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Justerandes sign 
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SAMMANTRAllt>PKU l U KULL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-12-18 

Förslag till skyddsföreskrifter för Möklinta vattentäkt; 
information 

INLEDNING 

Dnr 2012/392 

Föreskrifter som gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på upprättad 
karta. Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär skyddszon, sekun
där skyddszon och tertiär skyddszon. Förutom föreskrifterna gäller de särskilda 
bestämmelser som meddelat med stöd av annan lagstiftning. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/271/1, skrivelse från tekniska förvaltningen med förslag till skydds
föreskrifter 
Handlingar inkommer, 
Bilaga KS 2012/271/2, ansökan 2012-09-24 till Länsstyrelsen från tekniska 
kontoret 
Bilaga KS 2012/271/3, förslag till vattenskyddsområde från Midvatten 
Bilaga KS 2012/271/4, synpunkter från LRF 
Bilaga KS 2012/271/5, svar från tekniska kontoret på synpunkter från LRF 

Lisa Granström föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Christer Eriksson (C) yrkar 
att ledningsutskottet 
dels beslutar för egen del 
att uppdra till kommunchefen att återkalla inlämnad ansökan till Länsstyrelsen om 
bildande av vattenskyddsområde Mö klinta, 
dels föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
i!J1 uppdra till tekniska kontoret att göra en konsekvensbeskrivning över hur på
gående verksamheter inom det föreslagna skyddsområdet påverkas av förslag till 
vattenskyddsområde för Möklinta, 
i!J1 uppdra till tekniska kontoret att utifrån miljöbalkens skälighetsprincip redovisa 
relevanta motiv till varje enskild reglering, 
att uppdra till tekniska kontoret att revidera förslaget till vattenskyddsområde för 
Mö klinta avseende geografiska utbredningsgränser och föreslagna restriktioner för 
att uppfylla skälighetsprincipen enligt 2 kap 7 §i miljö balken, samt 
att förslaget behandlas politiskt innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. 

Proposition 
Ordföranden ställer Christer Erikssons yrkande mot avslag och finner yrkandet bi
fallet. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar dels för egen del 

ill1 uppdra till kommunchefen att återkalla inlämnad ansökan till Länsstyrelsen om 
bildande av vattenskyddsområde Mö klinta, 

dels föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till tekniska kontoret att göra en konsekvensbeskrivning över hur på
gående verksamheter inom det föreslagna skyddsområdet påverkas av förslag till 

Utdragsbestyrkande 
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vattenskyddsområde för Mö klinta, 

att uppdra till tekniska kontoret att utifrån miljöbalkens skälighetsprincip redovisa 
relevanta motiv till varje enskild reglering, 

att uppdra till tekniska kontoret att revidera förslaget till vattenskyddsområde för 
Möklinta avseende geografiska utbredningsgränser och föreslagna restriktioner för 
att uppfylla skälighetsprincipen enligt 2 kap 7 §i miljö balken, samt 

att förslaget behandlas politiskt innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
Kerstin Olla Stahre 
tekniska kontoret, 
Lisa Granström för kännedom 
J enny Sivars för kännedom 
Gunilla Elander för kännedom 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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ANMÄLAN 

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 
Gunilla Elander SALA KOM IJN · 

Kommunstyrelsens förvallning 

Ink. 2012 -12- 1 O 

Sala Kommun 

MÖKLINTA VADENTÄKT 

Förslag till skyddsföreskrifter 

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det vattenskyddsområde som angivits på 
upprättad karta. Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär skyddszon, 
sekundär skyddszon samt tertiär skyddszon. 
Förutom dessa föreskrifter gäller de särskilda bestämmelser som meddelats med stöd av 
annan lagstiftning. 

Ansökan om tillstånd eller anmälan skall, då det enligt föreskrifterna krävs, inlämnas 
senast ett år efter det att föreskrifterna vunnit laga kraft. 

l föreliggande föreskrifter har beteckningarna användning, hantering, lagring m. m. 
följande innebörd: 

Användning: Själva nyttjandet av ämnet, till exempel spridning av gödsel, vägsalt och 
bekämpningsmedeL 
Hantering: Omlastning, förpackning, påfyllning, destruktion, bearbetning och därmed 
jämförbara förfaranden. Avser till exempel påfyllning av bensin i motorer eller 
handelsgödsel i spridare. 
Lagring: Förvaring/upplag under längre tid än i omedelbar anslutning till själva 
användandet, till exempel bensin/diesel i oljefat, farmartankar och dunkar eller gödsel i 
avvaktan på spridning. 
Kommun: Med kommunen avses de beslutande organ som har ansvar för miljö- och 
hälsoskyddsfrågor. 
Enskilt avlopp: Avlopp som ej är anslutet till det kommunala avloppsnätet. 
Hushållsspillvatten: Avser avloppsvatten från klosett, bad, disk och tvätt. 
Djurenhet: Enligt Jordbruksverkets definition. 

SAlA KOMMUN 
Tekniska förvaltningen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C 
Viixel: 0224-550 00 
Fax: 0224-185 56 
tekniska@sala.se 
www.sala.se 

Gunilla Elander 
VA ingenjör 

Gun i Ila. Elander @sa la.se 
Direkt: 0224-552 67 



Tekniska förvaltningen 

l§ 

VATTENTÄKTSZON 
Inom vattentäktszon får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunnar ska vara 
skyddade och låsta. 

2§ 

PETROLEUMPRODUKTER OCH ANDRA FÖR YT- ELLER GRUNDVATTEN SKADLIGA 
ÄMNEN 
Primär skyddszon: Lagring av petroleumprodukter i cisterner i mark är förbjuden. 
Nyanläggning av cisterner ovan mark med volym överstigande 250 liter är förbjuden. För 
befintliga cisterner ovan mark med volym överstigande 250 liter krävs tillstånd från 
kommunen. 

Hantering av petroleumprodukter är förbjuden med undantag av byggnaders 
uppvärmning samt för drivmedel i fordon, arbetsmaskiner och liknande. 

För användning, hantering och lagring av mer än 50 liter andra för yt- eller 
grundvatten skadliga ämnen krävs tillstånd från kommunen. 

sekundär skyddszon: Nyanläggning av cisterner i mark för lagring av 
petroleumprodukter är förbjuden. För befintliga cisterner i och ovan mark och för 
nyanläggning av cisterner ovan mark med volym överstigande 250 liter krävs tillstånd 
från kommunen. 

För användning, hantering och lagring av mer än 100 liter andra föryt- eller 
grundvatten skadliga ämnen krävs tillstånd från kommunen. 

3§ 

KEMISKA BEKÄMPNINGsMEDEL OCH VÄXTNÄRINGSÄMNEN 
Primär skyddszon: Användning, hantering och lagring av kemiska bekämpningsmedel 
är förbjuden. 

Yrkesmässig lagring av ensilage (förutom plastade rundbalar och limpor) och 
växtnäringsämnen (stallgödsel, handelsgödsel och avloppssia m) är förbjuden. För 
yrkesmässig användning och hantering av växtnäringsämnen krävs tillstånd från 
kommunen. 
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Tekniska förvaltningen 

sekundär skyddszon: För yrkesmässig användning, hantering och lagring av 
kemiska bekämpningsmedel krävs tillstånd från kommunen. 

För yrkesmässig lagring av ensilage (förutom plastade rundbalar och limpor) och 
växtnäringsämnen (stallgödsel, handelsgödsel och avloppsslam j krävs tillstånd från 
kommunen. För yrkesmässig användning och hantering av växtnäringsämnen krävs 
tillstånd från kommunen. 

4§ 

UPPLAG 
Primär skyddszon: Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjuden. Upplag av snö 
som härrör från trafikerade ytor utanför primär skyddszon är förbjuden. Deponering 
av avfall är förbjudet. Upplag av timmer, massaved, grot, flis, bark eller ved med 
längre varaktighet än 6 månader är förbjuden. Det är dock tillåtet att lagra 
fastbränsle för eget husbehov. För bevattning av upplag av timmer, massaved, grot, 
flis, bark eller ved krävs tillstånd från kommunen 

sekundär skyddszon: Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjuden. Upplag av 
snö som härrör från trafikerade ytor utanför primär eller sekundär skyddszon är 
förbjuden. Deponering av avfall är förbjudet. 
För upplag av timmer, massaved, grot, flis, bark eller ved med längre varaktighet än 
12 månader, krävs anmälan till kommunen. Det är dock tillåtet att lagra fastbränsle 
för eget husbehov. För bevattning av upplag av timmer, massaved, grot, flis, bark 
eller ved krävs tillstånd från kommunen. 

5§ 

AVLEDNING AV HUSHÅLLSSPILLVATTEN 
Primär skyddszon: Utsläpp av obehandlat hushållsspillvatten är förbjudet. 
Nyanläggning av infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten är förbjuden. Vid 
ändring av befintlig infiltrationsanläggning och nyanläggning av andra 
avloppslösningar än infiltration krävs tillstånd från kommunen. 

För befintliga enskilda avlopp som saknar giltigt tillstånd krävs tillstånd från 
kommunen. 
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Tekniska förvaltningen 

sekundär skyddszon: Utsläpp av obehandlat hushållsspillvatten är förbjudet. För 
nyanläggning av enskilda avlopp för hushållsspillvatten krävs tillstånd från 
kommunen. 

För befintliga enskilda avlopp som saknar giltigt tillstånd krävs tillstånd från 
kommunen. 

6§ 

TÄKTVERKSAM HET, SCHAKTNING, BORRNING OCH MUDDRING 
Primär och sekundär skyddszon: 
För husbehovstäkt krävs tillstånd från kommunen. Övrig materialtäktsverksamhet är 
förbjuden. För utfyllnad med mer än 30m 3 massor krävs tillstånd från kommunen. 
Utfyllning med förorenade massor ärförbjuden. För schaktningsarbeten, pålning, 
spontning, borrning, muddring och andra underjordsarbeten krävs tillstånd från 
kommunen om skaderisker för grundvattnet föreligger. Tillstånd för schaktning behövs 
inte vid akuta åtgärdervidtagna för att förhindra att skadliga ämnen når underliggande 
markskikt. 

Tertiär skyddszon: För husbehovstäkt krävs tillstånd från kommunen. 

7§ 

ENERGIANLÄGGNINGAR 
Primär skyddszon: Nya anläggningar för lagring av och utvinning av värme eller kyla 
ur berg, mark och vatten eller genom uttag av vatten från berg och mark är 
förbjudna. 

För befintliga anläggningar för lagring av och utvinning av värme eller kyla ur berg, 
mark och vatten eller genom uttag av vatten från berg och mark, som saknar tillstånd 
krävs anmälan till kommunen. 

sekundär skyddszon: För nya anläggningar för lagring av och utvinning av värme eller 
kyla ur berg, jord och vatten eller genom uttag av vatten från berg och jord krävs 
tillstånd från kommunen. 

8§ 

TRANSPORT AV FARLIGT GODS 
Primär skyddszon: Transport av farligt gods är förbjuden med undantag av leverans 
av olja för uppvärmning av fastigheter och leverans till verksamhet inom 
skyddszonerna. Uppställning av fordon och/eller släp med farligt gods är förbjuden. 
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Tekniska förvaltningen 

sekundär skyddszon: Uppställning av fordon och/eller släp med farligt gods är 
förbjuden. 

9§ 
Fordonstvätt 

PRIMÄR SKYDDSZON: ANVÄNDNING AV AVFETININGSMEDEL OCH LIKNANDE 
PRODUKTER l SAMBAND MED FORDONSTVÄTI ÄR FÖRBJUDET. UNDANTAGETTVÄn PÅ 
PLATS MED ANORDNING SOM SÄKERSTÄLLER ATI UTSLÄPP INTE SKER TILL MARK, 
YTVATIEN ELLER GRUNDVATIEN. 

10 § 

MIUÖFARLIG VERKSAMHET 

PRIMÄR SKYDDSZON: ETABLERING AV MIUÖFARLIG VERKSAMHET SOM INNEBÄR RISK 
FÖR FÖRORENING AV GRUND- ELLER YTVATINET ÄR FÖRBJUDEN. 

sekundär skyddszon: För etablering av miljöfarlig verksamhet som kan innebära risk för 
förorening av grundvattnet och som inte är tillståndspliktig enligt miljöbalken krävs 
anmälan till kommunen. 

11§ 

DJURHÅLLNING/BETE 
Primär skyddszon: För djurhållning av större omfattning än 4 djurenheter krävs 
anmälan till kommunen. 

12 § 
Awerkning 
Primär skyddszon: För avverkning och gallring av mer än 1 ha krävs anmälan till 
kommunen. 

13§ 

SKYLTNING 
Gator, vägar och järnvägar som passerar gränsen till vattenskyddsområdet skall vara 
skyltade enligt gemensamma rekommendationer från Naturvårdsverket, Myndigheten 
för säkerhet och beredskap, Sjöfartsverket, Sveriges kommuner och landsting, Svenskt 
Vatten och Trafikverket. 
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Tekniska förvaltningen 

Supplement 

UPPLYSNINGAR SAMT ANDRA BESTÄMMELSER SOM KAN REGLERA VERKSAMHET 
INOM VATTENSKYDDSOMRÅDEN 
Ägare eller nyttja re av fastighet inom skyddsområdet måste tillse att inträffade 
händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till 
räddningstjänsten och miljökontoret. Inträffar olyckshändelse skall omedelbart 
rapporteras genom alarmering på telefon 112. Inom ett vattenskyddsområde skall 
även andra bestämmelser som kan beröra olika verksamheter beaktas. 

ERSÄTTNING VID BILDANDE AV VATTENSKYDDSOMRÅDE 
Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras 31 kapitlet 4 
§ miljöbalken. 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. 

DISPENS FRÅN FÖRESKRIFTERNA INOM ETT VATTENSKYDDSOMRÅDE 
Om det finns särskilda skäl kan Länsstyrelsen med stöd av miljöbalken meddela 
dispens från föreskrifterna i ett vattenskyddsområde. 

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT MIUÖBALKEN 
l miljöbalkens 2 kapitlet finns allmänna hänsynsregler som bland annat innebär att alla 
som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall skaffa sig 
den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och 
omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom skall 
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. 
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Tekniska förvaltningen 

SPRIDNING AV KEMISKA BEKÄMPNINGsMEDEL 
l Naturvårdsverkets författningssamling, (NFS 1997:2), finns föreskrifter om spridning 
av kemiska bekämpningsmedel. Av föreskrifternas 14 §framgår bland annat följande: 

14 §Bekämpningsmedel får inte utan tillstånd av sådan kommunal nämnd som avses i 
10 §yrkesmässigt användas 

• på tomtmark för flerfamiljshus, 

• på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna 
lekplatser, 

• inom skyddsområde för vattentäkt, 

• vid planerings- och anläggningsarbeten. 

Tillstånd skall sökas av den som skall utföra spridningen eller, efter skriftlig 
överenskommelse, av den som nyttjar marken. 

HANTERING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR 
l Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring 
av brandfarliga vätskor (NFS 2003:4) ställs krav på allmän besiktning och utförande av 
cisterner för förvaring av petroleumprodukter. Enligt förordningens 10 kapitel ställs 
särskilda krav inom vattenskyddsområde. 

