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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Vattenförsörjningen för Ransta tätort samt Kumla kyrkby baseras på grundvatten från 

Härsved vattentäkt i Vallrums åsen.  

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkten fastställdes 1978. De 

skyddsföreskrifterna är inte utformade enligt gällande rekommendationer och 

bestämmelser varför Sala kommun ser att det finns behov att göra en översyn av 

vattenskyddsområdets utsträckning och skyddsföreskrifternas innehåll. 

1.2 Uppdraget 

På uppdrag av Sala kommun har Sweco upprättat detta tekniska underlag med förslag på 

vattenskyddsområde och tillhörande föreskrifter för Härsveds vattentäkt. 

1.3 Utredningens omfattning och genomförande 

Utredningen omfattar: 

- Beskrivning av vattentäkten och hydrogeologiska förhållanden 

- Avgränsning av tillrinningsområde 

- Riskinventering inom tillrinningsområdet 

- Genomförande av riskbedömning 

- Avgränsning av skyddsområde 

- Framtagande av förslag till skyddsföreskrifter 

 

Arbetet med framtagandet av förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 

påbörjades innan Havs- och Vattenmyndighetens nya vägledning inrättade och 

förvaltning av vattenskyddsområden (rapport 2021:4) publicerades och grundades istället 

till stor del på Naturvårdsverkets Handbok 2010:5 om vattenskyddsområden. I en 

jämförelse mellan den äldre handboken och den nya vägledningen kan konstateras att 

det läggs mer fokus på råvattenanalyser och lokala riskbedömningar i den nya 

vägledningen. Detta tillvägagångsätt, med att använda riskanalysen som utgångspunkt 

har dock till stor del använts för att lägga grunden för arbetet med att ta fram utbredning 

och förslag till skyddsföreskrifter för Vallrum. 

 

1.4 Syfte och användning av detta tekniska underlag 

Detta tekniska underlag ligger till grund för beslut om vattenskyddsområde och 

föreskrifter. Syftet med den tekniska beskrivningen är inte, och kan inte vara, ett 
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fullständigt eller tillräckligt underlag för att bedöma specifika ansökningar om tillstånd 

enligt vattenskyddsföreskrifterna. Detta p.g.a. att varje ansökan, verksamhet och plats 

utgör en unik kombination av detaljerade förutsättningar som i alla varianter inte kan 

förutses. Detaljeringsgraden är anpassad för att avgränsa vattenskyddsområdet till 

fastighetsskala. 

Av säkerhetsskäl beskrivs inte brunnslägen eller dylikt i detalj i det tekniska underlaget. 

2 Härsveds vattentäkt 

2.1 Lokalisering 

Härsveds grundvattentäkt ligger i Vallrumsåsen och är en biås till Badelundaåsen. Täkten 
ligger ca 5 km söder om Ransta i åsens riktning, se Figur 2-1. 

.  
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Figur 2-1. Översiktsbild Badelundaåsen, Vallrumsåsen och Ransta. Bakgrundskarta: © 
Lantmäteriet. 
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2.2 Historik 

Vattentäkten i Härsved ligger i Vallrumsåsen, ca 5 km sydväst om Ransta. Vattentäkten 

anlades 1976 och förser Ransta och Kumla kyrkby med dricksvatten. Vattendom för 

uttaget fastslogs 1977 och befintligt vattenskyddsområde, Vallrum, fastslogs 1978. 

Härsveds vattentäkt är allmän huvudvattentäkt. anslutet till Ransta vattenverk. Detta verk 

försörjer orterna Ransta, Kumla, Varmsätra och Vad/Ransta. 

Sala kommun har under de senaste åren konstaterat sjunkande grundvattennivåer i 

anslutning till vattentäkten Härsved. Vattenskyddsområdet upprättades 1978 och är i 

dagsläget föråldrat samt i behov av revidering. I april 2019 fick Samhällstekniska enheten 

ett politiskt uppdrag att ta fram förslag till revidering av befintliga vattenskyddsområden 

med tillhörande föreskrifter. 

2.3 Vattenanläggningar 

2.3.1 Brunnar 

Uttagsbrunnen, även kallad 7601, anlades under våren 1976.  

Tabell 2-1. Brunnens egenskaper 

Brunn Typ Diameter 

(mm) 

Djup 

(mumy) 

Sil Kapacitet 

(l/s) 

7601 Formationsfilter 400 14,74 5 m JWS 

2,5 mm 

> 9 l/s 

Vatten pumpas upp ur brunnen med hjälp av två pumpar. Råvattnet leds vidare till 

vattenverket i Ransta. Ett UV-filter vid upptagningsbrunnen ger en första rening med 

avseende på bakterier för de brukare som får vatten innan det når vattenverket. I Ransta 

pH-justeras inkommande vatten med lut och desinficeras med UV-ljus. En lågreservoar 

med en volym på 600 m3 finns i Ransta. 

2.3.2 Reservvattentäkt  

2.4 Skyddsåtgärder och vattenskyddsområde 

Ett skyddsområde med tillhörande föreskrifter för grundvattentäkten fastställdes av 

länsstyrelsen i Västmanland i november 1978. Vattenskyddsområde är indelat i 

brunnsområde, inre skyddszon och yttre skyddszon se 
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Figur 2-2.  



   

 
 

 

6(50) 
 
RAPPORT 

REVIDERAD 2021-04-20 OCH 2021-09-06 

SAMRÅDSUNDERLAG  

REVIDERING VATTENSKYDDSOMRÅDE VALLRUM 

 

 

 
Figur 2-2. Befintligt vattenskyddsområdes yttre skyddszon. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet. 
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2.5 Försörjning och vattenuttag 

Medeldygnsförbrukningen från Ransta vattenverk uppgår till ca 250 m3/dygn och antalet 

brukare är 1 169 personer. 75-80 % av det utgående vattnet från Ransta vattenverk 

kommer från Härsveds vattentäkt. 20-25 % tas från reservvattentäkten i Ransta. Detta 

dels för att avlasta Härsved och dels för att omsätta vattentäkten i Ransta. Vatten från 

Ransta och Härsveds vattentäkter blandas, bereds och distribueras vidare från Ransta 

vattenverk. 

2.6 Tillstånd 

Beslut om anläggande och uttag i brunn 7601 i Härsved togs 1977-09-08 

(Vattendomstolen, Stockholms tingsrätt). Domen tillåter ett uttag på 525 m3 per dygn i 

medeltal för ett år, dock högst 640 m3 under ett och samma dygn för 

dricksvattenförsörjning. Vidare tillåts uttag om 700 m3 i medeltal per dygn för perioden 15 

maj – 30 juni för bevattning.   

2.7 Markanvändning 

Badelundaåsen och Vallrumsåsen är belägen i ett landskap med mycket åker- och 

skogsmark. Precis i anslutning till, vattentäkten ligger en grisfarm. På Vallrumsåsen, förbi 

vattentäkten, går väg 723. På Badelundaåsen, väster om vattentäkten inom 

tillrinningsområdet, går väg 56. Inom tillrinningsområdet finns även en registrerad 

pågående materialtäkt och ett flertal historiska materialtäkter som nu är nerlagda/vilande. 

Markanvändningen inom tillrinningsområdet består enligt Lantmäteriets fastighetskarta av 

ca 27 % jordbruksmark och 61 % skogsmark, resterande ytor består till 1 % av vattenyta 

och 11 % är övrig öppen mark.  

2.8 Planförhållanden 

2.8.1 Översiktsplan 

I Västerås Översiktsplan 2026 finns Badelundaåsen omnämnd som prioriterad gällande 

bevarande av natur- och kultur- och miljövärden. Vidare ska grundvattentillgångarna i 

åsen skyddas och möjlighet till konstgjord infiltration skyddas. Planeringen ska medverka 

till att mängden näringsämnen och miljögifter som tillförs åsen och andra vatten minskar. 

För att ta vara på den naturliga grundvattenbildningen och skydda grundvattnet från 

eventuella föroreningar ska de orörda delarna av Badelundaåsen enligt översiktsplanen 

förbli intakta. 

Enligt nya VA-planen för Sala kommun omnämns politikernas viljeinriktning att 

kommunen ska växa från 23 000 till 30 000 personer till 2030. Ransta ses som ett 

exploateringsområde och 1 000 st av de nya invånarna ska enligt planen tillkomma i 

Ransta. Idag är det ca 1 500 abonnenter på vattenverket i Ransta. Befintliga vattentäkter 

i Härsved och Ransta bedöms inte klara denna expansion. Därför har Sala kommun fått 
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ett statligt bidrag för att titta på en överföringsledning från stadsnätet i Sala till Ransta och 

ha täkten i Härsved som reservtäkt.  

 

2.8.2 Detaljplaner 

Inga gällande detaljplaner finns inom aktuellt vattenskyddsområde eller bedömt 

tillrinningsområde. 

2.9 Ägorätt 

Vattentäkten, brunn och pumphus ligger på fastighet Härsved 1:2 som ägs av Sala 

kommun. 

