare kan det även finnas bergtrösklar som begränsar
flödet på vissa platser. Hur dessa kopplingar ser ut i detalj är omöjligt att avgöra även med
betydligt mer omfattande undersökningar än de som finns tillgängliga idag.
Generellt kan det dock förväntas att den hydrauliska kontakten inom en tydlig randbildning är
mycket bättre än den mellan två randbildningar. Det är också stor skillnad på hur
isälvsavlagringarna under finsedimenten fungerar hydrauliskt jämfört med hur de delar där sand
och grus går i dagen. De förra utgör slutna magasin med mycket begränsad grundvattenbildning
direkt till magasinet medan övriga delar utgör öppna magasin med stor grundvattenbildning.
Nybildning av grundvatten / tillrinningsområde
Inom området finns goda förutsättningar för nybildning av grundvatten eftersom randbildningarna
går i dagen på många platser. Där så är fallet kommer i princip all nettonederbörd, dvs all
nederbörd som ej avdunstar eller tas upp av växtlighet, att bilda grundvatten.
Inom områden där finsediment eller morän utgör de ytliga jordarterna blir grundvattenbildningen
betydligt mindre. Inom de låglänta områdena som täcks av finsediment kan grundvattengradienten
många gånger vara uppåtriktad från de underliggande isälvsavlagringarna vilket innebär att ingen
grundvattenbildning till det undre magasinet kan förekomma. Detta var troligtvis det vanligaste
förhållandet för stora delar av dalgångarna innan grundvattenuttaget påbörjades. I och med uttaget
från grundvattentäkterna har sannolikt trycknivåerna i det undre magasinet sänkts (vilket historiska
nivåmätningar i Fotstad tydligt visar) så att viss grundvattenbildning genom finsedimenten kan
förekomma. Denna är dock många gånger mindre än grundvattenbildningen som sker direkt till
isälvsmaterialet.
Till skillnad från exempelvis morän och urbergsområden så kan ett avrinningsområde för ett
område dominerat av isälvsmaterial inte enbart bestämmas utifrån topografi. Materialets
genomsläpplighet gör att grundvattennivån många gånger kan återfinnas långt under markytan i
höjdområden vilket är fallet för både Fotstad och Prästjorden. Det som snarare styr
tillrinningsområdet är de geologiska variationerna samt läge och storlek på grundvattenuttag. Detta
betyder att det många gånger är omöjligt att fastslå tillrinningsområdet för en specifik vattentäkt i
detalj utan att ha tillgång till detaljerade grundvattennivåmätningar inom ett stort område.
Bedömt tillrinningsområde för Prästjorden och Fotstads vattentäkter framgår av Figur 7. Den enda
riktigt tydliga grundvattendelaren är morän- och bergsryggen i norra delen av tillrinningsområdet.
Mindre moränkullar som sticker upp i den västra delen bedöms överlagra högre liggande
berggrund och bedöms därför utgöra en sannolik grundvattendelare. För övrigt finns inga tydliga
grundvattendelare. Istället har grundvattennivåer, bedömda flödesriktningar, befintlig avgränsning
för vattenskyddsområdena samt vattenbalansberäkningarna nedan använts för att avgränsa
tillrinningsområdet.
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Figur 7 Jordlagerkarta samt bedömt tillrinningsområde för Prästjorden och Fotstads vattentäkter.

Transmissivitet och hydraulisk konduktivitet
Jordlagerföljder visar att grundvattenmagasinet i Prästjorden och Fotstad består av sandigt grus.
Litteraturvärden för hydraulisk konduktivitet i isälvsavlagringar (grus) är 10-1 till 10-3 m/s och för
sand 10-3 till 10-6 m/s.
Vid en stegprovpumpning i Fotstad har transmissiviteten utvärderats till 2*10-2 m2/s (KM, 1991)
vilket motsvarar en konduktivitet om ca 6*10-4 m/s.
Avsänkningen vid idrifttagandet av Fotstads vattentäkt har utvärderats och resulterar i
transmissiviteter i spannet 1*10-3 till 5*10-3 m2/s, se Bilaga 9.
I Sennan har långtidsprovpumpning i tre brunnar visat på transmissiviteter i spannet 1*10-2 till
7*10-2 m2/s (KM, 1976). Det motsvarar en hydraulisk konduktivitet i spannet 1*10-3 till 4*10-3
m/s.
I Holm utfördes en provpumpning år 1988 med en utvärderad transmissivitet på 3*10-2 m2/s. Det
vattenförande lagrets mäktighet bedöms utifrån jordlagerföljd vara ca 12 m, vilket ger
konduktiviteten 2*10-3 m/s.
I Galgbergets isälvsavlagring varierar den vattenförande förmågan. Jordlagerföljder för
Galgbergets brunnar finns redovisade i Sweco (2010) bilaga 1. Transmissiviteten har utvärderats i
Mickedala, Byaledet och Kärret i samband med tidigare utförda stegprovpumpningar.
Utifrån resultatet av utvärdering av stegprovpumpning av produktionsbrunnen vid Byaledets
vattentäkt har transmissiviteten beräknats till 9*10-3 m2/s (Sweco, 2010). Det vattenförande lagrets
mäktighet bedöms utifrån jordlagerföljd vara ca 4 m, vilket ger konduktiviteten 2*10-3 m/s.
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För Mickedala vattentäkt har transmissiviteten bestämts genom stegprovprovpumpning till
1,3*10-3 m2/s, vilket i rapporten betecknades som förhållandevis låg, sannolikt pga. hög halt av
finmaterial (KM, 1987). Det vattenförande lagrets mäktighet bedöms utifrån jordlagerföljd vara ca
19 m, vilket ger konduktiviteten 7*10-5 m/s.
För Kärret vattentäkt har transmissiviteten bestämts genom stegprovprovpumpning. I brunn BI
utvärderades transmissiviteten till 3,5*10-3 m2/s (KM 1989). Det vattenförande lagrets mäktighet
bedöms utifrån jordlagerföljd vara ca 20 m, vilket ger konduktiviteten 2*10-4 m/s. I brunn BII
utvärderades transmissiviteten till 1,5*10-3 m2/s (KM 1989). Det vattenförande lagrets mäktighet
bedöms utifrån jordlagerföljd vara ca 10 m, vilket ger konduktiviteten 1*10-4 m/s.
För beräkningar avseende transporttider och zonindelning har konduktiviteten satts till 1*10-3 m/s,
vilket motsvarar medelvärde plus en standardavvikelse för de sammanställda konduktiviteterna för
närliggande vattentäkter. Det bedöms motiverat att göra detta försiktiga antagande eftersom
utvärderingen av långtidspumpningen i Fotstad är osäker, och eftersom stegprovpumpningar
enbart testar området närmst uttagsbrunnarna.
Tabell 1. Sammanställning av transmissiviteter och konduktiviteter vid närliggande grundvattentäkter.

Plats

Undersökningsmetod

T (m2/s)

K (m/s)

Fotstad

Pumpning vid
idrifttagande år 19601961.

1*10-3

2*10-5

5*10-3

2*10-4

Fotstad

Stegprovpumpning

2*10-2

6*10-4

Holm

Stegprovpumpning

3*10-2

2*10-3

Sennan

Långtidsprovpumpning

1*10-2

1*10-3

7*10-2

4*10-3

Mickedala

Stegprovpumpning

1*10-3

7*10-5

Byaledet

Stegprovpumpning

9*10-3

2*10-3

Kärret

Stegprovpumpning

3,5*10-3

2*10-4

1,5*10-3

1*10-4

Geometriskt
medelvärde

-

7*10-3

4*10-4

Medelvärde +
1 std avvikelse

-

2*10-2

1*10-3

Vattenbalans
Nederbörd som faller inom ett område kan tillfälligt lagras, avdunsta eller avrinna. Detta kan
uttryckas med vattenbalansekvationen enligt nedan:
Nederbörd – avdunstning - ytvattenavrinning - grundvattenavrinning - grundvattenuttag =
magasinsförändring
Vid ett uthålligt uttag ur grundvattenmagasinet så är magasinsförändringen noll.
Enligt SMHI var genomsnittlig årsnederbörd under perioden 1961 – 1990 ca 900 – 1000 mm per
år inom tillrinningsområdena (SMHI, 2016a). Vid SMHI:s närmast belägna mätstation som fortsatt
är i drift, Marbäck D, var genomsnittlig årsnederbörd 1114 mm/år under mätperioden 2002 –
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2018. Den närmast liggande mätstationen, Halmstad 62390, hade en årsmedelnederbörd på 916
mm/år mellan 2002 – 2005. Utifrån dessa uppgifter bedöms årsnederbörden 950 mm/år vara ett
rimligt antagande för beräkning av grundvattenbildning. Genomsnittlig årsavdunstning antas vara
450 mm/år utifrån Figur 8. Nettonederbörden, 500 mm/år, är tillgängligt för ytavrinning och
grundvattenbildning.

Figur 8. Klimatkarta som illustrerar årsavdunstningens
medelvärde för perioden 1961-1990. (SMHI, 2016b)

Då ytvattenavrinningen i området är okänd har erfarenhetsbaserade grundvattenbildningsfaktorer
ansatts för att beräkna grundvattenbildningen. Grundvattenbildningsfaktorn anger andelen
nettonederbörd som bildar grundvatten till det undre magasinet. Övrig andel av nettonederbörden
avbördas som ytavrinning eller bildar grundvatten i det övre grundvattenmagasinet.
Svallsanden överlagrar dels lera, dels isälvsmaterial. I beräkningen av grundvattenbildning till det
undre magasinet har 50 % av arean med svallsand som omger isälvsmaterial räknats som
grundvattenbildande till det undre magasinet med grundvattenbildningsfaktor 0,7. Övrig svallsand
har räknats som grundvattenbildande till undre magasin med samma grundvattenbildningsfaktor
som lera, dvs 0,05.
Grundvattenbildande ytor inom antaget tillrinningsområde, grundvattenbildningsfaktorer och
beräknad grundvattenbildning redovisas i Tabell 2.
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Tabell 2. Grundvattenbildningsfaktorer, arealer och grundvattenbildning inom tillrinningsområdena för Prästjordens och
Fotstads vattentäkter.