10 kap. Ytterligare krav inom vattenskyddsområde 
10:1 § Ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, skall utformas på ett sådant sätt 
att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. 
10:2 § Vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde skall informationsskylt 
om "vattenskyddsområde" vara uppsatt. Informationsskylten skall vara väl synlig, 
vara av varaktig beskaffenhet eller ha annan varaktig märkning. 
10:3 § Cistern eller fösa behållare med en sammanlagd fagrad volym som är större ön 
250 liter skall ha sekundärt skydd. 
Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte cistern belägen i pannrum eller 
motsvarande i bostadshus och som är under kontinuerlig uppsikt. 
Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte, enligt dessa föreskrifter, befintliga 
cisterner och fösa behållare med tillhörande rörledningar installerade på en plats som 
vid tidpunkten för installationen inte utgjorde vattenskyddsområde {NFS 2009:3) 

10:4 §Det sekundära skyddet skall rymma minst hälften av fagrad vätskevofym, dock 
minst den största behållarens volym, och skall vara tätt och hållbart. Det sekundöra 
skyddet måste vara utformat så att kontroll ör möjlig. 
10:5 §Rörledningar skall vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. 
Rörledningar i mark får endast ha kopplingar mot cistern. 
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Rörledning (i byggnad) får ej dras i eller under golv, utan skall förläggas väl synlig. 
10:6 § Vid konstruktions- och tillverkningskontroll skall kontrolleras att det sekundära 
skyddet ör tätt och fungerar. Undantag från konstruktions- och tillverkningskontroll 
gäller för sådant sekundärt skydd, för vilken certifieringsorgan meddelat intyg om 
överensstämmelse enligt 6 kap. 2§ {NFS 2006:16) 

10:7 §Återkommande kontroll av det sekundära skyddet skall ske enligt samma intervall 
som för cisterner och rörledningar. 

10:8 § Cisterner och rörledningar som installerats och tagits i bruk i enlighet med de vid 
installationen gällande bestämmelserna och som inte har sekundärt skydd, ska genomgå 
återkommande kontroll med ett intervall av 6 år om anordningen har ett gott 
korrosionsskydd, och med ett intervall av 3 år om anordningen saknar ett gott 
korrosionsskydd. {NFS 2009:3) 
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DNR 2012/251 

ANSÖKAN 

TEKNISKA KONTORET 
Gunilla Elander 

Länsstyrelsen i Västmanland 
Miljöenheten SAlAKOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Att: Lars Edenman 
72186 Västerås Ink. 2012 -12- 1 4 

ANSÖKAN OM UPPRÄDANDE AV VADENSKYDDSOMRÅDE FÖR VADENTÄKTEN l 
MÖKLINTA, SALA KOMMUN 

Sala kommun ansöker härmed om upprättande av vattenskyddsområde för vattentäkten 

i Möklinta. 

Möklinta vattentäkt är belägen på Möklintaåsen strax norr om samhället, den förser 230 

pe med vatten. 

Arbetet med framtagande av förslag till föreskrifter har gjorts i samarbete med 

M idvatten AB. Förslaget har utarbetats utifrån Naturvårdsverkets allmänna råd om 
vattenskyddsområden NFS 2003:16 och Naturvårdsverkets handbok 2010:5. 

För att uppnå syftet med vattenskyddsområdet behöver skyddsföreskrifterna ge ett gott 
skydd vid eventuell förändring av nuvarande markanvändning och verksamheter inom 
vattenskyddsom rådet. Exempelvis är nitrathalterna i vattentäkten låga vid nuvarande 
vattenuttag och markanvändning i tillrinningsområdet. l Sala kommuns förslag till 
föreskrifter finns dock restriktioner för användning av växtnäringsämnen inom primär 
och sekundär skyddszon med för att säkerställa ett långsiktigt skydd av vattenkvaliteten 
även vid eventuella framtida förändringar av markanvändningen. 

Nedan beskrivs de awikelser som gjorts utifrån NFS 2003:16 och Naturvårdsverkets 
handbok 2010:5, samt motiven för dessa. 

l 2 §i förslaget till skyddsföreskrifter regleras förutom petroleumprodukter även "andra 
för yt- eller grundvatten skadliga ämnen". Detta saknar en direkt motsvarighet i 
Naturvårdsverkets handbok 2010:5, men då en eventuell hantering av sådana produkter 
utgör en potentiell föroreningskälla anser Sala kommun att det är motiverat med 
restriktioner för att uppnå syftet med vattenskyddsom rådet. Speciellt med tanke på att 
grundvattnet i åsen har en relativt hög hastighet och att sårbarheten för utsläpp från 
markytan inom primär och sekundär skyddszon är hög. 

SAlA KOMMUN 
Tekniska kontoret 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-185 56 
tekniska@sala.se 
www.sala.se 

Gunilla Elander 
VA ingenjör 

G u n illa. E lan der@sa la.s e 
Direkt: 0224-552 67 



Tekniska förvaltningen 
Gunilla Elander 

l förslagets 11 §finns även krav på anmälan för djurhållning med mer än 4 djurenheter 
inom den primära skyddszon en. Detta då gödsel från ett större antal djur inom kort 
avstånd till vattentäkten utgör en potentiell föroreningskälla. 

Bifogat förslag beskriver utformning och ett förslag till skyddsföreskrifter. 

Sala den 24 sep 2012 

Gunilla Elander 
VA-ingenjör 

Lisa Granström 
Enhetschef 
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Sala kommun 

MÖKLINTA VATTENTÄKT 

Förslag till vattenskyddsområde 

SÖKANDE 

Vattentäktens huvudman och sökande är Tekniska förvaltningen, Sala 
kommun. Adressen är: 

Sala kommun 
Tekniska förvaltningen 
Box 304 
733 25 Sala 

INLEDNING 

På uppdrag av Sala kommun har Midvatten AB upprättat föreliggande 
tekniska underlag och i samarbete med Sala kommun tagit fram detta förslag 
till vattenskyddsområde för Möklinta grundvattentäkt Detta dokument 
omfattar tekniskt underlag samt även ett förslag till avgränsning av 
vattenskyddsområde med zonindelning. Vattentäkten i Möklinta förser 
Möklinta tätort med dricksvatten och saknar idag vattenskyddsområde. 

Förslaget till vattenskyddsområde med tillhörande förslag till föreskrifter har 
utarbetats utifrån Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsmmåden 
NFS 2003:!6. 

VATTENTÄKTEN 
Vattentäktens lägen framgår av översiktskartan i bilaga l. 

Möklinta grundvattentäkt ligger i Möklintaåsen strax norr om samhället. 
Vattentäkten anlades 1974. 

Fastighetsbeteckning: Östanhede l :7 

Medeldygnsförbrukningen för Möklinta vattentäkt uppgår till ca 65 m3 /d (0, 75 
Ils) och antalet anslutna pe uppgår till 230. 
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Utformning 

Vattnet innehåller höga halter av järn och relativt höga halter av mangan (se 
vidare under avsnittet om vattenkvalitet). För att avskilja järn och mangan 
används återinfiltration. Vatten tas upp ur Br2 och pumpas till en öppen 
bassäng där järn och mangan avskiljs. Det behandlade vattnet tas sedan upp ur 
B r I och pumpas till vattenverket där desinficering med UV sker och pH och 
alkalinitet justeras med lut. Distribution sker från lågreservoar. 

F ör vidare detaljer kring vattenkvaliteten se under rubriken "Vattenkvalitet" 
nedan. 

Tabell l Brunnamas egenskaper 

Brunn Typ 

Brl (GP2) Formationsfilter 

Br2 (GPI) Fonnationsfilter 

Reservvattentäkt 

Reservvattentäkt saknas. 

Värde 

Diameter 
(mm) 
207 

207 

Djup 
(m u my) 
12 

20,4 

Sil Kapacitet Anlagd år 
(1/s) 

1,5m > 3 1/s 1974 
JWS 2,0 
mm 
2mJWS > 3 1/s 1974 
2,0mm 

Möklinta vattentäkt är allmän huvudvattentäkt och reservvattentäkt saknas. 
Den därför bör klassas i kategorin "Mycket högt skyddsvärde" enligt 
Naturvårdsverkets handbok 20 l 0:5. 

SYFTE MED VATTENSKYDDSOMRÅDET 

Syftet med vattenskyddsområdet är att säkerställa en god vattenkvalitet i 
vattentäkten i ett flergenerationsperspektiv samt att skydda 
grundvattenförekomsten för framtida bruk. 

Då reservvattentäkt saknas i nuläget är det viktigt att skydda 
grundvattenförekomster som kan nyttjas för grundvattenuttag i närområdet. 
Då åssträckningen söder om Möklinta ur skyddssynpunkt ej är lämplig är det 
viktigt att åsen och grundvattenmagasinet norr om vattentäkten skyddas för 
framtida behov. 

Eftersom det är mycket svårt att rena förorenat grundvatten krävs ett starkt 
förebyggande skydd. Skyddet ska fungera långsiktigt och behöver därför ta 
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hänsyn till eventuell förändring av markanvändning och verksamheter inom 
området i utfonnning av gränser och skyddsforeskrifter 

Det foreslagna vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter avser 
öka vattentäktens och grundvattenmagasinets skydd dels genom reglering av 
verksamheter på fastigheter inom vattenskyddsområdet som kan påverka 
grundvattnets kvalitet negativt men även genom infonnation och upplysning. 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Vattentäkten är belägen på Möklintaåsen strax norr om samhället, se Figur l. 
Samhället ligger delvis på åsen som vid kyrkan höjer sig högt över omgivande 
terräng. Länsväg 830 följer Möklintaåsen i princip från Sätra Brunn fram till 
länsgränsen. 

Från vattentäkten fram mot Hedåsen är åsen relativtjämn och höjer sig över 
omgivande åkermark åt öster och Klockarmossen till väster. Vid Hedåsen 
stiger åsen högre över omgivande terräng och har en tydlig åsform. Här finns 
också ett gammalt grustag och en nedlagd deponi på åsen. Vidare norrut 
omges åsen av skogsmark och ett antal mossar. Åsen passerar under Bys j ön 
och syns tydligt i form av öar och ett långsträckt näs norr om sjön. 

Figur l Översikt undersökningsonu·ädet. Bakgrundskartan copyright Lantmäteriet. 
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GEOLOGI 

Vid Sätra Brunn ansluter Möklintaåsen till Badelundaåsen. I dess norra del, 
vid Bysjön i Dalarnas län byter den namn till Horndalsåsen och fortsätter 
norrut förbi HorndaL Mellan Sätra Brunn och Broddbo, ca 10 km söder om 
Möklinta, karakteriseras Möklintaåsen enligt De Geer & Wikner ( 1965) av ett 
stort antal vattendelare och källflöden. Området beskrivs av Mikko & 
Rudmark (2009), dock finns få specifika exempel från undersökningsområdet. 

Söder om Möklinta omges åsen av finsediment i form av lera och silt. Mellan 
åsen och Storsjön finns områden med torv och kärr. Norr om Möklinta omges 
åsen växlande av torv, lera-silt och morän. Vid Godmanstorp smalnar åsen av 
och omges på båda sidor av mossar. Nordväst om Godmanstorp finns relativt 
stora orm·åden med svallsand. Det finns ingen uppgift om bildningssättet för 
de torvområden som omger åsen norr om vattentäkten. Enligt Mikko & 
Rudmark (2009) har de flesta torvmarkerna i området bildats genom 
igenväxning av sjöar. I dessa fall underlagras de av gyttja. Källmyrar 
förekommer bland annat vid Badelundaåsen vid Södra Tappebosjön. Inga 
specifika uppgifter från vattentäktens tillrinningsområde omnämns. 

Vid vattentäkten och norrut finns ett antal rörborrningar från vattentäktens 
anläggande år 197 4 kompletterade under 20 Il. Borrningarna visar att åsens 
mäktighet uppgår till cirka 15-20 m i området. För jordartskarta se bilaga 2. 
Borrprotokoll återfinns i bilaga 4. 

Berggrunden i området utgörs i huvudsak av sur intrusivbergart (granit, 
granodiorit m m). Strax norr om vattentäkten finns en gång med 
intrusivbergart (gabbro, diabas). För berggrundskarta se bilaga 3. 

HYDROGEOLOGI 

Längs åsen finns källor bland annat vid Klockarmossen och Godmanstorp. 
Enligt uppgift från boende i Godmanstorp händer det att källor sinar och nya 
källor bryter fram i området. Sannolikt sker ett utläckage av grundvatten vid 
Godmanstorp eftersom åsen är smalnar av och omges av våtmark som 
avvattnas av bäckar på båda sidor 

I Akvaterra ( 1978) finns ett antal bonningar och siktkurvor redovisade. Av de 
gamla grundvattemören från 197 4 är två igensatta och fungerar inte för 
grundvattennivåmätningar. Siktkurvorna kan användas för att beräkna den 
hydrauliska konduktiviteten vid vattentäktsläget Dessa ger dock ingen 
information om förhållandena i magasinet i övrigt. En kort stegprovpumpning 
är också utförd i brunnen, men eftersom övriga grundvattenrör inte mättes 
visar resultaten endast på de lokala förhållandena runt brunnen. Eftersom det 
befintliga underlaget vid projektstart var otillräckligt för att kunna bestämma 
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grundvattenströmningens riktning och om Möklinta tätort låg inom 
tillrinningsområdet har kompletterande undersökningar utförts. 

Strömningsriktning 

F ör att kunna bestämma grundvattnets strömningsriktning har kompletterande 
grundvattenrör borrats under 20 Il. Grundvattennivåerna från 197 4 är mätta 
innan anläggningen togs i drift och är inte representativa för förhållandena i 
drift. Grundvattenrör har dels placerats vid vattentäkten för att säkerställa att 
uttaget inte orsakar en grundvattendelare samt även vid Godmanstorp för att 
undersöka eventuell förekomst av grundvattendelare där. En analys av 
grundvattennivåerna visar att grundvattenströmningen är riktad från N mot S, 
se Figm 2. Mellan Godmanstorp och Möklinta är den uppmätta gradienten i 
grundvattenmagasinet orimligt hög, troligen finns här ett stalp i magasinet 
orsakat av bergklack el dylikt. 
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Figur 2 Grundvattenprofillängs Möklintaåsen vid Möklinta vattentäkt. 

Tillrinningsområde 

Grundvattenmagasinets tillrinningsområde består av åsen med omgivande 
mark från vattentäkten fram till en bedömd vattendelare i höjd med Hedsberg. 
Grundvattendelaren har inte bestämts genom uppmätning av 
grundvattennivåer utan från SGU:s uppskattning från den hydrogeologiska 
kartan över Västmanlands län (SGU Ser Ah nr 2). I en grustäktsplan för 
Möklintaåsen vid Norra Heden i höjd med länsgränsen finns ett antal 
grundvattennivåmätningar samt uppgifter om högt berggrundsläge på båda 
sidor om åsen ungefår i höjd med länsgränsen (A. Anderssons Ingenjörsbyrå 
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AB, 1968). Någon vidare utredning om mer exakt placering for 
grundvattendelaren gjordes inte, dock stämmer uppgifterna om högt 
bergrundsläge väl med SGU:s bedömning av grundvattendelarens läge. 

Deltillrinningsområden har uppskattats utifrån topografi, bedömd 
grundvattenyta i förhållande till åsen, jordlager, vattendrag och befintliga 
dikningar. För varje delområde har en bedömning gjorts av hur stor del av den 
effektiva nederbörden som når grundvattenmagasinet vid vattentäkten. Dessa 
siffror är mycket grova men kan ses som ett mått på storleksordningen. 

Omgivande mark är relativt flack och saknar ofta distinkta hydrauliska gränser 
i form av tydliga vattendelare. Grundvattenytan i åsen är också lägre än 
omgivande marknivåer i åtminstone den södra delen av området. Asen omges 
av ett antal mossar på båda sidor av åsen, vid Klockannossen och vid 
Godmanstorp forekommer utläckage av grundvatten från åsen till omgivande 
mark. Vid Godmanstorp sker troligen ett utläckage av grundvatten på båda 
sidor av åsen. storleken på detta har inte kunnat bestämmas då data saknas. 
Det har på kartan i Figur 3 markerats genom att en lägre andel av nederbörden 
från delområde 14 når grundvattenmagasinet vid vattentäkten. Läckaget kan 
dock vara större eller mindre än vad som uppskattats (2-3 1/s). 