3 Hydrogeologiska förhållanden 

3.1 Topografi 

Vattentäkten är anlagd i Vallrumsåsen sydsydväst om Ransta, se översiktskarta i Figur 

2-1. Området kring Badelundaåsen och Vallrumsåsen utgörs i huvudsak av 

jordbruksmark med spridd bebyggelse. Badelundaåsen är en 500–1000 m bred 

isälvsavlagring som höjer sig ca 10–20 m över omgivande mark. Den är i stora områden 

påverkad av materialtäkter vilka ställvis är djupa, Hallsta grustag är ca 1 km långt. Grovt 

åskärnematerial bröts ner till ca 22–25 m under grundvattenytan och dess södra del utgör 

idag en grundvattensjö (SGU, 1993). Det ursprungliga åskrönet nådde omkring 20 m över 

grundvattennivån. Mellan Hallsta grustag och Brånsta grustag är Badelundaåsen relativt 

orörd på en sträcka av ca 1 km. Åskrönet når här som högst drygt + 80 (Sweco 

Environment, 2020) 

Området där Badelundaåsen och Vallrumsåsen möts är skogbevuxet och saknar tydlig 

åsrygg. Närmare Härsveds vattentäkt och vidare mot nordnordost har Vallrumsåsen en 

tydligare och mer framträdande åsrygg som höjer sig ca 10 m över omgivande åkermark.  

3.2 Nederbörd 

Årsmedelnederbörden vid SMHI:s mätstation nr 9655 i Sala var 598 mm för perioden 

1961–90. Medeltemperaturen under samma period och i samma station uppmättes till 5,3 

ºC (SMHI, 2001).  

I SMHI:s Vattenwebb finns information om nederbörd, evapotranspiration och avrinning 

för vattenförekomster och avrinningsområden inom utredningsområdet. För 

vattenförekomsten Lillån (SE663483-154168) och delavrinningsområdet Ovan 

Storängsbäcken var nederbörden 665 mm/år, evapotranspirationen 453 mm/år och 

avrinningen 212 mm/år under perioden 1981–2010.  
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3.3 Geologi 

3.3.1 Jord 

Vallrumsåsen utgör en biås till isälvsavlagringen Badelundaåsen. Vattentäktens uttag är 

beläget i Vallrumsåsen nära det område där den möter Badelundaåsen.  

Badelundaåsen är ca 500–1000 m bred och de yttre delarna av Badelundaåsen 

överlagras i stor utsträckning av svallsediment (postglacial sand). Områdena på sidan om 

Badelundaåsen utgörs av glaciala och postglaciala leror. Sonderingar i området tyder på 

att delar av svallsedimenten underlagras av lerlager. Mellan Lånsta och Brånsta är 

jorddjupet i Badelundaåsen i allmänhet 10–25 m med de största djupen norr om 

grundvattensjön i Hallsta grustag och norr om förgreningen mellan Badelundaåsen och 

Vallrumsåsen. Se jordartskarta i Figur 3-1 och sektion A i Bilaga 1.  

Torv och mossmarker förekommer i delar av området och är orsakade av källutflöden. Ett 

större kärrtorvsområde återfinns vid östra sidan av Badelundaåsen i höjd med 

Vallrumsåsens anslutning vilket antyder en mer ytlig strömningskälla från Badelundaåsen 

till Vallrumsåsen (SGU, 2020) 

Där de båda isälvsavlagringarna ansluter överlagras Vallrumsåsen av svallsediment och 

åsförgreningen är helt dold. Längre mot nordost, närmare vattentäkten, går 

Vallrumsåsens isälvsmaterial i dagen och bildar en tydlig åsrygg i omgivande lerområde. 

Mellan Härsved och Vad är den del av åsen som går i dagen smal, 30–150 m. Jorddjupet 

är 10–20 m. De ytliga jordlagren på Vallrumsåsens sidor är huvudsakligen glacial lera. Se 

jordartskarta i Figur 3-1. Sonderingar i området kring Vallrumsåsen tyder på att det 

genomsläppliga årsmaterialet ställvis breder ut sig under lager av silt och lera. Norr om 

Vallrumsåsen, i höjd med Lugnet, överlagras isälvssedimenten av morän och lera. I 

området förekommer även berg i dagen vilket antyder att delar av isälvssedimentet här 

spolats bort och tappat kontakten med den fortsättande isälvsavlagringen norrut 

(Geosigma, 2020). Se jordartskarta i Figur 3-1 och sektion B och C i Bilaga 1. 
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Figur 3-1: Jordartskarta © Sveriges geologiska undersökning (SGU) med lägen för 

grundvattendelare och källor. 
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3.3.2 Berg 

Berggrunden under och i anslutning till åsformationerna utgörs av sur till intermediär 

intrusiv bergart som ställvis genomkorsas av deformationszoner. 

3.4 Ytvatten 

Ca 400 – 1600 m öster om Badelundaåsen löper Lillån i sydostlig riktning. Den skär 

Vallrumsåsen i höjd med Vad. Utläckage av grundvatten sker längs Vallrumsåsen mot 

sydost där täckdikning dränerar grundvattnet till Lillån.  

 

Väster om Badelundaåsen löper Tomtabäcken i sydlig riktning. Den skär inte 

Badelundaåsen inom tillrinningsområdet till Härsveds vattentäkt. Utöver dessa 

förekommer ett antal mindre vattendrag i närheten av de aktuella åssträckorna av 

Badelundaåsen och Vallrumsåsen. Se Figur 3-1. 

3.5 Grundvatten 

Tillrinningsområdet till Härsveds vattentäkt i Vallrumsåsen avgränsas i norr av en 

vattendelare i Badelundaåsen i höjd med Muren i närheten av Lånsta (SGU, 2013). 

Härifrån strömmar grundvattnet söderut mot Vallrumsåsen. Söder om Vallrumsåsen sker 

grundvattenströmningen norrut från en vattendelare vid bergtäkten söder om Ryttartorp. 

Grundvattendelaren i söder beror troligtvis av en bergtröskel. Grundvattenströmningen i 

Badelundaåsen mot Vallrumsåsen sker därmed både från söder och från norr, något som 

bekräftats med nivåobservationer (Midvatten, 2013).  

Längs Badelundaåsen, vid åssträckan mellan Tomta och Hjortronmyren sker en 

dränering från isälvssedimenten till omkringliggande områden genom källutflöden. 

Källflöden leds bort söderut via Tomtabäcken (VBB, 1965) och österut vid Hjortronmyren 

(Midvatten 2013). 

Grundvattenströmningen i Vallrumsåsen sker mot nordost. Nedströms vattentäkten är 

den uppmätta gradienten i grundvattenmagasinet förhållandevis kraftig och med aktuell 

uttagsmängd vänds inget flöde mot vattentäkten (Midvatten, 2013). Längs Vallrumsåsen 

sker nuvarande utläckage av grundvatten mot sydost, via täckdiken österut mot Lillån. Vid 

Vad, nordost om vattentäkten, sker ett utläckage av grundvatten genom källflöden till 

Lillån. Dessa utläckage driver troligen grundvattenflödet i Vallrumsåsen (Midvatten, 

2013). 

I Bilaga 1 med geologiska sektioner återfinns grundvattennivåer i Badelundaåsen och 

Vallrumsåsen.  

3.5.1 Kapacitet 

Enligt SGU:s karta över grundvattenförekomster bedöms uttagsmöjligheten i det aktuella 

avsnittet av Badelundaåsen och Vallrumsåsen till 25–125 l/s (SGU, 2020).  
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Sweco utredde under hösten 2020 förutsättningarna för grundvattenuttag och infiltration 

längs de aktuella avsnitten av Badelundaåsen och Vallrumsåsen. Utredningen visade på 

stora variationer i förutsättning för stora grundvattenuttag i det aktuella området. 

Badelundaåsen mellan Lånsta och Brånsta bedömdes inte ha tillräckligt hög hydraulisk 

kapacitet för infiltration utan utströmning längs åsens sidor (Sweco Environment, 2020).   

 

3.5.2 Tillrinningsområde 

Med tillrinningsområde avses det område inom vilket vatten rör sig till vattentäkten eller 

vattenförekomsten. Vattentäkten tar sitt vatten ur det grundvattenmagasin i 

Badelundaåsen och Vallrumsåsen som avgränsas av grundvattendelarna redovisade i 

Figur 3-1. Dessa grundvattendelare finns omnämnda i flertal äldre utredningar. 

Vattendelarnas lägen i norr och söder är hämtade från SGU:s hydrogeologiska 

undersökningar i området (SGU, 2013) (SGU, 2020). Längs åsarna sträcker sig således 

tillrinningsområdet maximalt till dessa vattendelare.  

I tillrinningsområdets norra del visar grundvattennivåmätningar samt äldre utredningar på 

att isälvsavlagringen dränerar omgivande område. Detsamma gäller för den södra delen 

av tillrinningsområdet (Midvatten, 2013). 

För åssträckan mellan området vid Tomta vidare söderut förbi Hjortronmyren dräneras 

isälvsavlagringen till omgivande sidoområden via källflöden och myrmark. För de delar 

där åsen dräneras har tillrinningsområdet dragits ut för att inkludera delar av 

svallsedimentet då isälvsavlagringen breder ut sig under dessa. Det har gjorts då det 

bedöms vara möjligt att en del av det grundvatten som bildas inom dessa sidoområden 

kan transporteras vidare mot vattentäkten.  

I anslutning till vattentäkten baseras tillrinningsområdet på de undersökningsborrningar 

och grundvattennivåmätningar som utförts i området. Den kraftiga gradienten som 

uppmätts nedströms vattentäkten bedöms påverka grundvattennivåerna i närliggande 

område och bidra till en generell strömning österut. Detta begränsar tillrinningsområdets 

utbredning i områdena direkt norr, öster och söder om vattentäkten.  

