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SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Ink.  2020 -[]5- 1 7
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Svar på föreläggande att redovisa om skyddsåtgärder för den
allmänna dricksvattenförsörjningen i Sala kommun

BAKGRUND

I Sala kommun finns det tre fastställda vattenskyddsomräden: Knipkällan, Viggbo  —

Nötmarken samt Vallrum. De är alla beslutade 1978 enligt den äldre vattenlagen

som upphörde  1983.  För vattentäkterna i Möklinta, Broddbo, Ransta och Sätrabrunn

saknas helt ett formellt skydd.

Enligt ramdirektivet för vatten och åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns

vattendistrikt ska, enligt punkt 5, kommunerna se till så att ett långsiktigt skydd för

den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen finns. Det innebär att nya

vattenskyddsområden ska inrättas eller att man på annat Sätt Skyddar det

dricksvatten som idag saknar skydd (6 kap 5  åvattenförvaltningsförordningen).

Vidare ska befintliga vattenskyddsområden ses över så att utbredningen och

föreskrifternas relevans uppfyller miljöbalkens krav. Dessutom behöver områden

för framtida vattenuttag pekas ut och Skyddas. Åtgärderna ska varit utförda senast

tre år efter det att åtgärdsprogrammet fastställdes  2016, dvs  2019.

Dagens situation med inaktuella vattenskyddsområden och tillhörande föreskrifter

medför ett osäkert rättsläge för fastighetsägare, verksamhetsutövare, huvudmannen

och tillsynsmyndigheten.

BESLUT FRÅN BYGG- OCH MlöNÄMNDEN

Kommunstyrelsen i Sala kommun fick den  1  oktober  2019  i föreläggande (se bilaga)

från Bygg- och miljönämnden att senast 31 december  2019  inkomma med uppgifter

och en tidplan hur den allmänna dricksvattenförsörjningen ska säkerställas enligt

nedanstående punkter:

1. När och i vilken ordning förslag på skyddsområden med föreskrifter för

respektive vattentäkt ska vara beslutade och inlämnade till länsstyrelsen för

fastställelse.

2. Hur reservvattenfrågan ska lösas.

3. Hur arbetet idag utförs enligt miljöbalkens egenkontrollprogram samt

faroanalyser enligt livsmedelslagen för att på kort och lång sikt säkerställa

råvattenkvalitén.
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2019-04-24 beslutade kommunstyrelsens ledningsutskott att uppdra till

Samhällstekniska enheten att under 2019 ta fram ett förslag till

revidering av befintliga vattenskyddsområden och föreskrifter, förslag

till nya vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter för de

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

Arbetet med att utreda detta har påbörjats. Planen är att börja med

revidering av vattenskyddsområdet för Härsved. Orsaken är att

grundvattennivåerna i detta område varit mycket låga de senaste åren

och att detta område saknar reservvatten. Samhällstekniska enheten har

också beviljats ansökta medel från Länsstyrelsen Västmanland och HaV

för att arbeta med detta. En Sårbarhets och konsekvensanalys har tagits

fram över kommunens samtliga grundvattentäkter för att belysa de mest

utsatta områdena vilket ihop med hydrogeologiska undersökningar ska

ligga till grund för revidering eller framtagande av nya

vattenskyddsområden. En hydrogeologiska beskrivning över täkten som

beskriver förhållandena har tagits fram under 2020 för täkten i Härsved

och ska ligga till grund för fortsatt arbete med att fastställa gränser för

det reviderade vattenskyddsområdet. Målet är att ansökan om

revidering ska skickas in till Länsstyrelsen 2021.

Efter revidering av vattenskyddsområdet för Härsved ska området runt

Knipkällan samt Viggbo och Nötmarken revideras. Det finns indikationer

på att dessa magasin är sammankopplade, vilket innebär att innan ett

reviderat vattenskyddsområde kan föreslås så behöver en fördjupad

utredning kring grundvattenmagasinet i Badelundaåsen utföras.

Utredningar ska påbörjas 2020-2021 och det reviderade

vattenskyddsområdet beräknas vara färdigt för ansökan 2024. Efter

detta påbörjas arbetet med nya vattenskyddsområden för de mindre

kommunala vattentäkterna. En fördjupad sammanställning finns i den

politiskt antagna rapporten ”Framtidens dricksvattenförsörjning Sala

Kommun" där ett samlat grepp tas för att säkra

dricksvattenförsörjningen i Sala Kommun och tidsplan finns för samtliga

små och stora täkter samt andra lösningar för att säkra

dricksvattenförsörjningen både på lång och kort sikt. En ny VA-plan är

under framtagande och den har lagt stor vikt på hälsoskyddet på just

dricksvattenförsörjningen vilket kan leda till åtgärder inom befintliga

vattenskyddsområden.