Prästjorden

Area

Grundvattenbildningsfaktor

km2

Nettonederbörd

Grundvattenbildning

m/år

m3/år

L/s

Isälvsmaterial

2,12

1

0,5

1 059 000

33,6

Svallsand som
överlagrar
isälvsmaterial

1,13

0,7

0,5

393 750

12

Morän

0,25

0,5

0,5

62 500

2

Lera/silt, samt
svallsand som
överlagrar lera/silt

3,53

0,05

0,5

88 125

3

Hårdgjord yta / urban
miljö

0,64

0,1

0,5

32 000

1

Summa

7,66

1 635 375

52

Fotstad

Area

Grundvattenbildningsfaktor

km2

Nettonederbörd

Grundvattenbildning

m/år

m3/år

L/s

Isälvsmaterial

1,33

1

0,5

666 000

21,1

Svallsand som
överlagrar
isälvsmaterial

0,38

0,7

0,5

131 250

4,2

Morän

0,00

0,5

0,5

0

0,0

Lera/silt, samt
svallsand som
överlagrar lera/silt

1,18

0,05

0,5

29 375

0,9

Hårdgjord yta / urban
miljö

0,06

0,1

0,5

3 000

0,1

Summa

2,94

829 625

26

I vattenbalansen används det tillståndsgivna vattenuttaget vid Prästjorden och Fotstad på 45 L/s
respektive 8 L/s.
Vattenbalansen för vattentäkterna med angivna värden ovan redovisas i Tabell 3.
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Tabell 3 Vattenbalans för Prästjordens och Fotstads vattentäkter. (ömag=övre magasinet, umag= undre magasinet,
Qin=nettoinflöde till grundvattenmagasinet, Qut=nettoutflöde från grundvattenmagasinet).

Vattenbalans
Nettonederbörd = ytvattenavrinning + grundvattenbildning ömag +grundvattenbildning umag
Grundvattenbildning umag + Qin = Grundvattenuttag + Qut
Prästjorden
L/s
Nettonederbörd

121

Grundvattenbildning umag

52

Ytavrinning +
grundvattenbildning ömag

70

Magasinsförändring

Beräknad mha nettonederbörd och
grundvattenbildning.
Antas vara noll vilket innebär ett uthålligt
vattenuttag.

0
Grundvattenuttag

45

Qin-Qut

7

(Grundvattenbildning umag + Qin Grundvattenuttag – Qut=magasinsförändring)

Dvs ett nettoutflöde på 7 L/s sker, förutsatt att
hela tillrinningsområdet fyller på det
grundvattenmagasin där uttaget sker.

Fotstad
L/s
Nettonederbörd

47

Grundvattenbildning umag

26

Ytavrinning +
grundvattenbildning ömag

20

Beräknad mha nettonederbörd och
grundvattenbildning.
Antas vara noll vilket innebär ett uthålligt
vattenuttag.

Magasinsförändring

0

Grundvattenuttag

8

Qin-Qut

18

(Grundvattenbildning umag + Qin Grundvattenuttag – Qut=magasinsförändring)

Dvs ett nettoutflöde på 18 L/s sker, förutsatt att
hela tillrinningsområdet fyller på det
grundvattenmagasin där uttaget sker.

Med antaget tillrinningsområde bedöms vattenbalansen för Prästjorden vara rimlig. För Fotstad
bildas ett överskott på 18 L/s med antaget tillrinningsområde. För att ersätta grundvattenuttaget på
8 L/s skulle det egentligen räcka med ett 0,5 km2 stort område med isälvsmaterial.
Grundvattennivåer från 60- och 70-talet visar dock en påverkan på nivåerna i isälvsmaterialet i
höjd med Biltemas lager vilket visar på att tillrinning kan ske från ganska stora avstånd. Då det
inte går att avgöra exakt vilket grundvatten i isälvsavlagringen som når Fotstads uttagsbrunn
bibehålls det antagna tillrinningsområdet i det fortsatta arbetet med revidering av skyddsområdet.
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9 Fysisk planering
Konflikter gällande markanvändningen bottnar oftast i anspråk på att få använda samma ytor för
flera ändamål, t.ex. för bebyggelse, jordbruk, vägsträckning, industrilokalisering och vattentäkter.
En säker och hälsosam dricksvattenförsörjning är en nödvändig grund för ett samhälles fortlevnad
och utveckling och vattentäktens huvudman har skyldighet att säkra vattnets kvalitet och
konsumenternas hälsa. Detta innebär att skyddet av vattentäkten kan komma i konflikt med andra
verksamheter som kan påverka vattnet negativt genom de restriktioner som läggs på
verksamheterna.
Fram till 2018 har exploateringsprojekt inom LBVAs vattenskyddsområden hanterats på olika sätt.
Detta har lett till stora osäkerheter för exploatörer. Osäkerheten gäller både att avgöra om ett visst
projekt är lämpligt utifrån närheten till en dricksvattentäkt, och vilka eventuella skyddsåtgärder
som krävs. Därför har LBVA tagit fram riktlinjer för exploatering inom skyddsområden för
dricksvattentäkter (datum 2017-11-07) vilka antogs av kommunfullmäktige 13 februari 2018.
Riktlinjerna innehåller en metod för att bedöma lämpligheten av en exploatering med en viss
användning på en bestämd plats, sett ur dricksvattentäktens skydd. Förslaget innehåller också
exempel på skyddsåtgärder som kan krävas där exploatering ändå bedöms som lämplig.
Riktlinjerna avses användas framförallt i tidiga skeden såsom översiktsplan, förstudie, planbesked
och under detaljplaneprocessen. Men även vid förhandsbesked och bygglov utanför planlagt
område. Lämpligheten av en exploatering prövas i bland annat detaljplaneprocessen, där stor
hänsyn ska tas till vattentäkter vilket är reglerat i gällande lagstiftning. Utan riktlinjerna sker
bedömningen från projekt till projekt. Riktlinjerna avser därför att minska risken för att
felbedömningar görs och säkerställer en likabehandling.
Nedan beskrivs befintliga och framtida detaljplaner som kan komma i konflikt med skyddet för
vattentäkten. Vilken risk de olika planerna utgör för vattenskyddet beskrivs i avsnitt 11
Riskinventering.

9.1 Översiktsplan och pågående detaljplanearbete
Översiktsplanen (ÖP), Framtidsplan 2030, för Halmstad kommun vann laga kraft den 5 januari
2015. I Figur 9 visas ett utsnitt från översiktsplanen för det aktuella området.
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Sperlingsholm

Figur 9 Utsnitt från Framtidsplan 2030 över aktuellt utredningsområde.

Område norr om Sofieberg och Kärleken, B45 och B46
Nya områden med övervägande delen bostäder pekas ut norr om Sofieberg och Kärleken.
Exploatering ska först ske på båda sidor av Göteborgsvägen och ska sedan växa österut mot väg
612 (Kårarpsleden) och västerut mot Jesperslundsvägen. Enligt ÖP krävs noggrann planering av
området eftersom det ligger inom befintligt vattenskyddsområde. Tilläggas kan att områdena finns
i bostadsförsörjningsprogrammet under perioderna år 2016–2020, 2021–2025, 2026–2030, där en
etappvis utbyggnad planeras. Områdena är en viktig del av bostadsförsörjningen under åren
framöver. Skyddsåtgärder för vattentäkten kommer att säkerställas i planprocessen.
Kårarps verksamhetsområde, V20
Kårarps verksamhetsområde tillåts i ÖP växa österut mot E6. En detaljplan, Vrangelsro 1:1, för
området påbörjades under 2013. Under samrådet inkom yttranden från flera remissinstanser som
bland annat uppmärksammade problematiken kring närheten till Prästjordens vattentäkt. På grund
av närheten till Prästjordens vattentäkt, naturvärdena i området, i anspråkstagande av värdefull
jordbruksmark samt de yttranden som inkom under samrådet avbröts planarbetet den 26 maj 2015.
I december 2015 beslutade det kommunala samhällsbyggnadsutskottet (KSU) att uppta arbetet på
en mindre del av Vrangelsro 1:1. Detaljplanen ligger inom den föreslagna sekundära zonen med
låg till måttlig sårbarhet. Användningarna industri och lager prövas enligt planuppdraget. Därefter
har planarbetet legat still till följd av revideringen av vattenskyddsområdet. Planen är att gå vidare
med arbetet efter att det nya vattenskyddsområdet fastställts.
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Kårarp 1:15 m.fl.
Den gamla detaljplanen Kårarp 1:45 från 1994 kommer att ersättas av Kårarp 1:15 m.fl. där en
ambulansstation planeras. Planuppdraget gavs av KSU i januari 2017 och har pågått under 2017,
men stoppades under våren 2018 då detaljplanen hamnar inom föreslagen primär zon. Efter att
vattenskyddsområdet fastställts tas ställning till om planarbetet ska gå vidare eller inte.
Kommunikationsreservat för järnväg
Ett kommunikationsreservat för järnväg har utpekats i ÖP som korsar den befintliga sekundära
vattenskyddszonen för Fotstads vattentäkt. Kommunikationsreservatet ska bland annat göra det
möjligt att i framtiden avlasta järnvägen genom Halmstad från godstrafik, i synnerhet trafik med
farligt gods. Reservatet ska hållas fritt från bebyggelse och anläggningar som kan försvåra
genomförandet av infrastruktur.
Truckstop vid Norra infarten
Planer har funnits på att etablera ett truckstop vid Trafikplats Halmstad Norra. Enligt ÖP behöver
platsens lämplighet vidare studeras i en konsekvensbeskrivning. Den 20:e oktober 2015 beslutade
Samhällsbyggnadsutskottet att inte gå vidare med en detaljplan för Truckstop vid trafikplatsen.
Utskottet bedömde att området låg för nära Prästjordens vattentäkt och att riskerna för
föroreningar bedömdes som alltför stora.
Sperlingsholm
Sperlingsholm gods med omgivande bok- och ädellövskogar, utgör ett representativt
odlingslandskap med äldre bebyggelse och lång kontinuitet. Området utgör riksintresse för både
kulturmiljövård och naturvård samt ingår i kommunens kulturmiljöprogram. I ÖP föreslås ingen
förändrad markanvändning som kan komma att påverka riksintressena.

