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1 Inledning 

På uppdrag av Västervik Miljö och Energi AB har Sweco upprättat tekniskt underlag med 
förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Helgenäs vattentäkt. 

1.1 Bakgrund och motiv för inrättande av vattenskyddsområde 

Vid Helgenäs finns en allmän vattentäkt med ett vattenskyddsområde och tillhörande 
skyddsföreskrifter fastställda 1961. För att vattentäkten ska få ett tillräckligt skydd ska nu 
vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna uppdateras och anpassas till gällande 
krav och lagstiftning.  

Helgenäs vattentäkt ligger i en isälvsavlagring som benämns Edsåsavlagringen. 
Edsåsavlagringen har identifierats som en geologisk formation som är av nationell 
betydelse för vattenförsörjningen1 och den är den största grundvattentillgången inom 
Västerviks kommun. Länsstyrelsen i Kalmar län har tillsammans med länets kommuner 
tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för länet2. Vattenförsörjningsplanen syftar till 
att säkerställa länets dricksvattenförsörjning i ett flergenerationsperspektiv och den ska 
utgöra ett planeringsunderlag för kommunernas och länsstyrelsens översiktsplanering. I 
detta arbete har Edsåsavlagringen tillsammans med Storsjön identifierats som viktiga 
regionala vattenresurser. Under 2013 genomförde SGU hydrogeologiska undersökningar 
i området. Resultatet visade att grundvattenmagasinet i Edsåsavlagringen kan delas upp 
i en sydlig och en nordlig del där den nordliga delen ligger i anslutning till Edsbruk och 
den sydliga delen utgörs av området mellan Sjöändesviken och Syrsan. Den befintliga 
vattentäkten i Helgenäs ligger i det södra grundvattenmagasinet. Västervik Miljö och 
Energi AB har därför beslutat att det nya vattenskyddsområdet för den befintliga 
vattentäkten i Helgenäs även ska omfatta den södra delen av grundvattenmagasinet i 
Edsåsavlagringen. 

Syftet med att inrätta ett vattenskyddsområde är att skydda Helgenäs vattentäkt och 
råvattentillgången i Edsåsavlagringen i ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av 
vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter gör det möjligt att reglera riskfyllda 
verksamheter och åtgärder så att vattnet, nu och i framtiden, kan användas för sitt 
ändamål. Genom att ett område förklaras som vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter meddelas3: 

o stärks skyddet för vattenförekomsten. 

o tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse. 

                                                      
1 Identifiering av geologiska formationer av nationell betydelse för vattenförsörjning. SGU, 
rapporter och meddelanden 115, 2004. 
2 Regional vattenförsörjningsplan Kalmar län 2013, dnr 4201090-11, Länsstyrelsen 
Kalmar län. 
3 Vattenskyddsområde. Handbok med allmänna råd. Naturvårdsverket 2010:5 
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o förtydligas vad som gäller utifrån Miljöbalken. 

1.2 Uppdragets omfattning och genomförande 

Uppdraget har omfattat upprättande av tekniskt underlag och förslag till 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer 
angivna i handbok för vattenskyddsområden. 

För genomförande av uppdraget har följande moment utförts: 

 Teknisk beskrivning av vattentäkten.  

Sammanställning av befintligt material och information. 

 Hydrogeologisk beskrivning 

Beskrivning av geologi, hydrogeologi, sårbarhet och skyddsbehov.  

 Identifiering och kartläggning av potentiella riskkällor 

Riskinventering i fält samt sammanställning av befintligt material.  

 Översiktlig riskanalys av väsentliga riskkällor för vattentäkten 

 Utformning av skyddsområde 

Vattentäktszon, primär, sekundär och tertiär skyddszon inrättas, vilka tillsammans bildar 
vattenskyddsområdet.  

 Framtagande av skyddsföreskrifter 

1.3 Underlagsmaterial 

Utredningsarbetet har baserats på genomgång och analys av befintligt material, delvis 
tillhandahållet av Västervik Miljö och Energi.  

Underlagsmaterialet har främst utgjorts av: 

A. Topografiska kartan Västervik NO, skala 1:50 000. 

B. Geologiska kartan med beskrivning, Ae nr 112, skala 1:50 000.  

C. Hydrogeologiska kartan över Kalmar län, Ah 1.  

D. Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden NFS 2003:16.  

E. Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd om vattenskyddsområde.  

F. ÖP 2000, Översiktsplan för Västerviks kommun. 

G. Västerviks kommun, Hälgenäs – Etapp 1, Förstudie om möjlig vattentäktspotential, 
SWECO, 2008-06-24. 
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1.4 Syfte och användning av denna tekniska beskrivning 

Denna tekniska beskrivning är ett underlag för beslut till vattenskyddsområde och 
föreskrifter. Syftet är inte och kan inte vara att utgöra ett fullständigt eller tillräckligt 
underlag för att bedöma specifika ansökningar om tillstånd enligt skyddsföreskrifterna. 
Skälen är bl.a. att varje ansökan, verksamhet och plats utgör en unik kombination av 
detaljerade förutsättningar som i alla varianter inte kan förutses här, samt att 
detaljeringsgraden enligt de allmänna råden är avpassad för att avgränsa 
vattenskyddsområdet till, och inte inom, fastighetsskala. 

1.5 Orienteringskarta 

 

Figur 1: Orienteringskarta med läge för Edsåsavlagringen och Helgenäs mellan Storsjön och havsviken 

Syrsan.  © Lantmäteriverket. Ärende nr M2006/1022. 

Edsåsavlagringen Helgenäs 
vattentäkt 
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2 Helgenäs vattentäkt 

2.1 Anläggningens utformning 

Helgenäs vattentäkt utgörs av tre brunnar i jordlagren, Borra 1, 2 och 3 (se figur 2). 
Vattenuttaget görs ur borra 1 och borra 2 är reserv och kan startas med kort varsel. Borra 
3 används inte längre och den saknar i dagsläget pump. 

Borra 1 och 2 är grusfilterbrunnar med slitsade foderrör till ca 20 m djup. 

2.2 Vattenbehandling 

Vattenbehandlingen utgörs av luftning och sandfilter. Det finns även möjlighet för 
desinfektion med natriumhypoklorit. 

2.3 Försörjningsområde 

Vattentäkten försörjer samhällena Helgenäs och Edsbruk med vatten. Antalet anslutna är 
ca 420 pe.  

2.4 Vattenförbrukning  

År 2010 var vattenförbrukningen för samhällena i medeltal 162 m3/dygn (1,9 l/s). Den 
förväntas att vara av samma storleksordning de närmaste 20-25 åren. 

2.5 Reservvattentäkt 

Reservvattenförsörjning för samhällena Helgenäs och Edsbruk saknas. 
Nödvattenbehovet löser vattentäktens huvudman genom att placera ut vattentankar i 
samhällena. 

2.6 Vattentäktens värde 

Värdet på en vattentäkt beror bl.a. på uttagbara vattenmängder, nuvarande och framtida 
vattenutnyttjande, kostnader för en alternativ vattentäkt med samma kvantitet och kvalitet 
samt på tillgång på reservvattentäkter. För vattenförsörjningsändamål är utvinningsvärdet 
av största intresse. Vattentäktens värde bestäms ofta av kostnaden för att ersätta 
vattentäkten med ett likvärdigt alternativ i händelse av att den blir obrukbar.  

Exempel på kvalitativ indelningsgrund för yt- och grundvatten i fyra värdeklasser enligt 
Naturvårdsverket: 

 Extremt högt skyddsvärde: Nationellt högprioriterade vattenförekomster och 
vattentäkter för nuvarande och/eller framtida vattenförsörjning. Viktiga allmänna 
vattentäkter där reservvattentäkt saknas. 

 Mycket högt skyddsvärde: Allmänna huvudvattentäkter. Större vattenförekomster 
med planerad eller sannolik framtida vattenförsörjning. 
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 Högt skyddsvärde: Allmänna reservvattentäkter, mindre vattenförekomster med 
planerad eller sannolik framtida allmän vattenförsörjning. 

 Normalt – lågt skyddsvärde: Oprioriterade allmänna reservvattentäkter. Tänkbara 
vattenförekomster för framtida vattenförsörjning. 

Enligt Naturvårdsverkets indelningsgrund i fyra värdeklasser enligt ovan har Helgenäs 
vattentäkt ett mycket högt skyddsvärde. Hela Edsåsavlagringen har, enligt bedömningen 
ovan, ett mycket högt skyddsvärde eftersom denna är utpekad som en viktig 
grundvattenförekomst för den framtida vattenförsörjningen i regionen. 

2.7 Ägandeförhållanden 

Vattentäkten och vattenverket ligger på fastigheten Ed 3:74. Fastigheten ägs av 
Västerviks kommun. 

2.8 Vattendom 

För vattentäkten i Helgenäs finns en vattendom från 1961, dom A 71/1961. Domen 
medger ett vattenuttag ur en vattentäkt på fastigheten Ed 3:74 på i medeltal 300 m3/dygn 
(3,5 l/s). Under ett och samma dygn får högst 500 m3/dygn (5,8 l/s) tas ut. 

2.9 Befintligt vattenskyddsområde 

För vattentäkten vid Helgenäs finns ett vattenskyddsområde som fastställdes 1961. Detta 
utgörs av en zon, se figur 2. Inom vattenskyddsområdet regleras hantering av olika 
skadliga ämnen i skyddsföreskrifter.  
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Figur 2: Utbredning av befintligt vattenskyddsområde för vattentäkten i Helgenäs samt 

uttagsbrunnarnas placering. Skyddsområdet utgörs av en enda zon som är markerad med ett 

rutnät. © Lantmäteriverket. Ärende nr M2006/1022. 

2.10 Vattenkvalitet i Helgenäs vattentäkt 

Analysresultat från vattenanalyser på råvattnet från åren 2007 – 2011 har studerats, se 
medelvärden i tabell1. Analysresultatet visar att grundvattnet har ett högt pH-värde, pH > 
8, och en hög alkalinitet. Halterna av järn och mangan är något höga i råvattnet. Detta 
behandlas genom luftning i vattenverket. I övrigt bedöms vattenkvaliteten vara god. 
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Tabell 1: Medelvärden av analyserade parametrar i råvattnet från Helgenäs vattentäkt 2007-2011. 

Parameter Enhet Medel 
pH 

 
8,06 

Alkalinitet mg/l 121,7 
Kalcium mg/l 38,3 
Ca+Mg mg/l 1,15 
Konduktivitet mg/l 29,9 
Total salthalt mg/l 189,3 
Färg mg/l 7,4 
Turbiditet mg/l 0,286 
Aluminium mg/l <0,01 
CODMn mg/l 0,842 
Järn mg/l 0,114 
Mangan mg/l 0,139 
Flourid mg/l 1,078 
Klorid mg/l 17 
Nitrat mg/l <0,01 
Sulfat mg/l 18,14 
 

2.11 Miljökvalitetsnormer – grundvattenmagasin vid Edsbruk 

Grundvattenförekomsten vid Edsbruk (SE643184-153999) har enligt VISS4 2009 en god 
kemisk grundvattenstatus. Statusklassningen är god med avseende på nitrat, 
bekämpningsmedel, klorid och sulfat. I bedömningen av potentiell föroreningsbelastning 
som gjordes 2008 bedöms grundvattenmagasinet vid Edsbruk ha en stor potentiell 
föroreningsbelastning.  

  

                                                      
4 VISS = Vatteninformationssystem Sverige. www.viss.lansstyrelsen.se 
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3 Hydrogeologisk beskrivning 

3.1 Områdesbeskrivning 

Edsåsavlagringen är en isälvsavlagring som ligger mellan Storsjön i nordväst och 
havsviken Syrsan i sydost, ca 14 km norr om Gamleby i Västerviks kommun.  

3.2 Markanvändning 

Markanvändningen inom vattentäktens tillrinningsområde utgörs främst av skog och av 
jordbruksmark. Området i anslutning till vattentäkten utgörs av öppen mark. Strax norr om 
uttagsbrunnen ligger en stor före detta grustäkt som delvis är efterbehandlad. Vid Syrsan, 
söder om vattentäkten ligger en badplats. Samlad bebyggelse finns både väster och 
öster om vattentäkten i Helgenäs samhälle.  