Bedömningen av de olika delområdenas tillskott till grundvattenmagasinet i 
åsen ger ett sammanlagt flöde vid vattentäkten på ca 20 Ils, osäkerheten i 
bedömningen är dock relativt stor. 
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Figur 3 Tillrinningsområde f6r grundvattenmagasinet vid vattentäkten med delområden. 
Procentsatsen anger hur stor del av grundvattenbildningen som bedöms komma 
grundvattenmagasinet vid vattentäkten till godo. Bakgrundskartan copyright 
Lantmäteriet. 
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Kort provpumpning 

För att kunna göra en bedömning av den hydrauliska konduktiviteten och hur 
den varierar runt vattentäkten krävs relativt omfattande undersökningar i form 
av provpumpningar och grundvattennivåmätningar. Sådana undersökningar 
försvåras i viss utsträckning av att vattentäkten är i drift. 

F ör att undersöka vattentäktens påverkan på grundvattenmagasinet utf6rdes en 
mindre provpumpning under perioden 2011-02-07 till 2011-02-22. Uttaget 
ökades från ca 0,55 1/s till ca 1,8 1/s i befintlig uttagsbrunn och 
gtundvattennivåerna kontrollerades med datalagrare i samtliga grundvattenrör 
inom undersökningsområdet. Det ökade uttaget resulterade i en avsänkning i 
de närmaste rören av storleksordningen några cm, se Figur 4. Det ökade 
uttaget vände inte heller flödesriktningen och medförde ingen försämring av 
vattenkvaliteten i vattentäkten. 

' '-- ., '},-· '•' •·.~ .. 

2011-01-27 2011-02-03 2011-02-10 2011-Q2-17 2011-02-24 2011-03-03 2011-03-10 

Figur 4 Grundvattennivåer och grundvattenuttag vid provpumpning i Möklinta 

En enkel avstånd-avsänkningsanalys av provpumpningen med Cooper-Jacobs 
metod och kanalfunktionen har utf6rts. Vidare har en beräkning av K-värden 
enligt G. Gustafsson från siktkurvor vid brunnsläget gjorts. Resultaten 
sammanfattas i Tabell 2. Uttaget vid provpumpningen var för litet f6r att 
skapa en kraftig avsänkning av magasinet. Några tolkningar av 
avsänkningsf6rloppet i enskilda rör har inte utf6rts. 
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Tabell2 Sammanstililning av beräknade hydrauliska egenskaper 

Metod T (m2/s) 

Avst-avs 0,038 
Cooper-Jacob 
alla rör 
Avst-avs 0,046 
Cooper-Jacob 
rör N om VT 
Avst-avs 
kanalfunktionen 
alla rör 
I< w,;· o,o67 
siktkurvor vid 
VTberäknat 
enligt 
Gustafsson 

s(-) TB (m3/s) SB (m) 

l* l 0-5 

4*10-7 

15.4 24.6 

Beräknat K 
(m/s) 
0,0032 

0,0038 

0,0054 

En kontroll av rimligheten i tolkningen kan göras genom att jämföra det 
uppskattade grundvattenflödet vid vattentäkten från stycket om 
tillrinningsområde ovan, med beräknat flöde av tolkat värde på TB genom 
följande formel: 

(l) Q= TB*i där Q = 

TB = 

= 

grundvattenflöde (m3/s) 
hydraulisk kapacitet (m3/s) 
grundvattenytans gradient (-) 

Med ett TB på 15,4 m3/s och en uppmätt gradient mellan Rbll02 och Rb7404 
på 0,00126 erhålls ett grundvattenflöde på 191/s. Detta stämmerväl med 
flödet från vattenbalansen i tillrinningsområdet på ca 20 1/s. 

Beräkning av grundvattnets hastighet 

Vid beräkningen av grundvattnets hastighet har ingen hänsyn tagits till den 
omättade zonen. Följande beräkningar gäller således för en vattenpartikel i 
grundvattenmagasinet. 

Grundvattnets hastighet (v) kan beräknas enligt Darcys lag (l). 

(l) v=K*i/n där v = 

K = 

grundvattnets hastighet (m/s) 
hydraulisk konduktivitet (m/s) 
grundvattenytans gradient (-) = 

n = jordmaterialets flödesaktiva porositet (-) 

Om värden på grundvattenflödet Q i åsens längdled är kända kan hastigheten 
beräknas enligt (3 ). 
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(3) v=Q/A*pk där v = grundvattnets hastighet (mi s) 
Q = grundvattenflöde (m3 /s) 
A = åsens tvärsnittsarea under grundvattenytan 

(m2) 
n = jordmaterialets flödesaktiva porositet (-) 

Beräkningarna av grundvattnets medelhastighet utgör ett medelvärde över 
hela åsens tvärsnittsyta. I verkligheten är dock inte grundvattenflödets 
hastighetsprofil jämn över tvärsnittsytan utan i vissa lager har vattnet en 
betydligt högre hastighet. En uppskattning är att grundvattnet i de mer 
genomsläppliga lagren har en hastighet som är ca 50 %högre än 
medelhastigheten i åsen. Det beräknade värdet på medelhastigheten i åskärnan 
enligt (2) och (3) har därför multiplicerats med en heterogenitetsfaktor (hf) på 
1,5. 

F ör beräkningarna i åsen har ett värde på den flödesaktiva porositeten, 
n= O, l använts. Asens tvärsnittsarea i vattentäktsområdet har utifrån 
borrningar och utbredningen enligt SGU:s jordartskarta beräknats till mellan 
ca 3100-3600 m2

• 

Hastigheten i grundvattenmagasinet har beräknats enligt både formel (2) och 
(3). Resultaten sammanfattas i tabell 3. 

Tabel13 Sammanställning av grundvattnets beräknade hastighet 

Metod Källa till K Värde på Gradient/i Q (m is) v (m/d) v med 
K (m/s) heterogenitetsfaktor 

1,5 (m/d) 
Darcy Cooper- 0,0032 0,00126 3,5 5,2 

Jacob 
Darcy Cooper- 0,0038 0,00126 4,1 6,2 

Jacob 
Darcy Sikt- 0,0054 0,00126 5,9 8,8 

kurvor 
Vatten- 0,02 4,8-5,8 7,2 -8,7 
balans 

Resultaten är relativt samstämmiga och ett medel av de beräknade 
hastigheterna för grundvattnet ger V medel= 4,8 m/d och med hänsyn taget till 
mer genomsläppliga lager V medel hF7,2 m/d. 

V ATTENKV ALlTET 

Grundvattnet i vattentäkten är relativt mjukt (ca 3 °dH), har alkalinitet runt 50-
60 mg/l och pH mellan 7- 7,5. Kvävehalterna (ammonium, nitrit och nitrat) är 
generellt låga ( N03- ca l mg/l), liksom innehållet av organiskt material 
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(kemisk syreförbrukning - CODMn). Vid undersökningarna inför vattentäkten 
var järn- och manganhalterna mycket höga vilket var orsaken till att en 
återinfiltrationsanläggning byggdes. Vid provtagning 2012 var både järn och 
mangan under detektionsgränsen i både GP l och GP2. Detta beror sannolikt 
på att även GP l påverkas av det syresatta vattnet från bassängerna. Om 
återinfiltrationen skulle stängas av kommer troligen järn- och manganhalterna 
att stiga igen. 

Sammanställning av vattenanalyser återfinns i bilaga 7. 

SÅRBARHET 

Sårbarheten beskriver hur känsligt ett område är för föroreningar. 
Grundvattnets sårbarhet för föroreningar styrs i första hand av den omättade 
zonens mäktighet, genomsläpplighet ochjordsammansättning. Områden på 
grundvattenmagasinet med sand och grus från markytan ned till 
grundvattenytan är till exempel betydligt sårbarare mot ett plötsligt utsläpp än 
områden som är täckta av mer finkorniga jordar där nedträngningshastigheten 
är mycket lägre. Finkorniga jordar behöver dock inte utgöra ett skydd mot 
kontinuerliga föroreningar som exempelvis utsläpp från avloppsinfiltrationer, 
läckage av näringsämnen eller bekämpningsmedel frånjordbruksmark. 

Grundvattenmagasinets sårbarhet framgår av Figur 5 som har tagits fram med 
utgångspunkt från SGU :s jordartskarta över området. Kartan visar en 
generaliserad bild av grundvattenmagasinets sårbarhet uttryckt som risken för 
att ett momentant utsläpp av någon vätskeburen förorening ska nå 
grundvattenmagasinet. Eftersom kartan visar risken för att ett momentant 
utsläpp ska leda till att en förorening når grundvattenmagasinet klassas 
sårbarheten lägre i områden som befinner sig längre bort från magasinet. Detta 
motiveras av att det dels finns utspädnings- och fastläggningseffekter på grund 
av den längre transportvägen för föroreningen och dels av, så som beskrivits 
ovan, att det inte är säkert att hela utsläppet över huvud taget kommer att nå 
grundvattenmagasinet. Den sårbarhet som presenteras i Figur 5 skiljer sig 
ifrån klassindelningarna för sårbarhet som presenteras i Naturvårdsverkets 
handbok 2010:5 i det avseendet att metoden i handboken snarast beskriver 
grundvattnets sårbarhet i allmänhet och metoden som presenteras här syftar 
till att peka ut de för grundvattenmagasinet sårbara områdena. 

Klassindelningen är en kraftig förenkling av rådande förhållanden och 
avsikten med Figur 5 är inte att vara en korrekt bild av sårbarheten i varje 
enskild plats inom tillrinningsområdet utan snarast att ge en bild av hur 
sårbarhetsförhållandena varierar inom tillrinningsområdet i stora drag. 
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Konsekvens av olycka .. 
tid från markyla till 
grundvattenmagasinet i åsen 

- Mycket kort tid 
Relativt kort tid 

Relativt lång tid 

- långtid 

Figur 5 Grundvattenmagasinets sårbarhet för ett momentant utsläpp. (Bakgrundskartan 
copyright Lantmäteriet.) 
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VATTENSKYDDSOMRÅDETS AVGRÄNSNING OCH 
SKYDDSZONERNAS UTFORMNING 

Vattenskyddsområdet föreslås omfatta i princip hela tillrinningsområdet med 
undantag av ett mindre område i den nordvästra delen. Detta undantas då 
tillrinningsområdets avgränsning i detta område är osäker samt att dess 
tillskott till vattentillgången i åsen bedöms vara liten. Vidare föreslås att 
vattenskyddsområdet för Möklinta vattentäkt delas in i primär, sekundär och 
en tertiär skyddszon. Därutöver föreslås att en vattentäktszon avgränsas 
bestående av området närmast brunnarna och återinfiltrations bassängen. 
F örslagsvis utgör vattentäktszonen det område som redan idag är inhägnat. 

Den primära skyddszonen skall avgränsas så att riskerna för akut förorening 
av vattentäkten minimeras. Den ska också skyddas mot verksamheter och 
markanvändning som kan medföra risk för förorening av grundvattnet 
(Naturvårdsverket, 2011). Det föreslås att den primära skyddszonens 
avgränsas så att uppehållstiden i den omättade zonen är ca l 00 dygn från 
vattentäktszonen. Den primära skyddszonen sträcker sig ca 90 m nedströms 
vattentäktszonen på grund av risken för förekomst av mer ytliga stupande 
lager av finkornigare jordar som kan leda en eventuell förorening mot 
brunnarna. 

Den sekundära skyddszonen föreslås omfatta de rnest sårbara delarna av de 
delområden som bidrar mest till grundvattenflödet i åsen, nämligen delområde 
nr I och nr 14 (se Figur 3). Dessa områden bidrar med ca 80% av 
grundvattenflödet i åsen vid vattentäkten samtidigt som delar av dem är 
sårbara för momentana och kontinuerliga utsläpp av föroreningar. De här 
områdena är också de viktigaste att skydda långsiktigt då en eventuell 
framtida reservvattentäkt för Möklinta sannolikt skulle placeras här. Här finns 
också större möjligheter att vidta avlägsnande eller bindande åtgärder, om 
händelser som kan skada grundvattnet skulle inträffa. I vattenskyddsområdets 
norra del omfattar den sekundära skyddszonen i huvudsak själva åskärnan 
medan i den södra delen även sidaområden tas med. Detta beror på att den 
norra delen är belägen på större avstånd från vattentäkten, vilket gör att 
föroreningar i vissa fall kan genomgå en viss naturlig reduktion. Här finns 
också större möjligheter att vidta avlägsnande eller bindande åtgärder, om 
händelser som kan skada grundvattnet skulle inträffa. Den tertiära 
skyddszonen föreslås omfatta övriga delar av tillrinningsområdet. 

skyddszonens gränser har, där så varit möjligt, förlagts till ägogränser och 
naturliga gränslinjer. I de fall sådana gränslinjer saknats har gränsernas 
brytpunkter förlagts till ägogränser, andra lätt identifierbara terrängformer 
eller till en koordinat. Sala kommun har tillsammans med den mest berörda 
lantbrukaren i fålt diskuterat gränsdragningen och och i vissa fall har denna 
justerats för att lättare kunna följ as i fålt. 
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Efter en sammanvägning av ovanstående argument föreslås 
vattenskyddsområdet avgränsas enligt karta i bilaga l O och Il. 

Konsekvens av olycka ~ 
tid från markyta till 
grundvattenmagasinet 

i.BI Mycket kort tid 

""'"'' Primär skyddszon 

---· sekundär skyddszon 

- ... • Tertiär skyddszon 

Figur 6 Förslag till zonindelning med deltillrinningsområde l och 14 markerade. Procentsatsen 
anger hur stor del av den effektiva nederbörden som uppskattas nå 
grundvattenmagasinet vid vattentäkten. 
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FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISKANALYS 

Underlag till sammanställningen av föroreningskällorna inom 
tillrinningsområdet är den inventering som Sala kommun har utfört under 
2011-2012 samt underlag från Länsstyrelsens databas RUM. Sala kommuns 
detaljinventering sträcker sig upp till Godmanstorp och finns sammanställd i 
bilaga 6:2 och i kartfonn i bilaga 6: l. Potentiella riskobjekt sammanställs i 
Tabell4. 

Tabell4 Sammanställning av potentiella riskobjekt från inventering 

Riskobjekt 
Enskilda avlopp 
Privata brunnar 
Farmartank 
Avfallsdeponi (nedlagd) 
Hästar (lagring av gödsel) 
Uppställning av stora fordon 
Hustillverkning 
Skjutbana 

Primärzon Sekundär zon Tertiär zon 
3 6 
3 7 

l 

l 
2 
l 

I tillrinningsområdet finns inget kommunalt V A utbyggt, således finns ett 
antal enskilda avlopp. Den fastighet inom den primära skyddszonen som har 
enskilt avlopp har själva infiltrationen placerad utanför vattenskyddsområdet 

Länsväg 830 följer åsen genom hela vattenskyddsotmådet, den är inte 
rekommenderad väg för farligt gods enligt Länsstyrelsen (2009). 

Det bedrivs aktivt jordbruk inom vattenskyddsområdet framförallt inom tertiär 
men även inom sekundär skyddszon. Endast en liten del jordbruksmark berörs 
av den primära skyddszonen. Vid Godmanstorp finns en hästgård inom 
sekundärskyddszon. 

I Skräddarbo finns åkeri, entreprenadfinna, hästskötsel och 
småhustillverkning inom tertiär skyddszon. Hustillverkningen hanterar inte 
impregneringsmedel eller lösningsmedel. 