9.2 Lagakraftvunna detaljplaner
En karta över lagakraftvunna detaljplanerna visas i Figur 10.
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Figur 10 Detaljplaner i närheten av Prästjorden och Fotstads vattentäkter.

Vrangelsro 5.5, industriområde öster om motorvägen
Detaljplan för industri där företaget Biltema har etablerat lagerverksamhet. Planområdet upptar en
yta om ca 16 ha. Därav utgör industrimarken ca 13 ha. Detaljplanen vann laga kraft 2010-11-26.
Vrangelsro 5.3
Södra delen av Vrangelsros verksamhetsområde utgör en detaljplan för industri. Inom planen har
företaget Servera lagerverksamhet. Detaljplanen vann laga kraft 2008-05-27.
Vrangelsro 5.3 m. fl, del av
Detaljplan som innebär en utökning av befintligt verksamhetsområde norrut med en ny lagerlokal
för Biltemas räkning. Detaljplaneområdet omfattar ca 16,9 ha varav 6,5 ha får utgöra byggnad.
Området är ej färdigutbyggt. Detaljplanen vann laga kraft 2012-12-28 och har en genomförandetid
på 5 år.
Kårarp Norr
Planen tillåter etablering av industri, lager och distribution med tillhörande kontorsverksamhet.
Planområdet omfattar ca 83 ha varav ca 53 ha är planlagda för verksamhetsändamål, resterande
mark är planlagt som naturmark, skydd och gatumark. Detaljplanen vann laga kraft 2008-12-24
och har en genomförandetid på 10 år. Kommunen har ännu inte sålt all mark med anledning av
revideringen av vattenskyddsområdet.
Sofieberg och Kärleken
I området Sofieberg och Kärleken finns bebyggda områden med bostadsbebyggelse, skola, idrott
och föreningslokaler.
Halmstad 9:173 Slottsmöllans tegelbruk
Detaljplan för bostäder, centrum, skola och handel som håller på att bebyggas.
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10 Sårbarhetsanalys
Vid framtagande av skyddsområdesgränser ingår det enligt Naturvårdsverkets handbok (2010:5)
att även studera sårbarheten inom vattenskyddsområdet. Begreppet sårbarhet beskriver
motståndskraften inom ett mark- och vattenområde mot föroreningar. I en sårbarhetsanalys delas
områden vanligtvis in i olika sårbarhetsklasser baserade på vilket naturligt skydd jordarterna har.
Ett naturligt skydd fördröjer eller förhindrar en förorening att nå t.ex. grundvattenytan. Det
naturliga skyddet beror på flera olika parametrar, men för ett vertikalt skydd har jordlagrens
genomsläpplighet och mäktighet störst betydelse.
Lera och silt är de jordarter som har lägst genomsläpplighet och kan ge ett gott naturligt skydd. Silt
och lerlagrets läge under markytan har också betydelse för dess tätande effekt. Om lerlagret ligger
djupare ned har det större potential att vara tätande. Detta beror på att leran i större utsträckning är
vattenmättad, innehåller färre makroporer och torksprickor och att risken för antropogen påverkan
minskar. Enligt Naturvårdsverket (1994) är leran ned till 1–3 m under markytan vanligen ombildad
till en sprickig torrskorpelera med hög genomsläpplighet.
I detta arbete har en revidering gjorts av den sårbarhetsanalys som WSP gjorde 2014 av
Prästjordens vattentäkt. För en mer utförlig beskrivning av metoden som använts hänvisas till
Bilaga 6. Tidigare använda borrprotokoll från framförallt olika detaljplaneutredningar har
kompletterats med uppgifter om jordlagerföljder från SGU och WSPs Riskbedömning av
Truckstop Vrangelsro (2014b). Området har även utökats för att täcka in Fotstads
tillrinningsområde.
Borrpunkter har klassats med avseende på vilket naturligt skydd jordlagren utgör för grundvattnet.
Samma klassningsmetod som WSP använde 2014 har använts även i detta arbete. Metoden innebär
att de två översta metrarna undantas vid klassningen på grund av risken för makrostrukturer och
antropogen påverkan. Beroende på hur tjocka ler- och siltlager som finns tilldelas borrpunkterna
poäng enligt Tabell 4.
Tabell 4 Klassning av jordarter med avseende på naturligt skydd av underliggande grundvattenmagasin.

Jordart

Poäng per meter
jordmäktighet

Sand

0

Silt

1

Lera

2

Tillfredsställande naturligt skydd, motsvarande ”låg sårbarhet”, bedöms uppstå vid en ekvivalent
lermäktighet på 3 m, vilket motsvarar 6 poäng eller mer. Om endast lite eller inga tätande jordarter
finns erhålls ”extrem sårbarhet”. För gradering mellan ytterligheterna se Tabell 5.
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Tabell 5 Sårbarhetsklasserna baseras på mäktigheten av tätande jordlager.

Poäng

Lermäktighet (m)

Siltmäktighet (m)

Sårbarhet

<1

<0,5

<1

Extrem

1 – <3

0,5 – <1,5

1 – <3

Hög

3 – <6

1,5 – <3

3 – <6

Måttlig

≥6

≥3

≥6

Låg

Genom att interpolera mellan de olika klassificerade punkterna med verktyget ”Natural neighbour”
i ArcGIS fås en heltäckande sårbarhetskarta. Resultatet från interpoleringen har därefter jämförts
och justerats utifrån jordartskartan och hydrogeologiska typområden beskrivna i Naturvårdsverkets
handbok (2010:5). En sårbarhetskarta med och utan befintliga detaljplaner redovisas i Bilaga 3a
och 3b.
Enligt Sweco (2013) upptäcktes ett område med ett fönster i lertäcket där avfarten från E6 i
norrgående riktning viker av från motorvägen i samband med arbeten med ombyggnaden av E6 på
90-talet. För att hindra eventuellt förorenat vägdagvatten att infiltrera och bilda grundvatten
planerades att lägga en tät duk där. Trafikverket har kontaktats i ett försök att få mer information
om denna duk. Efterforskningarna har dock inte gett något resultat och det är därför osäkert om det
finns en duk eller ej. Ingen hänsyn har därför tagits till den tätande duken i sårbarhetskartan.
Under 2018 planerar Trafikverket att påbörja en åtgärdsvalsstudie med syfte att förbättra skyddet
vid vattentäkter. Studien ska sammanställa och analysera befintligt underlag för prioriterade
grundvattenförekomster och föreslå specifika åtgärder eller åtgärdstyper. Projektledare för studien
är Per Schillander. Ingen hänsyn till denna utredning har dock tagits i arbetet med att revidera
Prästjordens och Fotstads vattenskyddsområden.

11 Risker
Vid framtagande av skyddsområde ingår det enligt Naturvårdsverket handbok (2010:5) att studera
risksituationen inom skyddsområdet. För prästjordens vattentäkt har riskinventeringar och
riskanalyser gjorts vid flera tillfällen. Två mer heltäckande analyser gjordes 2013 av Sweco och
2014 av WSP. Nedan följer en sammanfattning av aktuella riskobjekt som beskrivits i tidigare
rapporter samt komplettering av potentiella framtida risker som beskrivits i kommunens
översiktsplan samt pågående detaljplaner. En uppdaterad riskbedömning har därefter gjorts inom
arbetet med denna rapport baserad på flödesberäkningarna och den uppdaterade sårbarhetskartan,
där hänsyn har tagits till tidigare utförda riskinventeringar.
Riskobjekten som beskrivs nedan redovisas på kartorna i Figur 11 och Figur 12.
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Figur 11 Grustäkter, verksamhetsområden, vägar och avfallsanläggningar i närheten av Prästjorden och Fotstads
vattentäkter.

2019-09-06 Prästjorden Fotstad Rapport
Page 26 (46)

Figur 12 Övrig miljöfarlig verksamhet i närheten av Prästjorden och Fotstads vattentäkter.