3.3 Geologi 

Edsåsavlagringen tillhör ett stråk av isälvsavlagringar som sträcker sig från havsviken 
Syrsan mot nordväst. Den ligger mellan Storsjön och Syrsan och är en utbredd 
israndbildning som fyller ut hela dalgången5. Den har bildats vid ett kortare avbrott i 
isavsmältningen beroende på kortvariga klimatiska faktorer eller på underlagets 
morfologi. Den geologiska kartan antyder att det finns en bergsklack utbildad i nord-sydlig 
riktning i höjd med Sjöändesviken. Isälvsavlagringen består av en bred platåartad 
bildning som öster om väg E22 når en nivå på drygt 40 m.ö.h. (meter över havet). 
Isälvssedimentets mäktighet är sannolikt mycket stor i denna del av isälvsavlagringen. 
Vid grustaget i Helgenäs har ca 25 meter material grävts bort. Materialsammansättningen 
vid grustaget utgörs av växlande lager av välsorterad sand och stenigt grus. Det 
förekommer även skikt av lera eller lerlinser. Mot Helgenäs och havsviken Syrsan i sydost 
finns en proximalbrant. Denna är kraftigt påverkad av havet i samband med 
landhöjningen och på flera nivåer finns strandhak utbildade.  

Mot nordväst har isälvsavlagringen en hästskoformad ytform runt Sjöändesviken i 
Storsjön, se figur 3. Dalgången mot sydost, som är en förlängning av Sjöändesviken, har 
sannolikt bildats genom erosion i samband med isavsmältningen. I dalgången finns 
glacial lera över isälvsmaterialet. 

Tillförselåsen till den stora Edsåsavlagringen ligger längs Storsjöns nordöstra strand. 
Genom denna ås, som vid isavsmältningen var en kanal, transporterades det material 
som avsattes sydost om Edsbruk.  

Sjöändesvikens förlängning syns som en svacka i Edsåsavlagringen och inom detta 
område är isälvsmaterialet överlagrad av lera och svallsand. Isälvsavlagringen är även 
överlagrad av finsediment i form av glacial och postglacial lera mot nordost, längs Edsån.  

Under 2013 har SGU genomfört undersökningar i området i form av georadar längs 
flertalet vägar, refraktionsseismik längs tre profiler samt sonderingar och rördrivningar. 
Resultatet som ännu inte är publicerat visar att det finns en tydlig djupfåra i de centrala 

                                                      
5 Beskrivning till jordartskartan Västervik NO, SGU serie Ae 112, 1993. 
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delarna av avlagringen mellan Sjöändesviken och Syrsan (se figur 3). I denna djupfåra 
finns mäktiga lager av sand och grus. Mäktigheter över 40 meter är konstaterade. 

 

Figur 3: Jordartsfördelning i anslutning till Edsåsen. De blåa linjerna markerar den identifierade 

djupfåran i avlagringen. ©SGU 

3.4 Avrinning och grundvattenbildning 

Den korrigerade årsmedelnederbörden i Västervik (stn 4677) är ca 690 mm. Avrinningen 
uppgår till ca 200 mm/år, vilket motsvarar ca 6 l/s*km2.6 Detta motsvarar maximal mängd 
nederbörd tillgänglig för nybildningen av grundvatten i området. Grundvattenbildningen i 
isälvsmaterial bedöms vara i storleksordningen ca 80 % av avrinning, d.v.s. ca 160 mm/år 
eller ca 4,8 l/s*km2. 

Edsåsavlagringens storlek mellan Storsjön och Syrsan är ca 2,4 km2. Över denna yta 
bedöms grundvattenbildningens storlek till ca 11,5 l/s. Sannolikt sker även en 
grundvattenbildning till isälvsavlagringen under Sjöändesviken, men storleken på denna 
är svår att bedöma. 

Medelavrinningen i Edsån, som avvattnar Storsjön uppskattas till ca 4 m3/s. 

                                                      
6 SMHI, Sveriges vattenbalans (…1961-1990), nr 49, 1994) 
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3.5 Hydrologisk beskrivning 

Uppströms grundvattenmagasinet Edsåsavlagringen ligger Storsjön. Storsjön är en 
långsmal sjö som sträcker sig ca 10 km mot nordväst. Storsjöns avrinningsområde är ca 
517 km2 stort och sträcker sig 35 km uppströms sjön mot nordväst. Storsjön avvattnas 
genom Edsån via Edsås till havsviken Syrsan.  

3.6 Hydrogeologi 

Enligt SGU:s bedömning klassas Edsåsavlagringen som ett grundvattenmagasin med 
mycket goda uttagsmöjligheter, i storleksordningen 5-25 l/s, se figur 4. En provpumpning 
av den befintliga vattentäkten i Helgenäs visar på en kapacitet på minst 6 l/s7. Enligt 
utvärdering av provpumpningen är transmissiviteten vid vattentäkten ca T=4*10-2 m2/s.8 
Den hydrauliska konduktiviteten i anslutning till vattentäkten uppgår till minst K = 4*10-3 
m/s. Perifert uppskattas den hydrauliska konduktiviteten till K=5*10-4 m/s. 7 

 

 

Figur 4: Hydrogeologisk karta över området runt Edsbruk. ©SGU 

De undersökningar som har genomförts av SGU under 2013 visar att det finns en tydlig 
djupfåra i de centrala delarna av isälvsavlagringen mellan Sjöändesviken och Syrsan, se 
figur 3. Resultatet tyder på att finns ett hydrauliskt samband mellan Storsjön och Syrsan. 

                                                      
7 Beskrivning till av vattenprospektering och provpumpningar vid Eds bruk och vid 
Helgenäs. 
8 Aqualog, resultat och analys av grundvattenmätningar och pumpningar vid Hälgenäs 
vattentäkt, Västerviks kommun, 2006-06-12. 
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Undersökningarna visar också att grundvattenmagasinet kan delas i en sydlig (mellan 
Sjöändesviken och Syrsan) och en nordlig del (vid Edsbruk). 

3.6.1 Grundvattennivå och hydraulisk gradient  

Grundvattenytan faller från ca 13 m.ö.h. vid Sjöändesviken i Storsjön till 0 m.ö.h. vid 
Syrsan. Detta ger en hydraulisk gradient mellan Storsjön och Syrsan på ca 0,0089. 
Marknivån mellan Storsjön och havet ligger som högst på ca 35 – 40 m.ö.h. strax väster 
om grustaget. Den faller sedan relativt brant mot Syrsan. Höjningen i marknivån mellan 
sjön och havet utgörs sannolikt endast av isälvsmaterial och mycket tyder på att 
grundvattenmagasinet i de centrala delarna är sammanhängande. I de centrala delarna 
av isälvsavlagringen i anslutning till väg E22 ligger grundvattennivån ca 20-25 meter 
under markytan enligt SGU:s borrningar utförda under 2013. 

I samband med undersökning av förorenad mark vid Helgenäs hamn genomfördes en 
undersökning av grundvattenströmningen till Helgenäs vattentäkt6. Resultatet av denna 
visar att tillrinningen till vattentäkten huvudsakligen sker från topografiskt högre belägna 
områden norr om vattentäkten. Det sker även en tillrinning från övriga riktningar, men den 
är begränsad. 

Delar av grundvattenmagasinet i Edsåavlagringen står sannolikt i hydraulisk kontakt med 
Storsjön vid Sjöändesviken. Det är dock inte känt hur god kontakten är. Förekomst av 
lerlager kan medföra en begränsad kontakt. Det kan ske ett naturligt flöde genom 
isälvsavlagringen från Sjöändesviken mot Syrsan i sydost, men storleken på detta är inte 
känd. Om en vattentäkt anläggs i anslutning till Storsjön kan inducerad infiltration bidra till 
grundvattenbildningen. Förutsättningarna för detta är ännu inte undersökta. 

3.7 Naturliga barriärer och sårbarhetsbedömning 

Sårbarhet betecknar markens och vattnets känslighet för att påverkas av en förorening, 
eller med andra ord, markens brist på förmåga att reducera en förorenings farlighet under 
transporten i mark och vatten. Naturliga barriärer kan vara ett skyddande lerlager som 
minskar ett områdes sårbarhet. Områden där täktverksamhet tidigare bedrivits är sårbara 
eftersom delar av jordlagren över grundvattenytan har grävts bort och avståndet till 
grundvattenytan därmed är litet. 

Inom de delar av Edsåsavlagringen där grundvattenmagasinet är öppet och skyddande 
lerlager saknas är sårbarheten stor. Inom vissa delar är dock djupet till grundvattenytan 
relativt stort, vilket medför en lägre sårbarhet. Inom grustäktsområdet, norr om den 
befintliga vattentäkten är sårbarheten för grundvattenförorening mycket stor eftersom 
brytningen av grus har skett till en nivå strax över grundvattenytan. I anslutning till 
Sjöändesviken finns ett skyddande lerlager över grundvattenmagasinet, vilket medför en 
lägre sårbarhet. 

                                                      
9 Västerviks kommun, Hälgenäs – Etapp 1, Förstudie om möjlig vattentäktspotential. 
SWECO 2008-06-24. 
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4 Planbestämmelser och markanvändning 

Konflikter gällande markanvändningen bottnar oftast i anspråk på att få använda samma 
ytor för flera ändamål, t.ex. för bebyggelse, vägsträckning, industrilokalisering och 
vattentäkter. En säker och hälsosam dricksvattenförsörjning är en nödvändig grund för ett 
samhälles fortlevnad och utveckling och vattentäktens huvudman har skyldighet att säkra 
vattnets kvalitet och konsumenternas hälsa. Detta innebär att skyddet av vattentäkten 
kan komma i konflikt med andra verksamheter som kan påverka vattnet negativt genom 
de restriktioner som läggs på verksamheterna. 

4.1 Aktuella planbestämmelser 

4.1.1 Översiktsplan Västerviks kommun 

Västerviks kommuns översiktsplan, ÖP 2025, antogs av kommunfullmäktige 2013-01-28. 
Översiktsplanen är en framåtblick mot 2025 och anger med mål och ställningstaganden 
inriktningen för den fysiska utvecklingen för hela kommunens land- och vattenområden.  

I ÖP 2025 lyfts isälvsavlagringen Edsåsen fram som ett område intressant för en framtida 
vattentäkt10. 

4.1.2 Naturvärden 

Nordöst om Storsjön finns ett naturreservat. Det heter Vinäs och är ett skogsområde. 
Uknadalen, i vilken Storsjön är belägen, och är av riksintresse för naturvård.  

Det land- och vattenområde som ligger inom 100 meters avstånd från strandlinje omfattas 
av strandskydd. Utmed Storsjön har länsstyrelsen (1975-07-01) beslutat om utökat 
strandskydd på 200 m. 

  

                                                      
10 VA-plan, VA-översikt och VA-policy – tematiskt tillägg till Västerviks kommuns 
översiktsplan. 
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5 Inventering av riskkällor i anslutning till Helgenäs vattentäkt och till 
Edsåsavlagringen 

5.1 Genomförande 

En riskinventering genomfördes inom tillrinningsområdet för Helgenäs vattentäkt och 
Edsåsavlagringen 2009-10-26 av Sweco i samarbete med Västervik Miljö och Energi AB. 
Riskinventeringen har kompletterats med MIFO-objekt11.  

Riskkällor inom tillrinningsområdet för Helgenäs vattentäkt och för isälvsavlagringen 
Edsåsen redovisas i figur 5 och beskrivs nedan, både platsspecifika riskobjekt och risker 
förknippade med en viss typ av markanvändning. 

5.2 Riskkällor 

Riskobjekt är platsbundna verksamheter och företeelser som kan påverka yt- och 
grundvattnets kvalitet. Riskkällor är icke-platsrelaterade riskobjekt. De verksamheter eller 
företeelser som kan innebära risker i området kan grupperas i följande riskkällor: 

o Klimatförändringar och översvämningar 

o Sabotage, kris och krig 

o Vägar och transporter 

o Jord- och skogsbruk 

o Bebyggelse 

o Övriga riskkällor 

De olika riskobjekten beskrivs och sammanställs nedan.  