I  dagsläget har reservtäkterna Viggbo och Nötmarken kapacitet och

vattendomar som är tillräckliga för att själva förse Sala tätort med

dricksvatten om huvudvattenverket vid Knipkällan skulle vara ur
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funktion.  2017  anlades en förbikoppling vilket gör att vatten kan ledas

från Viggbo och Nötmarken förbi vattenverk och dess reservoar i

Knipkällan.

Nu pågår en större systemstudie som är delfinansierad av Länsstyrelsen

Västmanland och HaV där möjligheten utreds att infiltrera ett ytvatten i

Badelundaåsen tillsammans med en grannkommun för att på så sätt

kunna tillverka ett eget grundvatten i stor skala. Om detta projekt

genomförs så kan det leda till att mycket stora mängder dricksvatten

kommer finnas tillgängligt i närheten av redan befintlig infrastruktur och

säkerhetsställa en grundvattentillgång till Sala Kommun under en

mycket lång tid. För att på sikt säkra reservvatten till Ransta planeras en

förbindelseledning mellan Salas stadsnät och Kumla som tillhör Ranstas

dricksvattennät. Arbete att projektera en sådan ledning är planerat att

påbörjas under hösten 2020 och har fått delfinansiering från

Länsstyrelsen Västmanland och HaV. En nödvattenplan finns framtagen

där platser för nödvattentankar är utmärkta, både för tätorten samt de

mindre byarna.

Om något av de mindre vattenverkens produktion skulle vara störd eller

om hela vattenverket skulle vara ur funktion kommer vatten köras dit

med lastbil från de större täkterna. Vid haverier eller störningar på

dricksvattenförsörjningen vi ej kan hantera själva inom Sala Kommun

eller med hjälp av en grannkommun kommer nationella

vattenkatastrofgruppen VAKA kontaktas och hjälp begäras.

VA-huvudmannen följer Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30)

om dricksvatten samt Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS  2008:13)

om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot

dricksvattenanläggningar. Tjänstepersoner arbetar även aktivt med

skalskyddsfrågor samt en plan för att öka även den övriga fysiska

säkerheten.

HACCP:er finns framtagna för samtliga vattenverk och dessa revideras

enligt plan. HACCP:erna blev  2018  godkända och fastställda av

Miljöenheten på Sala kommun.

Råvattenkvalitén följs upp genom kontinuerliga provtagningar.

Anders Wigelsbo (C)

Kommunstyrelsens ordförande
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Dnr 2019-1259

§  77 Skydd av allmänt dricksvatten i Sala kommun

Beredning

Bilaga BMN 2019/77/1, tjänsteyttrande 2019—09-23.

Miljöinspektör Gunnar Larsson föredrar ärendet.

Yrkanden

Ordförande Peter Molin (M) yrkar

att bygg- och miljönämnden beslutar

att förelägga kommunstyrelsen  i  Sala kommun som VA-huvudman, att senast den 31

december 2019 inkomma med uppgifter och en tidplan hur den allmänna

dricksvattenförsörjningen ska säkerställas enligt nedanstående punkter:

1. När och i vilken ordning förslag på skyddsområden med föreskrifter för

respektive vattentäkt ska vara beslutade och inlämnade till länsstyrelsen

för fastställelse.

2. Hur reservvattenfrägan ska lösas.

3. Hur arbetet idag utförs enligt miljöbalkens egenkontrollprogram samt

faroanalyser enligt livsmedelslagen för att på kort och lång sikt säkerställa

råvattenkvaliteten.

BESLUT

Bygg— och miljönämnden beslutar

&  förelägga kommunstyrelsen i Sala kommun som VA-huvudman, att senast den 31

december  2019  inkomma med uppgifter och en tidplan hur den allmänna

dricksvattenförsörjnlngen ska säkerställas enligt nedanstående punkter:

1. När och i vilken ordning förslag på skyddsområden med föreskrifter för

respektive vattentäkt ska vara beslutade och inlämnade till länsstyrelsen

för fastställelse.

2. Hur reservvattenfrågan ska lösas.

3. Hur arbetet idag utförs enligt miljöbalkens egenkontrollprogram samt
faroanalyser enligt livsmedelslagen för att på kort och lång sikt säkerställa

råvattenkvaliteten.

BAKGRUND

I Sala kommun finns det tre fastställda vattenskyddsområden: Tvärhandsbäcken  —

Knipkällan, Viggbo —Nötmarken samt Vallrum. De är alla beslutade 1978 enligt den

äldre vattenlagen som upphörde 1983. För vattentäkternai Möklinta,  Broddbo,

Ransta och Sätrabrunn saknas helt ett formellt skydd.

Enligt ramdirektivet för vatten och ätgärdsprogrammet för Norra Östersjöns

vattendistrikt ska, enligt punkt 5, kommunerna se till så att ett långsiktigt skydd för

Juster ndes sign ?  ) Utdragsbestyrkande
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den nuvarande och  framtida  dricksvattenförsörjningen finns. Det innebär att nya
vattenskyddsområden ska  inrättas  eller  att man på annat sätt skyddar det
dricksvatten som idag saknar skydd [6 kap 5  5vattenförvaltningsförordningen).