En skjutbana finns på åsen ca 900 m uppströms vattentäkten i sekundär 
skyddszon. Bly från ammunition är svårrörligt i mark och forskning har visat 
att det generellt inte går att finna några förhöjda blyhalter i grundvattnet i 
samband med kulfång (Qvarfort & Waleij, 2004). I motsats till dessa resultat 
har dock relativt höga blyhalter (0,0 11 mg/l) uppmätts i grundvatten 
nedströms en skjutvall vid Årbohedens vattentäkt i Falu kommun (Cm·ling, 
1994 ). I vattentäkten har förhöjda halter av bly inte påträffats. Risken för 
förorening av vattentäkten till följd av skjutbanan är låg. 
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I primär skyddszon ca 700 m uppströms vattentäkten finns en nedlagd deponi 
på åsen. Våren 2011 utfördes kompletterande undersökningar för att kartlägga 
eventuell påverkan från deponin på vattentäkten. 

Den norra delen av det föreslagna vattenskyddsområdet, mellan Säljebo och 
Hedsberg, berörs av ett undersökningstillstånd med syfte att påvisa en 
mineralfYndighet. Detta innebär att undersökningar i form av borrningar och 
geofYsik kan komma att utföras inom vattenskyddsområdet Riskerna med 
dessa bedöms dock vara små för vattentäkten. I förslaget till 
skyddsföreskrifter krävs det tillstånd för borrningar inom primär och sekundär 
skyddszon. Om undersökningarna skulle visa på betydande 
mineralförekomster kommer ett eventuellt öppnande av en gruva föregås av 
ett tillståndsärende där hänsyn till vattentäkten måste tas. 

Påverkan av deponin på vattentäkten 

Deponin ligger på isälvsmaterial på åsen. Tidigare undersökningar av Sala 
kommun har visat att lakvattnet innehåller höga halter Zn och Cu. 

Vid provpumpningen gjordes analyser på Cu och Zn i renvattnet i vattentäkten 
och de visade inte på några höga halter, se Tabell 5. Gränsvärdet för koppar i 
dricksvatten är 0,2 mg/l (tjänligt med anmärkning hos användare) enligt 
Livsmedelsverket (LIVSFS 2011 :3). Livsmedelsverket saknar gränsvärde för 
zink, men WHO anger ett värde på 5 mg/I. Jämförvärdet ger ett 
"normalvärde" för ett opåverkat grundvatten och är O, l mg/l för zink 
(Naturvårdsverket, 1999). Halterna av Zn och Cu i vattentäkten är alltså 
betydligt lägre än gällande gränsvärden och jämförvärden. 

Tabells 

2001-02-08 
2011-02-22 
2011-03-01 

Halter av Zn och Cu från renvattenbrunnen i Möklinta 

Zn (mg/l) 
<0,1 
0,026 
0,01 

Cu(mg/1) 
<0,1 
O,oJ l 
0,002 

F ör att undersöka eventuell påverkan från deponin har ett kompletterande 
grundvattenrör (Rb Il 04) borrats omedelbart nedströms deponin. I slutet av 
mars 20 Il togs vattenprover i Rb Il 04, Rb 1102 (mellan deponin och 
vattentäkten) och vattentäkten för en screeninganalys. Screeninganalysen ger 
ett semikvantitativt resultat av förekomsten av ett stort antal ämnen och 
används ofta som ett första led i en miljöundersökning. Vid samma tillfåll e 
togs också en standardanalys på vattnet som kompletterar resultaten från 
screeningen (bilaga 7:5). Resultaten från screeningen visade på förekomst av 
olika klorerade organiska föreningar (bilaga 7:3). I Rbll 02 mellan deponin 
och vattentäkten var halten av vinylklorid l O ggr över Livsmedelsverkets 
gränsvärde för dricksvatten. I vattentäkten fanns inga spår av vinylklorid. 
Halter av övriga organiska ätnnen som indikerades (klorometan, 
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triklorofluorometan, 1,1 dikloroetan) låg under aktuella gränsvärden. Inte 
heller analyserna av metaller visade på förhöjda halter i grundvattnet. 

I början av maj 2011 togs uppföljande prover i Rbll04, Rb1102 och 
vattentäkten. Proverna analyserades med en riktad analys för de ämnen som 
indikerades i screeninganalysen. En riktad analys är specifik för de ämnen 
som analyseras och ger ett mycket säkrare och noggrannare resultat än 
screeninganalysen. Den riktade analysen visade inte några spår av de 
klorerade organiska föreningarna i proverna, se bilaga 7:4. 

Eftersom de uppföljande riktade analyserna (som ger ett mer tillförlitligt 
resultat) inte visade någon förekomst av föroreningar i grundvattnet bedöms 
inte deponin utgöra något stort hot mot vattentäkten. En vidare uppföljning av 
vattenkvaliteten nedströms deponin rekommenderas. 

Riskanalys 

Det enskilt största riskobjektet är den nedlagda deponin. Då undersökningarna 
inte har visat på någon stor påverkan på vattenkvaliteten i vattentäkten 
bedöms den dock inte utgöra något betydande hot mot vattenkvaliteten i 
vattentäkten. Det kan dock inte uteslutas att en påverkan kan komma att ske 
om uttaget i vattentäkten ökas och nya strömningsvägar till brunnarna 
aktiveras. Det vore därför bra om deponin sluttäcks med täta jordar för 
minimera risken för eventuell påverkan på grundvattnet. 

Det finns en risk för att vattentäkten skulle kunna slås ut av en olycka längs 
länsväg 830. Vägen är ej rekommenderad väg för farligt gods, men det kan 
inte uteslutas att viss transport ändå sker. Vattentäkten tar endast upp en liten 
del av det totala flödet i grundvattenmagasinet, och beroende på var olyckan 
sker längs vägen kan vattentäkten påverkas i större eller mindre grad. 

Inga jordbrukscentra finns inom primär eller sekundär skyddszon. Inga spår av 
bekämpningsmedel har uppmätts i vattentäkten och halterna av kväve är låga. 
Då en hel del jordbruksmark där bekämpningsmedel används finns inom 
tillrinningsområdet finns dock en risk att bekämpningsmedelsrester kan 
komma att nå vattentäkten. Spridning av naturgödsel kan utgöra en risk då 
spridning av bakterier och virus kan ske till grundvattenmagasinet Virus kan 
ha en lång överlevnadstid (>9 månader) i grundvatten (DeBorde et al., 1998). 
Borchardt et al (2003) anger mätningar som visar på en transportsträcka på 
drygt 400 m för virus i grundvatten i jord. 

Då antalet enskilda avlopp inom tillrinningsområdet är små, bedöms risken för 
påverkan från dessa vara liten. 
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Hustillverkningen och åkeriet ligger på morän utanför åsen och 
grundvattenmagasinet Gräventreprenadfinnan ligger på mer finkorniga jordar 
utanför åsen. Dessa verksamheter bedöms inte utgöra några stora risker för 
vattentäkten. Ett större utsläpp av exempelvis diesel eller bensin här kan dock 
komma att påverka vattentäkten negativt om det inte saneras omgående. 

SKYDDSFÖRESKRIFTER 

Förslag till skyddsföreskrifter har utarbetats av Sala kommun med stöd av 
Midvatten AB. Naturvårdsverket (2011) har använts som utgångspunkt. 
F örslaget har diskuterats med Länsstyrelsen i Västmanlands län i samband 
med samråd 2012-04-26. 

SAMRÅD OCH INFORMATION 

Samråd med Länsstyrelsen har hållits 2011-03-1 O och 2012-04-26. 
Informationsmöte med fastighetsägare hölls i Möklinta bygdegård 2012-05-
02. Samtliga fastighetsägare kallades med brev. LRF sammanställde 
synpunkter på förslaget i ett brev daterat 2012-05-28. Sala kommun svarade 
på synpunkterna i ett brev till LRF daterat 2012-06-29. 

I juli 2012 gjorde Sala kommun tillsammans med den mest berörde 
lantbrukaren ett fältbesök där den föreslagna gränsdragningen diskuterades 
och har i vissa fall justerats för att lättare kunna följas i terrängen. 

Borlänge 2012-09-17 
Midvatten AB 

~ 
Jonatan Str' 

M idvatten AB 

Per-Arne Ryttar 
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TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 
Gunilla Elander 

salaKommun 

MÖKLINTA VATIENTÄKT 

Förslag till skyddsföreskrifter 

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det vattenskyddsområde som angivits på 
upprättad karta. Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär skyddszon, 
sekundär skyddszon samt tertiär skyddszon. 
Förutom dessa föreskrifter gäller de särskilda bestämmelser som meddelats med stöd av 
annan lagstiftning. 

Ansökan om tillstånd eller anmälan skall, då det enligt föreskrifterna krävs, inlämnas 
senast ett år efter det att föreskrifterna vunnit laga kraft. 

l föreliggande föreskrifter har beteckningarna användning, hantering, lagring m.m. 
följande innebörd: 

Användning: Själva nyttjandet av ämnet, till exempel spridning av gödsel, vägsalt och 
bekämpningsmedel. 
Hantering: Omlastning, förpackning, påfyllning, destruktion, bearbetning och därmed 
jämförbara förfaranden. Avser till exempel påfyllning av bensin i motorer eller 
handelsgödsel i spridare. 
Lagring: Förvaring/upplag under längre tid än i omedelbar anslutning till själva 
användandet, till exempel bensin/diesel i oljefat, farmartankar och dunkar eller gödsel i 
awaktan på spridning. 
Kommun: Med kommunen avses de beslutande organ som har ansvar för miljö- och 
hälsoskyddsfrågor. 
Enskilt avlopp: Avlopp som ej är anslutet till det kommunala avloppsnätet. 
Hushållsspillvatten: Avser avloppsvatten från klosett, bad, disk och tvätt. 
Djurenhet: Enligt Jordbruksverkets definition. 
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Tekniska förvaltningen 

1§ 

VATTENTÄKTSZON 
Inom vattentäktszon får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunnar ska vara 
skyddade och låsta. 

2§ 

PETROLEUMPRODUKTER OCH ANDRA FÖR YT- ELLER GRUNDVATTEN SKADLIGA 
ÄMNEN 
Primär skyddszon: Lagring av petroleumprodukter i cisterner i mark är förbjuden. 
Nyanläggning av cisterner ovan mark med volym överstigande 250 liter är förbjuden. För 
befintliga cisterner ovan mark med volym överstigande 250 liter krävs tillstånd från 
kommunen. 

Hantering av petroleumprodukter är förbjuden med undantag av byggnaders 
uppvärmning samt för drivmedel i fordon, arbetsmaskiner och liknande. 

För användning, hantering och lagring av mer än 50 liter andra för yt- eller 
grundvatten skadliga ämnen krävs tillstånd från kommunen. 

sekundär skyddszon: Nyanläggning av cisterner i mark för lagring av 
petroleumprodukter är förbjuden. För befintliga cisterner i och ovan mark och för 
nyanläggning av cisterner ovan mark med volym överstigande 250 liter krävs tillstånd 
från kommunen. 

För användning, hantering och lagring av mer än 100 liter andra för yt- eller 
grundvatten skadliga ämnen krävs tillstånd från kommunen. 

3§ 

KEMISKA BEKÄMPNINGsMEDEL OCH VÄXTNÄRINGSÄMNEN 
Primär skyddszon: Användning, hantering och lagring av kemiska bekämpningsmedel 
är förbjuden. 

Yrkesmässig lagring av ensilage (förutom plastade rundbalar och limpor) och 
växtnäringsämnen (stallgödsel, handelsgödsel och avloppssia m) är förbjuden. För 
yrkesmässig användning och hantering av växtnäringsämnen krävs tillstånd från 
kommunen. 
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Tekniska förvaltningen 

sekundär skyddszon: För yrkesmässig användning, hantering och lagring av 
kemiska bekämpningsmedel krävs tillstånd från kommunen. 

För yrkesmässig lagring av ensilage {förutom plastade rundbalar och limpor) och 
växtnäringsämnen (stallgödsel, handelsgödsel och avloppssia m) krävs tillstånd från 
kommunen. För yrkesmässig användning och hantering av växtnäringsämnen krävs 
tillstånd från kommunen. 

4§ 

UPPLAG 
Primär skyddszon: Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjuden. Upplag av snö 
som härrör från trafikerade ytor utanför primär skyddszon är förbjuden. Deponering 
av avfall är förbjudet. Upplag av timmer, massaved, g rot, flis, bark eller ved med 
längre varaktighet än 6 månader är förbjuden. Det är dock tillåtet att lagra 
fastbränsle för eget husbehov. För bevattning av upplag av timmer, massaved, grot, 
flis, bark eller ved krävs tillstånd från kommunen 

sekundär skyddszon: Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjuden. Upplag av 
snö som härrör från trafikerade ytor utanför primär eller sekundär skyddszon är 
förbjuden. Deponering av avfall är förbjudet. 
För upplag av timmer, massaved, grot, flis, bark eller ved med längre varaktighet än 
12 månader, krävs anmälan till kommunen. Det är dock tillåtet att lagra fastbränsle 
för eget husbehov. För bevattning av upplag av timmer, massaved, grot, flis, bark 
eller ved krävs tillstånd från kommunen. 

5§ 

AVLEDNING AV HUSHÅLL55PILLVATTEN 
Primär skyddszon: Utsläpp av obehandlat hushållsspillvatten är förbjudet. 
Nyanläggning av infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten är förbjuden. Vid 
ändring av befintlig infiltrationsanläggning och nyanläggning av andra 
avloppslösningar än infiltration krävs tillstånd från kommunen. 

För befintliga enskilda avlopp som saknar giltigt tillstånd krävs tillstånd från 
kommunen. 

3(8) 
2012-09-24 



Tekniska förvaltningen 

sekundär skyddszon: Utsläpp av obehandlat hushållsspillvatten är förbjudet. För 
nyanläggning av enskilda avlopp för hushållsspillvatten krävs tillstånd från 
kommunen. 

För befintliga enskilda avlopp som saknar giltigt tillstånd krävs tillstånd från 
kommunen. 

6§ 

TÄKTVERKSAMHET, SCHAKTNING, BORRNING OCH MUDDRING 
Primär och sekundär skyddszon: 
För husbehovstäkt krävs tillstånd från kommunen. övrig materialtäktsverksamhet är 
förbjuden. För utfyllnad med mer än 30m' massor krävs tillstånd från kommunen. 
Utfyllning med förorenade massor är förbjuden. För schaktningsarbeten, pålning, 
spontning, borrning, muddring och andra underjordsarbeten krävs tillstånd från 
kommunen om skaderisker för grundvattnet föreligger. Tillstånd för schaktning behövs 
inte vid akuta åtgärder vidtagna för att förhindra att skadliga ämnen når underliggande 
markskikt 

Tertiär skyddszon: För husbehovstäkt krävs tillstånd från kommunen. 

7§ 

ENERGIANLÄGGNINGAR 
Primär skyddszon: Nya anläggningar för lagring av och utvinning av värme eller kyla 
ur berg, mark och vatten eller genom uttag av vatten från berg och mark är 
förbjudna. 

För befintliga anläggningar för lagring av och utvinning av värme eller kyla ur berg, 
mark och vatten eller genom uttag av vatten från berg och mark, som saknar tillstånd 
krävs anmälan till kommunen. 

sekundär skyddszon: För nya anläggningar för lagring av och utvinning av värme eller 
kyla ur berg, jord och vatten eller genom uttag av vatten från berg och jord krävs 
tillstånd från kommunen. 

8§ 

TRANSPORT AV FARLIGT GODS 
Primär skyddszon: Transport av farligt gods är förbjuden med undantag av leverans 
av olja för uppvärmning av fastigheter och leverans till verksamhet inom 
skyddszonerna. Uppställning av fordon och/eller släp med farligt gods är förbjuden. 
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Tekniska förvaltningen 

Sekundär skyddszon: Uppställning av fordon och/eller släp med farligt gods är 
förbjuden. 

9§ 
Fordonstvätt 

PRIMÄR SKYDDSZON: ANVÄNDNING AV AVFETTNINGsMEDEL OCH LIKNANDE 
PRODUKTER l SAMBAND MED FORDONSTVÄTT ÄR FÖRBJUDET. UNDANTAGET TVÄTT PÅ 
PLATS MED ANORDNING SOM SÄKERSTÄLLER ATT UTSLÄPP INTE SKER TILL MARK, 
YTVATTEN ELLER GRUNDVATTEN. 