5.2.1 Klimatförändringar och översvämningar  

Mycket talar för att stora delar av Sverige går mot ett mildare och blötare klimat. Det 
medför i så fall att risken för översvämningar ökar. Därmed kan föroreningar lättare 
spridas till yt- och grundvatten. Mer extrema väderförhållanden leder till ökad risk för bl.a. 
häftiga nederbördstillfällen och perioder av extrem torka. Stigande havsnivåer kan 
medföra en ökad risk för saltvatteninträngning i brunnar längs kusten. Extrema 
nederbördtillfällen kan medföra följande risker, vilket också tidigare erfarenheter från 
perioder med höga regnmängder visar: 

o Bräddning av avlopp 
o Stora dagvattenmängder 
o Översvämningar och bortspolning av föroreningar från pågående och nedlagda 

verksamheter i anslutning till vattendrag och sjöar. 
o Ökad olycksfrekvens, t.ex. underminering av vägar 
o Ökad grumlighet i vattendrag 

                                                      
11 Metod för inventering av förorenade områden. 
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Vattentäkten i Helgenäs ligger ca 130 meter från Syrsan, ca 10 meter över vikens 
vattenyta. Det bedöms därför inte vara någon risk att området runt vattentäkten ska 
översvämmas. Det finns en viss risk att vattentäkten påverkas av saltvatteninträngning till 
följd av stigande havsnivåer. Grundvattenströmningen till vattentäkten sker dock främst 
från nordväst. 

5.2.2 Sabotage, kris och krig 

Vattenförsörjningen är en känslig sektor för sabotage och i samband med kris och krig. 
Risker rör bl.a. åverkan på fasta installationer, vilket kan motverkas av fysiskt skydd. 
Risker förknippade med sabotage, kris och krig har inte analyserats i denna rapport. En 
särskild riskanalys med fokus på dessa risker rekommenderas. Detta bör inarbetas i 
kommunens beredskapsplan. 

5.2.3 Vägar och transporter 

En mindre lokalväg passerar helt nära vattentäkten. Trafikmängden på denna väg 
bedöms vara liten. Väg E 22 går tvärs över Edsåsavlagringen ca 600-700 meter väster 
om vattentäkten. Detta område är ett inströmningsområde till grundvattenmagasinet. 
Trafikbelastningen på denna väg är relativt hög (ÅDT ca 2000) med en hel del tunga 
transporter (ÅDT ca 270) och transporter med farligt gods.  

Potentiella risker som är förknippade med vägar och transporter är: 

o Olyckor 
o Vägdagvatten 
o Vägsalt 

 

Olyckor 

Olyckor sker statistiskt sett på alla typer av vägsträckor, men speciellt utsatta delar utgörs 
av vägavsnitt där trafiksituationen är komplex och där trafikmängden är hög. Det är främst 
olyckor med farligt godstransporter som bedöms utgöra en risk för förorening av 
grundvattnet, men även olyckor med tunga fordon utgör en risk eftersom fordonets tankar 
kan innehålla en stor volym diesel som kan läcka ut i händelse av en olycka.  

Sannolikheten för att en olycka med farligt gods ska inträffa på väg E22 är liten, men en 
olycka kan medföra stora konsekvenser för grundvattnet i isälvsavlagringen. 
Saneringsåtgärderna kan bli mycket komplicerade och kostsamma. Risken för att den 
befintliga vattentäkten i Helgenäs ska påverkas bedöms dock som liten eftersom 
avståndet mellan vägen och vattentäkten är stort.  

Vägdagvatten 

Dagvatten från vägar utgör en diffus föroreningskälla. Vägdagvattnet innehåller ofta höga 
halter av tungmetaller i form av koppar, bly och kadmium samt opolära alifatiska kolväten 
och PAH (polycykliska kolväten). Kontinuerligt slitage där små partiklar frigörs från bildäck 
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och vägbana samt emissioner från biltrafiken bidrar till förorening av vägdagvatten som 
sprids vidare via ytavrinning. 

Trafikmängden på den närbelägna lokalvägen är begränsad och risken för att 
vattentäkten ska påverkas av vägdagvatten bedöms därför som liten. Vägdagvatten från 
E22 kan påverka grundvattenmagasinet, men föroreningar fastläggs till största delen i 
vegetationsskiktet eller i de övre jordlagren. Den omättade zonen har dessutom en stor 
mäktighet i anslutning till E22. 

Vägsalt 

Klorid från vägsalt kan utgöra en risk för grundvattnet och en vattentäkt. Vanligtvis sprids 
något kg salt/m2 och år. Klorid rör sig lätt i marken med grundvattenflödet. 

5.2.4 Jord- och skogsbruk 

Jord- och skogsbruk utgör i olika delar av verksamheten varierande hot för vattentäkten. 
Inom jordbruket är det framförallt spridning av bekämpningsmedel och gödselmedel som 
kan förorsaka försämrad vattenkvalitet. Skogsbruket innebär en risk för försämrad 
vattenkvalitet dels genom näringsläckage, dels genom markskador och läckage från de 
arbetsfordon och mobila tankar som används i verksamheten. 

Jordbruksmark finns ca 350 meter norr om vattentäkten i ett sammanhängande område 
mot Storsjön och vidare mot nordväst. De risker som kan förknippas med jord- och 
skogsbruk är främst:  

o Bekämpningsmedel 
o Växtnäringsämnen 
o Bränsletankar 
o Timmerupplag 

 

Bekämpningsmedel 

Även vissa tillåtna bekämpningsmedel har beaktansvärd hög toxicitet, vilket gör att de 
kan komma att utgöra en risk för försämrad vattenkvalitet. Även hantering av 
bekämpningsmedel utgör en riskkälla. Skogsbruket står endast för en liten del av 
samhällets användning av bekämpningsmedel. Det är främst plantor som behandlas med 
bekämpningsmedel som utgör en risk.  

Växtnäringsämnen 

Det finns huvudsakligen två typer av gödselmedel; handelsgödsel (kemiskt framställt) och 
naturgödsel (djurspillning). Naturliga gödselmedel utgör risk för vattenkvaliteten främst 
genom dess innehåll av mikrobiella föroreningar, vilka kan överleva under lång tid. Alla 
typer av växtnäringsämnen utgör dock en risk för spridning av näringsämnen.  

Bränsletankar 

Lagringstankar för petroleumprodukter inom jord- och skogsbruksverksamhet innebär en 
risk för att petroleumprodukter genom spill och läckage kan förorena grundvattnet. 
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Timmerupplag 

Permanenta upplag, utan täckning, av bark, flis, spån, timmer och liknande i samband 
med skogsbruk kan medföra ett läckage av bl.a. fenoler som kan förorena grundvattnet. 

5.2.5 Bebyggelse 

Överallt där människor bor och vistas förekommer en rad potentiella risker för 
grundvattenförorening. Risker är dels förknippade med boende, dels med olika typer av 
verksamheter. All hantering av för grund- och ytvatten skadliga ämnen som kan komma i 
kontakt med vattentäktens tillrinning utgör en risk. Olyckor kan inträffa som orsakar stora 
utsläpp av skadliga ämnen, men även kontinuerliga diffusa utsläpp riskerar att hota 
vattentäkten. Samlad bebyggelse finns i Helgenäs samhälle strax väster om vattentäkten. 
De risker som kan förknippas med bebyggelse är: 

o Oljecisterner 
o Hemkemikalier 
o Parkering och uppställning av fordon samt fordonstvätt 
o Avloppsanläggningar 
o Energianläggningar 
o Upplag av avfall 
o Anläggningsarbeten 

 

Oljecisterner 

I samband med uppvärmning av bostäder hanteras stora mängder olja. Ett väsentligt 
riskmoment med oljecisterner är transporter och påfyllning.  

Hemkemikalier 

Bekämpningsmedel och övriga hemkemikalier utgör en risk för vattentäkten inte enbart 
då de används för yrkesmässigt bruk utan även vid privat bruk. Rester av 
bekämpningsmedel kan vid låga halter påverka vattenkvaliteten och nedbrytningen av en 
del medel är långsam, vilket gör att ämnena stannar kvar länge i marken.  

Parkering och uppställning av fordon samt fordonstvätt 

Inom bebyggda områden är regelbunden parkering och uppställning av fordon samt 
fordonstvätt med avfettningsmedel vanligt förekommande. Parkering och uppställning av 
fordon kan innebära risk för läckage av petroleum. Fordonstvätt på gatan medför att 
utsläpp av tungmetaller, olja och rengöringskemikalier tillförs dagvattnet eller till 
omgivande mark med risk för påverkan på grundvattnet. 

Avloppsanläggningar 

Bostadsbebyggelsen i Helgenäs är ansluten till det allmänna VA-nätet. Övrig bebyggelse 
har enskilda anläggningar. Allmänna avloppsledningar kan utgöra en risk för 
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grundvattenförorening genom bräddning, eventuellt ledningsbrott eller läckage, vilket kan 
medföra spridning av mikrobiella föroreningar samt näringsämnen (kväve och fosfor). 
Enskilda avloppsanläggningar med bristfällig funktion kan innebära en risk för 
grundvattenförorening. 

Energianläggningar 

Riskerna med energianläggningar i jord och berg är främst förknippade med 
anläggningsskedet. För bergvärmeanläggningar är det främst utförande av borrhålet samt 
borrhålet i sig som utgör en risk genom att en snabb och relativt öppen transportväg 
skapas mellan markytan och grundvattnet. Risker förknippade med läckage av 
köldbärarvätska bedöms vara små eftersom denna är biologiskt nedbrytbar. 

Upplag av avfall 

Upplag av avfall är ytterligare en risk förknippad med bebyggd miljö. Mindre upplag är 
allmänt förekommande inom bebyggda områden. 

Anläggningsarbeten 

Anläggningsarbeten omfattar borrning, schaktning, sprängning mm. Risker förknippade 
med anläggningsarbeten är spill och läckage av petroleumprodukter samt förändring av 
transportvägar för grundvatten. 

5.2.6 Övriga riskkällor 

Läge för övriga riskkällor redovisas på karta i figur 4. Numreringen hänvisar till kartan. 

1. Helgenäs hamn 

Hamnområdet, som ligger ca 150 meter sydväst om vattentäkten, har använts som 
lagringsplats för virke sedan slutet av 1800-talet. Under perioden 1950-1986 har 
sågverksamhet bedrivits i området och under perioden 1950-talet till 1970-talet användes 
olika kemiska preparat för doppning, insektsbekämpning mm.12 Området är delvis utfyllt i 
flera omgångar, dels med bark och dels med sprängsten. Även slagg har påträffats i 
fyllnadsmassorna. Genomförda markundersökningar visar att marken är förorenad med 
dioxin, fenoler, PAH, DDT och Lindan. Området har klass 1 enligt MIFO fas 1, d.v.s. det 
utgör mycket stor risk. Området är inte sanerat. De hydrogeologiska undersökningar som 
genomförts i området visar dock att grundvattenströmningen i området är riktad mot 
Syrsan och sannolikt sker ingen grundvattenströmning mot vattentäkten vid normala 
uttag.  

2. F.d. silobyggnad 

En f.d. silobyggnad ligger ca 270 meter sydost om vattentäkten. Byggnaden används 
idag som äventyrsanläggning och verksamheten är inte förknippad med några risker. 

 
                                                      
12 Västerviks kommun. Projekt Hälgenäs hamn – Huvudstudie av ett f.d. sågverksområde 
i Västerviks kommun. DGE Mark och Miljö AB, 2006-11-02. 
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3. Byggvaruhandel 

Ca 200 meter öster om vattentäkten ligger en byggvaruhandel. Hantering av för 
grundvattnet skadliga ämnen samt parkering av fordon kan utgöra en risk för 
grundvattnet. 

4. F.d. Grustäkt 

Strax norr om vattentäkten ligger en nedlagd grustäkt. Området är efterbehandlat. Ingen 
verksamhet sker i dag i området, men området är mycket sårbart mot föroreningar 
eftersom stor del av materialet över grundvattenytan är utgrävt och vegetation saknas. 