Då delar av det grundvatten som bildas i tillrinningsområdets norra del antas dräneras via 

källflöden i områdena och storleksordningen på dessa är okänd är en enklare 

vattenbalansberäkning för tillrinningsområdet inte möjligt att utföra på ett bra sätt. För att 

få en bättre skattning av hur stor andel av det grundvatten som bildas inom 

tillrinningsområdet som kommer Vallrumsåsen till del utförde Midvatten en 

vattenbalansberäkning med hjälp av kloridjoner (Midvatten, 2013). Vattenanalyser längs 

Badelundaåsen uppvisar förhöjda halter av klorid som sannolikt beror på 

halkbekämpning. En generellt ökande trend i koncentration av klorid kan ses i 

strömningsriktningen för den del av åsen som är berörd av saltningen. Vattnet som når 

vattentäkten späds med grundvatten med lägre kloridhalter från de delar av 

tillrinningsområdet där halkbekämpning inte förekommer. Midvattens beräkningar 

indikerar att grundvattenflödet från norr och söder i Badelundaåsen mot Vallrumsåsen 

bidrar i lika stor del till flödet i Vallrumsåsen. Ungefär hälften av det vatten som kommer 



  

   

 
 

13(50) 
 

RAPPORT 

REVIDERAD 2021-04-20 OCH 2021-09-06 

SAMRÅDSUNDERLAG 

REVIDERING VATTENSKYDDSOMRÅDE VALLRUM 

 

 

norrifrån tycks vara bildat norr om Hjortronmyren, dvs ca 25% av den totala mängden 

vatten. Området norr om Hjortronmyren utgör mer än 50% av tillrinningsområdets yta 

vilket innebär att en mindre del av den totala grundvattenbildningen i detta område bidrar 

till vattentäktens tillrinning.  

Vattenbalansberäkning med kloridjoner bygger dock på ett antagande om att 

kloridjonerna är homogent blandade i grundvattenmagasinet, vilket med nuvarande 

underlag inte är känt. Beräkningen ger dock en god indikation på förhållandena.  

3.5.3 Transporttider 

3.5.3.1 Grundvattenflöden 

I området kring vattentäkten har undersökningar utförts för att bestämma egenskaperna 

för isälvsavlagringen. Storleken på grundvattenflödet i en åsformation, Q (m3/s) kan 

beräknas enligt: 

Q=TB*i 

Där TB= Hydraulisk kapacitet, T = Transmissivitet (m2/s), B = hydraulisk bredd (m) och i= 

hydraulisk gradient (-). 

Resultaten från en provpumpning utförd 1976 av VBB ger en transmissivitet som varierar 

mellan 0,12 – 0,39 (m2/s) för åsavsnittet vid vattentäkten. Utifrån transmissiviteten och 

det vattenförande lagrets mäktighet uppskattas den hydrauliska konduktiviteten vara i 

storleksordningen 10-2 vilket ger en god genomsläpplighet. Baserat på det lägsta T-värdet 

och uppmätt gradient före provpumpning uppskattades det naturliga flödet i åsen till 20 l/s 

(VBB, 1976). 

Midvatten utförde kompletterande borrningar i området i samband med en utredning 

2013. De beräknade konduktiviteter utifrån siktkurvor och medelvärdet från 

beräkningarna gav ett K på 1,2*10-2. Grundvattenmagasinets hydrauliska bredd 

bedömdes utifrån borrningarna att vara ca 130–180 m med en medelmäktighet av ca 8–

10 m. Vilket resulterar i ett TB mellan 15,6–21,6 m3/s och ett grundvattenflöde på 17,1–

23,8 l/s (Midvatten, 2013). 

Om grundvattenflödet, Q, i åsens längdled är känt kan grundvattnets hastighet beräknas 

enligt: 

v = Q/A* 𝑛𝑒  

där v = grundvattnets hastighet (m/s), Q = grundvattenflöde (m3/s), A = åsens 

tvärsnittsarea under grundvattenytan (m2), ne = kinematisk (effektiv) porositet. 

Med hänsyn tagit till variationen i beräknat flöde och vattenförande area, samt med den 

effektiva porositeten ansatt till 0,12 (Midvatten, 2013) innebär detta en flödeshastighet 

inom ca 7–17 m/dygn. Beräkningarna ger en medelhastighet för åsens hela tvärsnittsyta. 
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3.5.3.2 Darcys lag 

Grundvattnets transporthastighet (nettohastighet), Vu (m/s) kan även uppskattas utifrån 

Darcys lag: 

𝑉𝑢 = K × i/𝑛𝑒  

där K (m/s) = hydraulisk konduktivitet (grundvattenmagasinets genomsläpplighet), i = 

hydraulisk gradient, ne = kinematisk porositet. 

I tabell 2 redovisas de parametervärden som använts för att beräkna den genomsnittliga 

transporthastigheten i åsen. Värden på den hydrauliska konduktiviteten har ansatts 

utifrån de siktanalyser och hydrauliska test som Midvatten (Midvatten, 2013) och VBB 

(VBB, 1976) utfört i åsen. Värt att notera är att hydraulisk konduktivitet är en egenskap 

som kan variera mycket och att parameterns intervall därför har ansatts något större än 

uppmätta värden i underlaget för att inte riskera underskattning av transporthastigheten.  

Den effektiva porositeten, ne, är vanligtvis 0,05–0,2 för isälvsmaterial (Gustafson, 1997) 

och ansatt intervall är 0,1–0,15. 

Värden på den hydrauliska gradienten har hämtats från Midvatten (Midvatten, 2013), 

Geosigma (Geosigma, 2020) och underlag från Swecos utredning om möjlighet till 

infiltration av ytvatten till Badelundaåsen  (Sweco Environment, 2020). 

 

Tabell 3-1: Parametervärden använda i beräkning av flödeshastighet 

Parameter Enhet Min Medel Max Fördelning 

Hydraulisk konduktivitet, 

K 

m/s 1*10-2 2*10-2 3*10-2 Lognormal 

Hydraulisk gradient  

Vallrumsåsen 

% 0,1 0,11 0,12 Likformig 

Hydraulisk gradient  

Badelundaåsen söder 

% 0,1 0,11 0,12 Likformig 

Hydraulisk gradient  

Badelundaåsen norr 

% 0,02 0,06 0,1 Likformig 

Effektiv porositet, ne - 0,1 0,125 0,15 Normal 

 

En s.k. Monte Carlo-beräkning av ett stort antal slumpmässiga kombinationer av 

parametervärdena i Tabell 3-1 ger en statistisk fördelning av flödeshastigheten enligt 

Figur 3-2 och Figur 3-3. Beräkningen visar bl.a. att i 90 procent av de beräknade fallen 

kan den genomsnittliga flödeshastigheten förväntas ligga under 22 m/dygn för 

Vallrumsåsen och södra delen av Badelundaåsen. Beräknat medianvärde, vilket 
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representerar den bästa skattningen, är ca 16 m/dygn. Beräknat maxvärde, vilket är 

mycket osannolikt, är ca 32 m/dygn.  

 

Figur 3-2: Fördelning av beräkningar av transporthastighet i Vallrumsåsen och södra delen av 
Badelundaåsen enligt Darcys lag med Monte Carlo-metod. 

För den delen av Badelundaåsen som sträcker sig från grundvattensjön (Hallsta grustag) 

och norrut mot Tomta är grundvattnets gradient lägre. Beräkningen för denna del av åsen 

ger en 90-percentil av genomsnittlig flödeshastigheten på 15,6 m/dygn. Beräknat 

medianvärde är 11 m/dygn och maxvärdet är ca 23,6 m/dygn. 

 

Figur 3-3: Fördelning av beräkningar av transporthastighet i Badelundaåsens norra del (Hallsta 
grustag till Tomta) enligt Darcys lag med Monte Carlo-metod. 
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3.6 Vattentäktens sårbarhet 

Sårbarhet betecknar vanligtvis markens och vattnets känslighet för att påverkas av en 

förorening, eller brist på förmåga att reducera en förorenings farlighet under transporten i 

mark och vatten.   

En vätska som läcker ut, t.ex. vid en olycka kommer att breda ut sig på markytan som en 

vätskepöl, avrinna på markytan eller infiltrera i jorden. Hur föroreningen sprider sig beror 

främst på jordlagrens genomsläpplighet, hårdgjorda ytor, tjäle, topografi etc.   

Föroreningar i vätskeform, eller vattenlösliga föroreningar, som infiltrerar kommer att 

perkolera genom den omättade zonen ner till grundvattenmagasinet.  

Transporthastigheten i den omättade zonen beror främst av jordlagrens genomsläpplighet 

(hydraulisk konduktivitet). Transporthastigheten i den mättade zonen beror bl.a. på 

jordlagrens genomsläpplighet och grundvattenytans lutning (hydrauliska gradienten).   

Generellt är grundvattenmagasins sårbarhet mycket hög där grus, sand och annat grövre 

material, som tex isälvsmaterial, finns ovanför grundvattenytan, i synnerhet där den 

omättade zonen är av liten mäktighet. Den höga transporthastigheten i grövre material, 

både ner till grundvattenytan och med grundvattnet fram till uttagsbrunnarna gör att 

magasinet blir mycket sårbart.  

Där jordlagren huvudsakligen utgörs av lera är transporthastigheten ned till 

grundvattenytan mycket låg, eftersom leror har mycket låg genomsläpplighet.  

Sårbarheten för eventuella föroreningar i dessa områden bedöms därför som liten eller 

måttlig.  

