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1. Bakgrund 
Enligt åtgärd 5 för kommunerna i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram ska kommunen säkerställa ett 

långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Kommunen behöver 

särskilt anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 

50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn. Målet är att minimera risken för att 

kommuninvånare ska bli utan sitt viktigaste livsmedel, och att i kommunen tillgängligt dricksvatten får 

ett lämpligt skydd. I kristider kan även den övergripande vattenförsörjningen i kommunen behöva 

förstärkning från enskilda vattentäkter. 

Arbetet är prioriterat i miljönämndens tillsynsplan för åren 2021-2023. 

 

Figur 1: Föreslaget skyddsområde är skrafferat, de röda prickarna är föreslagna skyltlägen 

2. Vattentäkten 
Spenshults vattentäkt ägs av Fastighets AB Edwin Bergers Minne och drivs av Crendo Fastighets-

förvaltning AB. Vattentäkten används framförallt för dricksvatten. Det årliga uttaget omfattar cirka 

32 000 m3 dricksvatten från en grävd brunn. Vattenuttaget sker från jordlager på 12 meters djup. 

För dricksvattenproduktionen finns en enligt livsmedelslagstiftningen fastställd faroanalys och enligt 

kontrollprogrammet tas råvattenanalys minst en gång vartannat år. Enligt analyserna finns det idag 

inga större problem med kvaliteten på dricksvattnet, halterna av nitrat är inte förhöjda.  

2.1. Hydrogeologiska förhållanden 
Vattentäkten ligger inom mellersta delen av Åled-Hyltebruk (Sennan) grundvattenförekomst 

(vattenhållande sand- och grusförekomst). 



Förslag till vattenskyddsområde 
 

Bygg- och miljöförvaltningen  Sida 3 (11) 
 

 

Figur 2: Grundvattenförekomst från Vattenkartan (VISS) 

2.2. Planbestämmelser och markanvändning 
Området där vattentäkten ligger omfattas ej av någon detaljplan. Området nämns i gällande 

översiktsplan (ÖP 2030) såsom bevarandevärd kulturmiljö och ingår i riksintresseområde för 

friluftsliv. Vattentäkten ligger just utanför naturreservat Spenshult, men vattenskyddsområdet 

kommer beröra naturreservatet. 

Spenshult ligger i Nissans dalgång, och det föreslagna skyddsområdet domineras av ädellövskog.  

Väg 26 går igenom skyddsområdet. 

2.3. Beräkning av skyddsområdets storlek 
Skyddsområdets radie beräknas utifrån angiven årsförbrukning till den minimistorlek om 100 meter 

som anges i vägledningen. Sand och grus är dimensionerande uttagsmaterial, vilket ger en kinematisk 

porositet om 30%, och medeldjupet på uttaget beräknas vara 12 meter. Beräkningsmodell och 

förklaringar finns i avsnitt 3.3.1 nedan. 

Det finns inga lämpliga fastighetsgränser eller andra formationer i landskapet att lägga skydds-

områdets gränser efter, så skyddsområdet formas som en cirkel med radien 100 meter runt 

vattentäkten, se bilaga 1. Skyddsområdet zonindelas ej. 

3. Lagstiftning och tillvägagångssätt 

3.1. Lagstiftning 
Grundläggande krav om skydd för dricksvattentäkter finns i artikel 7 i EU:s vattendirektiv 

(2000/60/EG). 

Det specifika kravet om att säkerställa ett långsiktigt skydd för nuvarande och framtida dricksvatten-

försörjning finns i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2016 - 2021, 
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åtgärd 5 för kommunerna (sida 88). Kommunen behöver särskilt anordna erforderligt skydd för 

allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens 

uttag är mer än 10 m3/dygn. 

Kommunen får med stöd av 40 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

meddela föreskrifter bland annat om skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter. Det 

formella skyddet av vattentäkten kommer alltså infogas i kommunens lokala föreskrifter för att 

skydda människors hälsa och miljön antagen av Kommunfullmäktige 1984-02-23 (KF § 60/1984).  

Enligt bestämmelser i 9 kapitlet 13 § miljöbalken (1998:808) får kommunala föreskrifter till skydd mot 

olägenheter för människors hälsa inte medföra onödigt tvång för allmänheten eller annan obefogad 

inskränkning i den enskildes frihet. Eventuella inskränkningar för enskilda eller verksamheter ska 

införas endast i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning 

ska enligt 2 kapitlet 7 § miljöbalken särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder jämfört med 

kostnaderna för sådana åtgärder. 

