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Riskbedömning och riskanalys – Jutans vattentäkt 

Konsekvens  

Påverkansgrad Värde Definition 

Förödande eller 
mycket allvarlig 

9-10 Förödande för verksamheten, så stor skada att 
verksamheten inte fungerar 

Allvarlig 6-8 Allvarlig och långvarig störning i verksamheten 

Besvärande 3-5 Störningar i verksamheten 

Lindrig 1-2 Mindre störningar i verksamheten 

Sannolikhet 

Sannolikhetsgrad Värde Definition 

Stor 9-10 Mycket troligt att det inträffar, bara en tidsfråga när 

Viss 6-8 Troligt att det inträffar 

Liten 3-5 Mindre trolig att det inträffar 

Mycket liten 1-2 Det är inte troligt att det inträffar 

Riskmatris 

Konsekvens 

Förödande  10           

Mycket 
allvarlig 

9 
          

Allvarlig 8           

Allvarlig 7           

Allvarlig 6           

Besvärande 5           

Besvärande 4           

Besvärande 3           

Lindrig 2           

Lindrig 1           

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Mycket 
liten 

Liten Viss Stor 

Sannolikhet 
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Risklista - Jutan         

RISKBEDÖMNING      RISKBEHANDLING   

Riskidentifiering  Riskanalys   Riskutv    

Risk nr 
Risk 

Beskrivning Befintligt skydd K S Behandlas 
vidare? 

Åtgärder K S 

1. Utsläpp av petroleumprodukter 
eller andra för grundvattnet 
skadliga ämnen från trafik på 
passerande väg 

Genomfartstrafik och trafik till 
bostäder i området. Risk för 
utsläpp vid olycka 

Utsläpp vid olycka på 
asfaltsytor leds via 
dagvattenbrunn till det 
kommunala 
dagvattensystemet endast i 
en mindre del av området 
(I SV) 

8 2 Ja Skyltning av skyddsområdet vid 
genomgående vägar.  
BMF utföra miljötillsyn av de 
kommunala dagvattensystemen funktion. 
Utsläpp som når systemet ska ledas 
utanför skyddsområdet 
Information om skyddsområdet läggs in 
i Räddningstjänstens GIS 

8 2 

2. Utsläpp av petroleumprodukter 
från parkerade eller uppställda 
fordon 

Parkering av bilar vid 
privatbostäder eller längs vägar i 
området 

Troligen inget skydd, 
uppställning på 
genomsläpplig mark 

6 4 Ja Skyltning av skyddsområdet för att 
uppmärksamma de boende och 
besökande att man är i ett 
vattenskyddsområde 

6 3 

3. Nässjöbanan går genom 
skyddsområdet 

Godståg med farligt gods går på 
järnvägen? 
Trafikverket bekämpar ogräs på 
järnvägsbanken med kemiska 
bekämpningsmedel 

Anmälningsplikt för 
yrkesmässig användning 
av växtskyddsmedel på 
banvallar enligt 2 kap. 41 
§ Förordning (2014:425) 
om växtskyddsmedel 

8 4 Ja Förbud mot användning av kemiska 
bekämpningsmedel på järnvägsbanken 
Information om skyddsområdet läggs in 
i Räddningstjänstens GIS 
Skyltning av skyddsområdet vid 
järnvägen? 

8 3 

4. Utsläpp från det befintliga 
kommunala avloppssystemet, 
inklusive pumpstation för 
avloppsvatten 

Inom området finns LBVA:s 
pumpstation för avloppsvatten 
samt sju villafastigheter. 

Allt ligger inom 
verksamhetsområde för 
kommunalt spillvatten 
BMF har återkommande 
tillsyn på det kommunala 
avloppssystemet. 

6 4 Ja Skötsel- och kontrollplaner för 
avloppsledningsnätet och pumpstationen 
ska kunna redovisas för 
tillsynsmyndigheten 
Krav på återkommande 
statusbedömning för avloppssystemets 
och pumpstationens funktion och skick 

6 3 

5. Utsläpp från befintlig 
eldningsoljeförvaring för enskild 
uppvärmning eller från enskilda 
cisterner som är tagna ur drift 

Privatbostäder finns inom 
vattenskyddsområdet, har någon 
av dem oljeuppvärmning? 