11.1 Grustäkter
Grustäkter utgör framförallt en risk för att kvaliteten på grundvattnet vid läckage eller spill från
arbetsfordon, men även på grund av att den omättade zonens mäktighet minskar. Det är i den
omättade zonen som rening av infiltrerande regnvatten till stor del sker. Vidare förekommer ibland
bortledning av yt- eller grundvatten och återfyllning med förorenade massor i avslutade täkter.
Inom tillrinningsområdet finns den nedlagda Kårarps grustag norr om korsningen mellan väg 26
och väg 612 (Kårarpsleden). För Kårarps grustäkt finns ett naturvårdsavtal mellan Länsstyrelsen i
Hallands län och Halmstads kommun. Grustäkten är klassad den trettonde mest värdefulla
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grustäkten i Hallands län för biologisk mångfald och det finns en åtgärdsplan. Öster om
Vrangelsros verksamhetsområde har Skanska tillstånd för täktverksamhet på fastigheten Fotstad
1:1, norr om väg 26, och Fotstad 22:1, söder om väg 26. Söder om väg 26 har man även tillstånd
för ett asfaltverk. Ett mindre grustag finns även vid Mycklagård. Det är dock okänt om täkten
fortfarande används. Alla grustagen ligger i områden med extremt hög sårbarhet. Alla grustag är
viktiga områden för grundvattenbildning och bör därför inte hårdgöras eller fyllas igen med tätare
material.
Nu gällande tillstånd till Skanskas verksamhet meddelades den 1 april 2008 av
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Hallands län och gäller t.o.m. den 31 december
2017. Under 2018 har Skanska arbetat med att förnya tillståndet. Vattentäktens skyddsföreskrifter
tillämpades inte eftersom asfaltverket var placerat precis utanför skyddszonen.
Vid Miljöförvaltningens och LBVA:s platsbesök hos Skanskas grustäkt och asfaltverk noterades
bland annat brister i spillzon/tråg vid container för tankning av bränsle, och att trafiken på området
behövde separeras bättre. Skanska informerade om att man har ca 90 fordonsrörelser/dygn. Den
mesta hydrauliken på asfaltsverket har byggts bort till fördel för eldrift vilket minskar risken för
förorening av hydraulolja. All service av maskiner sker på spolplatta i tvätthallen inne i
verkstadsbyggnaden som är kopplad till avstängningsbar oljeavskiljare med överfyllnadslarm.
Skanskas grustäkt och asfaltverk bedöms utgöra en betydande risk för vattentäkterna. Vid ett
eventuellt förnyat tillstånd bör krav ställas på skyddsåtgärder för att förhindra läckage av skadliga
ämnen. Ett bränsle- eller kemikalieläckage kan få förödande effekter för grundvattentäkterna, se
avsnitt 10.5.
Mycklagårds grustäkt är mycket mindre och ligger långt ifrån uttagsbrunnarna och bedöms därför
inte utgöra någon betydande risk. Då det inte längre förekommer någon täktverksamhet vid
Kårarps grustag bedöms risken för ett eventuellt skadligt läckage som låg.

11.2 Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruksfastigheter omfattar ett flertal potentiella risker för spridning av oönskade
ämnen till grundvatten.
Inom jordbruket är det framförallt spridning av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen såsom
handelsgödsel, naturgödsel och urin som kan förorsaka försämrad vattenkvalitet. Även spridning
av slam från enskild reningsanläggning utgör ett stort hot mot vattenkvaliteten. Dessutom
förekommer andra, för vattenkvaliteten, riskfyllda företeelser såsom lagring av gödsel och
näringsläckage.
Skogsbruk innebär en risk för försämrad vattenkvalitet genom spridning av organiskt material och
markpartiklar till vattendrag, näringsläckage och spridning av bekämpningsmedel. Även
timmerupplag kan utgöra en risk för vattenkvaliteten då bland annat fenolföroreningar kan spridas
från dessa. Avverkning och markbearbetning kan också ge förhöjda humushalter i vattendrag och
grundvatten.
Den största delen av vattentäkternas tillrinningsområde utgörs av jordbruksmark. Mindre
skogsområden finns längs E6:an söder om Trafikplats Halmstad Norra, samt från Snärpan upp mot
väg 26 och vidare runtomkring Skanskas grustäkt.
Jordbruk och skogsbruk utgör hot mot vattentäkterna. Inom befintliga vattenskyddsområden finns
dock restriktioner avseende hantering av gödsel och bekämpningsmedel. Utanför befintliga
skyddsområden är användningen dock inte reglerad. Åkermarken kring vattentäkterna är mestadels
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på mark med låg till måttlig sårbarhet. Sammantaget bedöms riskerna från jord- och skogsbruk
som medelstor.

11.3 Bostadsbebyggelse
Inom samlad bostadsbebyggelse kan den sammanlagda effekten av ett stort antal små risker bli
stor. De främsta riskkällorna från bostadsbebyggelse utgörs av:
•
•
•
•

Hemkemikalier
Parkering och uppställning av fordon samt fordonstvätt
Avloppsvatten, avloppsledningar, pumpstationer, avlopp ej anslutet till det kommunala
avloppsnätet
Energianläggningar/värmepumpar

I bostadsområden är andelen hårdgjorda ytor ofta stor. Om områden som utgör viktiga
infiltrationsområden för vattentäkterna som t.ex. sand- och grusåsar hårdgörs finns risken att
tillrinningen till uttagsbrunnarna minskar om man inte låter dagvattnet infiltrera i marken.
Kärleken ligger delvis inom det bedömda tillrinningsområdet. I övrigt förekommer enbart spridd
bostadsbebyggelse. Fastigheter med enskilda avlopp inom befintliga vattenskyddsområden har
inventerats av Halmstad kommun och redovisas i Figur 13 tillsammans med bedömd status på
anläggningen. Utanför befintliga vattenskyddsområden har ingen inventering av enskilda avlopp
gjorts.

Figur 13 Fastigheter med enskilda avlopp och deras status.

Enligt SGUs brunnsregister finns det en energibrunn borrad i berg i Kärleken inom bedömt
tillrinningsområde. Risker med energibrunnar består i läckage av petroleumprodukter från
arbetsfordon vid anläggandet av energibrunnen samt läckage av bärarmedium till grundvattnet.
Bergvärmeanläggningar bedöms som mindre farliga än jordvärmeanläggningar om borrhålet är
tätat mot jorden.
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Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter för uppvärmning, bekämpningsmedel
för privat bruk och andra hemmakemikalier riskerar att förorena grundvattnet vid ett eventuellt
läckage eller användning inom egen fastighet.
Delar av Kärleken, samt ett antal fastigheter i närheten av vattentäkterna ligger inom områden med
extremt hög sårbarhet. På dessa fastigheter finns enstaka avlopp som eventuellt behöver åtgärdas
för att förhindra läckage. Bortsett från dessa enskilda avlopp bedöms bostäder endast utgöra
mindre risker för vattentäkterna. Den planerade utbyggnaden norr om Sofieberg och Kärleken är
belägen utanför föreslagna skyddszoner och bedöms inte påverka vattentäkterna.

11.4 Industri
De riskkällor som generellt kan förknippas med industrimiljöer är:
•
•
•
•
•
•

Förorenat dagvatten och spillvatten
Hantering av miljöfarliga ämnen
Tunga transporter (farligt gods)
Brand (förorenat släckvatten)
Cisterner, förvaringstankar
Förorenad mark

Flera fastställa detaljplaner för industriområden finns inom tillrinningsområdet; Väster om E6
ligger Kårarp verksamhetsområde som delvis är utbyggt och på andra sidan E6 ligger Vrangelsro
verksamhetsområde med två stora lagerlokaler. Exploateringen medför stora arealer hårdgjorda
ytor och därmed ökad dagvattenavrinning från området.
På Kårarps verksamhetsområde har lagerverksamhet och kontor etablerats. Störst risk för
grundvattnet i området bedöms dagvattensystemet utgöra. I detaljplanen har det fastställts att varje
fastighet maximalt får släppa ut 10 liter dagvatten per hektar och sekund. I den sydöstra delen,
intill Transportvägen, har därför två dagvattendammar anlagts. Dagvattendammarna fungerar som
fördröjningsmagasin. Det är oklart huruvida dammarna har utförts täta eller inte. Enligt WSP
(2014a) ska det dock inte finnas någon oljeavskiljare eller avstängningsanordning efter
fördröjningsmagasinen. Från dammarna leds vattnet ut i en bäck som ansluter till en vägtrumma
vid Trafikplats Halmstad Norra. Därefter leds det vidare till diken och ledningar söderut vilka även
avvattnar E6:an. Någon särskild hantering av släckvatten har inte fastställts i planbestämmelserna.
Det finns viss kapacitet att fördröja släckvatten i dagvattendammen men enligt Sweco (2013) är
den inte dimensionerad för de stora mängder släckvatten som kan uppstå. Detta kan innebära att
släckvatten kan nå grundvattenmagasinet.
I antagandehandlingen för planen bedömdes påverkan på Prästjordens vattentäkt vara liten.
Bedömningen baseras dels på typen av tillåtna verksamheter i planen (industri, lager, distribution,
kontor), dels på anläggningsarbeten, vilka inte ska bedrivas under det skyddande lerlager som
karaktäriserar området och dels på avståndet till vattentäkten. Kårarps verksamhetsområde ligger i
ett område med mestadels måttlig sårbarhet. Områden med hög och extrem sårbarhet förekommer
dock. Området bedöms ha liten påverkan på vattentäkten, undantaget riskökningen på grund av
ökande trafikmängder samt om grävarbeten medför att tätande jordlager försvinner.
I planbestämmelserna för den nordligaste planen i Vrangelsros verksamhetsområde står att
dagvatten inte får infiltreras. Vidare ska föroreningar och utsläpp tas omhand i teknisk anläggning
för dagvattenhantering. Dammar och ledningar ska utföras med tät konstruktion,
avstängningsmöjlighet och oljeavskiljare. Dagvattnet ska även fördröjas inom kvartersmark. I de
två planerna som är bebyggda finns dock inga krav på avstängningsmöjlighet och oljeavskiljare.
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Väster om Biltema och Serveras lokaler har två dagvattendammar anlagts. Ytterligare en damm
har anlagts söder om Serveras lokal. Om de anlagts täta och med avstängningsanordning samt
oljeavskiljare är dock oklart. Från dammarna leds vattnet till en kulvert under Nissastigen och
vidare genom en ledning ut till bäcken vid Snärpan. Om en olyckshändelse med utsläpp
sammanfaller med kraftig nederbörd behöver det säkerställas att fördröjningsmagasinet inte
svämmar över och förorenat vatten infiltreras i marken, då detta eventuellt kan medföra negativ
påverkan på grundvattnet.
Dagvattendammarna i området är placerade på områden med låg sårbarhet och bedöms inte utgöra
någon betydande risk för grundvattnet. Den nordligaste detaljplanen samt de östra delarna av
övriga verksamhetsområdet ligger till stora delar på mark med extremt hög sårbarhet. I samband
med markarbeten bör stor försiktighet vidtas för att undvika läckage av skadliga ämnen. De
färdigbyggda områdena bedöms dock inte utgöra en lika stor risk eftersom marken då har
hårdgjorts.