5. Snickeri 

Ca 250 meter sydväst om vattentäkten ligger ett snickeri. Hantering av för grundvattnet 
farliga ämnen på fastigheten kan utgöra en risk för grundvattnet. 

6. Lager, uppställningsplats för båtar 

Ca 400 meter sydväst om vattentäkten finns en stor lagerlokal som fungerar som 
uppställningsplats för båtar, husvagnar mm. Hantering av för grundvattnet farliga ämnen 
på fastigheten kan utgöra en risk för grundvattnet. 

7. Avloppsreningsverk 

Helgenäs avloppsreningsverk ligger vid Edsån ca 500 meter nordost om vattentäkten. 
Eventuell bräddning av orenat avloppsvatten sker till ån som rinner ut i havet. 
Avloppsreningsverket bedöms inte utgöra någon risk för förorening av grundvattnet och 
vattentäkten. 

8. F.d. grustäkt där avfall har deponerats 

I en f.d. grustäkt i den sydvästra delen av Edsåsavlagringen finns rester av deponerat 
avfall. Detta kan utgöra en risk för grundvattenkvaliteten. 

9. Nedlagd kommunal avfallsdeponi  

En nedlagd kommunal avfallsdeponi ligger väster om E22, mitt på Edsåsavlagringen ca 
850 meter nordväst om Helgenäs vattentäkt. Avfallsupplaget nyttjades före 1969 för 
hushållsavfall och schaktmassor. Risker förknippade med kommunala avfallsupplag är att 
lakvatten från avfallsmassorna kan förorena grundvattnet genom förhöjda halter av 
exempelvis närsalter, klorid, metaller, kemiskt syreförbrukande ämnen och organiska 
ämnen. Avfallsupplagets ålder medför att den största nedbrytningen av organiskt material 
sannolikt har skett.  

10. F.d. bensinstation 

Mitt på Edsåsavlagringen finns en nedlagd bensinstation. Tidigare hantering av drivmedel 
kan medföra en risk för grundvattenförorening. Anläggningen är ett spimfab13-objekt som 

                                                      
13 Spimfab är Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutets miljösaneringsfond som 
används för sanering av nedlagda bensinstationer.  
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är inventerat och klassat till klass 4 (liten risk) enligt MIFO fas 1. Området är inte 
efterbehandlat. 

11. F.d. bilverkstad med bilvårdsanläggning och åkeri 

Mitt på Edsåsavlagringen ligger en f.d. bilverkstad med bilvårdavdelning och åkeri. Den 
tidigare hanteringen av petroleumprodukter och andra för grundvattnet skadliga ämnen 
kan medföra en risk för grundvattenförorening. Anläggningen är inventerad enligt MIFO 
fas 1, men inte riskklassad eller efterbehandlad. 

12. Tjust mässingsgjuteri 

Ett mässingsgjuteri har tidigare funnits i Edsbruk. I anslutning till mässingsgjuterier finns 
risk för förhöjda halter av metaller som bly, koppar och zink samt PAH i marken. 
Anläggningen är inventerad enligt MIFO fas 1, men inte riskklassad eller efterbehandlad.  

13. Försämring av vattenkvaliteten i Storsjön 

En framtida försämring av vattenkvaliteten i Storsjön skulle kunna påverka grundvattnets 
kvalitet i Edsåsavlagringen på sikt eftersom ytvattnet bedöms stå i hydraulisk kontakt med 
grundvattenmagasinet vid Sjöändesviken. 

14. F.d. bensinstation 

Tidigare hantering av drivmedel kan medföra en risk för grundvattenförorening. 
Anläggningen är inventerad enligt MIFO fas 1, men inte riskklassad eller efterbehandlad. 

15. F.d. bensinstation 

Tidigare hantering av drivmedel kan medföra en risk för grundvattenförorening. 
Anläggningen är inventerad enligt MIFO fas 1, men inte riskklassad eller efterbehandlad. 

16. Eds fabriksområde 

Tidigare drivmedelshantering. Anläggningen är ett Spimfab-objekt som är inventerat 
enligt MIFO fas 1, men inte riskklassad eller efterbehandlad. 

17. Eds Järnbruk  

Edsbruk startade som järnbruk 1670 och övergick till massabruk på slutet av 1800-talet. 
Bruket stängde 1992. Föroreningar som kan förknippas med järnbruk är främst 
tungmetaller. Området är inventerat enligt MIFO fas 1, men inte riskklassat eller 
efterbehandlat. 

18. Eds massabruk 

Föroreningar som kan förknippas med massa- och pappersindustrier är PCB, kvicksilver, 
klorerade organiska ämnen och metaller. Föroreningar som kan förknippas med massa- 
och pappersindustrier är PCB, kvicksilver, klorerade organiska ämnen och metaller. 
Området är inventerat enligt MIFO fas 1, men inte klassat. Det är delvis efterbehandlat. 
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19. Eds Bruk Paper AB 

Föroreningar som kan förknippas med massa- och pappersindustrier är PCB, kvicksilver, 
klorerade organiska ämnen och metaller. Området är inventerat enligt MIFO fas 1, men 
inte riskklassat eller efterbehandlat. 

20. Industrideponi 

Avfallsdeponin är nedlagd och området är inventerat enligt MIFO fas 1. Det är inte 
riskklassat eller efterbehandlat. Risker förknippade med industrideponier är att lakvatten 
förorenat med tungmetaller, PCB, oljeföroreningar mm kan spridas till omgivningen och 
förorena yt- och grundvatten. Deponin är underlagrad av lera, vilket minskar risken för 
förorening av grundvattenmagasinet. 

21. Nedlagd kommunal avfallsdeponi 

Risker förknippade med kommunala avfallsupplag är att lakvatten från avfallsmassorna 
kan förorena grundvattnet genom förhöjda halter av exempelvis närsalter, klorid, metaller 
kemiskt syreförbrukande ämnen och organiska ämnen. Området är inventerat enligt 
MIFO fas 1, men inte riskklassat eller efterbehandlat. 

22. Begravningsplats 

I anslutning till Eds kyrka finns en begravningsplats. Risker förknippade med 
begravningsplatser kan vara mikrobiella föroreningar samt hantering av 
växtnäringsämnen och bekämpningsmedel. 

23. F.d. Grustäkt 

Norr om Edsbruk, vid Storsjöns strand ligger en grustäkt som är nedlagd och 
efterbehandlad. Ingen verksamhet sker i dag i området, men området är mycket sårbart 
mot föroreningar eftersom stor del av materialet över grundvattenytan är utgrävt och 
vegetation saknas. 

24. Nedlagd kommunal avfallsdeponi 

En nedlagd kommunal avfallsdeponi ligger öster om E22, ca 200 m från närmast 
bebyggelsen i Helgenäs. Avfallsupplaget nyttjades troligtvis före 1960 för hushållsavfall. 
Risker förknippade med kommunala avfallsupplag är att lakvatten från avfallsmassorna 
kan förorena grundvattnet genom förhöjda halter av exempelvis närsalter, klorid, metaller, 
kemiskt syreförbrukande ämnen och organiska ämnen. Avfallsupplagets ålder medför att 
den största nedbrytningen av organiskt material sannolikt har skett. 

25. Förorenad mark- tillverkning av trätjära 

Strax söder om reningsverket har det tidigare bedrivits tillverkning av trätjära. Området är 
inventerat enligt MIFO fas 1 och har riskklass 3. De organiska föroreningar som förväntas 
förekomma efter tjärframställning och som kan spridas till grundvattnet är framförallt 
alifater, aromater, PAH, terpener och fenoler. 
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Figur 5: Riskobjekt i anslutning till Helgenäs vattentäkt och Edsåsavlagringen. Numreringen 

hänvisar till text ovan. Gula områden på kartan utgör jordbruksmark och gröna områden är 

skogsmark. © Lantmäteriverket. Ärende nr M2006/1022. 
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6 Riskbedömning inom tillrinningsområdet för Helgenäs vattentäkt och för 
Edsåsavlagringen  

6.1 Skyddsbehov 

Vattentäktens värde och sårbarhet styr omfattningen av skyddsbehovet. Förekomst av 
riskkällor i vattentäktens närområde är också styrande för skyddsbehovet. 

Helgenäs vattentäkt har ett högt skyddsbehov som allmän vattentäkt för samhällena 
Helgenäs och Edsbruk där dessutom reservvattenförsörjning saknas. Edsåsavlagringen 
har identifierats som en geologisk formation av nationell betydelse för vatten-
försörjningen. Avlagringen är den största grundvattentillgången inom Västerviks kommun 
och den är därför viktig att skydda för framtida vattenförsörjning. I den regionala 
vattenförsörjningsplanen har den lyfts fram som en viktig vattenresurs för den framtida 
vattenförsörjningen. 

6.2 Riskbedömning Helgenäs vattentäkt 

För Helgenäs vattentäkt baseras riskbedömningen på resultatet av den riskanalys som 
presenteras i bilaga 3. I riskanalysen identifieras och värderas väsentliga risker för den 
befintliga vattentäkten i Helgenäs. Modellen för riskanalysen baseras på 
Livsmedelsverkets handbok ”Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning”14. 
Fyra olika sannolikhetsklasser och fyra olika konsekvensklasser utifrån specificerade 
kriterier i Livsmedelsverkets handbok har använts för att kategorisera riskkällorna. Dessa 
resulterar teoretiskt i 16 kombinationer av sannolikhet och konsekvens, vilka 
kategoriseras i fyra nivåer av risk, se bilaga 3. För respektive riskkälla har en översiktlig 
sannolikhetsbedömning och konsekvensbedömning genomförts. Sannolikhets-
bedömningen (vald sannolikhetsklass) baseras på nedanstående faktorer, vilka 
tillsammans uttrycker sannolikheten för att en oönskad händelse bedöms kunna inträffa. 

o Sannolikhet för riskförekomst inom vattentäktens tillrinningsområde  
o Sannolikhet för emission vid riskförekomst inom vattentäktens tillrinningsområde 
o Sannolikhet för ogynnsam transportmöjlighet till vattentäkten 
 

Konsekvensbedömningen baseras på nedanstående faktorer, vilka tillsammans 
bestämmer den negativa konsekvensen av en eventuell oönskad händelse för 
vattentäkten.   
o Markens och vattnets sårbarhet uttryckt som systemets inneboende känslighet för 

påverkan  
o Avståndets inverkan på reduktion av föroreningen genom nedbrytning, fastläggning 

och spädning fram till vattenuttaget  
o Emissionens inneboende förmåga att motstå nedbrytning och fastläggning  
o Emissionens farlighet 
o Belastning, mängd, volym av emissionen 
o Utbredning av riskförekomst  
 
                                                      
14 Risk och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning. Livsmedelsverket, 2007. 
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Utifrån resultatet av riskanalysen bedöms de största riskerna med avseende på Helgenäs 
grundvattentäkt vara:  

 Förorenande markanvändning inom nedlagd grustäkt strax norr om vattentäkten 

 Förorenad mark i området Helgenäs hamn ca 150 meter sydväst om vattentäkten 

Den nedlagda grustäkten utgör en risk för vattentäkten genom att området är mycket 
sårbart med avseende på förorening av grundvattnet eftersom skyddande barriär saknas. 
Stor del av materialet över grundvattenytan är bortgrävt, vilket medför att föroreningar 
applicerade på markytan snabbt kan nå grundvattnet. Dessutom saknas ett fullgott 
vegetationsskikt, vilket ytterligare ökar sårbarheten. Det är därför viktigt att området 
skyddas mot olämplig markanvändning. 

I hamnområdet förekommer förorenad mark efter tidigare verksamheter. Genomförda 
hydrogeologiska undersökningar visar att grundvattenströmningen i området sannolikt är 
riktad mot Syrsan och inte mot vattentäkten. Det går dock inte att bortse från denna risk 
och det är viktigt att kontrollera förändring av grundvattenkvalitet över tiden. Ett ökat uttag 
ur vattentäkten från Helgenäs vattentäkt kan påverka grundvattenströmningen i området 
och därmed transporten av föroreningar. 