Om jordlagren innehåller tätare material, eller tätare skikt, av t.ex. silt, skyddas 

grundvattnet från plötsliga utsläpp. Föroreningen fångas upp och hinner tas om hand 

innan föroreningen når grundvattenytan. Kontinuerliga utsläpp däremot, som t.ex. 

läckage från gödselstack eller bekämpningsmedel, eller saltning av vägar, infiltrerar även 

i jordlager med låg genomsläpplighet och behöver begränsas med förebyggande 

åtgärder.  

Anläggandet av ledningar och ledningsgravar innebär ofta att jordmassor rörs om och att 

material med större genomsläpplighet läggs ner i marken. Transporthastigheten ned till 

grundvattenytan och i vissa fall i grundvattenmagasinet kan därför bli mycket stor.  

Sårbarheten för eventuella föroreningar i ledningsgator är mycket platsspecifik och svår 

att bedöma.  

Endast utsläpp inom vattentäktens tillrinningsområde kan medföra att vattentäkten 

skadas. Det bör dock noteras att tillrinningsområdet inte enbart omfattar det område inom 

vilket grundvattnet strömmar mot uttagsbrunnarna, utan även av det området inom vilket 

ytvatten kan avrinna på markytan (inkl. t.ex. diken) och infiltrera i det område inom vilket 

grundvattnet strömmar mot uttagsbrunnarna.   

Med utgångspunkt från den hydrogeologiska beskrivningen samt känslighets- och 

sårbarhetsanalyserna från Geosigma (2019) och Midvatten (2013) har en 

känslighetskarta för Badelundaåsen och Vallrumsåsen vid Härsved tagits fram, se Figur 
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3-4. I stora delar tyder jordlagerföljderna på relativt mäktiga lerlager under de omgivande 

sandförekomsterna varför dessa områden bedömts ha låg känslighet med avseende på 

åsen. Där lerlagren är tunnare eller sämre kartlagda har känsligheten bedömts som 

måttlig. Partier med morän och berg klassas som områden med hög känslighet då dessa 

bedöms stå i hydraulisk kontakt med åsen.  
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Figur 3-4. Känslighetsklassning Badelundaåsen och Vallrumsåsen vid Härsved (Vallrum) och 
Ransta. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet. 

3.7 Vattenkvalitet 

Analysresultat från provtagningar 2011-2020 av råvattnet från brunnen har 
sammanställts, se Tabell 3-2. Resultaten jämförs med Svenskt vattens riktvärden för 
råvattenkvalitet (Svenskt vatten, 2008). Råvattnet uppvisar generellt sett en god kvalitet 
med enstaka tillfällen med försämrad status. 

Halterna av Koliforma bakterier och odlingsbara mikroorganismer är förhöjda med värden 
över riktvärdet vid enstaka mättillfällen. Detta kan bero på perioder av torka då det kan 
uppstår bakterietillväxt i brunnen eller inträngande ytvatten. Escherichia coli som tyder på 
påverkan av fekalier från människor eller djur har ej detekterats i råvattnet. 

Klorid är ngt förhöjt, vilket indikerar en viss påverkan från vägsaltning. 

Radonhalterna ligger runt 58 Bq/l, väl under riktvärdet, och uppvisar en sjunkande trend. 

Bekämpningsmedel har inte analyserats i uttagsbrunnen tidigare, enbart utgående vatten 
från vattenverket i Ransta. Ingen påverkan map bekämpningsmedel har i påvisats i dessa 
prover. 

 
Tabell 3-2. Sammanställning av analysresultat på råvatten 2011-2020 för Härsveds vattentäkt.  

Parameter gräns max medel min anmärkning/ trend 

Odlingsbara mikro-
organismer 22° C [cfu/ml] 

uppmärksam på 
förändring 19 2 <1 

förhöjda värden 2017-05-30, 
2019-12-03 och 2020-03-03 

Långsamväxande bakterier 
[cfu/ml] 

uppmärksam på 
förändring 28 3 <1 

förhöjda värden 2017-05-30, 
2019-12-03 och 2020-03-03 

Koliforma 35° C [/ 100 ml] ej påvisad 18 1 18 förhöjda värden 2017-05-30 

Escherichia coli [/100 ml] ej påvisad <1 <1 <1   

Vattentemperatur vid 
provtagning [° C] <12 7,8 7 6,2   

Lukt, styrka, vid 20 ° C ej påvisad ingen ingen ingen   

Lukt, art, vid 20 ° C ej påvisad ingen ingen ingen   

Turbiditet [FNU] - 0,37 0,1 <0,1   

Färg (405) [mg Pt/l] <100 <5 <5 <5   

pH 5,5<ph<9 7,6 7,3 7,0   

Alkalinintet [mg HCO3/l] - 72 69 66   

Total hårdhet (° dH) [° dH]   5,1 5 4,6   

Konduktivitet [mS/m] - 28 25 23   

Klorid [mg/l] <100 26 24 22 ngt förhöjt fr naturligt 

Sulfat [mg/l] <100 23 22 20   

Fluorid [mg/l] <1,5 0,53 0,46 0,41   

COD-Mn [mg O2/l] <10 0,57 0,35 0,27   

Ammonium [mg/l] <0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01   

Fosfat (PO4) [mg/l] <0,05 0,021 <0,02 <0,02   

Fosfatfosfor (PO4-P) [mg/l] <0,15 0,007 0,006 <0,005   

Nitrat (NO3) [mg/l] <22 1,8 1,2 0,84 

ngt förhöjda fr naturliga utan 
jordbruk, sjunkande trend 

Nitrit (NO2) [mg/l] <0,02 <0,007 <0,007 <0,007   

Kalium, K (end surgjort) 
[mg/l] <12 3,5 2 1,7   
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Kalcium, Ca (end surgjort) 
[mg/l] <100 28 26 24   

Järn, Fe (end surgjort) [mg/l] <1 0,02 0,013 <0,001   

Magnesium, Mg (end 
surgjort) [mg/l] <30 5,9 5 4,8   

Mangan, Mn (end surgjort) 
[mg/l] <0,3 <0,01 <0,01 0,00005   

Aluminium, Al (end surgjort) 
[mg/l] <0,1 <0,01 <0,01 0,0014   

Koppar, Cu (end surgjort) 
[mg/l] <0,05 <0,02 <0,01 0,00012   

Radon [Bq/l] <1000 71 58 43 sjunkande trend 

Natrium, Na (end surgjort) 
[mg/l]  <100 13 11 9,5   

 

I mars 2021 provtogs uttagsbrunnen Härsved för analys av bekämpningsmedel. Vidare 

provtogs uttagsbrunnen i Härsved, uttagsbrunnen på Vallrumsgård samt ett 

grundvattenrör nedströms dessa för analys av allmän kemi och kväve. Grundvattenröret 

omsattes 5,5 timme och 1 870 liter innan provtagning. Se sammanställning av analyssvar 

i Tabell 3-3  

Tabell 3-3. Sammanställning av analysresultat från provtagning 2021-03-10.  
Parameter Härsved Vattentäkt Vallrum Vattentäkt Grundvattenrör 

74014 
Gräns 

Turbiditet [FNU] < 0,10 0,17 1,8 - 
Färg (405) [mg Pt/l] < 5,0 < 5,0 12 <100 
pH 7,5 7,5 7,6 5,5<ph<9 
Temperatur vid pH-
mätning [°C] 23,8 23,5 23,5 

 

Alkalinintet [mg 
HCO3/l] 70 67 69 - 
Konduktivitet 
[mS/m] 25 25 27  - 
Klorid [mg/l] 25 28 29 <100 
Sulfat [mg/l] 22 31 22 <100 
Fluorid [mg/l] 0,46 0,46 0,53 <1,5 
COD-Mn [mg O2/l] 0,29 0,48 < 0,24 <10 
Ammonium [mg/l] < 0,010 < 0,010 < 0,010 <0,05 
Ammoniumkväve 
(NH4-N) [mg/l] < 0,010 < 0,010 < 0,010 <0,05 
Fosfat (PO4) [mg/l] < 0,020 0,074 < 0,020 <0,05 
Fosfatfosfor (PO4-P) 
[mg/l] 0,005 0,024 0,005 <0,15 
Nitrat (NO3) [mg/l] 1,1 1,6 1,4 <22 
Nitratkväve (NO3-N) 
[mg/l] 0,25 0,36 0,32 <5 
Nitrit (NO2) [mg/l] < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 <0,02 
Nitro-nitrogen (NO2-
N) [mg/] < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020  
NO3/50+NO2/0,5 
[mg/l] <1,0 <1,0 <1,0  

Total-kväve [mg/l] 0,33 0,55 0,46  

Totalhårdhet [°dH] 4,6 4,5 4,8  
Natrium, Na (end 
surgjort) [mg/l] 11 11 12 <100 
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Kalium, K (end 
surgjort) [mg/l] 1,9 2,5 2 <12 
Kalcium, Ca (end 
surgjort) [mg/l] 25 24 26 <100 
Järn, Fe (end 
surgjort) [mg/l] 0,0024 0,014 0,16 <1 
Magnesium, Mg 
(end surgjort) [mg/l] 5 4,9 5,1 <30 
Mangan, Mn (end 
surgjort) [mg/l] 0,000086 0,0003 0,0024 <0,3 
Koppar, Cu (end 
surgjort) [mg/l] 0,000089 0,019 0,0002 <0,05 

Bekämpningsmedel 
inkl. Glyfosat, AMPA 
[µg/l] 

<0,01 - -  

 

Man kan se en svag ökning av provtagna parametrar nedströms Härsveds vattentäkt som 

skulle kunna tyda på ett tillskott från de verksamheter som finns mellan den provpunkten 

och de andra två. Halterna är dock under gränsvärdena med god marginal. Inga spår av 

bekämpningsmedel finns i uttagsbrunnen för Härsveds vattentäkt. 