10§ 

MIUÖFARLIG VERKSAMHET 

PRIMÄR SKYDDSZON: ETABLERING AV MIUÖFARLIG VERKSAMHET SOM INNEBÄR RISK 
FÖR FÖRORENING AV GRUND· ELLER YTVATTNET ÄR FÖRBJUDEN. 

sekundär skyddszon: För etablering av miljöfarlig verksamhet som kan innebära risk för 
förorening av grundvattnet och som inte är tillståndspliktig enligt miljöbalken krävs 
anmälan till kommunen. 

11 § 

DJURHÅLLNING/BETE 
Primär skyddszon: För djurhållning av större omfattning än 4 djurenheter krävs 
anmälan till kommunen. 

12§ 
Avverkning 
Primär skyddszon: För avverkning och gallring av mer än 1 ha krävs anmälan till 
kommunen. 

13§ 

SKVLTNING 
Gator, vägar och järnvägar som passerar gränsen till vattenskyddsområdet skall vara 
skyltade enligt gemensamma rekommendationer från Naturvårdsverket, Myndigheten 
för säkerhet och beredskap, Sjöfartsverket, Sveriges kommuner och landsting, Svenskt 
Vatten och Trafikverket. 
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Supplement 

UPPLYSNINGAR SAMT ANDRA BESTÄMMELSER SOM KAN REGLERA VERKSAMHET 
INOM VATTENSKYDDSOMRÅDEN 
Ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet måste tillse att inträffade 
händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till 
räddningstjänsten och miljökontoret Inträffar olyckshändelse skall omedelbart 
rapporteras genom alarmering på telefon 112. Inom ett vattenskyddsområde skall 
även andra bestämmelser som kan beröra olika verksamheter beaktas. 

ERSÄTTNING VID BILDANDE AV VATTENSKYDDSOMRÅDE 
Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras 31 kapitlet 4 
§ miljöbalken. 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. 

DISPENS FRÅN FÖRESKRIFTERNA INOM ETT VATTENSKYDDSOMRÅDE 
Om det finns särskilda skäl kan Länsstyrelsen med stöd av miljöbalken meddela 
dispens från föreskrifterna i ett vattenskyddsområde. 

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT MIUÖBALKEN 
l miljöbalkens 2 kapitlet finns allmänna hänsynsregler som bland annat innebär att alla 
som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall skaffa sig 
den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och 
omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom skall 
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. 
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SPRIDNING AV KEMISKA BEKÄMPNINGsMEDEL 
l Naturvårdsverkets författningssamling, (NFS 1997:2), finns föreskrifter om spridning 
av kemiska bekämpningsmedel. Av föreskrifternas 14 §framgår bland annat följande: 

14 § Bekämpningsmedel får inte utan tillstånd av sådan kommunal nämnd som avses i 
10 §yrkesmässigt användas 

• på tomtmark för flerfamiljshus, 

• på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna 
lekplatser, 

• inom skyddsområde för vattentäkt, 

• vid planerings- och anläggningsarbeten. 

Tillstånd skall sökas av den som skall utföra spridningen eller, efter skriftlig 
överenskommelse, av den som nyttjar marken. 

HANTERING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR 
l Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring 
av brandfarliga vätskor (NFS 2003:4) ställs krav på allmän besiktning och utförande av 
cisterner för förvaring av petroleumprodukter. Enligt förordningens 10 kapitel ställs 
särskilda krav inom vattenskyddsområde. 

10 kap. Ytterligare krav inom vattenskyddsområde 
10:1 §Ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, skall utformas på ett sådant sätt 
att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. 
10:2 § Vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde skall informationsskylt 
om "vattenskyddsområde" vara uppsatt. Informationsskylten skall vara väl synlig, 
vara av varaktig beskaffenhet eller ha annan varaktig märkning. 
10:3 § Cistern eller lösa behållare med en sammanlagd lagrad volym som är större än 
250 liter skall ha sekundärt skydd. 
Generellt krav på sekundört skydd gäller inte cistern belägen i pannrum eller 
motsvarande i bostadshus och som är under kontinuerlig uppsikt. 
Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte, enligt dessa föreskrifter, befintliga 
cisterner och lösa behållare med tillhörande rörledningar installerade på en plats som 
vid tidpunkten för installationen inte utgjorde vattenskyddsområde (NFS 2009:3) 

10:4 § Det sekundöra skyddet skall rymma minst hälften av fagrad vätskevolym, dock 
minst den största behållarens volym, och skall vara tätt och hållbart. Det sekundära 
skyddet måste vara utformat så att kontroll är möjlig. 
10:5 §Rörledningar skall vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. 
Rörledningar i mark får endast ha kopplingar mot cistern. 
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Rörledning (i byggnad) får ej dras i eller under golv, utan skall förläggas väl synlig. 
10:6 § Vid konstruktions- och tillverkningskontroll skall kontrolleras att det sekundära 
skyddet är tätt och fungerar. Undantag från konstruktions- och tillverkningskontroll 
gäller för sådant sekundärt skydd, för vilken certijieringsorgan meddelat intyg om 
överensstämmelse enligt 6 kap. 2§ (NFS 2006:16} 

10:7 §Återkommande kontrall av det sekundära skyddet skall ske enligt samma intervall 
som för cisterner och rörledningar. 

10:8 § Cisterner och rörledningar som installerats och tagits i bruk i enlighet med de vid 
installationen gällande bestämmelserna och som inte har sekundärt skydd, ska genomgå 
återkommande kontroll med ett intervall av 6 år om anordningen har ett gott 
korrosionsskydd, och med ett intervall av 3 år om anordningen saknar ett gott 
korrosionsskydd. (NFS 2009:3} 
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Teckenförklaring 

8 Kommunala uttagsbrunnar 

e Observationsrör 

Grundlager 

Torv (mosse) 

Torv (kärr eller ospec.) 

Lera--sil! (postglacial eller glacial) 

-- Sand (postglacial eller ospec.} 

III: Grus (postglacial eller ospec.) 

1111 lsälvssedlment, sand-·block 

B lsälvssediment, sand 

Morän, sandig eller morän ospec. 

- Berg, urberg eHer ospec. 

IIIIIIIII Fylloing 

Vanen 

Tunt eller osammanhängande ytlager 

To"' 

Lera--sitt (postglacial eller glacial) 

." .. "'., •, Sand--grus (postglacial) 

""' '"' ... Morän 



HUV\Idkontor. 
Box670 
751 '-S Upp~ala 
Td: 018·179000 
E-po>t: kund~ervke@>gu.;e 
www.sgu.se 

O O,S 1,0 l.S 2,0 2,5 km 

Skala 1,50 ooo 

Topografislet underlag) Ur GSO. Terriingkartt~n 
oTJ lantmäteriet. MS2009/08799 

Rlltniit l svart anger koordinater l SWEII:EF 99 TM. 
Gradnätet l bruntangerlatitud och longitud 

l referenssystemcl SWEREF 99. 

Kartan ger en generaliserad bild av berggrundens utbredning. Observationer av bergarteroch 
inbördes ålder har gjorts på hällar. Sammansättningen av den berggrund som ar täckt av lösa 
jordarter hartolkats från observationer på närliggande hällar, geofyt[ska mätningar och,där sådana 
finns, från borrkärneanatysereller grävningar. 

'ftor som är fOr små fOr att vis.a p:i kartan representeras som linjer. Lä~snoggr.mnheten är 
normatt blittre än SOm för observationer. För tolkningar, exempelvis vissa bergartsgränser, kan 
noggrannheten vara mycket lägre. 

vtterllgare information finns lagrad 1 SGUs databas, exempelvis detaljerad Information om 
mineraliseringar eller berggrundens mineralsammansättning, kemiska sammansättning. 
petrafyslska egenskaper eller naturligt torekommande radioaktiv strålning, och kan beställas fr§ n 
SGU. 

_/' Spröd deformationszon (ftirkastning. spricka, 
_,..- sprickzcm) 

Huvudsakligen gnejsiga bergarter i 
svekokarelsl:a orogenen (2850.1870 
mlljonerår) 
~ Surin~slvbergart {granit, granocllorit, 
~ monzonit m.m.) 
I'EB Surintrusivbergart (granit. granodiorit 
~ monzonit m, m.). l>orfyrisk eller ögonförande 
IHll!il Ultrabasisk. basiskoch intermediär 
l!lii!lim!l intruslvbf!!rgart (gabbro, diorit, diabas m.m.) 

D Ultrabasisk, basisk och intermediärvulkanisk 
bergart (basalt, t~ndesit m,m,) 
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Uppdrag 

@~ Möklinta skydd 

•Midvatten "'"'"'"'. +Zro_k_r_m_ö_h) __ _ 
'-;;;:;;;;;-rn;;;;;;;;;;;icl----fj2;;;5;;;59~:r,;;;;;;;;;;;g;;;;----jl~~1'!!'i!JL- --_ _f_-_R_ö>ö ,;,y--~---IAnu·~rig tör uppdragot AMI'alig ror fältarbctct/Slgn +Z my (njöl\) - --

J Strömgren Bo Ftitz Gvy u rök 
Borrdatum 

2011-01-19 
Gvym u riik: Gvy{möb} 

ÖVrig lnf11rmatlon 

förbotTat till 5,5m 

Osttlgkoord 

1541252.4 
Rökiim}'l 

0.8 

o 2 
2 4 
4 6 
6 8 
8 lO 
10 12 

12 14 
14 14.5 

1\ordlig ko ord 

6663932.6 
Barnlut m u my: 

14.5 

Jordart(enlSGF) 
Tlllil.gg 

igmsig 
grusig 
grus i~ 
gmsi~ 

sandig 
gmsig 
ngtgrusig 
sandig 
silti~ sandig 

l<oordlnals}'Stem 

RT90 2,5gonV 
Hiijd~~·stom 

Jordambodöntnlng•int~rvall 

2m 

Onoggr koard Z riik(möb) OnoggrROK 

0.5 m 7!.6 0.03 
Flltert)'P Rörmateriii ylter0 lnnerO 

lm6mm stål 60.3 51 

\'g " H11\"udfnkdon Skikt (1-.6) (j!n} 

sand l 
sand l 
sand l 
sand l 

3 
sand 4- n 

mellansand 4- n 
mellansand 3+ n 

V g., \'aUellgetmmtrih•glighct: l "'över gv}', 2 =Ingen, 3"' obetydlig, 4"' mindre god, S =god, 6= mycket god 

)'HerO och lnnerO"' ytter- r(spektll·e hmerdl~meter augh·ct l mm, St"' Stang(r, Lutn-lutning (aner till-nivån) 

Lukt: O"' lng~n, l "'sv~g, 2.., tydlig, 3 '"'stark, 4"' my~kd uark 
Onoggr l..aord = Onoggrannhet (i meter), skatt11ing al· lägesangivelsens Mäktrhct. 

Onoggr RÖK -Onoggrnnnhct {lm~t~r), skattning O l' os:ikerhet Oh· RÖK höjd. 

~ - ------------

Bonslut m u my 

Zmy{miihl. Z ruk{miih) 

70.8 56.3 
Bomlopp 

Stopp mot berg el block 

Lukt Lut n Anndrknlngar 
(04) (mm/m) 

hått 

hårt 
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.$ Uppdrag 

Möklinta skydd 
•M idvatten Uppdr:~gnr 

+ZrQ~UlJ.Ojl)__ _ '!<ffi<··----~ 2559 +Z my (mölt) 'T 0 0 my 
Ansnlig tör uppdra;<'t An~•·arlg fiitfä!tarbetd/Sign - -- -- -
J Strömgren Bo Fritz 

Gvy u rök 

Borrdatum Protol!olfdatum Koordlnal!ptem ~ - ------------
2011-01-19 RT90 2,5gon V 
G>·ymurök: G>-y(miih) Gl·)'dutum Höjdsystern 

~ 
Borrslut m u my 11.39 64.99 2011-01-19 RHOO 

Önlg !nfBmlation Jordartsll~diimnlngslntcrvull +Z lll_I\..(!Jllib l. __ ;;;;;;; - ------forbon·at till 5,5m 2m 

stllg koonl i\"ordJig knord Onnggr ko ord Zriik(milh) OIIOggrROK Zmy(milh) Zntk(mllh) 

1541145.9 6664282.1 0.5m 7638 0.03 75.48 59.48 
Riikiimy: 801'1":11Ut m u my: Filtertyp Riirmaterlal }'lterlil innerO Bomtopp 

0.9 16 lm6mm stål 60.3 51 Fortsatt borrning möjlig 

r.;_,·a (m u m)'} Jordart (enl SGF) "' 
,, Lukt Lutn Anmärkningar 

rr~n till TIDigg Hul·udfroklion Sklkt (1.0) 0111) (0-1) (mm/m} 

ngtsiltig 
o 2 lgmsig sand l 

ngtsiltig 
2 4 l grusig sand l lite prov 

4 6 sten,sandi~ ~rus l 1ite prov 
6 8 sten,sandig grus l lite prov 
8 10 sten,sandig grus l lite prov 
10 12 sandig grus 3- n lite prov 
12 14 sandig grus 4+ i rött oxiderat 

röd/brunt oxiderat, 
14 16 ~rusig sand 5 i l provpåse 

Y g"' \'aUengenomfriingligll~l: l"'- önr gvy, 1"' ingen, 3"' nbNydlig, 4 =mindre god, 5 =god, 6= n•ycliet god 

ylftrO oeb innerO"' )'tftr- re~pd<liye lnn~rdi~metcr angh·et l mm, StA Stöngtr, l.utn = !ullllng (a ner till-ni\·~n) 

Lukt: O= Ingen, l = n·~g. l= lydllg,3"' stark, 4 = lnFkct stark 
Onoggr ko ord K Onoggrannhel (l meter), skallning a\' Jiigesanginlsem n•ährhet. 
Onoggr RÖK= Oooggrann!N!t (i meter), skaUning a\· nsiik~rhct fiir ROK hiijd. 



B on-pro to k Il fi"" o or: Rbll03 Sida l av l 

(på 
Uppdr:lg 

Möklinta skvdd 
•M idvatten Uppdng nr 

+Z,ök(JqöJ>L_- iiFR·------~ 2559 +Zmy(mii!!L_ __ _ __ okömy . 
Ansvarig ror uppdrogct Ansvarig fiir föltarbctd/Sign 

J Strömgren Bo Fritz 
Gvyu rök 

Borrdatum Prutok<:~lldutum Koordlnotsystem ~ - ------------
2011-0l-20 RT90 2,5gonV 
G\'y m u rök: G\'J(möh) C.)·datum ll:iijdsyncm 

i= !0.72 64.62 20!!-0l-20 RHOO E 
BolTslut m u my 

Ö\'lig Information Jordarcsbl!diimnlng~lntcn·aU +Zru.kJm9bl.--
fdrbon·at till 7m 2m 

;;;;;;; - ------

OstUgkoord i'iordllgkourd OooggrkoMd Zrik{miihJ OnoggrROK Zmr(tniih) Zruk{möh) 

1541142.5 6663903.9 0.5m 75.34 0.03 74.39 57.39 
Riikilmy: Borrslut m u my: filtertyp Riirm:llerlol yuerO lnoet'O Borrstopp 

0.95 17 lm6mm stål 60.3 51 Stopp mot berg el block 

1\lv!(mu.m)·) Jordart (enl SGF) V g " Lukt Lutn Ann1lirkningar 

rrAn till Tillligg Hu\·udfntkt!on Sklkt (Hi) (J/n) {0-1) {m mim) 

o 2 grusig sand l 

2 4 [grusig sand l 
4 6 [gmsig sand l 
6 8 [gmsig sand l 
8 10 [gmsig sand 2 
lO 12 lgmsio sand 4- j 
12 14 [gmsig sand 5- i 
14 16 ngt.gmsig sand 4+ n 
!6 17 ngt.gmsi2 sand 5- (i) iorovoåse 

" 

V g~ \'auerrgeuomtringllghet: l ~ lh·er g1·y, 2- ingeu, 3- obefydlig, 4"" mindre god, 5 "'god, 6 ~mycket god 

ytteo·O odo Inner{)"' ylle r- re~pektln i»nerdiumeterangivell mm, St" S!ii»ger, Luln = lutnirtg (al'ler tll!-nh·iu) 

Lukt: O"' Ingen, l"' nag, 1 =tydlig, 3 "'stark, 4 ~mycket stark 
Onoggr knord ~ Onoggrannhet {i meter), sk11Uning n lägtsangh·elsens nsiikerhe!. 