6.3 Riskbedömning för grundvattenmagasinet i Edsåsavlagringen 

För grundvattenmagasinet i Edsåsavlagringen har ingen riskanalys, enligt beskrivningen 
ovan, genomförts. Riskerna har dock bedömts översiktligt utifrån sannolikhet och 
konsekvens för att de ska påverka grundvattenmagasinet negativt.  

Riskerna har bedömts för den del av Edsåsavlagringen som kan bli aktuell för en framtida 
vattentäkt. Det är ännu inte klarlagt var på Edsåsavlagringen en ny vattentäkt kommer att 
anläggas, men sannolik blir det i anslutning till Sjöändesviken.  

För grundvattenmagasinet Edsåsavlagringen bedöms de största riskerna utgöras av: 

 Användande av bekämpningsmedel på jordbruksmark 

 Försämring av vattenkvaliteten i Storsjön 

 Större utsläpp vid olycka med farligtgodstransport på väg E22 

I anslutning till Sjöändesviken förekommer jordbruksmark. Spridning av 
bekämpningsmedel, speciellt inom områden där isälvsmaterialet ligger i dagen, kan 
medföra att grundvattnet påverkas på lång sikt. Bedömningen utgår från att 
bekämpningsmedel i allmänhet används på jordbruksmark och tar inte hänsyn till om det 
idag sprids bekämpningsmedel i det aktuella området. 

En långsiktig försämring av vattenkvaliteten i Storsjön kan på sikt påverka 
vattenkvaliteten i grundvattenmagasinet negativt eftersom sjön bedöms stå i hydraulisk 
kontakt med grundvattenmagasinet. Vid en ny allmän vattentäkt i området kommer 
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inducerad infiltration alternativt konstgjord infiltration nyttjas för att stärka 
grundvattenbildningen.  

Väg E22 korsar isälvsavlagringen och viktiga inströmningsområden till grundvatten-
magasinet. Ett större utsläpp av petroleumprodukter eller av andra för grundvattnet farliga 
ämnen i samband med en olycka på väg E22 kan förorena grundvattnet och medföra 
irreversibla skador. Sannolikheten för att en olycka med utsläpp som följd ska inträffa är 
mycket liten, men den kan få mycket stora konsekvenser. 

Det finns även flera områden med förorenad mark på Edsåsavlagringen, men dessa 
ligger främst anslutning till Edsbruk och avståndet till en framtida vattentäkt vid 
Sjöändesviken är stort. Detta minskar risken för påverkan.  
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7 Utformning av vattenskyddsområde 

Utifrån vattentäktens hydrogeologiska förhållanden samt resultatet av riskbedömningen 
föreslås ett vattenskyddsområde enligt figurerna 6 och 7 samt i bilaga 2.  

7.1 Krav och allmän metodik  

Det övergripande målet med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är att preventivt 
söka skydda en vattentäkt eller område möjligt för vattentäkt. Skydd av grundvattentäkter 
regleras genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). Naturvårdsverket ger i sina allmänna 
råd (2003:16) och handbok för vattenskyddsområden (2010:5) anvisningar för skydd av 
vattentäkter. 

Vattenskyddsområdet för en vattentäkt bör i princip, enligt gällande 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 inom så stora områden. Varje vattenskyddsområde som inte 
omfattar hela tillrinningsområdet är dock alltid associerat med en viss risk att en 
förorening precis utanför gränsen, som således inte omfattas av restriktionerna, inte 
hinner dämpas tillräckligt mycket innan det når vattentäkten.  

7.2 Skyddszoner 

I Naturvårdsverkets handbok anges att avgränsningen och vattenskyddsområdet för en 
grundvattentäkt bör resultera i fyra skyddszoner med olika restriktionsnivåer. En 
uppdelning av vattenskyddsområdet i olika skyddszoner gör att skyddsföreskrifterna blir 
mer nyanserade och skäliga, samt att lägre respektive högre krav kan ställas på 
verksamheter inom olika områden beroende främst på närheten till uttagsbrunnen. 

7.2.1 Vattentäktszon 

Vattentäktszonen avgränsas som ett område kring en eller flera uttagsbrunnar. Syftet är 
att säkra ett effektivt närskydd för vattentäkten. Vattentäktszonen skyddas mot obehöriga 
på lämpligt sätt, t.ex. genom en låst inhägnad. Marken inom vattentäktszonen bör endast 
disponeras av vattentäktsinnehavaren. Annan verksamhet än vattentäkt bör inte 
förekomma inom detta område. Om det finns flera uttagsområden ska alla utformas som 
vattentäktszoner. 

7.2.2 Primär skyddszon 

Vid identifiering av primär skyddszon för grundvatten måste särskilt känsliga (sårbara) 
områden beaktas. Syftet med den primära skyddszonen är att riskerna för akut förorening 
minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas och åtgärder vidtas innan 
föroreningen når vattentäktszonen. Gränsen mellan primär och sekundär skyddszon sätts 
så att uppehållstiden från den primära zonen yttre gräns till vattentäktszonen gräns 
beräknas vara minst 100 dygn. 
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7.2.3 Sekundär skyddszon 

Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller 
att förbättra kvaliteten. Den sekundära skyddszonen avgränsas så att uppehållstiden från 
skyddszonens yttre gräns till vattentäktszonen har en beräknad uppehållstid på minst ett 
år. 

7.2.4 Tertiär skyddszon 

En tertiär skyddszon kan inrättas med syfte att omfatta resterande delar av 
tillrinningsområdet för vattentäkten som inte omfattas av övriga skyddszoner. Syftet med 
den tertiära skyddszonen är att även mark- och vattenutnyttjande som negativt kan 
påverka vattenförekomster och vattentäkter i ett långt tidsperspektiv omfattas av 
vattenskyddsområdet. 

7.3 Avgränsning av skyddsområdet 

Helgenäs vattenskyddsområde har utformats med två motiv, dels att skydda den 
befintliga vattentäkten i Helgenäs och dels att skydda den del av grundvattenmagasinet i 
Edsåsavlagringen som kan bli aktuell för en framtida allmän grundvattentäkt. Eftersom de 
naturgivna förutsättningarna för en vattentäkt finns, kan eventuella framtida lägen för en 
vattentäkt redan nu belysas och skyddas genom en tertiär skyddszon. 

Därför avgränsas primär och sekundär skyddszon för Helgenäs befintliga vattentäkt och 
en tertiär skyddszon som skyddar övriga delar av grundvattenmagasinet i 
Edsåsavlagringen och därmed del av det närmaste tillrinningsområdet till Helgenäs 
vattentäkt. 

7.3.1 Helgenäs vattentäkt - uppskattning av tillströmningsområdets minsta storlek 

Vattenskyddsområdets area kan uppskattas genom vattenbalansberäkning. 
Grundvattenbildningen vid ett kontinuerligt uttag måste motsvara eller överstiga 
grundvattenuttaget. Grundvattenbildningen för Helgenäs vattentäkt sker i huvudsak 
genom infiltration av nederbördsvatten i isälvsavlagringen norr och nordväst om 
vattentäkten. Enligt SMHI är nettonederbörden i storleksordningen 200 mm/år. Med 
antagandet att 80 % av nettonederbörden infiltrerar uppgår nybildningen till 160 mm/år. 
Den infiltrationsyta som erfordras för att balansera ett års vattenuttag kan beräknas enligt 
sambandet nedan: 

R

Q
A

365


 
Där: Q = uttagets storlek (m

3
/d)=300 m

3
/d enligt vattendom 

R = årlig grundvattenbildning(m)=0,16 mm/år  

För aktuellt vattenuttag erfordras ett nybildningsområde som är 0,68 km2, vilket motsvarar 
en cirkel med en radie av ca 470 meter, för att balansera ett års uttag. Beräkningen 
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förutsätter en plan grundvattenyta, vilket inte gäller här. Därför är den realistiska bilden en 
ellips med större radie längs storaxeln än 470 meter uppströms vattentäkten.  

7.3.2 Helgenäs vattentäkt - vattnets uppehållstid i marken 

Grundvattnets medelhastighet i jordlagren kan grovt beräknas enligt nedanstående 
samband. Beräkningen ger en översiktlig uppfattning om storleken på de 
grundvattenvolymer som måste skyddas vid olika vattenuttag och olika krav på 
uppehållstid i marken.  

e

2 n bRtQ   

där:  Q = uttagets storlek (m
3
/d)=300 m

3
/d enligt vattendom 

 t = tid (d) 
 b = grundvattenförande lagrets mäktighet (m)= 3 m  
 ne= porositet= 15 % (litteraturvärde) 
 

Utifrån ovanstående samband och förutsättningar beräknas avståndet vid radiell 
strömning mot vattentäkten enligt nedan: 

Primär skyddszon  150 meter 

Sekundär skyddszon  280 meter 

För att uppnå en uppehållstid på 100 dygn från den primära skyddszonens yttre gräns till 
vattentäktszonen erfordras 150 meter och för att uppnå en uppehållstid på ett år från den 
sekundära skyddszonens yttre gräns till vattentäktszonen erfordras 280 meter. Även här 
är en elips en rimligare modell än en cirkel, d.v.s. behövliga skyddsavstånd är större än 
150 meter respektive 280 meter uppströms vattentäkten. 

7.3.3 Helgenäs vattentäkt - beräkning av naturlig grundvattenströmning 

Den naturliga grundvattenströmningen i området runt Helgenäs vattentäkt är riktad mot 
sydost och grundvattenbildningen sker främst nordväst om vattentäkten. 
Grundvattenströmningens medelhastighet (v) beräknas med Darcy’s lag enligt nedan: 

en

iK
v


  

där:   K = hydraulisk konduktivitet (m/s) = 5*10
-4

 m/s
15

 
          i = hydraulisk gradient = 0,008 m/m

16
 

          ne = effektiv porositet = 15 % (litteraturvärde) 

 

                                                      
15 Uppskattning av perifer hydraulisk konduktivitet. I de centrala delarna är konduktiviteten 
högre. 
16 Västerviks kommun, Hälgenäs – Etapp 1, Förstudie om möjlig vattentäktspotential. 
SWECO 2008-06-24. 
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Enligt ovanstående samband beräknas grundvattenströmningens hastighet till i 
storleksordningen 2,3 m/dygn. Detta ger ett avstånd på 230 meter för uppehållstiden 100 
dygn och 840 meter för uppehållstiden ett år. 

De olika sätten att beräkna avståndet till respektive skyddszon skiljer sig en del. De olika 
beräkningssätten ger en indikation av storleken på skyddsområdet. Gränsernas lägen 
görs med ledning av dessa framräknade avstånd, en samlad geologisk bedömning och 
risknivån i området. 

7.3.4 Vattentäktszon 

Vattentäkten och vattenverket ligger på fastigheten Ed 3:74. Denna fastighet föreslås 
som vattentäktszon. 

7.3.5 Primär skyddszon 

Utgångspunkten vid utformningen av den primära skyddszonen är att den naturliga 
grundvattenströmningen är från nordväst. För att uppnå en uppehållstid på 100 dygn 
måste utsträckningen av zonen vara ca 230 meter uppströms vattentäkten. Den primära 
skyddszonen omfattar hela det område där grustäktsverksamhet tidigare har bedrivits. 
Detta område är mycket sårbart eftersom en stor del av den omättade zonen är 
bortgrävd, vilket medför att grundvattenytan ligger marknära. Området saknar idag ett 
heltäckande vegetationsskikt. 

7.3.6 Sekundär skyddszon 

Även den sekundära skyddszonen är utformad med utgångspunkt att den naturliga 
grundvattenströmningen sker från nordväst. Med beräknad flödeshastighet erfordas ett 
avstånd på ca 840 meter uppströms vattentäkten för att uppehållstiden 1 år ska uppnås i 
grundvattenzonen. Den primära och den sekundära zonen omfattar tillsammans ett 
tillräckligt stort område för att balansera 1 års grundvattenuttag. 