När vattenskyddsområden införs med stöd av 7 kapitlet miljöbalken finns det möjlighet enligt 32 

kapitlet miljöbalken att få ekonomisk ersättning för de inskränkningar i pågående verksamhet som 

skyddsföreskrifterna medför. Det finns inte samma möjlighet till ersättning för de inskränkningar i 

pågående verksamhet som skyddsföreskrifter med stöd av 9 kapitlet miljöbalken och förordning 

1998:899 medför. Det betyder att de skyddsföreskrifter som införs för vattentäkten i detta beslut inte 

kan vara lika ingripande som om skyddet hade baserats på 7 kapitlet miljöbalken. 

Miljönämnden har i egenskap av tillsynsmyndighet och med stöd av bestämmelser i 26 kapitlet i 

miljöbalken tillträde till en verksamhet som kan påverka människors hälsa eller miljön, och utövar 

alltså tillsyn över det föreslagna vattenskyddsområdet och verksamheter inom detsamma. 

3.2. Arbetsmetod 
Tillvägagångssättet följer vägledningen ”Skydd av vattentäkter med lokala hälsoskyddsföreskrifter” 

framtagen år 2010 av Länsstyrelsen Västra Götaland (rapport 2010:61). Arbetet dokumenteras i 

miljöavdelningens handläggningssystem. 

Enligt tillsynsvägledning från Vattenmyndigheten 2022-01-20 omfattas de vattentäkter som 

producerar dricksvatten för direkt konsumtion och de som använder dricksvatten för beredning av 

livsmedel. Det är enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens 

uttag är mer än 10 m3/dygn som omfattas. 

3.3. Metod för att bestämma storlek och avgränsning på 

skyddsområdet 
Vid avgränsning av skyddsområde bedöms en uppehållstid för vattnet i skyddsområdet om ett år vara 

en lämplig utgångspunkt. Praxis vid avgränsning av vattenskyddsområden enligt 7 kap MB för 

grundvattentäkter är en uppehållstid i mark för grundvattnet om ett år från skyddsområdets yttre 

gräns till uttagspunkten (HaV vägledning, rapport 2021:4). Därefter anpassas skyddsområdet till 

fastighetsgränser, vägar och andra naturliga gränser i närområdet för att det ska vara lättare att 

lokalisera skyddsområdet ute i naturen. 

För att beräkna rinntider i lösa jordlager och i berg har de metoder som redovisades i Naturvårds-

verkets handbok (2003:6) om vattenskyddsområden använts. 

Förslaget är att vattenskyddsområdet inte delas in i några zoner. 
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3.3.1. Beräkningsmetod 
För brunnar i lösa jordlager kan beräkning av skyddsområdets storlek göras med hjälp av två olika 

funktioner. I den beräkningsmetod som använts behöver man inte känna till grundvattenytans lutning 

vilken annars skulle behöva fastställas genom mätningar. Utgångspunkten blir därmed att flödet mot 

brunnen i huvudsak sker som en effekt av vattenuttaget, och att strömningen kan beräknas som ett 

radiellt flöde mot brunnen. Beräkningen av skyddsområdets storlek baseras på följande ekvation: 

 

Q * t = π * r0
2  * b * pk 

 

där 

Q = vattenuttaget [m3/dygn] 

t = uppehållstid [dygn] 

r0 = det horisontella avståndet från yttre gräns till brunnen i marknivå [m] 

b = grundvattenmagasinets höjd [m] 

pk = kinematisk porositet [%] (samma som porositet för grövre material) 

 

Den kinematiska porositeten beskriver materialets effektiva förmåga att hålla vatten. 

För brunnar i berg kan antas att det inte sker något större naturligt grundvattenflöde utan att flödet 

mot brunnen i huvudsak sker som en effekt av vattenuttaget. Ekvationen för beräkning av 

skyddsområdets storlek blir alltså densamma som ovan. 

Som uppehållstid ”t” används 365 dygn .  

Felmarginalerna kan vid beräkning vara stora på grund av osäkerhet i underlagsmaterialet, och 

skyddsområdet anges därför, med stöd av vägledningen (Länsstyrelsen Västra Götaland, rapport 

2010:61), med en radie av minst 100 meter. 