11.5 Vägar
De riskkällor som är relaterade till vägar är:
•
•
•
•
•
•

Olyckor
Transport av farligt gods
Slitage på vägar och fordon (oljedropp, partikelspridning mm)
Beläggningsarbete
Läckage av bränsle
Vägsalt

Inom tillrinningsområdet finns ett flertal vägar där de mest trafikerade är E6 och väg 26. Både E6
och väg 26 är även rekommenderade som primära transportvägar för farligt gods. Inom
Prästjordens tillrinningsområde finns även väg 612 (Kårarpsleden).
Föroreningar från vägar kan spridas med dagvatten. Vanligt förekommande föroreningar är
metaller, petroleumkolväten samt klorid från vägsaltning. Sweco (2013) undersökte kloridhalterna
i Prästjordens vattentäkt och konstaterade att vatten från väg 26, E6:an eller båda är i kontakt med
vattentäkten. Väg 26 bedömdes ha störst påverkan på Prästjorden eftersom den ligger på
isälvsmaterial. Ingen påverkan från andra föroreningar än klorid har däremot påvisats i
Prästjorden. I samband med att väg 612 (Kårarpsleden) byggdes anlades ett fördröjningsmagasin
för att samla upp och rena vägdagvattnet. I dagvattenutredningen (WSP, 2003) anges att magasinet
ska anläggas där marken består av lera. Särskilda tätskikt av magasinbotten bedömdes därför ej
som nödvändigt. Efter fördröjningsmagasinet passerar dagvattnet genom en brunn med viss
oljeavskiljande förmåga (WSP, 2014a) innan det leds vidare till samma system som avvattnar E6.
För Fotstads vattentäkt bedöms väg 26 mellan Karlstorpsstugan och Älvasjö utgöra störst risk.
Men även den mindre väg 636 utgör en risk. Baserat på uppgifterna om Prästjordens vattentäkt
bedöms det som mycket troligt att dagvatten från väg 26 kan nå uttagsbrunnarna vid Fotstads
vattentäkt.
Trafikolyckor kan medföra att stora mängder förorenande ämnen sprids till omgivningen som
punktutsläpp under en kort tidsperiod. Sweco (2013) har beräknat sannolikheten för en olycka med
tungt fordon och efterföljande läckage av drivmedel samt olycka med farligt gods med
efterföljande läckage längs väg 26 och E6. På motorvägssträckan inom befintligt
vattenskyddsområde för Prästjorden (2 km) har ett drivmedelsläckage beräknats inträffa ungefär
vart 20 år och ett farligt godsläckage ungefär vart 40 år. På väg 26 inom Prästjordens
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vattenskyddsområde (2,5 km) har ett drivmedelsläckage beräknats inträffa vart 60 år och ett farligt
godsläckage vart 120 år. (Sweco, 2013). Räddningstjänsten anför i sitt yttrande om
vattenskyddsområdet att dessa typer av händelser inträffar betydligt oftare. Räddningstjänsten har i
sitt rapporteringssystem inom nuvarande vattenskyddsområde tre händelser med utsläpp av
drivmedel mellan januari 2016 och september 2018.
Under hösten 2013 genomförde Trafikverket tillsammans med Halmstads kommun som
deltagande partner en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Prästjorden och Fotstads vattentäkter. Syftet
med studien var att tillsammans med lokala aktörer utreda vattentäkternas skyddsbehov, beskriva
föreliggande riskbild samt föreslå och prioritera skyddsåtgärder som ger riskreducering till en
acceptabel risknivå. Trafikverket beslutade efter genomförd studie att gå vidare med följande
åtgärder:
•

Inventering av vägräcken, sidoområden och ramper på den statliga vägen.

•

Om inventeringen visar att sidohinder förekommer bör detta åtgärdas.

•

Omkörningsförbud på väg 26 vid dess passage uppströms Fotstads vattentäkt.

Dessa åtgärder är nu antingen genomförda eller beställda.
Även en liten olycka i ett område med extremt hög sårbarhet kan få enorma konsekvenser.
Möjligheterna att sanera en nedträngande förorening i områden med isälvsavlagringar bedöms som
mycket små då infiltrationen går snabbt samt att avståndet till grundvattenytan är stor. Om en
förorening väl nått grundvattnet kan det i värsta fall innebära att dricksvattentäkten slås ut för all
framtid (SGU, 2017b). Teoretiskt sett räcker det med 0,5 l dieselolja för att ge lukt och smak åt
hela medelårsproduktionen av vatten från Prästjordens vattentäkt (Sweco, 2013).

11.6 Järnväg
De riskkällor som är relaterade till järnvägar är:
•
•
•

Växtbekämpningsmedel
Transport av farligt gods
Olyckor

Västkustbanan går längs östra sidan av E6. På järnvägen transporteras farligt gods.
Enligt Sweco (2013) har Trafikverket alltid samråd med kommuners miljökontor för att inte
bespruta skyddsområden för vattentäkter och vattendrag med bekämpningsmedel. Om någon
besprutning i det aktuella området skett är inte känt, men några detekterbara halter av
bekämpningsmedel har inte uppmätts i Prästjordens vattentäkt och Fotstads vattentäkt bedöms
därmed inte heller ha påverkats då den ligger längre bort från järnvägen.
En järnvägsolycka med farligt gods kan innebära att stora mängder giftiga ämnen läcker ut. Sweco
(2013) har uppskattat att en godsolycka med efterföljande läckage av farliga ämnen på sträckan
Sperlingsholmsvägen och Trafikplats Halmstad Norra sker ungefär en gång var 1000 – 2000 år.
Längs den sträcka som järnvägen passerar tillrinningsområdet ligger den mestadels på lera men till
viss del även på postglacial sand som har bedömts underlagras av varvig lera. Järnvägen ligger
också i skärning vilket kan öka sannolikheten för att tätande lager kan ha skurits igenom.
Sammantaget bedöms järnvägen utgöra låg risk då sannolikheten för en olycka är låg.
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Kommunikationsreservatet i ÖP för järnväg går rakt över Isälvsavlagringen där Skanskas Grustäkt
ligger idag och ligger i kanten på Fotstads befintliga vattenskyddsområde. Om järnvägen byggs
bör skyddsåtgärder vidtas för att skydda isälvsavlagringen och vattentäkten mot föroreningar.

11.7 Kommunalt spillvattennät
Inom tillrinningsområdet finns kommunala spillvattenledningar. Vid otäta ledningar finns risk för
spridning av orenat spillvatten till omgivande mark. Även driftproblem med pumpstationer och
dylikt kan orsaka läckage till omgivande miljö. Ledningssystemets skick har inte bedömts i detta
arbete och det är därför svårt att bedöma vilken risk det utgör. Regelbundna täthetskontroller
rekommenderas för att hinna upptäcka eventuella läckage i tid.

11.8 Avfallsdeponier
På Fastigheten Halmstad 9:16 ligger Slottsmöllans avfallsanläggning och deponi som drivs av Elia
Express AB. Deponin ligger 600 m från Prästjordens uttagsbrunnar. Gällande tillstånd är från
1996-03-01 och medger deponering av ca 15 000 ton/år sorterat byggnads- och rivningsavfall samt
schaktmassor. Inom området får schaktmassor, jordmassor, trä- och trädgårdsavfall hanteras.
Bolaget yrkade 2003 på att deponera ca 450 årston icke brännbart glasfiberspill. Länsstyrelsen gav
samma år tillstånd för Elia Express AB att inom nuvarande tillstånd, utöver tidigare tillåtna
avfallsslag, även få deponera icke brännbart produktionsspill bestående av glasfibertapeter från
Tasso AB i Oskarström. I övrigt gäller tidigare meddelat tillstånd från 1996-03-01 med tillhörande
villkor i oförändrad form för verksamheten.
Enligt uppgifter från Halmstad kommun har deponin varit aktiv under period då utsortering av
farligt avfall varit bristfälligt.
I en sammanställning av avfallsanläggningar och deponier från Naturvårdsverket 2006 uppfyller
Slottsmöllans anläggning ej deponidirektivet. Vidare har länsstyrelsen skrivit följande kommentar
” anpassningsplan ej godkänd, ska söka undantag från krav på geologisk barriär”. Undantaget har
godkänts och gäller kravet på att en geologisk barriär ska vara genomtränglig. Då deponin ligger
på tät lera leds lakvattnet istället till en damm där det luftas och sedan släpps till Nissan (Sjöstedt,
2018).
Vid deponin finns fyra stycken grundvattenrör som mäts och provtas av WSP. Tre av dessa rören
är endast 2 – 5 m djupa. Det fjärde röret som ligger öster om deponin och därmed även närmast
Prästjordens vattentäkt är däremot 18 – 19 m djupt. Borrprofilen har visat att lerlagret är 16 m
tjockt i detta område och grundvattnet är starkt artesiskt. I perioder med höga grundvattennivåer
flödar vattnet över rörets överkant. Vattenprover som tas 2 ggr/per år visar även att det inte finns
någon påverkan från lakvatten i grundvattnet.
I och med det mäktiga lerlagret och det uppåtriktade grundvattentrycket bedöms sannolikheten för
att föroreningar ska hamna i grundvattnet som mycket låg. Det höga grundvattentrycket innebär
dock att det bildas en hydraulisk gradient i riktning mot Prästjordens uttagsbrunnar vilket innebär
att en potentiell förorening kommer att transporteras i riktning mot brunnarna. Den låga
sannolikheten men stora konsekvensen gör att den totala risken bedöms som måttlig.