Ounggr RÖK -Onoggronnltct {lrmter), skattning a Y osiik~rbet fiir RöK biijd. 



B tlllf'i' on-pro o co or: Rbll04 Sida l av l 

... Uppdrag 

Möklinta skydd 
•M idvatten Uppdrag nr +Z rQ!s.{.ll!öJll __ 

2559 ---Rököil1V ___ 
+Zm:Y{tnöh) l 'l 

Ann•arlg fliruppdrng~t Ansvarig fiir ffiltarbd~tJSign -- ---
J Strömgren Bo Flitz 

Gvy u rök 

BorcdMum Prolokolld~tunl l<oordlnatsystetll -"- - ------------
2011-03-23 RT90 2,5gonV 
G\'Y m u rök; G'-y(möb) C•·yd~tmu Höjd')'stom 

~ Borrslut m u my 8.24 65.07 2011-01-20 RHOO ~ ÖVrlg Information Jordarubodiinlningllnt~rvall +Zru_kJm§bl. __ = - ------
förbOtTal till 7 .5m 

10st~g koord l'l'ordligkoord Onoggr koord Zriik(möh) OnoggrROK 

1541145.! 6664727. l 0.5m 73.3! 0.03 
Rak ö my: Ror111lllt m u my: Filtertyp Rörmaterial ytter0 innerO 

0.95 11 3m4mm+sump stål 60.3 51 

:oiid(mumy) Jord~rt{cniSGF) V g " frin till TUJan n~·udlr~kt!Qn Sklkt (1-6) O"' l 
o 7 sten, gmsig sand 
7 9 n~!. grusig sand 3 
9 10 ngt.grusiu sand 4- (i) 

V g"' Vaucngcnomlräng11ghct: l "'ö\·er g1·y, 1 =Ingen, 3 2 olJetydlig, 4 =mindre god, 5 =god, 6 = mytkel god 

yllerO och l•mcrO =)Uer- respektive Innerdiameter ;>n givet l 111111, St ~ St~ngcr, I,utn ~lutning (n ser til!-nld.n) 

Lukt: O= Ingen, 1- 5\·ag, 2 =tydlig, 3 =stark, 4 = my(kct st~rk 
Onoggr koord- Onoggr:~nnhet {i meter), $k:lllning n lilgesnngivel~>•ms Mfikcrhet. 

Onaggr RÖK= Onoggrn11nhct {l meter), sk~ Ilning a1· rn;:ikcrhct filr RÖK hlijd. 

Zrny(möh) Zruk(rnilh) 

72.36 61.36 
Borrstopp 

Fotisatt bonning möjlig 

Lukt Lnln Anmfirknlngar 
((1-l) {mm/m) 

grått 11Siltvatten11 

Sump på röret 
mellanl0-11m 
Pumpat med 12V 
loumo utan oroblem 



B orrproto k 11 fi' o or: Rbll05 Sida l av l 

@~ 
Uppdrag 

Möklinta skydd 
•M idvatten Uppdrag nr +Z "k Q ''hl 

2559 +z,~:{~~~~L-- ~ -'l_-_~öKåii1Y--J~--
An~~~rlg fOr uppdr<~gct .-\nn11rig för ffi\tarbctd/Sign 

f>'- ________ j_~vyurök J Strömgren Bo Fritz 
Borrdatum Protokolldatum KMrdlnatsystem 

2011-12-05 RT90 2,5gonV 
G\')' In uriik: G\')(miib) G''Yd"tum Höjdsystem 

Botrslut m u my 
3.65 72.51 2011-12-05 RHOO ~ ÖVrig lnforn1atlon Jordarlsbcdlimnlngslntcn·all +Z ruJ_(JJ1.9!fL _ ;;;;;;;;; - ------forborrat till 3,5m 

Ostligkoord N'onlligkoord On11ggr koord Zriik(möb) OnoggrROK 

1540602.8 6666847.6 0.5 m 76.16 0.03 
Riikiimy: Borrslut m u my: filtert)'p Rörmaterial yttcrO innerO 

0.8 15.1 lm6mm stål 60.3 51 

Nh·4(mumy) Jordart (cnl SGF) V g " fr~n till Tlllilgg Hul·udrraktlon Sklkt {l-6) (j/n) 

o 2 sten, grusig sand l 
2 4 grusig sand 4- n 

4 6 grusio sand 5- j 
6 8 gmsig sand 5 i 
8 lO gmsig sand 5 i 
lO 12 gmsig sand 6 .i 
12 14 gmsig sand 5 j 
14 15.1 gmsig sand 5- j 

V g~ V~tt~ngenomtrliogligh~t: l= iiwr g\)\ 2 c J ng,~ n, l =<>betydlig, 4 =mindre god, 5 =god, 6 ~mycket god 

ytterO och lnnerO ~ytter- respektin innerdi~mctcr nnglvet i mn1, St., Stängcr, Lut n= lutning (a ner tilt-nll'ån} 

Lukt: O= Ingen, l= sug, l= tydlig, l"' st~rk, 4 ~ myckd stark 
Onaggr koord = Onoggr.tnnhet (l u1eter), 5kallning ~l' l~gesangl\·ds.mi osäkerhet. 
Onoggr RÖK =Onoggrannbet (l meter), skam•lng a\'os:ikc-rhet Iii r RÖK bO/d. 

Znty{möb) Zruk(rnöb) 

75.36 60.26 
Borrstopp 

Stopp mot berg el block 

Lukt LU!II Anmlirkningar 
(0...,) (mm/m) 

rött oxiderat 
rött oxiderat 
rött oxiderat 
rött oxiderat 
hårdare sista 0,5m 



Borrprotokoll fcir: Rb 1106 Sida l av l 
Uppdrag 

Ö~ Möklinta skydd 
b M idvatten Uppdrngnr +Z ro_"k_l_m_ö_h_l--

'-;;;;;:;;-..;;;;;;;;;;;;------f,2;;5:f.5;-;i9;;rn;;m,;;>.;;;;;ii;;;-----t_+~Z~I~I1Y)C((i]lL~'ömh))_ --f~ "'"t~ ~~!(i) ii1Y- -! .. -.. 
IAns\'arig fOruppdraget Ans~·:uig ror ffiUarb<'ld/Sign Gvy u rök 

J Strömgren Bo F1itz '· _ ------------
Barrdatum Protokol!d~tum Kaordlnatsyuem ,............ 

2011-12-05 RT902 5gonV 
G1·y m u rök: 

4.81 
Gl'}{miib) 

72.49 2011-12-05 RHOO Borrslut m u my 

ÖVrig Information 

fdrbon·at till 3,5m 
JordartsbcdOmnlngsbtt~n·aU +Z ntkJ!J1.9!:!l. _ .. 

sO!gkoord 

1540616.8 
Rllkö my: 

0.75 

Sid{m D my) 
rr.Gn till 

o 2 
2 4 
4 6 
6 8 
8 10 
10 12 
12 14 
14 16 
16 18.1 

l'iardligku(lrd 

6666781.4 
Borrslut m u my: 

18.1 

Jord~rt(cnl SGF) 
Tillägg 

sten, grusig 
grusig 
gmsig 
gmsig 

gmsig 
gmsig 
grusig 
I•JUsig 

Onnggr koord 

0.5 m 
Flltniyp 

lm6mm 

HUI"Udfr~ktlon 

sand 
sand 
sand 
sand 
sand 
sand 
sand 
sand 
sand 

Zrik(möb) Onoggr ROK 

77.3 0.03 
Rörmattrial }Uer0 inlll!rO 

stål 60.3 51 

V g SJ 
Skikl (1-6) (j/n) 

l 
l 
4 
5- i 
5 i 
6 j 
6 j 
6 j 
6 i 

V~= \'nll~ngen!Hutr~ngl!gltw J ~ llnr g1y, 2 ~ingen, 3 ~ obd)'dlig, 4 =mindre go.d, S = ~od, 6 =mycket god 
ytltl{) ocll hu1e11J"" )'lt~r· rcspcl:tl\'e innerdiameter nngh·et l mm, St ~ Stlinger,l.ohl ~ lumlng (a ner lll!·niY!In) 

Lukt; Il= ingen, L= s..ag, 2"' tydllg,3 "Stark, 4 ~mycket stark 
Onoggr koord = Onoggrnnnhft (i meter), skallning a\' lägesangil·el5ens usakuhct. 

Onoggr Rölo.': =Onoggrannht (i mder), skauning ~~· oö:ilrerbetlör ROK höjd 

Zmy(miib) Zruk(möh) 

76.55 58.45 
Barntopp 

Stopp mot berg el block 

Lukt Lutn Anmiirknlngar 
(0~) (nmtlm) 

rött oxiderat 
rött oxiderat 



B on-pro to k Il fi' o or: Rb1107 Sida l av l 

~~ 
Uppdrag 

Möklinta skvdd 
•M idvatten Uppllr~gnr +Z rQtC.Il!ö.!tl __ 

2559 -=-~~~&·~.;,y--1 +Zmy(möll) 
Arn•·arlg f<ir uppdraget Ansvarig för f:ilt:ilrb~tct/Sign 

J Strömgren Bo Fritz 
Gvy u rök 

Barrd11111m Pra!Okolldatum Koordinatsystem 3C- - ------------

2011-12-05 RT90 2,5~onV 
G•')'muriik: G\'J'(miih) GYydatum llöjd~ystNil 

~ 
Borrslut m u my 

6.99 72.37 2011-12-05 RHOO 
Ö\'rlg lnfgrmatlon Jordartsbcdiimningslnl~rnll +Z ru~kJ!P.§bl. __ ~ - ------f6rbom1t till 5 ,5m 

Ostlig kaord 1'iordlig lioord Onoggr kourd Zrijk(miih) Onoggr ROK 

1540648.8 6666596.9 0.5 m 79.36 O.Q3 
Röka my: Barnlut m u m)': Filter!)· p Riirm:alcrl:al ylter0 lnne>:O 

0.85 13 lm6mm stål 60.3 51 

Nll'i(mumy) Jordart(eniSGF) V g ,, 
fr>1n '"' Ti!ligg Hu\-udfr;J.ktlon Sklkt (J-6) (i/n) 

o 2 sten, grusig sand l 
2 4 grusig sand l 
4 6 grus i~ sand l 
6 8 gm sig sand 3+ 
8 10 grusig sand 4 
10 12 g111sig sand 5 j 
12 13 gmsig sand 5 j 

V g- \'aUengenomtrlingUghet: J ~över gvy, l= Jn::en, 3 ~obetydlig, 4 ~ mlndi'C god, 5 =god, 6 ~ nl)Cket gntl 

,rUcrO och JnnerO= yUer- •·e~pekli\'e lnMrdlanJ•Ier ungh·et i mm,St =Stii.ngu, I.utn '"lumh•g (:n'$Crtlll-nh·dn) 

Lukt: O= Ingen, l =s,·ag.l= tydlig, 3- stark, 4 ~ rny~ket 1tark 
Onoggr koord = Onoggrannhet {i mete1·), skattning aY lägcianglvc!sens osiikerhet. 

Onoggr RÖK- Onoggr~nnllet (i metu), ~k~Unlng ~~· osiikerhet fOr ROI< hl.ijd. 

Zmy(möh) Zruk(möh) 

78.51 65.51 
Dorntopp 

Fortsatt bon11ing möjlig 

Lukt lut n Anmiirknlngar 
{0~) (mmfm) 

l grått 
l grått 
rött oxiderat 
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Midvatten 

Sala kommun 
Möklinta vattentäkt 
Förslag till vattenskyddsområde 

Sammanställning av provpumpningstolkning 

Figur l 

AvståJld..a\·sänkning Mökllnta 
Å\'sänkniug 20000 min efter pumpstalt 

1000 

x2 

10000 

Avstånd-avsänkning kanalfunktionen vid 20000 min. 

100000 

Möklint11 avst-avs Cooper-Jacob 20000 min 

o 

0.01 

0.02 

0.03 

:§: 0.04 

a c 

~ 
0.05 

~ < 0.06 

0.07 

0.06 

0.09 

0.1 

Figur 2 

10 

- 100000 m 
0.012 m 

- 3.81E-02 mlfs 
= 1.03E..Q5 

Avstånd (m) 

100 1000 

Avstånd-avsänkning Cooper-Jacob vid 20000 min 

1000000 

10000 

Bilaga 5 
2559/JS 

10000000 

100000 

Midvalten AB E:\Midvatten \DA T A \Sala \Möklinta\Skyddsområde 2559\text\rapport\bilagor\bilS prpbi!aga.docx 
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Figur 3 

MidvattenAB 

1,0 

" 55 0000 m 
0.01 m 

"'4. 58E·02 m~/s 
• 4 .08E.07 

1\:löklinta rör N om \'attentäktenavst~avs 20000 min 

AvstAnd (m} 

• 1000 

'--

10100 

Bilaga 5 
Sida 2 av 2 

100 

Rör norr om vattentäkten, avstånd-avsänkning Cooper-Jacob 20000 minuter 

E:\J\Il.idvatten \DAT A \Sala \MökHnta \Skyddsområde 2559\text\rappO!t\bilagor\bil5 prpbi laga.docx 
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Teckenförklaring 

1 
Inventerat objekt, för beskrivning 

1 se bilaga 6:2 

* Övriga riskobjekt 

Cilll Farmartank 
Avlopp 

* 1-kammarbrunn 

«<l 2-kammarbrunn 

@ 3-kammarbrunn 

? Information saknas 

(!J Endast disk och tvätt, torrdass 

llll Godkänt av kommunen 

Vattenförsörjning 
G Enskild brunn 

III Kommunal vattentäkt 

? Information saknas 

• ..... • moklinta prima r zon 

---~ moklinta sekundar zon 

- • .. • Vattenskyddsområdet 



Bilaga KS 2012/271/4 
LANTBRUKARNAs 
RIKSFÖRBUND 

YTTRANDE 

2012-05-18 
S.c,t;.\ fi.OMMUN 

Bygg- oc11 Nliijöförvallnlngen Sala-Heby 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

SALA KOM~Iit)T,-, 1 
Tekniska förvartroingen 2012 -95- 3 o 

Ink 2012 -12- l 4 2012 -05- 3 1 salakommun 

) 

.J 

D!arlenr 

Synpunkter angående förslag till vattenskyddsområde, 
Möklinta, Sala kommun 

LRFs lokalavdelning i Möklinta och LRF Mälardalen har lämnats tillfälle att 
inkonuna med synpunkter över förslag till vattenskyddsområde i Möklinta, 
Sala konunun. LRF tackar for det och lämnar härmed följande yttrande. 