3.4. Samråd 
Förslag till beslut skickas för yttrande till vattentäktsägaren, berörda fastighetsägare och de som 

bedriver verksamhet inom det föreslagna vattenskyddsområdet. Om beslutet berör en stor och okänd 

krets av verksamhetsutövare lämnas information också genom kungörelse i Hallandsposten och på 

kommunens hemsida. Inom kommunens egen organisation skickas förslaget för yttrande till 

Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Kommunstyrelsen, Räddningsnämnden, Teknik- och 

fritidsnämnden och till Laholmsbuktens VA AB. Förslag till beslut skickas även för yttrande till 

Länsstyrelsen. 

Remisstiden sätts till två månader för att alla nämnder ska kunna hantera ärendet. 

Efter samråd revideras vid behov skyddsområdet och skyddsföreskrifterna, och en samråds-

redogörelse tas fram. 

3.5. Beslut i miljönämnden och i kommunfullmäktige 
Miljönämnden i Halmstads kommun godkänner förslag till beslut om skyddsområde och 

skyddsföreskrifter och överlämnar förslaget till Kommunfullmäktige. Det är Kommunfullmäktige i 

Halmstads kommun som fastställer skyddsområde och skyddsföreskrifter som en del av reviderade 

lokala hälsoskyddsförskrifter. 
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3.6. Kungörelse och information om skyddsområdena 
Kommunfullmäktiges beslut ska kungöras i enlighet med bestämmelserna i 43 och 44 §§ förordning 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt enligt 8 kapitlet 13 § kommunallagen. 

Både Länsstyrelsen och Lantmäterimyndigheten ska omedelbart underrättas om de nya föreskrifterna. 

Skyddsområdena läggs in i de olika kommunala beslutsstöden, till exempel i översiktsplan, 

kommunens VA-plan, kommunens GIS-system, räddningstjänstens beslutsstöd med flera. 

4. Risker 
Som underlag för korrekta och skäliga skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet ska det enligt 

Havs- och Vattenmyndighetens vägledning (rapport 2021:4) finnas en riskinventering och 

riskbedömning. Nedan anges de inom det föreslagna skyddsområdet identifierade anläggningarna och 

verksamheterna som kan utgöra en risk för vattentäktens vatten. 

4.1. Vägar och uppställning av fordon 
Väg 26 går rakt igenom det föreslagna skyddsområdet. Risk finns för utsläpp av petroleumprodukter 

eller andra för grundvattnet skadliga ämnen från trafiken på vägen. Uppställning av fordon kan 

förekomma på de två nödparkeringsfickor vid väg 26 som berörs av skyddsområdet. Risk finns för att 

fordon som ställs upp där kan läcka petroleum till mark och grundvatten. 

4.2. Nässjöbanan 
Nässjöbanan går rakt igenom det föreslagna skyddsområdet. De risker som identifierats är att godståg 

med farligt gods kan gå på järnvägen och att Trafikverket bekämpar ogräs på järnvägsbanken med 

kemiska bekämpningsmedel. 

4.3. Spenshults avloppsreningsverk och lokala 

avloppssystem 
Inom det förslagna vattenskyddsområdet ligger Spenshults eget avloppsreningsverk och spillvatten-

ledningar som leder till och från reningsverket. Läckage från reningsverket och avloppssystemet kan 

kontaminera grundvattnet med bakterier eller näring (nitrat). 

5. Förslag till skyddsområde och 

skyddsföreskrifter 
Skyddsområdets avgränsning beräknas med hjälp av flödestid för grundvattnet till uttagspunkt. Vid 

beslut om skyddsområde med stöd av lokala hälsoskyddsföreskrifter har uppehållstiden ett år 

bedömts vara en lämplig utgångspunkt. 

Vattenskyddsområdet delas inte in i olika zoner utan utgör endast ett sammanhållet område. 

Utbredningen för det föreslagna vattenskyddsområdet framgår av upprättad skyddsområdeskarta i 

bilaga 1. Miljönämnden bedömer att denna utbredning krävs för att hålla risken för förorening på en 

låg nivå och för att säkerställa en god kvalitet på vattentäktens vatten. 
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Syftet med skyddsföreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk för 

påverkan på vattentäktens vatten inte uppstår. Vattnet ska efter normal behandling i vattenverket 

kunna användas för dricksvattenförsörjning. 

Förslagna skyddsföreskrifter bygger på den riskanalys som utförts för vattentäkten. 