7.3.7 Tertiär skyddszon 

Den tertiära skyddszonen omfattar de delar av vattentäktens tillrinningsområde som inte 
omfattas av primär och sekundär skyddszon. Den tertiära skyddszonen är även utformad 
så att den omfattar de delar av Edsåsavlagringen som kan bli aktuella för en framtida 
allmän grundvattentäkt. Storsjöns vattenkvalitet är av betydelse för grundvattnets kvalitet. 
Vid en framtida etablering av en vattentäkt i anslutning till Sjöändesviken kommer sjön 
och sannolikt delar av dess avrinningsområde att omfattas av vattenskyddsområde. I 
dagsläget har den tertiära zonen utformats så att endast landområde omfattas. 

7.4 Genomförande samt motiv till gränsdragningar 

Nedanstående generella motiv har beaktats för vattenskyddsområdets principiella storlek. 
Mot bakgrund av nedanstående, ej rangordnade motiv och med de redovisade aktuella 
och prognostiserade riskerna, belastningar och riskkällornas lokalisering, bedömer vi vårt 
förslag till principiell storlek utifrån försiktighetsprincipen (miljöbalken 2 kap § 3) att inte 
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vara orimligt. Inom vissa områden har motiven till gränsdragningen bedömts nödvändiga 
att specificera ytterligare. 

7.4.1 Strategi och generella motiv 

1. Grundregeln är att vattenskyddsområdet i princip bör omfatta hela vattentäktens 
tillrinningsområde.  

2. Nödvändigheten av att bevara en god vattenkvalitet kan inte ifrågasättas. 
Vattenskyddsområdet skall ha den storlek som behövs med hänsyn till syftet. Syftena 
är att lämna garantier för att en så god kvalitet som möjligt på råvattnet kan erhållas 
inom ramen för en samhällsekonomisk avvägning, så att råvattnet efter normalt 
reningsförfarande kan användas för sitt ändamål (dricksvattenframställning), samt att 
även skydda den vattenresurs som kan komma att användas som vattentäkt i 
framtiden.  

3. Vid dricksvattenframställning är det bättre att motverka en förorening snarare än att 
eliminera den med ytterligare beredning.  

4. Grundvatten skall kunna användas som en dricksvattentäkt enligt direktiv till 
miljökvalitetsnormer för vatten (prop. 1997/98:145) (Miljödepartementet, 1999). Ett 
vattenskyddsområde skall därför ha så stor utsträckning att detta kan uppnås med 
hjälp av information, restriktioner och naturlig barriärförmåga. Storleken avgörs av de 
riskkällor och belastningar som konstaterats, samt naturlig barriärförmåga och 
skyddsåtgärder.  

5. Hushållningsreglerna i miljöbalken innebär, trots att en avvägning skall göras mellan 
det skyddande intresset och motstående intressen, att enbart ekonomiska 
hänsynstaganden inte får äventyra de värden som man vill skydda. Vårt förslag till 
vattenskyddsområde baseras på en tolkning av hur avvägningen praktiskt bör göras, 
och är ett förslag med en associerad risk att vattenskyddet ändå inte kan uppnås. Med 
nuvarande utformning bedöms den risken acceptabel och i linje med lagstiftarens 
intentioner. Varje annan storlek innebär en annan risk att syftet bakom vattenskyddet 
inte kan uppnås. I grunden är det en politisk fråga att göra avvägningen mellan den 
risk man utsätter konsumenterna för samt de restriktioner som nödvändigtvis 
uppkommer för att uppnå en viss riskreduktion. 

7.4.2 Platsspecifika motiv  

Mot bakgrund av de hydrogeologiska förhållandena och resultatet av riskbedömningen 
föreslås en primär och en sekundär skyddszon enligt figurerna 6 och 7. 
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I följande punktlista redogörs för platsspecifika motiv för gränsdragningen enligt 
numrering i figurerna 6 och 7.   

P1 Den primära skyddszonen är utformad så att hela det område där 
grustäktsverksamhet tidigare har bedrivits omfattas av skyddszonen. Detta område 
är mycket sårbart. Den naturliga grundvattenströmningen är från nordväst och 
skyddszonen är utdragen i denna riktning över grustäkten.  

P2 Mot väster har den primära skyddszonen utformats så att uppehållstiden 100 dygn 
uppnås för vattenuttag enlig vattendom. Detta medför att några närbelägna 
fastigheter omfattas av skyddszonen. Den primära skyddszonen avgränsar 
vattenskyddsområdet mot väster.  

P3 Mot öster avgränsas den primära skyddszonen så att uppehållstiden 100 dygn 
uppnås för vattenuttag enlig vattendom. Byggvaruhandeln omfattas därför av 
primär skyddszon. 

P4 Mot söder avgränsas vattenskyddsområdet och den primära skyddszonen längs 
Syrsans strand så att uppehållstiden blir ca 100 dygn från gränsen till vattentäkten 
enligt beräkning ovan. Även om grundvattenströmningen är riktad mot sydost kan 
en viss grundvattenströmning vid uttag även söder ifrån. 

 

Figur 6: Geologiska förutsättningar och föreslagen utbredning av vattenskyddsområde för 

Helgenäs vattentäkt och för den del av grundvattenmagasinet i Edsåsavlagringen som kan bli 

föremål för ny vattentäkt. Numreringen hänvisar till motivering i text. För förklaringar till geologiska 

kartan se figur 3. ©SGU. 
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Figur 7: Föreslagen utbredning av vattenskyddsområde för Helgenäs vattentäkt och för den del av 

grundvattenmagasinet i Edsåsavlagringen som kan bli föremål för ny vattentäkt. Numreringen 

hänvisar till motivering i text. © Lantmäteriverket. Ärende nr M2006/1022.  

S1 Den sekundära skyddszonen är utdragen mot nordväst och den avgränsas så att 
uppehållstiden för ett års naturlig grundvattenströmning uppnås. 

S2 Mot nordost avgränsas den sekundära skyddszonen så att isälvsavlagringen 
omfattas. 

S3 Mot sydväst avgränsas den sekundära skyddszonen så att hela den nordliga delen 
av den hästskoformade isälvsavlagringen omfattas. Det medför att den del av 
isälvsavlagringen som främst bedöms bidra till vattentäktens grundvattenbildning 
omfattas av den primära och sekundära skyddszonen för Helgenäs vattentäkt. 

Den tertiära skyddszonen är utformad för att skydda den del av grundvattenmagasinet i 
Edsåsavlagringen där det kan bli aktuellt att anlägga en allmän vattentäkt med förstärkt 
infiltration i framtiden. Skyddszonen omfattar den ”djupränna” som har identifierats av 
SGU mellan Storsjön och Syrsan.  
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T1 Mot nordost avgränsas den tertiära skyddszonen så att stor del av 
isälvsavlagringen omfattas. 

T2 Mot norr avgränsas den tertiära skyddszonen längs en linje av områden med berg i 
dagen. Dessa områden med berg i dagen bedöms utgöra en tröskel för 
grundvattenströmningen i isälvsavlagringen. 

T3 Det kan inte uteslutas att en framtida allmän vattentäkt i Edsåsavlagringen kan 
komma att ligga i anslutning till Sjösändesviken. Grundvattenbildningen kommer 
sannolikt att stärkas genom inducerad infiltration från Storsjön eller genom 
konstgjord infiltration. Området runt Sjösändesviken omfattas därför av den tertiära 
skyddszonen, men i detta läge omfattas inte hela sjön av vattenskyddsområdet. 
Vid utformningen av ett vattenskyddsområde för en framtida vattentäkt kommer 
sannolikt Storsjön eller åtminstone delar av sjön att omfattas av 
vattenskyddsområdet. 

T4 Mot sydväst omfattar den tertiära skyddszonen de delar av isälvsavlagringen som 
bedöms utgöra grundvattenbildningsområde till en eventuell framtida 
grundvattentäkt i anslutning till Sjösändesviken.  
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8 Bakgrund till valda skyddsföreskrifter 

Naturvårdsverket, EU, Boverket, SGU, Livsmedelsverket, Miljömålskommittén, Västerviks 
kommun och många andra anser att vattenskyddet långsiktigt måste förbättras. Att införa 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt miljöbalken är ett av många verktyg för 
att uppnå detta.  

Syftena är att: 

o Informera om det allmänt gällande lagkrav på aktsamhet och allmän hänsyn. 

o Specificera krav på aktsamhet i form av skyddsföreskrifter inom just detta 
vattenskyddsområde. 

o Bibehålla eller förbättra vattenkvaliteten och minska risken för förorening. 

o Identifiera olika intressen som vill använda mark och vatten. 

o Använda mark och vatten på bästa sätt. 

8.1 Skyddsföreskrifternas syfte och funktion 

Syftet med skyddsföreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller 
risk för påverkan på Helgenäs vattentäkt inte uppstår så att vattnet efter normalt renings-
förfarande kan användas för dricksvattenförsörjning. Skyddsföreskrifterna är såväl 
föreskrivande som informerande. Dessa två funktioner gör att syftet med skyddsföre-
skrifterna uppnås. Utformningen av skyddsföreskrifterna har därför anpassats till dessa 
funktioner. 

8.2 Skyddsföreskrifternas restriktionsnivå 

8.2.1 Generella krav 

För att åstadkomma ett tillfredsställande skydd för vattentäkten, föreslås skydds-
föreskrifter enligt bilaga 1.  

Skydd av vattentäkter regleras i stort genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). 
Naturvårdsverket ger anvisningar för skydd av ytvattentäkter i ”Naturvårdsverkets 
handbok för vattenskyddsområden” samt de allmänna råden NFS 2003:16. För såväl yt- 
som grundvattentäkter beaktas även EU:s ramdirektiv för vatten. Enligt EU:s ramdirektiv 
är det övergripande syftet att se till att en "god ekologisk vattenstatus" uppnås och 
bibehålls. Målet är även att förebygga försämring av vattnet även om vattnet idag har god 
kvalitet.  

8.2.2 Restriktionsnivå  

Kommunens miljöpolitiska ambition bedöms ansluta till miljöbalkens nivå och 
skyddsföreskrifterna grundar sig därför i princip på ”normalbestämmelserna” enligt NFS 
2003:16 med anpassning till lokala förhållanden. Skyddsföreskrifterna beaktar befintliga 
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risker, men de ska även vara framåtsyftande och föreskriver därför även om 
verksamheter som inte är aktuella idag. Föreskrifterna baseras på 
normalbestämmelserna enligt NFS 2003:16. 

8.2.3 Anpassning av vattenskyddsföreskrifterna till riskbedömningen  

Riskbedömningen har speciellt lyft fram förorenande markanvändning inom den före detta 
grustäkten, förorenad mark inom Helgenäs hamn, bekämpningsmedelsanvändning, 
vattenkvalitetsförändring i Storsjön samt olycka med farligt gods på väg E22 som förhöjda 
risker. Därför bör vattenskyddsföreskrifterna anpassas till denna bedömning, i den mån 
miljöbalken och de allmänna råden NFS 2003:16 inte hanterar dessa risker på ett 
tillräckligt vis. Risker som t.ex. förorenad mark kan inte regleras genom skyddsföreskrifter 
utan måste minimeras genom andra typer av åtgärder.  

Eftersom skyddsföreskrifterna ska vara framåtsyftande regleras även verksamheter som 
idag inte utgör en specifik risk för vattentäkten. 
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Förslag till skyddsföreskrifter för Helgenäs och 
Edsåsens vattenskyddsområde 

Länsstyrelsens beslut 

Med stöd av 7 kap. 21§ miljöbalken beslutar länsstyrelsen i Kalmar län om 
vattenskyddsområde för Helgenäs grundvattentäkt och grundvattenmagasinet i Edsåsen. 
Vattenskyddsområdet har den omfattning som redovisas på bifogad karta. Det är indelat i 
vattentäktszon, primär och sekundär skyddszon samt tertiär skyddszon där den tertiära 
skyddszonen har avgränsats för att skydda grundvattenmagasinet i Edsåsen för framtida 
vattenförsörjning. 

Med stöd av 7 kap. 22§ och 30§ miljöbalken beslutar länsstyrelsen att nedan angivna 
skyddsföreskrifter skall gälla inom vattenskyddsområdet. Skyddsföreskrifterna redovisas 
med en uppdelning mellan respektive zon. 