11.9 Klimatförändringar
Södra Sverige går mot ett generellt mildare och blötare klimat. Dock råder osäkerhet om somrarna
kommer att bli blötare eller torrare. Oavsett bedöms extrem nederbörd inträffa oftare och vara
kraftigare. Risken för översvämningar i vattendrag kommer därmed att öka och föroreningar kan
lättare kan spridas till grundvatten. Prästjorden är placerad på ett sådant sätt i förhållanden till
vattendrag att detta troligtvis kommer att ha marginell påverkan på vattentäktens funktion.
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Däremot kommer mer nederbörd öka föroreningsrisken från verksamheter/objekt i anslutning till
Prästjordens vattentäkt. Detta t.ex. genom överbelastade dag- och spillvattensystem eller genom att
markbundna föroreningar frigörs. Vid anläggning av nya dag- och spillvattensystem i närliggande
områden bör därför effekterna av framtida nederbördsmängder beaktas (Sweco, 2013).

11.10 Sabotage, kris och krig
Vattenförsörjningen är en känslig sektor för sabotage och i samband med krig och kris. Risker rör
bl.a. åverkan på fasta installationer vilket kan motverkas genom fysiskt skydd. Det fysiska skydd
som finns vid vattentäkterna kommer inte att kunna förhindra ett målinriktat sabotage. Även
aktsamhet beträffande informationsspridning om vattentäktens utformning och sårbarhet bör
iakttas (Sweco, 2013).

12 Förslag till reviderat skyddsområde
Utgångspunkten i Naturvårdsverkets handbok (2010:5) är att hela tillrinningsområdet skall ingå i
vattenskyddsområdet. I handboken är definitionen av ett tillrinningsområde det område inom
vilket vatten rör sig till en vattentäkt eller ett vattentäktsområde.
Vattenskyddsområden delas därefter in i vattentäktszon samt primär respektive sekundär
skyddszon. Eventuellt tillkommer även en tertiär skyddszon.
Omfattningen av föreslaget vattenskyddsområde samt avgränsningarna för skyddszonerna framgår
av upprättad skyddsområdeskarta i Bilaga 4. Vattentäktszonerna redovisas inte på kartan för att
undvika att uttagsbrunnarnas placering sprids. De föreslagna gränserna kan komma att förändras
innan vattenskyddsområdet slutligen fastställs.

12.1 Vattentäktszon
Vattentäktszonen bör enligt Naturvårdsverkets handbok (2010:5) avgränsas som ett område kring
en uttagsbrunn eller grupp av närbelägna uttagsbrunnar. Vattentäktszonen bör vara skyddad mot
obehöriga och bör endast disponeras av vattentäktsinnehavaren.
Brunnarna PR I och PR II samt SR I i Prästjordens vattentäkt har överbyggnader samt är
inhägnade med staket och låsta grindar. Inhägnade område kring brunnarna föreslås utgöra
vattentäktszoner. För brunnen Fo RI i Fotstad föreslås befintlig överbyggnad utgöra
vattentäktszonen. Även inhägnat område för infiltrationsanläggningen föreslås utgöra
vattentäktszon.

12.2 Primär skyddszon
Vid avgränsning av primär skyddszon för grundvatten måste både uppehållstid i
grundvattenmagasinet och särskilt känsliga (sårbara) inströmningsområden beaktas. Den primära
skyddszonen avgränsas så att riskerna för akut förorening minimeras. En akut förorening ska hinna
upptäckas i tid och åtgärder vidtas innan föroreningen hinner nå vattentäktszonen med
uttagsbrunnarna. Vidare ska den primära skyddszonen skyddas mot sådan markanvändning och
verksamheter som kan medföra risk för förorening av grundvattnet.
Utgångspunkten för gränsdragning av den primära zonen har därför varit att utbredningen ska
motsvara minst 100 dygns uppehållstid i grundvattenmagasinet. För att göra en korrekt
gränsdragning användes följande tillämpade metod:
1.

Bedömning av strömningsmönster, sårbarhet och allmänna hydrogeologiska
förhållande i brunnens närområde
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2.

Beräkningsmodell enligt Naturvårdsverkets handbok för att beräkna sträckan
motsvarande 100 dygns transporttid. För fullständiga beräkningar se Bilaga 5.

3.

Jämförelse mellan resultatet av punkt 1 och 2 med befintlig gränsdragning

4.

Eventuell anpassning av gränsdragning

5.

Eventuell ytterligare anpassning för att föreslagen gränsdragning ska sammanfalla
med administrativa eller andra lätt identifierbara gränser för tillämpning av
skyddsföreskrifterna

Primär zon för Prästjordens vattentäkt
Gränsdragningen för den primära zonen bör enligt beräkningarna motsvara ca 700-800 m i nordlig
riktning från uttagsbrunnarna. En utökning av zonen har dock gjorts åt nordväst längs tväråsen
med isälvsmaterial där det nedlagda Kårarps grustag ligger. På grund av att man schaktat i
grustaget har den omättade zonen minskat, vilket försämrar möjligheterna för en eventuell
förorening att brytas ner eller fastläggas innan den når grundvattnet, vidare används grustaget nu
även för infiltration vilket bedöms öka transporthastigheten mot uttagsbrunnarna. I övriga delar av
isälvsbildningen som också har hög sårbarhet bedöms den omättade zonen vara stor och utgöra ett
visst skydd. Grundvattenrören i östra delen av isälvsavlagringen visar på en låg gradient i
uttagsbrunnarnas närhet trots pågående infiltration. För att vara på säkra sidan har
grundvattennivåerna från 1971 använts då de gav ett större avstånd på ca 500 m. I ostlig och
nordostlig riktning har avståndet satts till ca 400 m för två av brunnarna och 200 m för den tredje,
baserat på gradienten i nordostlig riktning. Sydost om uttagsbrunnarna finns inga uppgifter om
grundvattennivåer. Gränsen baseras därför på den befintliga gränsen för vattenskyddsområdet och
bedömningen om att det finns tätande jordlager under svallsanden åt sydost. Åt sydväst har
gränsen för primär zon beräknats till ca 300 m. Mot söder finns inga uppgifter om
grundvattennivåer och någon transporttidsberäkning har därför inte kunnat göras. Därför föreslås
den befintliga primära skyddszonen användas även fortsättningsvis.
Primär zon för Fotstads vattentäkt
Gränsdragningen bör enligt beräkningarna motsvara ca 440 m från brunnen i nordlig riktning för
den primära zonen. Likt Prästjorden har en utökning av den primära zonen gjorts även här för att
inkludera Skanskas grustag och asfaltverk söder om väg 26 som bedöms utgöra en betydande risk
för vattentäkten. Som längst sträcker sig den primära zonen ca 1100 m norr om uttagsbrunnen.
Mot öster och väster har den primära zonen begränsats till ca 200 m på grund av de omgivande
täta jordlagren. Gränsdragningen i sydlig riktning har beräknats till ca 50 m med
grundvattennivåer från 1971 då pumpflödet var avsevärt högre än vid nuvarande driftförhållanden.

12.3 Sekundär skyddszon
Även den sekundära skyddszonen bör skyddas mot sådan markanvändning och verksamheter som
kan medföra risk för förorening av grundvattnet enligt naturvårdsverkets handbok. Ett lägsta krav
på den sekundära zonens utbredning för grundvattentäkter är ett område som motsvarar en
uppehållstid på minst ett år. Utgångspunkten för gränsdragning måste emellertid vara en
sammanvägd bedömning av grundvattenströmning, uttag, grundvattenbildning och
tillrinningsområde.
För Prästjorden erhålls uppehållstiden ett år som mest vid ca 2500 m. Isälvsavlagringen som går i
dagen sträcker sig inte så långt norrut utan överlagras av lera och silt efter ca 1000 m. Lerområdet
norrut fram till tillrinningsområdets gräns föreslås ändå ingå i sekundär skyddszon eftersom
geotekniska undersökningar i området visar att det finns luckor i lertäcket, se sårbarhetsbedömning
i Bilaga 3. Sydväst om vattentäkten har gränsen för sekundär skyddszon satts där den beräknade
uppehållstiden är 1 år, ca 700 m från vattentäkten. I denna riktning är det mycket svårt att avgöra
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från vilket område vattnet rör sig mot Prästjorden och i vilket område det rör sig mot Galgberget.
Enligt det tekniska underlaget för Galgberget (Sweco, 2010) har man fått en negativ vattenbalans
då man använt ett infiltrationsområde på 5 km2 vilket även motsvarar skyddsområdets area. Den
negativa vattenbalansen förklaras genom att det även bedöms ske en regional
grundvattenströmning från nordost i Nissans dalgång.
Vid Fotstad anger beräkningarna ett avstånd på som mest 1000 m norr om täkten för en
uppehållstid om 1 år. Den sekundära zonen har dock placerats ca 2300 m från uttagsbrunnen i
nordlig riktning vid en morän- och bergsrygg som bedöms avgränsa tillrinningsområdet. Skanskas
grustäkt norr om väg 26 har inkluderats i den sekundära zonen då den på samma sätt som övriga
grustäkter bedöms utgöra en stor risk för grundvattenkvaliteten i området. Åt öster visar
transporttidsberäkningarna för grundvattennivåer uppmätta 1971 på en mycket hög
transporthastighet till följd av det höga grundvattentrycket under lerjorden, där 1 års uppehållstid
erhålls först vid 5000 m. Grundvattennivåer uppmätta 2019 visar däremot att observationsbrunnen
Fo06 har lägre grundvattennivå än Fo01, vilket innebär strömning från grundvattentäkten. Detta
tyder på att grundvattendelaren åtminstone tidvis ligger mellan de båda observationspunkterna. På
grund av de tätande lerlagren och den uppåtriktade gradienten, samt avsaknaden av isälvsmaterial
under leran har ett avstånd på ca 700 m i ostlig riktning bedömts vara acceptabelt.