Allmänt 

Bakgrund och motiv 

På av konununen aoordnat informationsmöte den2 maj 2012 redovisades 
foreslagna föreskrifter. Projektgruppen hade svårigheter att redovisa 
bakgruodsmaterial och relevanta motiv till olika ställningstagaoden. 
Konununen föreslår nya bindande regler som går utöver de som övriga 
samhället har att forhålla sig till. Regler som ju faktiskt blir juridiskt bindaode 
och straffsaoktionerade. LRF anser att det är av största vikt att de förskrifter 
som kopplas till vattenskyddsområdet är relevaota och väl underbyggda. Det 
gick också att avläsa en inställoing i projektgruppen om att regleringen 
tillstånds- eller anmäloingsplikt var att betrakta som lindrig, att frågan "bara" 
laodade i aomäloingsplikt. Det är inte "bara" for verksamhetsutövarna. Det är 
en administrativ pålaga som tar tid att framställa och kostar pengar i form av 
dels tid, och dels en haodläggoingsavgift till miljönämnden. V ruje enskild 
föreskrift, valje enskild reglering måste beslutas med relevanta motiv och med 
ett tydligt syfte. Annars ska de inte vara med. 

Konsekvensutredning 

Det är också aomärkningsvärt att konununen inte tagit fram en konsekvens
utredning över hur de föreslagoa föreskrifterna påverkar verksamheterna inom 
det föreslagoa skyddsområdet. En sådao torde vara central i bedömningen av 
skäligheten enligt 2 kap 7 § miljöbalken, den så kallade skälighetsprincipen. 
Naturvårdsverket rekommenderar också i sin handbok 2010:5, att konununema 
tar fram en sådan för att belysa vilka effekter forslaget till reglering kan fil for 
betydelse for foretags arbetsforutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. 
LRF anser att det är fullständigt självklart att en konsekvensutredning upprättas och att 
beslut om ansökan tillläosstyrelsen inte tas förräo en sådan utredning gjorts. 

JONAS BERGLIND jonas.berg1ind@lrf.se 

Lantbrukarnas Rikstorhund Tfu 0171-4176 33 
FIIX 0171-417631 

Lantbrukarnas Ekonomi~AB 
Sate Stockholm 
Org. nr 556032-9269 



YTTRANDE 

2012-05-18 

Synpunkter över förslag till paragrafer 

2 § Petroleumprodukter och andra för yt- eller grundvatten skadliga 
ämnen 

Regleringen av användning, hantering och lagring av för yt- eller grundvatten 
skadliga ämnen, är otydlig. Vilka ämnen avses? På informationsmötet den 2 
maj 2012 nämndes någon typ av verksamhet som kunde bli aktuell fOr denna 
reglering. Det är av stor vikt att alla föreskrifter som föreslås är tydliga och 
lätta följa. Denna del i § 2 är inte det. Ämnena bör därför definieras, 
alleternativt ska bestämmelsen tas bort. 

3 § Kemiska bekämpningsmedel och växtnäringsämnen 

Växtskydd 
Tillståndplikt för hantering av växtskyddsmedel borde vara en tillräcklig 
reglering även for den primära zonen. Det ger kommunen möjlighet att bedöma 
åtgärden i valje enskilt fall och ställa sådana villkor så att skyddsbehovet upp
fylls. I vissa fall kan utfallet naturligtvis bli avslag på ansökan men det är i så 
fall ett mer motiverat och precist skydd än ett generellt förbud. 

Växtnäring 
Regleringen av lagring och användning av växtnäringsämnen är orimlig. 
Ytterligare bestämmelser angående växtnäringsämnen behövs inte i 
vattenskyddsföreskrifter om det inte finns synnerliga skäl för detta, till exempel 
höga halter av kväve eller fosfor. 

Särskilt anmärkningsvärt är det att lagring och användning av handelsgödsel är 
belagd med tillståndsplikt. Handelsgödsellagras i täta storsäckar och det finns 
ingen risk att det läcker i en mängd som skulle påverka grundvattnet. 
Spridningen sker också mer precist än stallgödsel och givan är mycket väl 
kontrollerad. · LRF anser att handelsgödsel ska undantas helt från 
bestämmelserna. 

Jordbrukets användning av växtnäringsämnen är mycket väl reglerad med 
stringent lagstiftning i förordning, föreskrifter, allmänna råd och inte minst 
tvärvillkor. Lagring, spridning och givor regleras. Gödsel som sprids enligt de 
nationella spridningsreglerna utgör ingen risk f<ir förorening av grundvattnet. 

Ensilage 
Ensilageanläggningar ska överhuvudtaget inte nämnas i föreskrifterna. Det kan 
inte visas eller ens hällas troligt att lantbrukets hittillsvarande användning av 
ensilage under generationer påverkat vattentäkten på negativt sätt. 
skyddsföreskrifter måste enligt LRF: s uppfattning reglera riskverksamheter 
och lantbrukets ensilagehantering utgör inte någon risk för grundvatten
förorening täkten i Möklinta. 

2(4) 
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YTTRANDE 

2012-05-18 

11 § Djurhållning/bete 

Hållandet av djur, i stall eller på bete, kan inte anses vara en relevant 
verksamhet att reglera. Vad gäller regleringen som avser djurhållning i stall 
(t.ex. gris eller fjäderfä) f'ar bestämmelsen endast karaktären av en 
administrativ pålaga utan relevans fdr vattenskyddet V ar i ligger risken med 
denna djurhållning? Detta behöver klargöras och motiveras. Den gödsel som 
produceras i dessa verksamheter har inga mö j tigheter att komma i kontakt med 
vattnet annat än vid lagring och spridning vilket ju regleras i andra delar av 
fdreskriften. 

På informationsmötet den 2 maj 2012 redovisades att gränsen 4 djurenheter 
hade satt på grund av att någon annan kommun, någonstans, hade haft det som 
någon sorts gräns i något sammanhang. Det år anmärkningsvärt och i viss mån 
upprörande, att lantbrukares verksamheter regleras med ett så dåligt underlag 
och med så bristande motiv. Bestämmelsen bör tas bort. 

12 §Avverkning 

skogsbruket har på senare år uppmärksammat på frågorna som rör skogsbruk 
och vattenkvalitet allt mer. Ytterligare administrativa pålagor i form 
anmälningsplikt är inte nödvändigt och inte heller relevant ur 
vattenskyddssynpunkt Alla avverkningar som år större än 0,5 ha ska anmälas 
till skogsstyrelsen. Normalt sett f'ar berörda kommuner denna anmälan på 
remiss för eventuellt yttrande. Syftet med anmälan, som år att uppmärksamma 
kommunen på aktiviteten, är således uppnått i och med den befintliga 
anmälningsplikten. Bestämmelsen bör tas bort. 

Frågor till Sala kommun 

LRF önskar ställa följande frågor till Sala kommun angående flirslaget till 
vattenskyddsområdet i Möklinta: 

l. Vad i det nationella regelverket angående gödselhantering anser Sala 
kommun inte räcker för att säkerställa en god grundvattenkvalitet i 
Möklinta, även med avseende på smitta? 

2. Hur motiverar SaJa kommun att handelsgödsel ingår i bestämmelserna om 
växtnäring? Vilket eller vilka moment anser kommunen utgör en sådan risk 
för förorening av grundvattnet så att en reglering rättfärdigas? 

3(4) 
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2012-05-18 

3. Vad vill Sala kommun uppnå med anmälningsplikten for djurhållning över 4 
djurenheter? Hur har gränsen 4 djurenheter valts? V ar i ligger risken? LRF 
önskar också en förklaring till hur parasiter av hälsovådlig mängd ska kunna 
ta sig till konsumenternas kranar. 

4. LRF önskar en redovisning av de överväganden och avvägningar som gjorts 
enligt 2 kap 7 § miljöbalken. Hur har denna utförts i avsaknad av en 
konsekvensanalys? 

5. 

6. 

Har frågan om flytt av uttagspunkten varit upp för diskussion? (bland annat 
med avseende på placeringen av deponin) Kommer så att ske? Och om inte, 
vad är orsaken till det? 

Kan Sala kommun tänka sig att inleda diskussioner om att frivilligt ersätta 
de enskilda företagama som drabbas av inskränkningar till följd av det 
allmännas behov av ett skyddsområde? Om nej, varför? 

4(4) 
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Tekniska förvaltningen 

2012 -05- 3 1 
Oiarlenr Dpb: 

Tillägg synpunkter angående förslag till 
vattenskyddsområde Möklinta, Sala Kommun. 

Punkt 4: Sekundär skyddszon. Det kan inte vara befogat med tillstånd för 
lagring av grotellerflis med lagringstid längre 12 mån. 

2012 -05- 3 n 

Vari ligger skillnaden på näringsförlust om g rot, flis ligger i hög, mot 
om motsvarande mängd ligger som kvist och hyggesavfall utspritt på ett 
större område. 

Grot och flis bör tas bort som tillståndspliktig lagring längre än 12 
månader i sekundär skyddszon. 

Punkt 6:Primär, sekundär och tertiär skyddszon. 
Täktverksamhet Var finns logiken i att det ska behövas tillstånd av 

kommunen för husbehovstäkt i samtliga skyddszoner? 
Enligt Naturvårdsverkets regler om täktverksamhet, omfattas alla 

täkter utom husbehovstäkter av tillståndsplikt enligt 9 kapitel! 6 paragrafen i 
miljöbalken. 

Varför anser då Sala kommun att det ska behövas tillstånd för 
husbehovstäkt i Möklinta, när det enligt miljöbalken inte behövs ? 

LRF anser att tillstånd för husbehovstäkt tas bort från 
skyddsföreskrifterna i Möklinta vattenskyddsområde. 

Synpunkt på hur områdets storlek och närhet till befinlig bebyggelse är 
utformad. 
Området bör minimeras i så stor utsträckning som är tekniskt möjlighet. 
l de tertiära områden är det särskilt befogat med att minimera 

områdesavgränsningar kring befintliga bebyggelser, för att inte försvåra 
framtida utvecklingsmöjligheter vid befintlig bebyggelse. 

Det är önskvärt med fortsatt dialog med berörda markägare och kommunen 
om områdets storlek och indelning i olika zoner. 
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Svar på yttrande från LRF' s lokalavdelning i Mö klinta och LRF 
Mälardalen. 

INLEDNING 

Vatten utgör en viktig samhällsfråga 

f 

Tillgång till vatten av bra kvalitet utgör på flera sätt en livsnödvändig resurs för vår 
överlevnad och har också på många sätt stor betydelse för vår livskvalitet. Det utgör 
även en grund för biologisk mångfald, många kulturmiljövärden och för vår 
rekreation. Därför är vatten en viktig samhällsfråga. Vattnet finns tillgängligt för oss 
på olika sätt i vår omgivning, vi nyttjar och påverkar det längs hela dess väg genom 
kretsloppet. En grundläggande kunskap om vattnets väg, vårt nyttjande av och vår 
påverkan på vatten, är en förutsättning för att kunna hitta redskap för att långsiktigt 
och hållbart kunna nyttja och bevara vatten och vattenanknutna miljöer samt 
bibehålla en god tillgång på vatten av god kvalitet. Syftet med vattenskyddsområdet 
är att säkerställa en god vattenkvalitet i vattentäkten i ett flergenerationsperspektiv 
samt att skydda grundvattenförekomsten för framtida bruk. 

Nitrat 
Nitrat är en lättrörlig jon som relativt lätt följer med vattnet genom grovkorniga 
jordlager till grundvattenmagasinet I delar av Sverige har man bekymmer med 
förhöjda nitrathalter i grund vattentäkter. Orsakerna till förhöjda nitrathalter i 
grundvatten kan vara flera men dålig gödselhantering är en förklaring. 

Nitrat är i sig relativt harmlöst ur hälsoskyddssyn punkt, men kan omvandlas till 
nitrit som orsakar olägenheter för människans hälsa t.ex. genom försämrad 
syreupptagningsförmåga. Särskilt små barn är mycket känsliga. 

På grund av hälsoaspekterna med förhöjda nitrat/nitrithalter så finns det 
hälsomässiga gränsvärden i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLFS 
2001:30. Eftersom nitratjonen är liten och lättrörlig krävs en relativt avancerad 
beredningsprocess i vattenverket för att avskilja jonerna. Ofta behöver 
osmosbehandling installeras, vilken är både energiförbrukande och dyr. 
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Trots att jonen både är lättlöslig i vatten och lättrörlig i mark visar ett flertal 
undersökningar att det är svårt att sanera grundvattentäkter som blivit förorenade 
av nitrat De risker som hantering av växtnäringsämnen kan utgöra för vattentäkter 
bland annat är påverkan genom nitrat 

Smittoämnen 
Gödsel och andra organiska gödselmedel (t ex. slam, slaktavfall etc) innehåller stora 
mängder bakterier och kan även innehålla andra typer av oönskade 
mikroorganismer såsom virus och parasiter. Bakterier bekämpas förvisso relativt 
framgångsrikt i de beredningsprocesser som finns i vattenverk idag medan virus 
och klorresistenta parasiter är betydligt svårare och i vissa fall omöjliga att 
behandla. 

De beredningssteg som kan minska risken för virus och parasiter är UV-ljus och 
nanofil ter. Erfarenhet från ett utbrott av kräksjukevirus i en kommunal vattentäkt i 
mellansverige 2009 visade att UV-ljuset inte avdödade alla virus utan en stor del av 
befolkningen insjuknade. Eftersom det är lättare och säkrare att tillhandahålla ett 
bra dricksvatten om råvattenkvaliten är god är det också viktigt att minimera 
spridningen av smittoämnena till råvattnet, detta görs genom att förhindra 
avrinning av stallgödsel till sjöar och vattendrag. Skyddet av råvattnet är därför 
mycket viktigt Omgivande mark kring en vattentäkt måste också skyddas. 

LAGSTIFTNING 
Miljöbalken är en nationelllagstiftning som reglerar alla verksamheter oavsett 
vattenskyddsområde. Det finns ingen anledning att reglera någonting som redan är 
reglerat Vattenskyddsföreskrifterna är utöver annan gällande lagstiftning. 

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16 punkten 4 ska yrkesmässig 
hantering av växtnäringsämnen inom vattenskyddsområden i normalfallet beläggas 
med tillståndsplikt 

Miljöbalken 

HÄNSYNSREGLER KAP 2 

2§ Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens 
art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller 
olägenhet 

3§ Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
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. I samma 
syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa 
försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller 
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
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4§ Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska 
organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de 
kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre 
farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats 
med en kemisk produkt eller bioteknisk organism. 

5§ Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med 
råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. 
l första hand skall förnybara energikällor användas. 

6§ För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde 
ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

7 § Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses 
orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan 
av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana 
åtgärder. När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som 
behövs för totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande. 

8 §Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som 
medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten 
har upphört för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 
kap. I den mån det föreskrivs i denna balk kan i stället skyldighet att ersätta skadan 
eller olägenheten uppkomma. 

ALLMÄNNA RÅDEN P. 9 OCH 10 TILL 7 KAP. 22§ MB 

I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör anges att materialtäkt är förbjuden i 
primär och sekundär skyddszon för grundvattentäkt För husbehovstäkter i ett 
vattenskyddsområde bör föreskrivas om krav på tillstånd. 

LAGRING SFS 1998:915 § 5 

Inom känsliga områden gäller att lagring av gödsel bör ske så att läckage helt 
undviks. Fastgödsel ska lagras på en hårdgjord gödselplatta med kanter eller i en 
flytgödselbrunn och urin ska lagras i en urinbrunn. Hur mycket lagringsutrymme 
som krävs beror på antalet djurenheter verksamheten har. Inom känsliga områden 
ska jordbruksföretag med fler än lO djurenheter ha utrymme för lagring av 
stallgödsel som motsvarar en gödselproduktion under 

l. åtta månader vid djurhållning som omfattar nötkreatur, hästar, får eller getter, 
samt 

2. tio månader vid annan djurhållning. 
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l övriga delar av landet skall jordbruksföretag med fler än tio djurenheter ha 
utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under 

1. sex månader vid djurhållning som omfattar nötkreatur, hästar, får eller getter, 
samt 

2. tio månader vid annan djurhållning. 

