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MISSIV— BESLUT OM UTREDNING AV FRAMTIDENS DRICKSVATI'ENFÖRSÖRJNING  I  SALA

KOMMUN

Beslut om utredning av framtidens dricksvattenförsörjning i Sala

kommun

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET

Alla invånare i Sala kommun får sitt dricksvatten från grundvatten. Totalt finns sex

stycken olika vattenverk i kommunen. Dessa är belägna vid Knipkällan, Ransta,

Möklinta, Broddbo, Sätrabrunn och Hedåker. Badelundaåsens stora grundvatten-

magasin försörjer den största delen av medborgarna med dricksvatten.

Vattenmagasinen runt Knipkällan samt Ranstas vattentäkt Härsved innehar äldre

vattenskyddsområden, men de övriga saknar vattenskyddsområden helt.

Historiskt har man ofta ansett att det finns en obegränsad mängd grundvatten i

kommunens åsar, men de senaste årens torra somrar och nederbördfattiga vintrar

har gjort att nivåerna nu är rekordlåga. Detta kan förutom vattenbrist medföra risk

för försämrad kvalitet på dricksvattnet. För att skydda kommunens befintliga

grundvattentäkter och även säkerställa den långsiktiga dricksvattenförsörjningen

för hela kommunen behöver vattenskyddsområden inrättas för de täkter som

saknar skydd, och befintliga vattenskyddsområden behöver revideras. Utredningen

ska kartlägga omfattning och kostnader för utökning och revidering av

vattenskyddsområden.

Sala kommun Växer och ambitionen är att befolkningen ska fortsätta att öka. En

hållbar dricksvattenförsörjning är en avgörande del i detta. Om trenden med

sjunkande grundvattennivåer fortsätter behöver vi ha en långsiktig beredskap för

hur dricksvattenförsörj ningen i kommunen ska säkras. Därför önskar

Samhällstekniska enheten också få i uppdrag att ta fram en strategi för hur

framtidens dricksvattenförsörjning i Sala kommun ska hanteras långsiktigt.

FÖRSLAG  TILL  BESLUT

_a_t_t ge Samhällstekniska enheten i uppdrag att under  2019  ta fram ett förslag till

revidering av befintliga vattenskyddsområden och föreskrifter, samt att ta fram

förslag till nya vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter för de

vattentäkter där det idag saknas samt förslag till kostnader och tidsplan.

a_tt ge Samhällstekniska enheten i uppdrag att under  2019  utreda en strategi för hur

framtidens dricksvattenförsörjning i Sala kommun ska bli långsiktigt hållbar,

klimatanpassad och säker.

Åsa Kling. Enhetschef, Samhällstekniska enheten=
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