12.4 Tertiär skyddszon
Ingen tertiär skyddszon föreslås. I tillrinningsområdets norra del finns ett lertäckt område med en
transporttid som har beräknats vara högre än ett år. Området föreslås ingå i sekundär zon. Motivet
till att inte göra området till en tertiär zon är att man har hittat fönster i lertäcket på vissa platser
samt att eventuella gräv- eller schaktarbeten i området riskerar att minska det naturliga skyddet.

13 Skyddsföreskrifter
Syftet med skyddsföreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk för
påverkan på Prästjorden och Fotstads vattentäkter inte uppstår så att vattnet efter normal
behandling i vattenverk kan användas för dricksvattenförsörjning.
Nedan följer ett förslag på reviderade skyddsföreskrifter för grundvattentäkterna Prästjorden och
Fotstad. Föreskrifterna har tagits fram med hjälp av Naturvårdsverkets allmänna råd om
vattenskyddsområden (NFS 2003:16), Naturvårdsverkets handbok (2010:5) och en genomgång av
prejudicerande och vägledande domar och beslut inom området (Frycklund, Johansson &
Simonsson, 2015) samt fastställda föreskrifter för andra vattenskyddsområden i Hallands län de
senaste 5 åren. De föreslagna föreskrifterna kan komma att ändras innan vattenskyddsområdet
slutligen fastställs. Bakgrund och motivering till skyddsföreskrifterna återfinns i Bilaga 8.
Det föreslagna vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär skyddszon och sekundär
skyddszon enligt karta i Bilaga 4. Vattentäktszonen är ej utritad på kartan.

14 Förslag till skyddsföreskrifter
§ 1 Allmänt
Dessa föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på bifogad
skyddsområdeskarta.
Skyddsområdet är indelat i vattentäktzon (ej markerat på kartan), primär skyddszon och sekundär
skyddszon. Där skyddszonsgränsen på kartan sammanfaller med väg eller järnväg, skall väg- och
järnvägsområde anses tillhöra skyddszonen med högst skyddsklass.
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§ 2 Definitioner
Arbetsfordon
Med arbetsfordon avses fordon som är avsedda att användas vid verksamhetsutövning, undantaget
fordon som är avsedda enbart för personbefordran och är försedda med 9 sittplatser eller färre.
Arbetsfordon kan vara traktorer, lastbilar, transportbilar, grävmaskin, vält mm. Även arbetsfordon
uppställda för reparation ingår.
Arbetsmaskin
Med arbetsmaskin avses alla andra maskiner som inte är ett fordon och som drivs med flytande
bränsle eller innehåller oljor. Det kan vara stationära förbränningsmotorer, transformatorer, elverk
etc.
Avfall
Med avfall avses ett föremål eller ämne som definieras enligt miljöbalken 15 kap § 1.
Hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i enskilda tunnor eller motsvarande för
regelbunden sophämtning, är ej att betrakta som avfall enligt dessa föreskrifter. Komposterbart
hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten är ej heller
att betrakta som avfall.
Avloppsvatten
Med avloppsvatten avses, i enlighet med Miljöbalken:
1.
2.
3.
4.

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.

Avverkningssäsong
Med avverkningssäsong avses här en period från knoppsprickning och ett år framåt till
nästkommande knoppsprickning.
Deponering
Med deponering avses förvaring på land eller i vatten som varar längre tid än 1 månad och där
förvaringen inte sker i väntan på användning, återvinning, bortskaffning eller omlastning under
transport. Deponering omfattar även användande av avfall för anläggningsändamål.
Djurenhet
Med en djurenhet avses, i enlighet med Miljöprövningsförordningen:
•
•
•
•
•
•
•
•

en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),
sex kalvar, en månad eller äldre. Med kalv avses ett nötkreatur upp till sex månaders
ålder. Kalvar upp till en månads ålder räknas till moderdjuret,
tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
tre suggor, inklusive smågrisar upp till 12 veckors ålder. Betäckta gyltor räknas som
suggor,
tio slaktsvin eller avelsgaltar, 12 veckor eller äldre. Gyltor som inte är betäckta räknas
som slaktsvin,
en häst inklusive föl upp till upp till sex månaders ålder,
tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder samt avelshannar,
100 kaniner,
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•
•
•
•
•
•
•

100 värphöns, 16 veckor eller äldre, kycklingmödrar räknas som värphöns,
200 unghöns, upp till 16 veckors ålder,
200 slaktkycklingar,
100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive ungar upp till en veckas ålder,
15 strutsfåglar av arterna struts, emu och nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas
ålder,
tio får eller getter, sex månader eller äldre,
40 lamm eller killingar upp till sex månaders ålder.

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 den kommunala
tillsynsmyndigheten
Hantering
Med hantering avses, i enlighet med Miljöbalken 14 kap 2 § punkt 7, en verksamhet eller åtgärd
som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport,
användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed
jämförliga förfaranden.
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.
Kemiskt bekämpningsmedel
Med kemiskt bekämpningsmedel avses 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.
Lagring
Med lagring avses förvaring på land eller i vatten som varar längre tid än 1 vecka och där
förvaringen sker i väntan på användning, återvinning, bortskaffning eller omlastning under
transport.
Lagringstank
Med lagringstank avses behållare för förvaring av kemikalier eller oljeprodukter i vätskeform.
Fordons och maskiners egna bränsletankar ska inte tolkas som lagringstankar.
Miljöfarlig verksamhet
Definition i enlighet med Miljöbalken 9 kap § 1.
Med miljöfarlig verksamhet avses 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

2019-09-06 Prästjorden Fotstad Rapport
Page 38 (46)

medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller ickejoniserande strålning eller annat liknande.
Spillvatten
Spillvatten, liksom hushållsspillvatten, definieras här som bad-, disk-, tvätt- och klosettvatten.
Upplag
Med upplag avses här plats på marken eller i vattnet för uppläggning och förvaring av sådant som
regleras i föreskriften såsom 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.
Yrkesmässig
För att bedriva en verksamhet yrkesmässigt förutsätts att den 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 verksamheten ska betraktas som yrkesmässig. Den
behöver inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte avser att markera
gränsdragningen mot hobbyverksamhet.

§ 3 Vattentäktszon
Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området ska vara inhägnat,
alternativt ska brunnarna ha låsbar överbyggnad.
Området får endast disponeras av vattentäktsinnehavaren.

§ 4 Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen
Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Hantering av mer än 250 liter av för
grund- eller ytvattnet skadliga ämnen
såsom petroleumprodukter,
impregneringsmedel, lösningsmedel eller
andra hälsoskadliga eller miljöfarliga
kemiska produkter får endast ske efter
tillstånd. Oljetankar belägna inomhus för
bostadsuppvärmningsändamål och
drivmedel i fordons och arbetsmaskiners
egna bränsletankar är undantagna från
kravet på tillstånd.

Hantering av mer än 250 liter av för
grund- eller ytvattnet skadliga ämnen
såsom petroleumprodukter,
impregneringsmedel, lösningsmedel eller
andra hälsoskadliga eller miljöfarliga
kemiska produkter får endast ske efter
tillstånd. Oljetankar belägna inomhus för
bostadsuppvärmningsändamål och
drivmedel i fordons och arbetsmaskiners
egna bränsletankar är undantagna från
kravet på tillstånd.

Nyanläggning av förvaringstank i mark är
förbjuden.

Nyanläggning av förvaringstank i mark är
förbjuden.

Tvätt av motorfordon och maskiner med
förbränningsmotorer med
avfettningsmedel eller liknande på sådan
plats där tvättvattnet kan infiltrera marken
är förbjudet.

Tvätt av motorfordon och maskiner med
förbränningsmotorer med
avfettningsmedel eller liknande på sådan
plats där tvättvattnet kan infiltrera marken
är förbjudet.
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Parkering eller uppställning med
varaktighet längre än 10 timmar eller
tankning av motordrivna arbetsfordon och
arbetsmaskiner är förbjuden såvida det
inte kan ske på tät invallad yta och på ett
sådant sätt att allt spill och läckage kan
insamlas och omhändertas.

Parkering eller uppställning med
varaktighet längre än 3 dygn eller
tankning av motordrivna arbetsfordon och
arbetsmaskiner är förbjuden såvida det
inte kan ske på tät invallad yta och på ett
sådant sätt att allt spill och läckage kan
insamlas och omhändertas.

Förvaring av för grundvattnet skadliga
ämnen skall ske så att hela
lagringstankens volym vid läckage säkert
kan förhindras tränga ner i marken.

Förvaring av för grundvattnet skadliga
ämnen skall ske så att hela
lagringstankens volym vid läckage säkert
kan förhindras tränga ner i marken.

§ 5 Hantering av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen samt
djurhållning
Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Yrkesmässig hantering av
bekämpningsmedel får inte förekomma
utan tillstånd av miljö- och
hälsoskyddsnämnden.

Yrkesmässig hantering, bortsett från
transporter, av kemiska
bekämpningsmedel får inte förekomma
utan tillstånd av miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Icke yrkesmässig
användning av kemiska
bekämpningsmedel utomhus är
förbjuden.

För yrkesmässig spridning eller lagring av
handelsgödselmedel, stallgödsel, vätska
från gödselstad, avloppsslam,
ensilagevätska och andra jämförbara
organiska gödselmedel samt andra
växtnäringsämnen krävs tillstånd.
Djurhållning av mer än en djurenhet får
inte ske utan tillstånd.