Inom vattenskyddsområden är det lämpligt att ställa samma krav på 
lagringskapacitet som inom nitratkänsliga områden. Lagring av stallgödsel inom 
primär skyddszon är förbjudet. Inom sekundära skyddszonen krävs tillstånd från 
kommunen. 

SPRIDNINGAVVÄXTNÄRINGSÄMNEN INOM KÄNSLIGA OMRÅDEN SJVFS 2004:62 
Ingen spridning av växtnäringsämnen får ske när det finns risk för 
ytavrinning det vill säga när marken är vattenmättad, frusen, snötäckt eller 
översvämmad. 
Gödselmedel får inte spridas på jordbruksmark närmare än 2 meter från 
kant som gränsar till vattendrag eller sjö. 
Gödselmedel får inte spridas på jordbruksmark som gränsar till vattendrag 
eller sjö och där markens lutning mot vattnet överskrider 10 procent.. 

Observera att skyddsavståndet 2 m till öppet vattendrag är ett minimiavstånd. Det 
kan finnas anledning att ha ett större avstånd. Vid bredspridning bör 
skyddsavståndet ökas ordentligt. Som vägledning kan användas de villkor som 
brukar föreskrivas av miljöprövningsdelegationen för stora lantbruk som är 
tillståndspliktiga enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
Ofta 
föreskrivs då ett skyddsavstånd på 6 m vid exaktspridning och10m vid 
bredspridning. Det kan vara bra att känna till att det finns möjlighet att söka 
miljöstöd för skyddszoner utmed vattendrag med bredd 6-20 
meter. Samma regler bör gälla för vattenskyddsområden, även om området inte är 
klassat som känsligt för övrigt. 
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SVAR P Å LRF:S SKRIVELSE 
Nedan kommer frågeställningar från LRF att besvaras, vissa frågor går in i varandra 
och svaret kommer därmed att ges för fler frågeställningar samtidigt. 

Fråga i texten angående konsekvensutredning: 
Länsstyrelsen är den myndighet som fastställer vattenskyddsområdet och därmed 
den myndighet som gör en eventuell konsekvensutredning. 

Enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:5, finns inga krav på konsekvensutredning. 

Konsekvensen för abonnenterna i Möklinta och Sala kommun som huvudman för 
vattentäkten är mycket stor då ingen reservvattentäkt finns. 

Fråga i texten angående skadliga ämnen, vilka ämnen avses? 
Vad gäller skadliga ämnen, kommer nya kemikalier på marknaden ständigt. 
skadligheten uppdateras fortlöpande, varför en namngiven lista på kemikalier är 
omöjlig att redovisa. 

Vid osäkerhet kontakta miljökontoret 

På kemikalieinspektionens hemsida www.kemi.se finns information om nya ämnen. 

Fråga i texten angående tillståndsplikt för växtskyddsmedel 
Inom primär zon kommer inga tillstånd för växtskyddsmedel att ges. Den primära 
zonen med< 100 dygns uppehållstid till vattentäkten är ett mycket känsligt område. 
Syftet är att skydda vattentäkten. 

Vi följer Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) och Handboken 2010:5. 

Att ansöka om tillstånd för att sedan avslå 100% av ansökningarna ser vi inte som 
relevant varken för verksamhetsutövarna eller Sala kommun. En ineffektiv och 
kostsam lösning. 

Fråga i texten angående risken med ensilage 
Pressaft bildas ibland vid lagring av ensilage som är mycket näringsrikt och 
lättrörligt i mark. 

Det är endast lagringen som regleras, plastade rundbalar och limpor är undantagna. 

Fråga i texten angående avverkning av skog 
Sala kommun får inte anmälan på remiss om avverkning från skogsstyrelsen. 

Arbetsfordon i skogen utgör den största risken för förorening genom läckage av 
bränsle, olja mm. Tankning av fordon ska inte ske inom primär zon. Förvaring av 
maskiner, bränsle och kemikalier ska skyddas mot stöld, vällåsta och utanför 
primär zon. Upplag av virke, grot mm ska därför i möjligaste mån ske utanför primär 
zon. 
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För upplag av timmer, massaved, grot, flis, bark eller ved med längre varaktighet än 
12 månader (permanenta upplag) krävs tillstånd från kommunen inom sekundära 
zonen. Permanenta upplag av virke kan behöva bevattning eller bekämpning av 
skadedjur, vilket bör undvikas inom vattenskyddsområdet 

Långtidslagring medför en nedbrytning av vedämnen som innebär läckage av 
fenoler och näringsämnen till omgivande mark 

Skillnaden i näringsförluster om grot/flis ligger i hög jämfört med utspritt på ett 
hygge är koncentrationen av fenol och näringsläckage på ett mindre område. Fenol 
föreningar oxiderar lätt och leder bLa till vattnets bruna färg. Fenol är giftigt för 
vattenlevande organismer. Enligt Halldin och Eriksson (1978) innehåller granbark 
ca 25% fenoliska substanser. Vid stora regnmängder kan betydande mängder 
fenoler urlakas. 

Sala kommun vidhåller att anmälan ska ske vid avverkning och gallring av mer än l 
ha. 

Punkt 6 i bilaga: Täktverksamhet 
Anmälningsplikt enligt miljöbalken till kommunen gäller vid uttag av mer än lO 000 
ton naturgrus (totalt uttagen mängd). 

Täktverksamhet för husbehov av lO 000 ton är ett stort ingrepp i åsen. Vilket 
innebär att åsens skydd för grundvattnet minskar och riskerna vid en förorening 
ökar avsevärt Borttagande av jordlager kan öka grundvattenbildningen och 
förändra grundvattenytans nivå. Detta gör att kvarvarande skikt måste anpassas till 
typ av jordmateriaL Skiktet måste vara så tjockt att det finns tid att hantera ett spill 
eller utläckage. Den omättade zonen är ett viktigt skydd för reducering av 
mikroorganismer. 

Punkt 6 i bilaga: Zon indelning och områdets storlek 
Enligt Miljöbalken bör ett vattenskyddsområde avgränsas så att det omfattar hela 
tillrinningsområdet. Indelningen i olika zoner har baserats på de idag kända 
hydrageologiska förhållandena. 

Fråga 1, från LRF: vad i det nationella regelverket angående gödselhantering 
anser Sala kommun inte räcker för att säkerställa en god grundvattenkvalitet? 
Det nationella regelverket är generellt för alla verksamheter eller åtgärder som kan 
medföra skada eller olägenhet för milj ö eller människors hälsa. 

Syftet med skyddet för en vattenförekomst är att säkra ett gott skydd både 
kvantitativt och kvalitativt i ett långsiktigt perspektiv. Detta regleras inte specifikt i 
det nationella regelverket I de generella bestämmelserna styrs inte spridningen 
nära viktiga grundvattenförande formationer. I vattenskyddsområde för 
grundvattentäkt är det rimligt att ha extra försiktighetsåtgärder nära viktiga 
grundvattenförande formationer- åsen i Möklinta till exempeL 
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Fråga 2. Hur motiverar Sala kommun att handelsgödsel ingår i 
bestämmelserna om växtnäring, vilket eller vilka moment utgör en risk? och § 
3 Fråga i texten angående undantag för handelsgödsel: 
Motivering till att Sala kommun införlivar handelsgödsel i bestämmelserna om 
växtnäring, beror på att föroreningar av nitrat har ökat i grundvattentäkter i Sverige. 
Riskmomenten är flera både vid hantering samt spridning som rättf<irdigar en 
reglering. Ett växtodlingsår som 2012 med stora nederbördsmängder i samband 
med sådd, ger otroliga förluster av växtnäring som följer dräneringsvattnet till andra 
vattenförekomster. Med nuvarande markanvändning har inte höga nitrathalter 
uppmätts i vattentäkten. Vattenskyddsområdet ska dock fungera långsiktig och ge 
ett skydd i ett flergenerationsperspektiv. Föreskrifterna måste därför även kunna ge 
ett relevant skydd för vattentäkten vid en eventuell förändrad markanvändning. 
Vatten skyddsföreskrifterna är inte enbart en restriktion på befintlig verksamhet 
utan även på eventuella kommande. 

Vi bedömer att samma krav bör ställas vid spridning av gödsel inom primär och 
sekundär skyddszon för vattentäkter. stallgödsel utgör störst risk för förorening i 
förhållande till handelsgödsel. Handelsgödsel utgör ett mindre hot, varför en 
anmälan kan vara tillräcklig i sekundära zonen. 

Fråga 3. Vad vill Sala kommun uppnå med anmälningsplikt för mer än 4 DE 
(djurenheter)? Och§ 11 Fråga i texten angående risken med djurhållning j 
utegångsdjur 
Risken med djurhållning i vattenskyddsområdet är föroreningar av gödsel som följer 
vattnet till vattentäkten. Den potentiella risken ökar med antalet djur. Smittorisker 
av mikroorganismer och parasiter har uppmärksammats på senare år. 

Provtagningar och analyser har gjorts på olika håll i landet där man inte tidigare 
trott att vattnet varit förorenat, men analyserna har påvisat motsatsen. Det finns 
många exempel på att vattentäkten legat centralt på gården dvs inte i anslutning till 
djurproduktionsanläggningar, när vattnet analyseras visar det på förhöjda halter av 
bakterier. Mikroorganismerna har stor förmåga att överleva och transportera sig i 
mark, luft och vatten det är känt sedan tidigare. Även om Sala kommun har UV-ljus i 
vattenverken är det ingen 100% garanti för att alla mikroorganismer dör. Däri 
kommer risken att bakterier kan följa med till vattenkranarna. För konsumenternas 
bästa ska alltid ett förebyggande arbete ske för att slippa åtgärder och mänskligt 
lidande när skadan redan har skett. 

Det är utegångsdjur som utgör en risk, med avföringen som potentiell smittokälla. 
Sala kommun vidhåller en gräns på 4DE ( djurenheter J som anmälningspliktig. 
Alternativet är att sätta gränsen vid l DE vilket inte ses som relevant. Övrig 
djurhållning på stall är reglerad i nationell lagstiftning. 
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Fråga 4. Vilka överväganden och avvägningar har gjorts enligt 2 kap 7§ 
miljöbalken? 
Kraven är inte orimliga att uppfylla. Nyttan med försiktighetsåtgärderna är rimliga i 
förhållande till kostnad vid förorenad vattentäkt. 

Vi följer Naturvårdsverkets Handbok 2010:5. 

Överväganden och avvägningar enligt 2 kap 7 §i MB. Se lagstiftning ovan. 

Syftet med vattenskyddsföreskrifterna är tydligt och det är beskrivet tidigare i 
svaret. 

Konsekvensen av en förorening är ekonomiskt oöverstigliga för alla parter. 

Fråga 5. Flytt av vattentäkten? 
Att flytta vattentäkten är inte ekonomiskt försvarbart. 

Fråga 6. Kan Sala kommun tänka sig att frivilligt ersätta företagarna som får 
inskränkningar i verksamheten. 
Nej 

Ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31kap i MB. 
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet har rätt till ersättning 
om en föreskrift för ett vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning 
avsevärt försvåras inom den berörda delen av fastigheten. Detsamma gäller om 
mark tas i anspråk. 

De skyddsföreskrifter som behövs inom ett vattenskyddsområde utgörs till 
övervägande del av sådana inskränkningar som verksamhetsutövaren är skyldig att 
tåla utan ersättning. Med anledning av ovanstående gör Sala kommun bedömningen 
att ersättning ej är aktuell. 

Med vänlig hälsning 

Gunilla Elander 

Va-ingenjör 

Kopia till: Lars j ohansson Gåddarbo 
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Förenklad sammanställning av förslag till skyddsföreskrift ver0.4 Möklinta vattentäkt 
skyddszon 

Petroleumprodukter 

Kemiska bekämpningsmedel 

Andra för yt- eller grundvatten 
skadliga ämnen 

Växtnäringsämnen 

Primär 

Förbud mot lagring i mark 

Förbud mot nya cisterner> 250 l 

Tillstånd för befintliga cisiterner > 

2501 
Hantering förbjuden med undantag 

för uppvärmning och drivmedel i 

fordon 
Speciella krav för ytor där 

petroleumprodukter hanteras (NFS 

2003:4) 

Förbud mot yrkesmässig 

användning, hantering och lagring 

Tillstånd för användning, hantering 

och lagring av > 50 l 

Förbud mot yrkesmässig lagring av 

ensilage och växtnäringsämnen -

undantag plastade balar och limpor 

Tillstånd för yrkesmässig 

användning och hantering av 

växtnäringsämnen 

sekundär 

Förbud mot nya cisterner i mark 

Tillstånd för nya cisterner > 250 l 

Tillstånd för befintliga cisterner> 

2501 
Speciella krav för ytor där 

petroleumprodukter hanteras (NFS 
2003:4) 

Tillstånd för yrkesmässig 

användning, hantering och lagring 

Tillstånd för användning, hantering 

och lagring av> 100 l 

Tillstånd för yrkesmässig lagring av 

ensilage och växtnäringsämnen

undantag plastade balar och limpor 

Tillstånd för yrkesmässig 

användning och hantering av 
växtnäringsämnen 

Tertiär 
Tätare besiktningar för 

cisterner 

Speciella krav för ytor där 

petroleumprodukter 

hanteras (NFS 2003:4} 

Tillstånd för yrkesmässig 

användning (NFS 1997:2} 
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Upplag 
Asfalt oljegrus, salt 

Avfall 

Timmer, massaved m m 

Bevattning av timmer m m 

Snö 

Hushållsspillvatten 

Energianläggningar 

Primär 

Förbud 
Förbud 

Förbud för >6 månader 

Tillstånd 

Förbud om kommer från trafikerat 

område utanför zonen 
Förbud mot utsläpp av obehandlat 

spillvatten 
Förbud mot nyanläggning av 

infiltration 
Tillstånd för ändring i befintlig 

anläggning och nyanläggning av 

andra avloppslösningar än 

infiltration 
Tillstånd för befintliga avlopp som 

saknar giltigt tillstånd 

Förbud mot nya berg-, ytjordvärme

och grundvattenvärmeanläggningar 

Anmälan för befintliga anläggningar 

som saknar giltigt tillstånd 

sekundär 

Förbud 

Förbud 

Anmälan för >12 månader 

Tillstånd 

Förbud om kommer från trafikerat 

område utanför zonen 
Förbud mot utsläpp av obehandlat 

spillvatten 
Tillstånd för nyanläggning av enskilt 

avlopp 

Tillstånd för befintliga avlopp som 

saknar giltigt tillstånd 

Tillstånd för nya berg- , ytjordvärme

och grundvattenvärmeanläggningar 

Tertiär 



Täktverksamhet 

Transport av farligt gods 

Fordonstvätt 

Miljöfarlig verksamhet 

Djurhållning/bete 

Awerkning 

Primär 

Tillstånd för husbehovstäkt 
Övrig materialtäktsverksamhet 

förbjuden 
Förbud mot utfyllning med 

förorenade massor 
Tillstånd för utfyllning med >30m3 

massor 

Tillstånd för schaktning, pålning, 

spontning, muddring m m- om 

finns skaderisk för grundvattnet 

Förbjuden med undantag av 

leverens av olja för uppvärmning 
och för leverens till verksamhet 

inom skyddszonerna 
Uppställning förbjuden 

Förbud mot användning av 
avfettningsmedel och liknande om 
avskiljare saknas 
Förbud mot etablering som kan 

innebära risk för förorening av 

grundvattnet 

Anmälan om fler än 4 djurenheter 

Anmälan om >l ha 

sekundär 

Samma som primär skyddszon 

Samma som primär skyddszon 

Samma som primär skyddszon 

Samma som primär skyddszon 

Samma som primär skyddszon 

Uppställning förbjuden 

Anmälan för etablering som kan 

innebär risk för förorening av 

grundvattnet 

Tertiär 

Tillstånd för husbehovstäkt 

Tillstånd för muddring 