Allmänna föreskrifter om straffbestämmelser, undantag och avgifter finns i de lokala hälsoskydds-

föreskrifterna, i vilka nedanstående skyddsföreskrifter kommer vara en del. 

5.1. Skyddsföreskrifter 
Miljönämnden bedömer att följande skyddsföreskrifter krävs för att hålla risken för förorening på en 

låg nivå och för att säkerställa en god kvalitet på vattentäktens vatten. Nämnden bedömer även att 

eventuella inskränkningar för berörda sakägare är befogade och ska tålas. 

5.1.1. Allmänt 
Dessa föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på bifogad skyddsområdeskarta. 

Där skyddsområdesgränsen på kartan sammanfaller med en väg ska vägområdet anses tillhöra 

skyddsområdet. 

Med yrkesmässig verksamhet menas en verksamhet som har viss omfattning och varaktighet samt ett 

objektivt fastställbart vinstsyfte och att den är av självständig karaktär. 

5.1.2. Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen 
Annan hantering än transport av mer än 150 liter av för grundvattnet skadliga ämnen såsom 

petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälsoskadliga eller miljöfarliga 

kemiska produkter får endast ske efter anmälan till miljönämnden. Anmälningsplikt gäller ej för 

drivmedel i fordons och arbetsmaskiners bränsletankar. 

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. 

Nyanläggning av förvaringstank i mark av för grundvattnet skadliga ämnen är förbjuden. 

Annan yrkesmässig lagring än i cisterner av för grundvattnet skadliga ämnen ska ske invallat. En 

invallning av flera behållare ska rymma den största behållarens volym plus minst tio procent av övriga 

behållares totala volym. Befintlig lagring ska vara invallad senast ett år efter det att dessa föreskrifter 

vunnit laga kraft. 

5.1.3. Fordon och fordonsparkering 
Uppställning eller parkering av fordon inom skyddsområdet är förbjuden. Användning av de två 

nödparkeringsfickor vid väg 26 som berörs av vattenskyddsområdet förbjuds från och med sex 

månader efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft. 

5.1.4. Skogsbruk 
Upplag av virke eller ris under längre tid än två månader får ske först efter anmälan till miljönämnden. 

5.1.5. Underhåll av järnvägsbanken 
Spridning av kemiska bekämpningsmedel inom järnvägsområdet är förbjuden. 
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5.1.6. Avlopp, avfall och väghållning 
Nyanläggning eller större ändring av avloppsreningsverket eller avloppssystemet i området får ske 

först efter anmälan till miljönämnden. Skötsel- och kontrollplaner för avloppsreningsverket och 

avloppssystemet i området ska redovisas för miljönämnden senast ett år efter det att dessa föreskrifter 

vunnit laga kraft. Avloppsledningar ska vara täta. 

Upplag av avfall eller förorenade massor är förbjudet. 

Annan hantering än transport och användning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. 

Vägsalt ska endast användas när behov föreligger för halkbekämpning. 

5.1.7. Schaktning 
Schaktningsarbeten, till exempel i samband med vägarbete, vägbygge eller annan byggnation, får ske 

först efter anmälan till miljönämnden. 

5.1.8. Skyltning och utmärkning 
Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen lagras ska det finnas skylt som 

upplyser om vattenskyddsområdet. Skylt ska monteras vid påfyllningsställe för fasta cisterner. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att det sätts upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet där väg 

passerar gräns till skyddsområdet. 

Trafikverket ansvarar för att vattenskyddsområdet läggs upp som en restriktionsyta i Trafikverkets 

databas i enlighet med gällande version av rutinbeskrivning TDOK 2013:0621. 

5.1.9. Anmälningsplikt vid olycka 
Olyckshändelse, spill, eller läckage som utgör risk för vattenförorening ska omgående anmälas till 

räddningstjänsten via telefon 112 av den som orsakat eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska 

också göras till miljönämnden. 

5.2. Särskild motivering till vissa av skyddsföreskrifterna 
Miljönämnden bedömer att föreslagna skyddsföreskrifter krävs för att hålla risken för förorening på 

en låg nivå, och för att säkerställa en god kvalitet på vattentäktens vatten. Eventuella inskränkningar 

för berörda sakägare är befogade och bedöms vara skäliga i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 7 § 

miljöbalken. 

Förslag till skyddsföreskrifter har utarbetats med stöd av Havs- och vattenmyndighetens vägledning 

om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden (rapport 2021:4). Skyddsföreskrift som berör 

lagring av petroleumprodukter följer bestämmelserna i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) 

om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. 