 

4 Risker och riskbedömning  

4.1 Underlag och metod 

Riskinventering har för Härsveds vattentäkt har utförts genom att samla in underlag från 

Sala och Västerås kommuns miljöenheter under november och december 2020. Vid en 

riskinventering är det lämpligt att utgå ifrån synlig påverkan från kända föroreningskällor 

men att komplettera detta genom att även kartlägga och analysera riskkällor i 

tillrinningsområde som hittills inte nödvändigtvis påverkat vattenkvaliteten (HaV, 2019). I 

föreliggande riskinventering har utgångspunkten varit pågående/kända verksamheter 

samt vattenkvalitén i vattentäkten.  Identifierade riskobjekt inom bedömt 

tillrinningsområde för vattentäkten har tagits med i underlaget. 

Uppgifter om befintliga riskkällor/riskobjekt har i huvudsak erhållits från Miljöenheten 

Bygg och Miljö i Sala kommun samt från Miljö- och hälsoskydd i Västerås kommun. 

Information har även hämtats från Länsstyrelsen och Trafikverket. Uppgifterna har 

varierat i detaljeringsgrad och hänsyn bör tas till att vissa riskkällor ej ligger på rätt plats 

på fastigheten. Vattenförsörjningen är en känslig sektor för sabotage och i samband med 

kris- och krigstillstånd. Dessa faktorer behandlas inte i detta projekt. 

4.2 Område för inventering 

För Härsveds vattentäkt har riskinventeringsområdet utformats efter en zon runt bedömt 

tillrinningsområde till vattentäkten. I Figur 4-1 nedan redovisas riskinventeringsområdets 

utbredning.  
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Figur 4-1. Riskinventeringsområde för vattentäkten. Riskinventeringsområdet har utformats efter 
bedömt tillrinningsområde till vattentäkten. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet. 
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4.3 Modell för riskbedömning 

Den metod som används bedöma eventuella riskkällor är en ranking som framförallt 

syftar till att sortera riskkällorna i olika riskklasser, vilka föranleder olika behov av åtgärd 

och eventuellt vidare undersökningar. Sannolikhet och konsekvens bedöms var för sig 

och är principiellt oberoende parameter. 

Risken bedöms slutligen som en sammanvägning av sannolikheten för att en riskkälla 

ska påverka vattentäkten negativt och konsekvenserna denna påverkan medför. Det är 

viktigt att poängtera att de riskklasser som presenteras inte tar hänsyn till vad som anses 

vara en acceptabel respektive oacceptabel risk. 

Metoden följer anvisningarna i Naturvårdverkets handbok om vattenskyddsområden 

(Naturvårdsverket, 2011) som anger att risker kan beskrivas som sammanvägning av 

sannolikhet och konsekvens.  

Sannolikhetsbedömning 

Sannolikheten speglar hur ofta en oönskad händelse bedöms kunna inträffa och tar 

hänsyn till att föroreningen måste nå vattentäkten för att utgöra en fara. 

Sannolikhetsklassningen avser därför sannolikheten i vattentäkten, vilket är en 

kombination av ett antal sannolikheter från utsläppspunkten till vattentäkten, och omfattar 

inte enbart sannolikheten för utsläppet på sin plats. Sannolikheten delas in i fyra nivåer 

enligt kriterier beskrivna i Tabell 4-1. 

Tabell 4-1. Kriterier för sannolikhetsbedömning. 

Sannolikhet Kriterier 

S1: Liten sannolikhet 

 

Okänd, men kan inte uteslutas, har liten 

sannolikhet. 

S2: Medelstor sannolikhet 

 

Har inträffat de senaste 5 åren, kan ske inom 

10-50 år. 

S3: Stor sannolikhet 

 

Inträffar årligen, kan ske inom 1-10 år 

S4: Mycket stor sannolikhet 

 

Bedöms inträffa en gång per år eller oftare. 

 

Konsekvensbedömning 

Konsekvenserna är indelade i fyra allvarlighetsnivåer, vilka redovisas i Tabell 4-2. De 

kriterier som används utgår ifrån vilken effekt riskkällan har på vattenkvaliteten. 

Konsekvensbedömningen utgår från att en oönskad händelse verkligen har inträffat och 

osäkerheter om konsekvensen av en händelse hanteras på följande sätt: 
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 Vid liten osäkerhet om konsekvens bör den mest realistiska konsekvensen användas. 

 Vid stor osäkerhet om den verkliga konsekvensen bör en pessimistisk bedömning 

göras enligt försiktighetsprincipen. 

Precis som för sannolikhetsbedömningen redovisas om den konsekvens som beaktas är 

relaterad till normala förhållanden för riskkällan, en brist som uppstår eller om det är en 

olycksartad händelse. Konsekvensen redovisas som K-klass (K1-K4), se Tabell 4-2, och 

är en överföring och tolkning av Livsmedelverkets befintliga nivåer för 

konsekvensklassning, beskrivna i Livsmedelsverkets handbok ”Risk- och 

sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning”. 

Tabell 4-2. Kriterier för konsekvensbedömning. 

Konsekvens Kriterier 

K1: Liten konsekvens 

 

Obetydlig påverkan på vattenkvaliteten, inga 

anmärkningar 

K2: Medelstor konsekvens 

 

Tillfälliga anmärkningar som berör många 

K3: Stor konsekvens 

 

Otjänligt vatten som berör många 

K4: Mycket stor konsekvens 

 

Otjänligt vatten med fara för liv och hälsa 

 

Riskmatris 

När sannolikhet och konsekvens för en oönskad händelse har bedömts kan den placeras 

in i den riskmatris som redovisas nedan och tilldelas på detta viss en ”riskklass”. Risken 

är indelad i fyra olika klasser där riskklass 1 är den lägsta riskklassen och riskklass 4 är 

den högsta riskklassen, se Tabell 4-3. Att en riskkälla i riskbedömningen får riskklass 1 

innebär inte att den inte utgör någon risk, d.v.s. den kan inte bortses ifrån. Det är också 

viktigt att poängtera att indelningen i riskklasser kan göras på andra sätt än vad som 

redovisas i riskmatrisen nedan. Indelningen som används här har dock bedömts lämplig 

för det syfte riskanalysen har i detta sammanhang. 



  

   

 
 

25(50) 
 

RAPPORT 

REVIDERAD 2021-04-20 OCH 2021-09-06 

SAMRÅDSUNDERLAG 

REVIDERING VATTENSKYDDSOMRÅDE VALLRUM 

 

 

 
Tabell 4-3. Riskmatris och risknivåer. 

Sannolikhet 

Konsekvens 

K1: Liten 

konsekvens 

 

K2: 

Medelstor 

konsekvens 

 

K3: Stor 

konsekvens 

 

K4: Mycket 

stor 

konsekvens 

 

S4 - mycket stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 4 

S3 - stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 3 

S2 - medelstor Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 

S1 - liten Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 2 

 

Risknivåerna i matrisen har följande innebörd: 

Riskklass 1 - liten risk Förenklad riskhantering - förebyggande åtgärder (till exempel 

egenkontroll och avvikelsehantering) ska upprätthållas.  

Riskklass 2 - måttlig risk Aktiv riskhantering - förebyggande och/eller förberedande 

åtgärder ska övervägas. 

Riskklass 3 - stor risk 

 

Risken måste reduceras - förebyggande och/eller förberedande 

åtgärder är nödvändiga. 

Riskklass 4 - mycket stor risk 

 

Akut risk - förebyggande och/eller förberedande åtgärder måste 

genomföras omedelbart 

 

4.4 Riskkällor 

4.4.1 Bebyggelse 

Överallt där människor bor och vistas förekommer flera potentiella hot för en nedströms 

belägen vattentäkt. Risker är dels förknippade med boende, dels med olika typer av 

verksamheter och företeelser som förekommer inom bebyggda områden. Riskkällor 

relevanta för bebyggelse nära vattentäkten beskrivs nedan.  

För Härsveds vattentäkt förekommer främst enskilda hus, gårdar, jordbruksmark och 

skog inom inventeringsområdet. Väg 56 och några landsvägar passerar även genom 

området. 
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Nedan beskrivs de riskkällor som kan förknippas med bebyggelse. 

Energianläggningar 

Det är främst energianläggningar i berg och jord som får anses utgöra en risk för 

vattentäkten. Risken med denna typ av anläggning är till större delen förknippad med 

arbetet med att installera energibrunnen där nya kontaktvägar för grundvattnet skapas 

samt kollektorvätskan i anläggningen. Överliggande jordlager som kan utgöra ett 

skyddande lager för att ytvatten kan tränga ned i marken och nå grundvattnet. Vid 

anläggning av energibrunnar kan dessa lager punkteras och det kan skapas 

spridningsvägar för föroreningar ned till grundvattnet. 

Enligt uppgifter miljöenheterna i Sala och Västerås finns det 10 energibrunnar inom 

riskinventeringsområdet. Enligt SGU:s brunnsarkiv (SGU, 2020) finns det 15, se Figur 

4-2. Av dessa ligger 7 st. inom bedömt tillrinningsområde. 