Återkommande kontroll 
av oljecisternerna enligt 
gällande föreskrift 

7 4 Ja Skylt vid påfyllning 
BMF göra tillsyn av cisternerna 

7 3 
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6. Läckage till grundvattnet av 
skadliga ämnen från det 
identifierade förorenade området 
som ligger intill det föreslagna 
vattenskyddsområdet 

Väster om det förslagna 
vattenskyddsområdet finns det ett 
identifierat potentiellt förorenat 
områden  
 

Så länge som det 
förorenade området inte 
är utrett är dess påverkan 
på grundvattnet oklar 

8 6 Ja BMF prioriterar utredning av berört 
förorenat område. Innan utredning är 
gjord är sannolikheten för påverkan 
okänd 

8 4 

7. Utsläpp från befintliga 
energibrunnar i området 

En privatbostad i området värms 
upp via egen bergvärmeborra 

Egenkontroll på 
anläggning i enlighet med 
gällande föreläggande 
Nyanläggning kräver 
anmälan 

6 3 Ja BMF göra tillsyn av anläggningen 
Anmälningsplikt för befintliga 
anläggningar 

6 2 

8.          
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Åtgärdslista – Jutans vattentäkt 

Denna åtgärdslista ska ligga till grund för beslut om skyddsföreskrifter 

Åtg. 
nr 

Åtgärd Hanterar 
risk nr 

Påverkan på allmänna eller 
enskilda intressen 1) 

Bedömning om 
skälighet 2) 

Uppföljning 

1.  Förbud mot spridning av kemiska bekämpningsmedel på järnvägsbanken 3 Ja Skäligt. Det berör en 
mycket kort sträcka 
av järnvägen 

 

2.  Anmälningsplikt för nyanläggning eller större ändring av det kommunala 
avloppssystemet i området  

4 Ja Skäligt. Begränsad 
arbetsinsats och 
kostnad för berörd 

 

3.  Skötsel- och kontrollplaner för det kommunala avloppssystemet ska tas fram  4 Ja Skäligt. Ett 
förtydligande av 
verksamhetsutövarens 
krav på egenkontroll 

 

4.  Anmälningsplikt för lagring av petroleumprodukter och andra för grundvattnet 
skadliga ämnen i större mängd än 150 liter. Befintlig lagring ska anmälas senast sex 
månader efter det att föreskrifterna vunnit laga kraft. 
Anmälningsplikten gäller ej för drivmedel i fordon, arbetsmaskiner eller liknande. 

5 Ja Skäligt. Begränsad 
arbetsinsats och 
kostnad för berörd 

 

5.  Nya cisterner för petroleumprodukter eller andra för grundvattnet skadliga ämnen 
som installeras och anslutningsrör till dessa cisterner ska ha sekundärt skydd. En 
invallning ska rymma hela cisternens volym. 
Befintliga cisterner och anslutningsrör ska vara försedda med sekundärt skydd senast 
fem år efter det att föreskrifterna vunnit laga kraft. 

5 Ja. Högre kostnad med 
sekundärt skydd och 
invallning 

Skäligt. Krav på 
sekundärt skydd med 
hänvisning till 
generella föreskrifter i 
SNFS 2021:10 

 

6.  Annan lagring än i cisterner av för grundvattnet skadliga ämnen ska ske invallat. En 
invallning av flera behållare ska rymma den största behållarens volym plus tio 
procent av övriga behållares totala volym. 
Befintlig lagring ska vara invallad senast ett år efter det att föreskrifterna vunnit laga 
kraft. 

5 Ja. Högre kostnad med 
invallning 

Se ovan  

7.  BMF gör inventering och tillsyn av befintliga enskilda oljecisterner i området 5 Ja Skäligt. Enkel tillsyn 
som inte kommer 
upp i debiterbar tid 

 

8.  Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen lagras eller hanteras 
ska det finnas skylt som upplyser om vattenskyddsområdet. 

5 Nej Skäligt. Begränsad 
arbetsinsats och 
kostnad 
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Åtg. 
nr 

Åtgärd Hanterar 
risk nr 

Påverkan på allmänna eller 
enskilda intressen 1) 

Bedömning om 
skälighet 2) 

Uppföljning 

9.  BMF utför utredning av befintliga identifierade förorenade områden 6 Nej Skäligt. Tid för 
utredning finns i 
ordinarie tillsynsplan, 
berörda områden 
prioriteras 

 

10.  Befintliga energibrunnar ska anmälas senast sex månader efter det att föreskrifterna 
vunnit laga kraft. 

7 Ja Skäligt. Begränsad 
arbetsinsats och 
kostnad 
För att fånga upp 
anläggningar som inte 
anmälts enligt 17 § 
FMH 

 

11.  Kommunstyrelsen ansvarar för att det sätts upp skyltar som utmärker 
vattenskyddsområdet där väg passerar gräns till skyddsområdet 

Alla Nej ---  

12.       

 

1) Enligt bestämmelser i 9 kap. 13 § miljöbalken (1998:808) får kommunala föreskrifter som meddelas till skydd mot olägenheter för människors 
hälsa inte medföra onödigt tvång för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i den enskildes frihet. 

2) Eventuella inskränkningar för enskilda eller verksamheter ska införas endast 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 (2 kap. 7 § miljöbalken). 

 