Skyddsföreskrifter för Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde 

Nedan angivna föreskrifter är specifika för Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde. 
De har utformats med vattentäkternas nutida och framtida skyddsbehov i fokus och 
representerar i många avseenden en tillämpning och uttolkning av miljöbalkens 
intentioner som uttrycks i miljöbalkens allmänna hänsynsregler (MB 2 kap). I vissa fall 
kan en föreskrift med stöd av miljöbalkens 7 kap innefatta ett större krav på försiktighet 
än vad som följer av miljöbalkens allmänna aktsamhetsregler. Föreskrifter för 
vattenskyddsområde meddelas med stöd av 7 kap. 22§, 30§ i miljöbalken. 

I samtliga skyddszoner gäller de restriktioner och anvisningar som generellt gäller inom 
vattenskyddsområden, bl.a. Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och 
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24 med senare 
revideringar) samt användande av bekämpningsmedel (SNFS 1997:2).  

Information i anslutning till skyddsföreskrifterna 

Här beskrivs skyddsföreskrifternas mål och syfte och Miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler. Sedan följer en förklaring av olika begrepp som används i 
skyddsföreskrifterna. 

 

Bilaga A : Generella bestämmelser och information – I bilagan anges exempel på 
hänvisningar och referat av annan lagstiftning och förordningar som gäller generellt. 
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Skyddsföreskrifter för Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde  

Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär skyddszon, sekundär skyddszon 
samt i en tertiär skyddszon. 

I de fall det föreskrivs att anmälan eller tillstånd krävs, görs detta till den kommunala 
nämnden för miljöfrågor i Västerviks kommun. 

1§ Vattentäktszon 

Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet 
förbjuden.  

2§ Petroleumprodukter och andra för grundvattnet skadliga ämnen 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Petroleum Annan hantering än transport av mer än 
250 liter petroleumprodukter kräver 
tillstånd. Föreskriften gäller inte drivmedel i 
motordrivet fordon. 

Där petroleumprodukter hanteras, skall 
skylt uppsättas som erinrar om vatten-
skyddsområdets existens. Skyltarna 
tillhandahålls av vattentäktens huvudman 
och sätts upp av fastighetsägaren. 

Samma föreskrift som i primär skyddszon. 

Fordonstvätt Fordonstvätt med avfettningsmedel eller 
därmed liknande produkter är förbjuden på 
plats utan avlopp till spillvattenledning.  

Samma föreskrift som i primär skyddszon. 

Skadliga 
ämnen 

Annan hantering än transport av större 
mängder än för normalt hushållsbehov, av 
för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen 
såsom impregneringsmedel, lösningsmedel 
eller andra miljöfarliga kemiska produkter 
kräver tillstånd. 

Samma föreskrift som i primär skyddszon. 

Verksamhet Etablering av verksamhet eller utökning av 
befintlig verksamhet där risk för förorening 
av yt- eller grundvatten föreligger kräver 
anmälan till tillsynsmyndigheten. 

Samma föreskrift som i primär skyddszon. 
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3§ Bekämpningsmedel   

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Bekämp-
ningsmedel 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel 
är förbjuden. 

Annan yrkesmässig hantering än transport 
av kemiska bekämpningsmedel kräver 
tillstånd. 

4§ Växtnäringsämnen, djurhållning mm  

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Växtnäring Annan yrkesmässig hantering än transport av 
växtnäringsämnen kräver tillstånd. 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

Lagring Lagring utan tät bottenplatta av naturgödsel 
från två eller flera djurenheter är förbjuden. 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

5§ Anläggning för hushållsspillvatten  

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Avlopps-
anläggning 

Nyetablering av enskild avloppsanläggning för 
hushållsspillvatten eller annat avloppsvatten är 
förbjuden. Befintliga anläggningar undantas 
från förbudet men ska uppfylla miljöbalkens 
krav. 

Nyetablering av enskild avlopps-
anläggning för hushållsspillvatten eller 
annat avloppsvatten kräver tillstånd. 
Befintliga ska uppfylla miljöbalkens krav. 

6§ Upplag 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Avfall mm Upplag av avfall, förorenade massor eller 
massor med okänd miljöstatus är förbjudet. 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

Timmer mm Upplag överstigande en avverkningssäsong av 
bark, flis, spån, timmer och liknande utan tät 
täckning är förbjudet. Upplag av ovanstående 
produkter för uppvärmning av en- eller 
tvåfamiljshus är undantagna från reglering. 

--- 

Asfalt mm Upplag av asfalt och oljegrus utan tät täckning 
är förbjudet.  

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

Vägsalt Upplag av vägsalt utan tät täckning är 
förbjudet. 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

Snö Upplag av snö med ursprung från trafikerade Upplag av snö med ursprung från 
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ytor utanför primär skyddszon är förbjudet. trafikerade ytor utanför primär och 
sekundär skyddszon är förbjudet. 

7§ Vägar 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Väg Anläggande av ny väg kräver tillstånd. Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

Underhålls-
arbeten 

Beläggningsarbete och andra förbättrings-
arbeten på väg kräver anmälan. 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

8§ Täktverksamhet och andra markarbeten  

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Schaktning Schaktning och grävning i mark för 
anläggningsarbeten kräver tillstånd. 
Restriktionen gäller inte för underhåll av 
markledningar eller för en sammanhängande 
yta mindre än 200 m2. 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

Materialtäkt Materialtäkt är förbjudet. Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

Borrning Borrning i jord och berg är förbjudet. Borrning i jord- och berg får kräver 
tillstånd. 

Pålning Pålning kräver tillstånd Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

Spontning Spontning kräver tillstånd Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

9§ Energianläggningar och vattenutvinning  

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Lagring och 
utvinning av 
energi 

Ny anläggning för lagring eller utvinning av 
värmeenergi eller kyla från berg eller jord är 
förbjuden. 

Ny anläggning för lagring och utvinning 
av värmeenergi eller kyla från berg eller 
jord kräver tillstånd. 

Utvinning av 
vatten 

Ny anläggning för uttag av vatten från berg eller 
jord är förbjuden. 

Ny anläggning för uttag av vatten från 
berg eller jord kräver tillstånd. 
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10 § Tertiär skyddszon 

Yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd.  

11 § Skyltning 

Där allmän väg eller större enskild väg passerar gräns till vattenskyddsområdet skall 
finnas skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. Vattentäktens huvudman ansvarar för 
att vattenskyddsområdet utmärks med skyltar. Uppsättning av skyltar skall ske i samråd 
med väghållare.  

Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen hanteras, skall skylt 
uppsättas som erinrar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av 
vattentäktens huvudman, men sätts upp av verksamhetsutövaren på dennes initiativ. 
Skylt skall monteras av verksamhetsutövaren i omedelbar närhet till påfyllningsstället. 

12 § Övergångsbestämmelser 

Den som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter bedriver verksamhet eller innehar en 
anläggning för vilket krav på tillstånd gäller enligt dessa föreskrifter skall senast två år 
efter ikraftträdandet ha inkommit till tillsynsmyndigheten med en ansökan om sådant 
tillstånd såvida krav på tillstånd inte gällde enligt äldre skyddsföreskrifter. 

Den som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter bedriver verksamhet eller innehar en 
anläggning för vilket förbud införts enligt dessa föreskrifter skall detta förbud börja gälla 
först två år efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter såvida förbud inte gällde enligt äldre 
skyddsföreskrifter. 

Allmänna bestämmelser 

Ikraftträdande 

Skyddsföreskrifterna skall gälla från den tidpunkt vattenskyddsområdet fastställs. Enligt 7 
kap 22 § miljöbalken skall skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om de 
överklagas.  

Påföljd 

Överträdelse av skyddsföreskrifter kan medföra straffansvar enligt 29 kap. 8 § miljöbalken 
(1998:808). 

Anmälan om olyckshändelse  

Olyckshändelser, spill, läckage, som utgör risk för vattenförorening skall omgående 
anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska 
göras till den kommunala räddningstjänsten på telefonnummer 112 och till vattentäktens 
huvudman, Västervik Miljö och Energi AB samt till den kommunala nämnden för 
miljöfrågor. 
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Ersättning  

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning mm, regleras i 31 kap. 4 § 
miljöbalken. De föreslagna föreskrifterna riktar sig mot åtgärder som kan antas förorena 
vattentillgången. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt 
till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående 
markanvändning avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Ersättning 
utgår dock inte för den ”förlust” som beror på att förväntningar om ändring i markens 
användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift. Talan om ersättning eller 
inlösen förs i miljödomstolen enligt 31 kap miljöbalken. 

Tillsynsmyndighet 

Den kommunala miljönämnden i Västerviks kommun är tillsynsmyndighet för 
vattenskyddsområdet. 

Tillstånd  

I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter får sådant medges av den kommunala 
nämnden för miljöfrågor. Nämnden meddelar, efter att ärendet prövats, beslut i form av 
bifall eller avslag på tillståndsansökan. Ett tillstånd kan bli förknippat med vissa villkor. 
Som förutsättning för ett sådant tillstånd gäller att det kan visas att verksamheten kan 
utföras och drivas utan risk för skada för yt- eller grundvattenförekomsten.  

I de fall anmälan krävs, görs detta skriftligen till den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

Dispens 

Dispens från dessa föreskrifter kan, om särskilda skäl föreligger, medges av länsstyrelsen 
i Kalmar län. 
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INFORMATION I ANSLUTNING TILL SKYDDSFÖRESKRIFTERNA 

Mål 

Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att 
människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta 
naturen väl. Mark- och vattenområden ska användas för lämpligaste ändamål där 
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning ska ges företräde. Vid 
en avvägning mellan konkurrerande intressen ska det ändamål som på lämpligaste sätt 
främjar god hushållning prioriteras. 

Syfte 

Syftet med dessa föreskrifter är att säkerställa ett tillräckligt skydd för Helgenäs 
vattentäkt, både på kort sikt och på mycket lång sikt. Vattnets kvalitet ska bibehållas eller 
förbättras. Vattenförekomsten skall skyddas mot skador och olägenheter som kan 
orsakas av föroreningar eller annan påverkan, så att vattnet efter normalt 
reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning. 

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler  

I miljöbalkens 2 kap finns allmänna hänsynsregler som bland annat innebär att alla som 
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall skaffa sig den 
kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning 
för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom skall densamma 
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt 
som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden 
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en 
yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är 
alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidtaga sådana åtgärder i vatten eller på land 
som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de 
skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i 
övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan. 
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DEFINITIONER AV BEGREPP 

Avfall 

Avfall definieras enligt avfallsförordningen (2001:1063). Hushållsavfall från enskilt hushåll, 
vilket läggs i särskilda behållare för regelbunden sophämtning, är enligt dessa föreskrifter 
inte att betrakta som upplag av avfall. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från 
enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten. 

Avloppsvatten 

Med avloppsvatten avses enligt Miljöbalkens 9 kap 2 §; 

1. Spillvatten eller annan flytande orenlighet. Hushållsspillvattnet består av spillvatten 
från WC (”klosettvatten”) samt från bad, disk och tvätt (”BDT-vatten”). 

2. Vatten som använts för kylning. 

3. Vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en 
viss eller vissa fastigheters räkning. 

4. Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats. 

Avverkningssäsong 

Enligt skogsencyklopedin1 definieras en avverkningssäsong som tiden mellan 
knoppsprickning ett år till nästa års knoppsprickning. 

Förorenade massor 

Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område eller efterbehandlings-

objekt, det vill säga från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är 

förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt. 

Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får 
avgöras av den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

Större schaktnings- och grävningsarbeten 

Med större schaktnings- och grävningsarbeten avses här att åstadkomma grop i marken 
för större yta än för t.ex. ett enfamiljshus, d.v.s. sammanhängande yta större än 200 m2.  
Mindre grävningsarbeten inom tomter, dikesrensning samt nyanläggande och underhåll 
av vatten-, avlopps-, fjärrvärme-, el-, fiber- och teleledningar inkluderas ej. 

Hantering 

Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs 
av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, 
omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed 
jämförliga förfaranden.  