Energianläggningar i berg kan punktera lerlager och skapa en spridningsväg för 

föroreningar. Det finns även en risk att köldbärarvätskan innehåll läcker ut. Då det är 

relativt få energianläggningar inom tillrinningsområdet, och då ingen större mängd 

nyetableringar förväntas, bedöms energianläggningar utgöra en liten risk för vattentäkten.  
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Figur 4-2. Energibrunnar enligt miljökontoren i Sala och Västerås resp. enligt SGUs brunnsregister. 
Bakgrundskarta: © Lantmäteriet. 
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Enskilda avlopp 

Bristfälliga enskilda avlopp kan medföra utläckage av vatten med höga halter av 

näringsämnen och bakterier. Inom riskinventeringsområdet finns ca 60 enskilda avlopp 

registrerade i Sala och Västerås kommuns databaser, se Figur 4-3.  

Bakteriehalterna samt halterna av näringsämnen i råvattnet är i genomsnitt relativt låga. 

Halterna av Koliforma bakterier och odlingsbara mikroorganismer är förhöjda med värden 

över riktvärdet för råvatten vid enstaka mättillfällen. E. coli. har ej detekterats i råvattnet. 

Det finns en anläggning som är dimensionerad för fler än 25 pers. inom 

riskinventeringsområdet, men utanför bedömt tillrinningsområde. 

Endast ett fåtal enskilda avlopp ligger på själva åsen. På fastigheterna i vattentäktens 

direkta närhet finns dels markbäddar med tät botten, dels öppna markbäddar från 70-

talet. På grund av dessa närliggande markbäddar bedöms enskilda avlopp utgöra en 

måttlig risk för vattentäkten. 
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Figur 4-3. Centrumpunkter för fastigheter med enskilda avlopp registrerade inom 
riskinventeringsområdet. Siffran vid centrumpunkten anger antal adresser med enskilt avlopp på 
vardera fastigheten. Några fastigheter sträcker sig utanför riskinventeringsområdet och 
tillrinningsområdet. Huruvida riskkällan ligger innanför eller ej är inte känt. Bakgrundskarta: © 
Lantmäteriet.  
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Dagvatten från bebyggda ytor 

Dagvatten är det vatten som rinner av från tak, gator, parkeringsytor, vägar och andra 

hårdgjorda ytor. Föroreningsgraden i dagvattnet varierar beroende på vilken typ av ytor 

som avvattnas och hur avledningen sker. Dagvatten kan bland annat innehålla höga 

halter av tungmetaller och petroleumprodukter.  

Inom riskinventeringsområdet finns inga identifierade större hårdgjorda eller bebyggda 

ytor. Nederbörden infiltrerar ner i marken eller leds ut i ytvattendrag.  

Fordonstvätt 

Sker fordonstvätt på gräsmatta eller grusplan så infiltreras vatten i marken ner till 

grundvattnet. Sker fordonstvätt på hårdgjorda garageuppfarter eller på gator innebär att 

tvättvattnet transporteras till dagvattensystemet.  

I tvättvattnet finns dels de bilvårdsprodukter som används dels föroreningar från bilarna 

och däcken. Bilvårdsmedlen, t.ex. avfettningsmedel, innehåller ofta lösningsmedel och 

tensider. Tvättvattnet kan också innehålla olja, bränslerester, vägmaterial och ftalater 

samt tungmetaller som bly, kadmium och krom. Tvättvattnet är därför skadligt för 

människor och för miljön. 

Det är sannolikt att eventuell fordonstvätt inom riskinventeringsområdet sker av 

jordbruksmaskiner, personbilar, viss verkstadsindustri och fordonsservice på gårdsplaner 

och att det förorenade tvättvattnet därmed riskerar infiltrerar ner till grundvattnet. 

Fordonstvätt har bedömts utgöra en liten risk. 

4.4.2 Kyrkogårdar och begravningsplatser  

Ingen kyrkogård eller begravningsplats har identifierats inom riskinventeringsområdet. 

4.4.3 Jord- och skogsbruk 

Markanvändningen inom tillrinningsområdet består enligt Lantmäteriets terrängkarta av 

ca 27 % jordbruksmark och 61 % skogsmark, resterande ytor består till 1 % av vattenyta 

och de resterande 11 % klassificeras som övrig öppen mark (Lantmäteriet, 2020).  

Jord- och skogsbruk kan i olika delar av verksamheten medföra risk för 

grundvattenförorening. Inom jordbruket är det främst spridning av bekämpningsmedel och 

spridning och lagring av gödselmedel som kan orsaka försämrad vattenkvalitet. 

Skogsbruket kan försämra vattenkvaliteten främst genom näringsläckage och markskador 

vid avverkning. Även spill och läckage av petroleumprodukter utgör en risk. 
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Cisterner och mobila tankar 

Oljecisterner och mobila tankar förknippade med jord- och skogsbruk används vanligen 

till tankning av arbetsfordon och maskiner. Risk för läckage av petroleumprodukter till 

mark och vattendrag finns t.ex. vid överfyllning, skada på cisterner i samband med 

påkörning eller transport samt rostangrepp. Oljecisterner kan även finnas för 

uppvärmning av hus och byggnader. Förvaringen av oljecisterner för uppvärmning sker 

vanligtvis inomhus. Utsläpp av petroleumprodukter förknippade till uppvärmning av hus 

och byggnader kan ske vid kontinuerligt läckage från bristfällig cistern, spill eller olycka 

vid påfyllning och transport. Inom riskinventeringsområdet finns 10 cisterner registrerade, 

se Figur 4-4. 

Även vid mycket låga halter av petroleumprodukter i dricksvatten kan det ge uttryck i form 

av förändrad smak och lukt. Cisterner och farmartankar kan rymma 250 l eller mer varför 

cisterner och farmartankar bedöms utgöra en stor risk för vattentäkten (i riskbedömningen 

benämnd som hantering av petroleumprodukter). 

Näringsämnen 

Det finns huvudsakligen två typer av gödselmedel; kemiskt framställt handelsgödsel och 

naturgödsel. Spridning och annan hantering, såsom lagring av växtnäringsämnen kan ge 

upphov till ett näringsläckage av främst kväve och fosfor. Naturgödsel utgör en risk 

genom dess innehåll av mikrobiella föroreningar. Även spridning av slam från reningsverk 

på jordbruksmark kan utgöra en risk för spridning av mikrobiella föroreningar till 

grundvatten.  

Det förekommer runt tio fastigheter med jordbruk och/eller djurhållning inom 

riskinventeringsområdet där det kan tänkas lagras gödsel, se Figur 4-4.  

Inom riskinventeringsområdet förekommer även en del beteshagar på själva åsen vilket 

utgör en risk av diffus näringsämnesspridning från djurens avföring. 

Bakteriehalterna samt halterna av näringsämnen i råvattnet är i genomsnitt relativt låga, 

vilket indikerar att befintlig hantering inte medför en oacceptabel påverkan på råvattnet. 

Spridning av gödsel har bedömts utgöra en måttlig risk för vattentäkten. Lagring av 

gödsel medför generellt stora mängder växtnäringsämnen som hanteras koncentrerat 

men också ofta under god tillsyn och har även det bedömts utgöra en måttlig risk.  

Bekämpningsmedel 

Vissa tillåtna bekämpningsmedel har beaktansvärd toxicitet, vilket gör att de kan komma 

att utgöra en allvarlig risk för försämrad vattenkvalitet, även i små mängder. Inte bara 

spridningen utan även annan hantering av bekämpningsmedel utgör en riskkälla. 

Bekämpningsmedel används inom jordbruk, men även till viss del inom skogsbruk. Inom 

skogsbruk är det främst vattenslagning av plantor som behandlats med 

bekämpningsmedel som utgör en risk för förorening av ytvattnet. Detta tillsammans med 

att ca 30 % av marken inom tillrinningsområdet utgörs av jordbruksmark och 60 % av 

skogsmark, medför att spridning av bekämpningsmedel bedömts utgöra en måttlig risk 

medan hanteringen bedömts utgöra en stor risk för vattentäkten.  
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Inga provtagningar är utförda med avseende på bekämpningsmedel.  

 

Figur 4-4. Centrumpunkter för fastigheter med registrerade cisterner inom riskinventeringsområdet 
och centrumpunkter för fastigheter med djurhållning eller jordbruk. Några fastigheter sträcker sig 
utanför riskinventeringsområdet, huruvida riskkällan ligger innanför eller ej är inte känt. 
Bakgrundskarta: © Lantmäteriet.  
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4.4.4 Vägar/transporter 

Väster om uttagsbrunnen löper Väg 56 i nord-sydlig riktning på Badelundaåsen. Väg 723 

går förbi vattentäkten på Vallrumsåsen. I övrigt finns flertalet mindre vägar i området kring 

täkten.  

Grundvattensjön vid Lånstagropen besöks ofta med bil och både felparkering och 

terrängkörning i området är vanlig.  

Årsmedeldygnstrafiken på Väg 56, vid tillrinningsområdet, är i ca 5 000 fordon, varav 

ca 900 fordon utgörs av tung trafik. Väg 56 är även utpekad som rekommenderad primär 

väg för transporter med farligt gods.  

Årsmedeldygnstrafiken på Väg 723 är 255 fordon varav 24 fordon utgörs av tung trafik. 

De riskkällor som identifierats för vägar och transporter är: 

• Vägdagvatten 

• Olyckor där giftiga ämnen som läcker ut och som kan kontaminera grundvattnet 

• Slitage på vägar och fordon (oljespill, däck- och vägbaneslitage m.m.) 

