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Riskbedömning och riskanalys – Spenshults 
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 – Spenshults 
vattentäkt 

        

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 (väg 26) 

Allmän väg går genom området. 
Risk för utsläpp vid olycka. Det 
finns två SOS-fickor längs vägen 
inom skyddsområdet.  
Saltning av väg kan förorena 
grundvattnet 

Inget. Vägdiken är 
genomsläppliga 

8 6 Ja Skyltning vid vägen av skyddsområdet. 
Borttagning av SOS-fickorna. 
Information om skyddsområdet läggs in 
i Räddningstjänstens GIS. 
Skyddsföreskrift om måttlig användning 
av vägsalt 

8 4 

2. Utsläpp från befintligt 
ledningssystem för 
hushållsspillvatten 

Risk för läckage till marken från 
avloppsnätet som servar 
bostadshus och andra byggnader 

Finns rutin för kontroll av 
ledningarnas funktion och 
skick? 
BMF utför återkommande 
tillsyn på avloppsrenings-
verket 

5 4 Ja Förtydliga rutin för kontroll av 
ledningarnas funktion och skick 
Utöka BMF:s tillsyn att även omfatta 
ledningsnätet 

5 3 

3. Utsläpp från befintligt 
reningsverk för 
hushållsspillvatten 

Risk för läckage till marken från 
avloppsreningsverket som servar 
området 

BMF utför återkommande 
tillsyn på avloppsrenings-
verket 
Uppdaterat egenkontroll-
program finns 

5 4 Ja Egenkontrollprogrammet förtydligas 
avseende risken för påverkan på 
grundvattnet 

5 3 

4. 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 

5.          
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Åtgärdslista – Spenshults 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.  Användning av vägsalt endast när behov föreligger, inte i förebyggande syfte 1 Ja Skäligt. Normal 
användning av 
vägsalt vid 
vägunderhåll 

 

2.  Anläggning av täta vägdiken längs väg 26 nästa gång vägdikena genomgår större 
ordinarie underhållsarbete. Dikesvatten leds ut ur vattenskyddsområdena  
Anmälningsplikt för markarbeten och asfalteringsarbeten inom vägområdet. 

1 Ja Skäligt. Något större 
kostnad vid 
ordinarie underhåll. 
Begränsad 
arbetsinsats och 
kostnad för anmälan 

 

3.  Borttagning av SOS-fickorna som finns längs väg 26 inom vattenskyddsområdet 1 Ja Skäligt. Utgör den 
enskilt största risken 
för läckage av 
petroleumprodukter 
till grundvattnet 

 

4.  Anmälningsplikt för alla underhållsåtgärder i eller utökning av det befintliga 
avloppsledningsnätet och av det befintliga avloppsreningsverket 
(Reningsverket är anmälningspliktigt enligt miljöbalken och ändringar hanteras enligt 
bestämmelserna i 1 kap. 11 § miljöprövningsförordningen (2013:251)) 

2, 3 Ja Skäligt.  
Begränsad 
arbetsinsats och 
kostnad för anmälan 

 

5.  Förbud mot spridning av kemiska bekämpningsmedel på järnvägsbanken 4 Ja Skäligt. Det berör en 
mycket kort sträcka 
av järnvägen 

 

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

Alla Nej ---  

7.       

 

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). 
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