                                                      
1 Uppslagsverk för termer inom skogsbruket. 
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Hantering för normalt hushållsbehov 

Med hantering för normalt hushållsbehov avses här hantering av enstaka förpackningar 
av de största storlekarna man som enskild konsument normalt kan köpa i detaljhandeln. 
Tillfällig förvaring i samband med målning av ett enskilt bostadshus skall också anses 
vara hushållshantering. 

Kemiskt bekämpningsmedel 

Miljöbalken definierar kemiska bekämpningsmedel som kemiska produkter avsedda att 
förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.  

Materialtäkt 

Med materialtäkt avses här täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra 
jordarter. 

Schaktning 

Med större schaktningsarbeten menas här sänkning av markytan för större 
anläggningsarbeten på utstakat område än för grundläggning av ett enfamiljshus. 
Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande omfattas 
ej av tillståndsplikt. 

Spillvatten 

Spillvatten, liksom hushållsspillvatten, definieras här som bad-, disk-, tvätt- och 
klosettvatten (Naturvårdsverket 87:6). 

Upplag 

Med upplag avses här plats på marken eller i vattnet för uppläggning och förvaring av 
förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller andra 
förorenade produkter. Plats på marken för kompostering av hushållsavfall från enskilt 
hushåll är ej att betrakta som upplag. 

Växtnäringsämnen 

Med växtnäringsämnen avses konstgödning, mineraliska gödselmedel, stallgödsel 
(fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin), avloppsslam, vedaska samt övriga 
organiska gödselmedel, dock ej gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet. 

Yrkesmässig verksamhet 

Såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. För att någon 
ska anses yrkesmässigt bedriva viss verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss 
omfattning och varaktighet, samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av självständig 
karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att något ska kunna 
betraktas som yrkesmässigt.  
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BILAGA A: 

GENERELLA BESTÄMMELSER OCH INFORMATION  

Här anges exempel på hänvisningar och referat av annan lagstiftning och förordningar 
som gäller generellt. Dessa restriktioner gäller antingen överallt eller aktiveras av annan 
lagstiftning då ett vattenskyddsområde inrättas och kan därmed inte anses vara orsakade 
av skyddsföreskrifterna för ett specifikt vattenskyddsområde. Vid dubbelreglering är det 
alltid den mest långtgående lagstiftningen som gäller. 

Här återfinns också allmänna rekommendationer och anvisningar för verksamheter inom 
skyddsområdet som anses vara speciellt viktig. Sammanställningen är inte fullständig, det 
kan finnas eller kan komma att finnas ytterligare regleringar. 

Petroleumprodukter mm. 

Inom vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser vid hantering av brandfarliga 
vätskor enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 med revideringar. Bl.a. 
gäller krav på sekundärt skydd för nyetablering av cisterner eller lösa behållare som 
rymmer mer än 250 liter brandfarlig vätska. Det sekundära skyddet skall rymma minst 
hälften av lagrad vätskevolym, dock minst den största behållarens volym. Detta krav 
gäller dock inte cisterner i pannrum eller motsvarande i bostadshus som är under 
regelbunden uppsikt. 

Enligt NFS 2003:24 skall informationsskylt om ”vattenskyddsområde” vara uppsatt vid 
påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde. 

Brandfarliga vätskor (petroleumprodukter) är mycket besvärliga föroreningar i detta 
sammanhang. Det räcker t ex med en liter dieselolja för att göra en miljon liter vatten 
odrickbart. Det medför dock ingen hälsorisk att dricka vattnet vid låga halter, även om det 
luktar och smakar illa. Oljeföroreningar kan bli kvar under mycket lång tid (flera år) i mark 
och grundvatten. 

Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor föreskrivs i 
sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1995:3 med revideringar). 

Körning i terräng med motordrivet fordon regleras av terrängkörningslagen med 
tillhörande förordningar (SFS 1975:1313 med revideringar). 

Exempel på skyddsåtgärder för regelbunden eller långvarig parkering av arbetsfordon, 
arbetsmaskiner och tunga fordon är parkering på hårdgjord yta eller användning av yttre 
skydd i form av en plåt eller tråg som kan samla upp spill eller läckage. 

Bekämpningsmedel  

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2 om spridning av kemiska 
bekämpningsmedel får kemiska bekämpningsmedel inte yrkesmässigt användas utan 
tillstånd inom vattenskyddsområde. Kommentarer och anvisningar till hur föreskrifterna 
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ska tillämpas finns i Naturvårdsverkets Allmänna råd 97:3 och NFS 2000:7 om regler för 
spridning av bekämpningsmedel.  

Bestämmelser om spridning och annan hantering av kemiska och biologiska 
bekämpningsmedel finns i Miljöbalken (SFS 1998:808 med revideringar), förordningen 
om bekämpningsmedel (SFS 1998:947 med revideringar) samt förordningen om 
biocidprodukter (SFS 2000:338 med revideringar). 

Skogsvårdslagen (1979:429 med revideringar) samt Skogsvårdsförordningen (1993:1096 
med revideringar) reglerar skogsbruk. 

Inom vattenskyddsområde är det särskilt viktigt att skogsvårdsstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd till skogsvårdslagen om skyddszoner, hyggen, skador på mark och vatten 
samt skogsbilvägar (§30) efterlevs. Föryngring av skog bör i första hand ske med naturlig 
föryngring alternativt med ej kemiskt behandlat plantmaterial. Inom den primära zonen 
bör dikning och maskinell markberedning undvikas. 

Enligt 14 kap. 19 § i Miljöbalken råder generellt förbud mot skogsbesprutning med 
bekämpningsmedel avsedda för lövsly. 

Vid all hantering av bekämpningsmedel skall iakttas vad som gäller enligt 2 kap. 
Miljöbalken, så att påverkan, eller risk för påverkan, av grund- eller ytvatten inte uppstår. 

Extra försiktighet bör iakttas vid användning av kemiska bekämpningsmedel på 
hårdgjorda eller grusade ytor eller i anslutning till vattenintag, diken, dräneringsbrunnar, 
eller ytvattendrag.  

Växtnäringsämnen, djurhållning mm. 

Vid lagring av stallgödsel skall lagringsutrymmena vara så utformade att avrinning eller 
läckage till omgivningen inte sker samt vad som i övrigt gäller miljöhänsyn i jordbruket 
(SFS 1998:915 med revideringar och SVFS 2005:74 med revideringar).  

Med hantering av växtnäringsämnen regleras endast människans hantering av gödsel. 
Avföring från lösgående betesdjur omfattas ej av restriktionen. 

Skogsbruk bör följa råden och anvisningarna i Skogsstyrelsens rapport ”Skogsbruk vid 
vatten”. 

Avledning av avloppsvatten 

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken att inrätta avloppsanordningar till vilka vattentoaletter 
skall anslutas. Motsvarande gäller vid anslutning av vattentoalett till befintlig 
avloppsanordning (SFS 1998:899 med revideringar). Det finns en särskild hänsynsregel 
när det gäller avloppsvatten i 9 kap. 7 § miljöbalken. Den säger att avloppsvatten ska 
avledas och renas så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. 
Befintliga anläggningar ska uppfylla miljöbalkens krav. 

Vid utformning och skötsel av enskilda avloppsanläggningar gäller Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 2006:7 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. Här anges 
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bland annat att den som inrättat eller driver en avloppsanordning bör ha sådan kunskap 
att anordningen underhålls och sköts så att dess funktion säkerställs. Bedömningen av 
vilken skyddsnivå som behövs bör göras utifrån naturgivna och andra förutsättningar för 
området ifråga. Till exempel bör hög skyddsnivå gälla om grundvattentäkter för 
dricksvatten finns inom anordningens påverkansområde och anordningen kan befaras 
bidra till olägenheter vad beträffar tillgången till vatten eller vattnets kvalitet i dessa täkter. 

Materialtäktverksamhet och andra markarbeten 

Täktverksamhet omfattas av 9 kap miljöbalken samt förordningen (1998:804 med 
revideringar) om täkter och anmälan för samråd. 

Materialtäkt såsom grustäkt kräver tillstånd enligt 9 kap § 6 i miljöbalken. 

Bortledning av grund- eller ytvatten i samband med täktverksamhet kräver tillstånd enligt 
11 kap § 9 i miljöbalken 

Vid täktverksamhet skall särskilt risken med spill och läckage från arbetsfordon beaktas. 
Det åligger täktinnehavaren att tillse att deponering av avfall ej sker i täktområdet. 
Tillfartsvägar skall så långt som det är möjligt vara avspärrade. Utbrutna områden bör 
snarast återställas med ett skyddande vegetationstäcke. 

Energianläggningar och vattenutvinning 

Energianläggningar omfattas av Förordning om fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen (SFS 2007:846). 

Övrig verksamhet 

För hantering av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen skall förutom 
vattenskyddsföreskrifterna iakttas vad som gäller enligt miljöbalken samt 
Naturvårdsverkets föreskrifter. 

Miljöbalken 9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2001:11) om begränsning av utsläpp av flyktiga 
organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa 
verksamheter och anläggningar. 

Avyttring av överblivna eller outnyttjade läkemedel via avlopp till exempel via spillvatten, 
hushållsvatten eller annat avloppsvatten kan medföra att oönskade preparat och ämnen 
når yt- eller grundvatten. Överblivna eller outnyttjade läkemedel bör lämnas till apotek. 
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Västervik Miljö och Energi AB
Riskanalys för Helgenäs vattentäkt

Översiktlig riskanalys enligt "Risk- och sårbarhetsanalys

dricksvattenförsörjning" , SLV okt 2007

Identifierade beaktansvärda riskobjekt/riskkällor Riskklass

Riskkällor S-klass K-klass
F.d. grustäkt, olämplig markanvändning S3 K3 Riskklass 3
Helgenäs hamn S3 K3 Riskklass 3
Hantering av petroleumprodukter/bränsletankar S3 K2 Riskklass 2
Hantering av hemkemikalier S3 K2 Riskklass 2
Olyckor på väg E22 S3 K2 Riskklass 2
Hantering av bekämpningsmedel S2 K3 Riskklass 2
Olyckor med farligt gods på E22 S2 K3 Riskklass 2
Hantering av naturgödsel S2 K3 Riskklass 2
Spridning av vägsalt S4 K1 Riskklass 1
Energianläggningar S3 K1 Riskklass 1
Vägdagvatten S2 K2 Riskklass 1
Upplag av avfall S2 K2 Riskklass 1
Hantering av handelsgödsel S2 K1 Riskklass 1
Anläggningsarbeten S2 K1 Riskklass 1
Fordonstvätt S2 K2 Riskklass 1
Timmerupplag S2 K2 Riskklass 1
Byggvaruhandel S2 K2 Riskklass 1
Förorenad mark, trätjäraframställning S1 K2 Riskklass 1
Snickeri S2 K2 Riskklass 1
Lager, uppställningsplats för båtar S2 K2 Riskklass 1
Parkering av fordon S1 K2 Riskklass 1
F.d silobyggnad S1 K1 Riskklass 1
Kommunalt avloppsreningsverk S1 K2 Riskklass 1

Kriterier för sannolikhetsklassning Kriterier för konsekvensklassning

S1 - Okänd eller kan inte uteslutas. K1 Obetydlig påverkan på vattenkvaliteten, inga anmärkningar
S2 - Har inträffat de senaste 5 åren eller kan ske inom 10-50 år. K2 Tillfälliga anmärkningar som berör många
S3 - Inträffar årligen eller har inträffat eller varit nära att inträffa eller kan ske inom 1-10 år. K3 Otjänligt vatten som berör många
S4 - Förekommer nu och då. K4 Otjänligt vatten med fara för liv och hälsa

Sannolikhet Konsekvens
K1 K2 K3 K4
liten medelstor stor mycket stor

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 Förenklad riskhantering - förebyggande åtgärder (till exempel egenkontroll och avvikelsehantering) ska upprätthållas. 
Riskklass 2 Aktiv riskhantering - förebyggande och/eller förberedande åtgärder ska övervägas.
Riskklass 3 Risken måste reduceras - förebyggande och/eller förberedande åtgärder är nödvändiga.
Riskklass 4 Akut risk - förebyggande och/eller förberedande åtgärder måste genomföras omedelbart.

Översiktlig riskanalys vid 
vattentäkten

B
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