• Beläggningsarbeten 

• Vägsalt (spridning och lagring) 

• Luftutsläpp som bilavgaser 

• Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt 

Analysresultaten av råvattnet indikerar en påverkan från vägdagvatten med avseende på 

klorid vilket medfört att dagvatten från vägar har bedömts utgöra en måttlig risk. Det finns 

inga uppgifter om täta diken längs Väg 56 inom tillrinningsområdet. Någon statistik 

gällande olyckor inom riskinventeringsområdet har inte funnits att tillgå. Olyckor på väg 

och olyckor med farligt gods har bedömts utgöra måttlig risk. 

I riskbedömningen har det förutsatts att dagvattnet från vägarna är förorenat. Vid mycket 

låga halter av petroleumprodukter i dricksvatten kan det ge uttryck i form av förändrad 

smak och lukt.  

4.4.5 Miljöfarligverksamhet och industriområden  

Förorenade områden 

Risk för föroreningsspridning från förorenade områden beror på de förekommande 

ämnenas rörlighet i mark och löslighet i vatten, samt av de hydrogeologiska förhållandena 

vid den aktuella platsen.  

Förorenade områden i Sverige har riskklassats av Länsstyrelsen enligt MIFO-modellen, 

Metodik för Inventering av Förorenade Områden (Naturvårdsverket, 1995) och resultatet 

finns tillgängligt i deras GIS-databas EBH-kartan. 

Inom riskinventeringsområdet, förekommer enligt EBH-kartan 12 potentiellt förorenade 

områden av varierande riskklass se Figur 4-5. Ett område har riskklassat enligt MIFO-

modellen till riskklass 2 (stor risk). Fyra områden har riskklassats till riskklass 3 (måttlig 

risk). Sju områden har inte riskklassats.  
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Det område som klassats till riskklass 2 har varit ett oljegrus- och asfaltverk. De områden 

som klassats som riskklass 3 har haft verksamheter så som industrideponier, oljegrus- 

och asfaltverk, plantskola, skjutbana. De övriga, ej riskklassade, verksamheterna som 

bedrivits består bland annat av industrideponier, skjutbanor, motorbanor, plantskolor och 

materialtäkter. 

Då de utpekade potentiellt förorenande områdena ligger en bit bort och ingen har 

klassats som högre än riskklass 2 så har förorenade områden bedömts utgöra en måttlig 

risk för vattentäkten. 
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Figur 4-5. Potentiellt förorenade områden enligt miljökontoret i Sala resp. Västerås samt 
Länsstyrelsen (EBH-kartan) och fastigheter med registrerade miljöfarliga verksamheter inom 
riskinventeringsområdet. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet. 
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Registrerade miljöfarliga verksamheter 

De verksamheter som omfattas av begreppet miljöfarlig verksamhet är bl.a. industrier och 

täkter. Att en verksamhet i Miljöbalken definieras som en miljöfarlig verksamhet innebär 

inte nödvändigtvis att den därmed är farlig för människors hälsa eller miljön, begreppet 

anger endast att den ska omfattas av Miljöbalkens regler om miljöfarlig verksamhet. De 

risker som vanligtvis förknippas med miljöfarliga verksamheter är olyckor inom 

verksamheten där giftiga ämnen läcker ut som kan kontaminera yt- och grundvattnet, 

cisterner, avlopp, dagvatten, uppställning av fordon samt tvätt av fordon.  

Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter kallas för A- eller B-verksamheter, beroende 

på vilken myndighet som beslutar om tillstånd (miljödomstol respektive länsstyrelse). 

Inom riskinventeringsområdet, finns två B-verksamheter, båda är täkter, se Figur 4-5.  

Generellt kan sägas att miljöfarliga verksamheter kan kopplas till någon typ utsläpp eller 

hantering av kemiska produkter. Den utpekade miljöfarliga verksamheten som ligger 

närmast vattentäkten, nära Ryttartorp, se Figur 4-5, har utvinning, brytning och 

bearbetning som verksamhetsbeskrivning. Övriga miljöfarliga verksamheterna ligger en 

bit bort från vattentäkten och har därmed bedöms utgöra en måttlig risk för vattentäktens 

kvalité vid utsläpp och olyckor.  

 

Materialtäkter och markarbeten 

Materialtäkter och markarbeten ökar grundvattenmagasinets sårbarhet eftersom jordlager 

eller berg avlägsnas och avståndet från markytan till grundvattenytan minskar. Eftersom 

markvegetation avlägsnas och den omättade zonens mäktighet reduceras kan 

grundvattnets kvalitet förändras. Vidare används och lagras ofta petroleumprodukter vid 

materialtäkter och markarbeten. I nedlagda materialtäkter förekommer ibland olaglig 

deponering av avfall och jordmassor. 

Inom riskinventeringsområdet finns en registrerade pågående materialtäkt och ett flertal 

historiska materialtäkter som nu är nerlagda/vilande, se Figur 4-6.  
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Figur 4-6. Historisk och pågående täktverksamhet. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet.  
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4.5 Sammanfattning risker 

För Härsveds vattentäkt har två riskkällor bedömts utgöra en stor risk (riskklass 3);  

• Hantering och lagring av bekämpningsmedel  

• Hantering av petroleumprodukter 

I övrigt har 11 riskkällor bedömts vara måttliga risker (riskklass 2); 

• Dagvatten från vägar 

• Enskilda avlopp 

• Djurhållning 

• Spridning av bekämpningsmedel 

• Spridning av gödsel 

• Hantering och lagring av gödsel 

• Läckage från arbetsfordon 

• Materialtäkt 

• Olyckor med farligt gods 

• Olyckor på väg 

• Miljöfarlig verksamhet  

• Förorenade områden 

Se även Bilaga 2.  

Resultatet är av översiktlig karaktär, och ger snarare en anvisning av rangordningen och 

storleken av de identifierade riskkällorna, än en absolut risknivå. Resultatet kan används 

som en av flera underlag vid arbetet med vattenskyddsföreskrifternas omfattning och 

restriktionsnivå, men även som ett underlag för att identifiera riskkällor där andra typer av 

riskreducerande åtgärder behöver genomföras.  

För att avgöra vilken risknivå som enskilda verksamheter, så kallade riskobjekt, utgör för 

vattentäkten och vilka specifika åtgärder som kan anses motiverade vid dessa riskobjekt i 

syfte att öka skyddet för vattentäkten krävs en mer detaljerad analys, vilket inte ingår i 

detta arbete. 

Förändring markanvändning 

En förändring av markanvändningen inom vattentäktens tillrinningsområde kan utgöra ett 

hot mot vattenkvaliteten på lång sikt och det är viktigt att beakta vattenskyddsområdet 

men även hela tillrinningsområdet vid framtagande av översiktsplaner och andra 

kommunala planer inom samhällsbyggnad.  
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Generellt bör exploatering undvikas där grundvattenmagasinets sårbarhet bedömts som 

hög. Dvs där grus, sand och annat grövre material, går i dagen. Detta med tanke både på 

föroreningsrisk vid exploatering och minskad grundvattenbildning vid en ökad 

hårdgörande grad av marken. 

 

4.6 Risker - reglering via skyddsföreskrifter 

Följande riskaspekter för Härsveds vattentäkt bedöms lämpliga och möjliga att reglera via 

skyddsföreskrifter: 

• Dagvatten från vägar 

• Enskilda avlopp 

• Djurhållning 

• Hantering och lagring av bekämpningsmedel 

• Spridning av bekämpningsmedel 

• Spridning av gödsel 

• Hantering och lagring av gödsel 

• Hantering av petroleumprodukter 

• Läckage från arbetsfordon 

• Materialtäkt 

• Olyckor med farligt gods 

• Olyckor på väg 

• Miljöfarlig verksamhet  

• Förorenade områden 
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Förutom att införa vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter finns en rad 
åtgärder som också kan bidra till riskreducering, och därmed ett ökat vattenskydd. Dessa 
utgörs främst av följande: 
 

• Detaljerad riskanalys  

• Beredskap  

• Hänsyn vid fysisk planering  

• Tillsyn  

• Fysisk åtgärd  

• Information  
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5 Utformning av vattenskyddsområde 

5.1 Krav och allmän metodik 

Det övergripande målet med vattenskyddsområde och tillhörande skyddsföreskrifter är att 

preventivt skydda en vattentäkt. Skydd av grundvattentäkter regleras genom Miljöbalken 

(SFS 1998:808, 7 kap). I Naturvårdsverkets handbok för vattenskyddsområden (2010:5) 

finns anvisningar för skydd av vattentäkter.  

Skyddsområdet för en vattentäkt bör i princip, enligt Naturvårdsverkets råd och 

anvisningar, omfatta hela tillrinningsområdet. Av hydrogeologiska skäl begränsas ibland 

området när skyddsförhållandena är goda, uppehållstiden är tillräcklig, eller det annars 

inte är skäligt att införa restriktioner på stora områden. En uppdelning av skyddsområdet i 

en primär och en sekundär skyddszon gör att vattenskyddsföreskrifterna blir mer 

nyanserade och skäliga och vidare att högre, respektive lägre krav kan ställas på 

verksamheter i olika områden beroende främst på närheten till vattentäkten.  

5.2 Allmänt om skyddszoner 

Enlig den nya vägledningen från HaV bör vattentäktszon inte upprättas pga 

säkerhetsskäl.  

Vattentäkten bör ändå skyddas mot obehöriga på lämpligt sätt t.ex. genom en lås 

inhägnad. Marken vid vattentäkten bör endast disponeras av vattentäktsinnehavaren. 

Annan verksamhet än vattentäkten bör inte förekomma inom detta område.  