Vidare ska befintliga vattenskyddsområden ses över så att utbredningen och
föreskrifternas relevans uppfyller miljöbalkens krav. Dessutom behöver områden
för framtida vattenuttag pekas ut och skyddas. Åtgärderna ska varit utförda senast

tre år efter det att åtgärdsprogrammet fastställdes 2016, dvs  2019.

Dagens situation med inaktuella vattenskyddsområden och tillhörande föreskrifter
medför ett osäkert rättsläge för fastighetsägare, verksamhetsutövare, huvudmannen

och tillsynsmyndigheten.

ÖVRIGT
Under våren 2020 planerar miljöenheten att inventera de enskilda avloppen i
Viggbo  — Nötmarkens samt Tvärhandsbäckens  — Knipkällans vattenskyddsområden.
Samtliga avlopp som inte uppfyller gällande krav, dvs om de idag har ett utsläpp av

såväl renat som orenat avloppsvatten till mark eller vatten kommer att föreläggas
med utsläppsförbud. Därmed uppkommer kostnader för varje fastighet som kan bli

betydligt större än vid anläggandet av ett normalt enskilt avlopp.

Utdrag

Kommunstyrelsen

g) Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2019-1259

MILIÖENHETEN Bygg och miljönämnden
Gunnar Larsson, tel.  0224-747382

Skydd  av allmänt dricksvatten i Sala kommun

FÖRELÄGGANDE ATT REDOVISA OM SKYDDSÄTGÄRDER FÖR DEN  ALLMÄNNA
DRICKSVATTENFÖRSÖR]NINGEN I SALA KOMMUN

Bygg- och miljönämnden beslutar att förelägga kommunstyrelsen i Sala kommun som VA-

huvudman, att senast den 31 december 2019 inkomma med uppgifter och en tidplan hur

den allmänna dricksvattenförsörjningen ska säkerställas enligt nedanstående punkter:

1. När och i vilken ordning förslag på skyddsområden med föreskrifter för

respektive vattentäkt ska vara beslutade och inlämnade till länsstyrelsen för

fastställelse

2. Hur reserwattenfrågan ska lösas

3. Hur arbetet idag utförs enligt miljöbalkens egenkontrollprogram samt

faroanalyser enligt livsmedelslagen för att på kort och lång sikt säkerställa

rävattenkvaliteten

BAKGRUND

I  Sala kommun finns det tre fastställda vattenskyddsområden: Tvärhandsbäcken  — Knipkällan,

Viggbo  — Nötmarken samt Vallrum. De är alla beslutade  1978  enligt den äldre vattenlagen som

upphörde 1983.För vattentäkterna i Möklinta, Broddbo, Ransta och Sätrabrunn saknas helt ett

formellt skydd.

Enligt ramdirektivet för vatten och åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt ska,

enligt punkt 5, kommunerna se till så att ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida

dricksvattenförsörj ningen finns. Det innebär att nya vattenskyddsområden ska inrättas eller

att man på annat sätt skyddar det dricksvatten som idag saknar skydd (6 kap 5  §

vattenförvaltningsförordningen). Vidare ska befintliga vattenskyddsområden ses över så att

utbredningen och föreskrifternas relevans uppfyller miljöbalkens krav. Dessutom behöver

områden för framtida vattenuttag pekas ut och skyddas. Åtgärderna ska varit utförda senast tre

år efter det att åtgärdsprogrammet fastställdes  2016, dvs  2019.

Dagens situation med inaktuella vattenskyddsområden och tillhörande föreskrifter medför ett

osäkert rättsläge för fastighetsägare, verksamhetsutövare, huvudmannen och tillsynsmyndigheten.

SALA KOMMUN  Postadress Besöksadress Telefon Exp.

Org.nr Box 304 Stora Torget  1 0224-74  70 00 vx

212000-2098 733 25  SALA E-post: byggmiljo©sala.se
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ÖVRIGT

Under  våren 2020 planerar miljöenheten att inventera de enskilda avloppen i Viggbo  —

Nötmarkens samt Tvärhandsbäckens  — Knipkällans vattenskyddsområden. Samtliga avlopp

som inte uppfyller gällande krav, dvs om de idag har ett utsläpp av såväl renat som orenat

avloppsvatten till mark eller vatten kommer att föreläggas med utsläppsförbud. Därmed

uppkommer kostnader för varje fastighet som kan bli betydligt större än vid anläggandet av

ett normalt enskilt avlopp.

MILIÖENHETEN SALA HEBY

Gunnar Larsson

miljöinspektör

SALA  KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Exp.

Org.nr Box 304 Stora  Torget 1 0224-74  70 00 vx

212000-2098 733 25 SALA E-post: byggmilj0@sala.se