Djurhållning av mer än en djurenhet får
inte ske utan tillstånd.

§ 6 Upplag och väghållning
Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Upplag av avfall är förbjudet.

Upplag av avfall utan tillstånd är
förbjudet.

Upplag av förorenade massor och massor
med okänd miljöstatus är förbjudet.

Upplag av förorenade massor och massor
med okänd miljöstatus får inte
förekomma utan tillstånd.

Permanenta upplag, av bark, flis, spån,
timmer och liknande, utan tak är
förbjudet. Tillfälliga upplag under längre

Permanenta upplag, av bark, flis, spån,
timmer och liknande, utan tak är
förbjudet. Tillfälliga upplag under längre
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tid än en avverkningssäsong får inte ske
utan tillstånd.

tid än en avverkningssäsong får inte ske
utan tillstånd.

Lagring av ved för hushållsändamål
omfattas inte av skyddsföreskrifterna.

Lagring av ved för hushållsändamål
omfattas inte av skyddsföreskrifterna.

Annan hantering än transport och
användning av asfalt, oljegrus eller
vägsalt får inte förekomma.

Annan hantering än transport och
användning av asfalt, oljegrus eller
vägsalt får inte förekomma.

Vägsalt får endast användas före
prognosticerad halka eller vid halka.
Dammbindningsmedel får användas
endast i den omfattning som behövs för
normalt underhåll av vägar.

Vägsalt får endast användas före
prognosticerad halka eller vid halka.
Dammbindningsmedel får användas
endast i den omfattning som behövs för
normalt underhåll av vägar.

Upplag av snö från trafikerade ytor,
utöver normal snöröjning är förbjuden.

Upplag av snö från trafikerade ytor,
utöver normal snöröjning är förbjuden.

§ 7 Täktverksamhet, schaktningsarbeten samt pålning och spontning
Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Nyetablering, förlängning och utvidgning
av materialtäkt såsom sand- och grustäkt
och husbehovstäkt är förbjuden.
Tillfartsvägar till täkter ska så långt
möjligt vara avspärrade.

Nyetablering, förlängning och utvidgning
av materialtäkt såsom sand- och grustäkt
är förbjuden. Husbehovstäkt får endast
förekomma efter tillstånd. Tillfartsvägar
till täkter ska så långt möjligt vara
avspärrade.

Schaktningsarbete omfattande mer än 200
m3, t.ex. i samband med byggverksamhet,
får inte ske utan tillstånd.

Schaktningsarbete omfattande mer än 200
m3, t.ex. i samband med byggverksamhet,
får inte ske utan tillstånd.

Pålning, spontning och underjordsarbete
får inte ske utan tillstånd.

Pålning, spontning och underjordsarbete
får inte ske utan tillstånd.

§ 8 Lagring och utvinning av värmeenergi, uttag av vatten samt andra
typer av borrningsåtgärder
Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Nyetablering av anläggning för utvinning
eller lagring av värmeenergi från berg,
eller vatten är förbjuden.

Nyetablering av anläggning för utvinning
eller lagring av värmeenergi från berg,
eller vatten får inte ske utan tillstånd.

Nyetablering av anläggning för utvinning
av grundvatten från jord eller berg, samt
andra typer av borrningar som kan
påverka vattentillgång eller vattenkvalitet,
är förbjuden. Gäller även uttagsbrunn för
enskild fastighet.

Nyetablering av anläggning för utvinning
av grundvatten från jord eller berg, samt
andra typer av borrningar som kan
påverka vattentillgång eller vattenkvalitet,
får inte ske utan tillstånd. Gäller även
uttagsbrunn för enskild fastighet.
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§ 9 Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten och utsläpp av
annat avloppsvatten
Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Nyetablering av infiltrationsanläggning
för hushållsspillvatten och utsläpp av
annat avloppsvatten är förbjudet.

Nyetablering av infiltrationsanläggning
för hushållsspillvatten och utsläpp av
annat avloppsvatten får inte ske utan
tillstånd.

Nyanläggning för infiltration av
dagvatten härrörande från vägområde
eller från fler än en fastighet får inte
utföras utan tillstånd.

Nyanläggning för infiltration av
dagvatten härrörande från vägområde får
inte utföras utan tillstånd.

§ 10 Miljöfarlig verksamhet
Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Nyetablering av miljöfarlig verksamhet
eller åtgärd som är anmälningspliktig
enligt 2–32 kap i miljöprövningsförordningen (2013:251), som innebär
risk för förorening av yt- eller
grundvatten, och som inte regleras under
någon annan punkt i dessa
skyddsföreskrifter får ej bedrivas utan
tillstånd.

Nyetablering av miljöfarlig verksamhet
eller åtgärd som är anmälningspliktig
enligt 2–32 kap i miljöprövningsförordningen (2013:251), som innebär
risk för förorening av yt- eller
grundvatten, och som inte regleras under
någon annan punkt i dessa
skyddsföreskrifter får ej bedrivas utan
tillstånd.

§ 12 Allmänna bestämmelser
Ansökan om tillstånd ska göras till den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskydd.
Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats enligt 9 kap.
(miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) eller 11 kap. (vattenverksamhet) miljöbalken eller annan
förordning utfärdad med stöd av miljöbalken.
Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för
vattentäktsverksamhet inom vattenskyddsområdet.

§ 13 Skyltning
Där väg passerar gräns till skyddsområdet och invid vägar som passerar genom området ska finnas
skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. Vattentäkternas huvudman ansvarar för att
vattenskyddsområdet utmärks med skyltar. Uppsättning av skyltar ska ske i samråd med
väghållaren.
Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen hanteras ska skylt finnas som
erinrar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna kan vid behov tillhandahållas och bekostas
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av vattentäktens huvudman, men ska monteras av verksamhetsutövaren i omedelbar närhet till
påfyllningsstället.

§ 14 Anmälningsplikt
Olyckshändelser, spill, läckage, som utgör risk för vattenförorening ska omgående anmälas av den
som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan skall göras till räddningstjänsten
(tel. 112) och till nämnden för miljö- och hälsoskydd i Halmstad kommun samt vattentäktens
huvudman, Laholmbuktens VA.

§ 15 Dispens
Om det finns särskilda skäl får kommunens nämnd för miljö- och hälsoskydd meddela dispens från
föreskrifterna ovan. Dispens får ges endast om det är förenligt med föreskriftens syfte. I samband
med sådan prövning kan kommunen föreskriva särskilda villkor, som anses erforderliga för att
undvika vattenförorening. Dispens får meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas
syfte.

§ 16 Tillsyn, avgifter och straff
Kommunen är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområden enligt miljöbalken och förordning
(1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.
Bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns dels i miljöbalken m.fl. författningar, dels
i taxa som antagits av kommunfullmäktige i Halmstads kommun.
Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 2a § miljöbalken.

§ 17 Övergångsbestämmelser
Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken omedelbart då vattenskyddsområdet
träder ikraft, även om de överklagas.
Följande gäller för en verksamhet som pågår före ikraftträdandet om verksamheten blir
tillståndspliktig genom dessa skyddsföreskrifter och inte redan var tillståndspliktig i tidigare
gällande skyddsföreskrifter. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till tre år efter ikraftträdandet
av dessa skyddsföreskrifter. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver
verksamheten lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast två år efter
ikraftträdande av dessa skyddsföreskrifter.
Följande gäller för en verksamhet som pågår före ikraftträdandet om verksamheten blir förbjuden
genom dessa skyddsföreskrifter och inte redan var förbjuden i tidigare gällande skyddsföreskrifter.
Verksamheten får fortsätta att bedrivas till tre år efter ikraftträdandet av dessa skyddsföreskrifter.
Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från förbudet senast
tre år efter ikraftträdande att dessa skyddsföreskrifter fastställts.

§ 18 Allmänna upplysningar, information om andra bestämmelser
avseende verksamheter som regleras i föreskrifterna
Hänsynsregler
I miljöbalkens 2 kap. finns allmänna hänsynsregler som bl.a. 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
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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, så är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidtaga sådana åtgärder som kan
skada vattentillgången i vatten eller på land, 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.

Beredskap
Beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens huvudman
senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.

Ersättning
Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m., regleras i 31 kap. 4 §
miljöbalken och prövas därför enligt annan ordning. Fastighetsägare och innehavare av särskild
rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att
pågående 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.

Ny lagstiftning
Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum för
vattenskyddsområdet och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller
utöver här meddelade föreskrifter.

Uppsättning av skyltar, stängsel
Tillstånd för uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50
m från vägområdet (= vägkroppen med dike), prövas enligt 45 och 46 §§ väglagen (1971:948) av
länsstyrelsen. Det gäller dock inte inom områden med detaljplan där kommunen har
beslutanderätten. Tillstånd för uppsättande av skyltar inom vägområdet prövas av
väghållningsmyndigheten enligt 43 § väglagen.

Övrig lagstiftning
Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas
prövning enligt annan lagstiftning. Utöver ovanstående föreskrifter gäller inom
vattenskyddsområdet de särskilda bestämmelser som meddelats i annan ordning med stöd av annat
lagrum och som har betydelse för syftet med vattenskyddet, t ex föreskrifter utfärdade av centrala,
regionala och kommunala myndigheter.
Riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområde
Om exploatering inom vattenskyddsområdet planeras ska Halmstads kommuns Övergripande
riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområde 2017-11-07 följas. Dessa riktlinjer anger de
avvägningar som ska göras samt de krav som ska ställas i samband med eventuell exploatering
inom ett vattenskyddsområde. Riktlinjerna ska fungera som ett kompletterande verktyg för
kommunens handläggare framför allt inom förstudiefasen.
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