Förslagna skyddsföreskrifter bygger på den riskanalys som utförts för vattentäkten och bedöms vara i 

överensstämmelse med kraven i 9 kap. 13 § miljöbalken om att inte medföra onödigt tvång för 

allmänheten eller annan obefogad inskränkning i den enskildes frihet. 

5.2.1. Sekundärt skydd för befintlig lagring av för grundvattnet 

skadliga ämnen 
Enligt övergångsbestämmelser i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot mark- 

och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, ska befintliga cisterner och 
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anslutningsrör senast 1 januari 2028 vara försedda med sekundärt skydd. Lösa behållare som är större 

än 1 m3 ska ha sekundärt skydd senast 1 januari 2023, ett år efter det att NFS 2021:10 trädde i kraft. 

Skyddsföreskriften om hantering av för grundvattnet skadliga ämnen ska kompletteras med; ”Annan 

yrkesmässig lagring än i cisterner av för grundvattnet skadliga ämnen ska ske invallat. En invallning av 

flera behållare ska rymma den största behållarens volym plus minst tio procent av övriga behållares 

totala volym. Befintlig lagring ska vara invallad senast ett år efter det att dessa föreskrifter vunnit laga 

kraft.” 

5.2.2. Förbud för nya markförlagda förvaringstankar 
Läckage av petroleumprodukter eller andra för grundvattnet skadliga ämnen kan helt slå ut en 

vattentäkt. En viktig åtgärd vid lagring av sådana ämnen är att fortlöpande kunna inspektera 

lagringstankar exteriört för att säkerställa så att läckage ej sker. En markförlagd förvaringstank går ej 

att granska exteriört, varvid skäl finns att ej tillåta nyanläggning av sådan i skyddsområdet. 

Skyddsföreskriften om hantering av för grundvattnet skadliga ämnen ska kompletteras med; 

”Nyanläggning av förvaringstank i mark är förbjuden.” 

5.2.3. Arbeten på avloppssystemet 
Läckande avloppssystem kan vara en källa till kontaminering av grundvattnet med bakterier eller 

näring (nitrat). Miljönämnden är tillsynsmyndighet för det befintliga reningsverket och 

avloppssystemet. 

Med dokumenterade skötsel- och underhållsplaner som grund, för de delar av avloppssystemet som 

berör skyddsområdet, kan miljönämnden säkerställa att risken för påverkan på vattentäktens vatten 

minimeras. Med samma mål bör även större arbeten på avloppssystemet anmälas i förväg till 

miljönämnden. 

Skyddsföreskriften ska formuleras; ”Nyanläggning eller större ändring av avloppsreningsverket eller 

avloppssystemet i området får ske först efter anmälan till miljönämnden. Skötsel- och kontrollplaner 

för avloppsreningsverket och avloppssystemet i området ska redovisas för miljönämnden senast ett år 

efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft. Avloppsledningar ska vara täta.” 

5.2.4. Förbud mot att använda nödparkeringsfickor vid väg 26 
Miljönämnden har identifierat användningen av de två nödparkeringsfickor som finns vid väg 26 som 

den största enskilda risken för läckage av skadliga ämnen såsom petroleumprodukter till vattentäkten. 

En nödparkeringsficka är till för att fordon där det uppstått något fel ska kunna ställas upp i väntan 

på bärgning eller reparation. Det finns en uppenbar risk för att det skadade fordonet på uppställnings-

platsen läcker något skadligt ämne som kan nå grundvattnet. En av nödparkeringsfickorna ligger 

endast 50 meter från vattentäkten. 
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Figur 3: Användning av två nödparkeringsfickor vid väg 26 förbjuds (röda ringar) 

 

Utanför skyddsområdet finns ytterligare två nödparkeringar på den cirka två kilometer långa sträckan 

av väg 26 som saknar vägren. Miljönämnden bedömer att den minskade risk för kontaminering av 

vattentäkten som förbudet mot att använda de berörda nödparkeringsfickorna skulle innebära 

överväger olägenheten av att minska möjligheten till nödparkering på berörd vägsträcka. 

Skyddsföreskriften ska formuleras; ”Användning av de två nödparkeringsfickor som berörs av 

vattenskyddsområdet förbjuds från och med sex månader efter det att dessa föreskrifter vunnit laga 

kraft.” 
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