Vid identifiering av primär zon för grundvatten måste känsliga (sårbara) områden 

beaktas. Det är därför möjligt att primär zon förekommer på flera ställen inom ett 

skyddsområde för att täcka in viktiga nybildningsområden. Syftet med den primära zonen 

är att riskerna för akut förorening minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas och 

åtgärder vidtas innan föroreningen hinner nå vattentäktszonen. Gränsen mellan primär 

zon och sekundär zon sätts så att uppehållstiden i grundvattenzonen till 

vattentäktszonens gräns beräknas vara minst 100 dygn för grundvatten bildat i den 

sekundära zonen. I de fall området nära vattentäkten utgörs av mäktiga jordlager med 

begränsad genomsläpplighet eller där starkt uppåtriktad grundvattengradient råder även 

vid fullt uttag kan även områden med kortare uppehållstid än 100 dygn ingå i den 

sekundära zonen.  

Syftet med den sekundära zonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller att 

förbättra kvaliteten. Den sekundära skyddszonen bör minst omfatta så stor del av 

tillrinningsområdet att uppehållstiden för grundvatten från skyddszonens yttre gräns till 

vattentäktszonen är minst ett år.  

Syftet med den tertiära zonen är att även mark och vattenutnyttjande som negativt kan 

påverka vattenförekomster och vattentäkter i ett långt tidsperspektiv omfattas av 

vattenskyddsområdet. En tertiär zon ska inrättas med syfte att omfatta resterande delar 

av tillrinningsområdet för vattentäkten som inte omfattas av övriga skyddszoner.  
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5.3 Avgränsning av vattenskyddsområde Vallrum 

Förslaget till vattenskyddsområde Vallrum med skyddszoner för Härsveds vattentäkt i 

Vallrumsåsen redovisas i Figur 5-1 och Bilaga 3.  
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Figur 5-1 Avgränsning av vattenskyddsområdet Vallrum. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet. 
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5.3.1 Vattentäktszon 

Ingen vattentäktszon föreslås för Härsveds vattentäkt då vattentäktszonen, ur 

säkerhetssynpunkt, ej bör markeras på kartor och på så sätt bli tydlig för allmänheten. 

5.3.2 Primär skyddszon 

Utgångspunkten för skyddszonens utbredning har varit beräkningen av transport-

/uppehållstider (kap 3.5.3) till vattentäkten. Beräkningarna indikerar att det krävs en 

sträcka längs åsen på ca 1600 meter för att uppehållstiden ska uppgå till mer än 100 

dygn. Detta innebär att den primära skyddszonen sträcker sig längs Vallrumsåsen och 

både norrut och söderut i Badelundaåsen. 

5.3.3 Sekundär skyddszon  

Utgångspunkten för skyddszonens utbredning har varit beräkningen av transport-

/uppehållstider (kap 3.5.3) till vattentäkten samt vattentäktens tillrinningsområde. 

Beräkningarna indikerar att det söderut i Badelundaåsen krävs en sträcka på 5800 m för 

att uppehållstiden ska uppgå till mer än ett år vilket sträcker sig bortanför en fast 

grundvattendelare.  Den sekundära skyddszonen begränsas därför i söder av 

grundvattendelaren i åsen. Längs Vallrumsåsen och norrut i Badelundaåsen krävs en 

sträcka på 4900 m för att uppehållstiden ska uppgå till mer än 1 år.  

Sekundär skyddszon omfattar även riskobjekt i närheten till vattentäkten. Utöver detta 

omfattar sekundär skyddszon även vattenförekomstens huvudsakliga utbredning under 

mark (VISS, 2020). 

5.3.4 Tertiär skyddszon  

Enligt Naturvårdsverket bör den tertiära skyddszonen omfatta resterande delar av 

tillrinningsområdet för vattentäkten som inte omfattas av övriga skyddszoner. Relativt lite 

av den totala grundvattenbildningen i den norra delen av tillrinningsområdet bedöms 

komma vattentäkten till del på grund av utströmning till källor och våtmarker. Den tertiära 

zonen begränsas därför till att omfatta Badelundaåsen. Syftet är att skydda de viktigaste 

och mest sårbara grundvattenbildningsområdena i den norra delen av tillrinningsområdet.  

5.4 Platsspecifika förklaringar och motiv 

Skyddsområdet har i möjligaste mån förlagts till administrativa gränser, t.ex. 

fastighetsgränser, eller naturliga gränslinjer, t.ex. vägar och vattendrag. 

Nedan redovisas platsspecifika motiv för att antal delområden som markerats i Figur 5-2 

och Figur 5-3. Se även Bilaga 3.  

 

1) Den primära skyddszonen sträcker sig nedströms vattentäkten på grund av 

risken för förekomst av med ytliga stupande lager av finkorniga jordar som kan 

leda en eventuell förorening mot brunnarna.  
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2) Primär skyddszon sträcker sig 90 m från väg/dikeskant för att omfatta väsentlig 

del av tillrinningsområdet.  

3) Primär skyddszon går i kanten av bedömt tillrinningsområde 

4) Primär skyddszon omfattar ett område inom vilket ca100 dygns rinntid till 

vattentäkten uppnås från zonens kant. 

5) Primär skyddszon följer väg och täcker in de känsligaste delarna av 

grundvattenmagasinet.  

6) Primär skyddszon följer åkerkant, omfattar 

7) Sekundär skyddszon sträcker sig söderut till en fast grundvattendelare i 

Badelundaåsen.  

8) Sekundär skyddszon täcker tillrinningsområdet 

9) Sekundär skyddszon har utformats så att minst 365 dagars rinntid till vattentäkten 

uppnås. 

10) Tertiär skyddszon täcker grundvattenbildningsområden och omfattar väg 56 som 

anses utgöra en risk för vattentäkten. 

11) Tertiär skyddszon sträcker sig till fast grundvattendelare i Badelundaåsen. 
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Figur 5-2 Förslag avgränsning av vattenskyddsområdets primära skyddszon. Bakgrundskarta: © 
Jordartskarta SGU.  
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Figur 5-3: Förslag avgränsning av vattenskyddsområde, översikt. Bakgrundskarta: © Jordartskarta 
SGU. 
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6 Bakgrund till skyddsföreskrifter 

6.1 Skyddsföreskrifternas syfte 

Att införa vattenskyddsföreskrifter enligt miljöbalken är ett av många verktyg för att uppnå 

långsiktigt vattenskydd. Syftet är bl.a. att:  

• Informera om allmänt gällande lagkrav på aktsamhet och allmän hänsyn 

• Specificera krav på aktsamhet i form av vattenskyddsföreskrifter inom just detta 

vattenskyddsområde. 

• Förbättra vattenkvaliteten och minska risken för förorening 

• Identifiera olika intressen som vill använda mark och vatten 

De administrativa styrmedel som används här för att uppnå syftet är reglering och 

information. Reglering sker genom vattenskyddsföreskrifter inom vattenskyddsområdet. 

Information sker genom det tekniska underlaget samt genom vattenskyddsföreskrifterna.  

En informationsinsats för de som bor och verkar inom vattenskyddsområdet i samband 

med fastställande av vattenskyddsområdet rekommenderas. 

6.2 Skyddsföreskrifternas funktion 

Vattenskyddsföreskrifter är ett styrmedel för att reglera verksamheter och 

markanvändning inom ett vattenskyddsområde. De innehåller också information som är 

ett annat styrmedel. Skyddsföreskrifterna är alltså såväl föreskrivande som informerande. 

Dessa två funktioner, tillsammans med kontroll, gör att syftet med skyddsföreskrifterna 

uppnås. Utformningen av skyddsföreskrifterna har därför anpassats till dessa funktioner.  

Dem vattenskyddsföreskrifterna och informationen riktar sig till, är tvingade att verka i 

enlighet med föreskrifterna. Regleringar indelas i absoluta förbud samt villkorliga förbud. 

Regleringen genom vattenskyddsföreskrifterna är i princip villkorliga förbud. Grundregeln 

är att en verksamhet som berörs av vattenskyddsföreskrifterna i princip är förbjuden till 

dess att verksamhetsutövaren agerar enligt vad som villkoras. Villkoren kan vara i form 

av dispenser (från förbud), tillstånds- eller anmälningsplikt.  

Förbud – Kraftigast av villkoren är förbud med dispenser. I det fall förbud föreskrivs är 

den berörda verksamheten i normalfallet förbjuden. Dock kan dispens vara ett 

acceptabelt alternativ och förbudet inte bedöms vara miljömässigt motiverat i det enskilda 

fallet.  

Tillståndsplikt – Reglering av en verksamhet genom tillståndsplikt syftar till att ställa krav 

på en verksamhet och innebär att verksamheten är förbjuden om inte 

verksamhetsutövaren har tillstånd. Tillstånd lämnas regelmässigt under förutsättning att 

verksamheten motsvarar de krav som ställs.  

Anmälningsplikt – Reglering av en verksamhet genom anmälningsplikt innebär att 

verksamheten är förbjuden, om inte verksamhetsutövaren anmäler verksamheten till 

berörd myndighet.  
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6.3 Skyddsföreskrifter Vallrum vattenskyddsområde 

Identifierade risker och en bedömning av dessa risker redovisas i Bilaga 2, de risker som 

bedöms ha en riskklass 2, 3 eller 4 har varit huvudutgångspunkt för vad som bör regleras 

genom skyddsföreskrifterna. Inom Vallrums vattenskyddsområde finns inget objekt med 

riskklass 4. Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Vallrums vattenskyddsområde och 

motiv till föreskrifterna redovisas i Bilaga 4 respektive Bilaga 5. 
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