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1 Inledning
Hylte kommuns Samhällsbyggnadsnämnd beslutade 2009 om en vattenförsörjningsplan och
utarbetade under våren 2015 en VA-översikt. En VA-strategi och en VA-plan beslutades
2016. VA-planen anger att vattenskyddsområdena för Drängsered, Långaryd och Landeryd
ska uppdateras.
Drängsereds vattentäkt försörjer 100 personer. Därmed har täkten ett skyddsbehov. Följande
dokument innehåller en områdesbeskrivning, en analys av skyddsbehovet av Drängsereds
vattentäkt, en sammanfattning av de naturliga och tekniska barriärer som finns i dagsläget och
ett förslag på ett nytt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter. Inkluderat finns även en
diskussion och rekommendationer för framtiden.
Detta dokument med följande bilagor redovisar grunden för avgränsningar och avvägningar:
 Fastighetsförteckning
 Kartor:
o Översiktskarta
o Akvifer
o Jordartskarta
o VA-nät
o Ytavrinningsområde
o Tertiär zon
o Sekundär zon
o Primär zon
 Förslag till skyddsföreskrifter för Drängsereds vattenskyddsområde
 Inventering av potentiella risker (Källa: SBK arkiv)
 Sammanställning risker (Olika källor)
 Befintligt vattenskyddsområde (Länsstyrelsen, 13:FS 1994:28)
 VattenInformationsSystem Sverige (VISS)
 Information från SGU:s Brunnsarkiv
 Möten, minnesanteckningar, kontakt med markägare, verksamhetsutövare m.fl.
 Årsrapporter för Drängsereds reningsverk 2014, 2015, 2016.
 Analysrapporter på råvatten och utgående vatten 2014, 2015, 2016.
 Karta över diskuterad utbyggnad av VA för att inkludera ”Drängsered norra”
 Halmstad kommuns vägledning för beslut om användning av kemiska
bekämpningsmedel och gödsel inom vattenskyddsområden
 Anläggningsbeskrivning och driftsinstruktion 2009-06-12.

1.1 Bakgrund
Målet med ett vattenskyddsområde är att bevara råvatten av god kvalitet för framtida
generationer genom att skapa ett bra skydd mot punktutsläpp (t ex läckage från en
oljecistern), diffusa källor (t ex näringsläckage från jordbruk) och akuta olyckshändelser (t ex
en trafikolycka med farligt gods). Hela avrinningsområdet, alltså det område där vatten rinner
till vattentäkten, ska normalt omfattas av vattenskyddsområdet. Det delas in i följande zoner:
Vattentäktszon
Syftet är att skapa ett effektivt närskydd för vattentäkten. Zonen är ofta ett inhägnat område kring
vattentäkten som enbart är tillgängligt för verksamhetsutövaren.
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Primär skyddszon
Vattnets uppehållstid1 är 100 dygn. Syftet är att skapa rådrum vid en akut olyckshändelse.
Sekundär skyddszon
Vattnets uppehållstid1 är 1 år. Syftet är att bibehålla en hög vattenkvalitet eller att förbättra kvaliteten.
Tertiär skyddszon
Omfattar de delarna av avrinningsområdet som inte ingår i sekundär eller primär skyddszon. Syftet är
att även mark- och vattenutnyttjande som negativt kan påverka vattenförekomster och vattentäkter i ett
långt tidsperspektiv omfattas av vattenskyddsområdet.

1.2 Informationsmaterial
Information och bakgrundmaterial har samlats från följande källor och samlats i pärmen
”Drängsereds vattentäkt”:
Tidigare undersökningar
Vid upprättande av det befintliga vattenskyddsområdet genomfördes inga noggranna
hydrogeologiska undersökningar. Tillgänglig information inom kommunen är begränsad.
Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU
Jordarts- och berggrundskartor används för att översiktligt bedöma geologin och berggrunden
inom området. Följande kartgeneratorer har konsulterats:






Brunnsarkivet: innehåller information om brunnar (främst borrade)
Berggrund: ger en översiktlig bild av bergarter (1:1 miljon)
Jordarter (grundvatten): ger en översiktlig bild av jordarter
Grundvattenmagasin: ger information om Sveriges större grundvattenmagasin
(Drängsered angavs ej)
Miljöövervakning av grundvattenkemi: innehåller grunddata för från
miljöövervakning (ej tillgängligt för Drängsered men för Sankt Hans källa i
närområdet)

Synpunkter och kommentarer från SGU har också vägts in.
VattenInformationsSystem, VISS
VISS är en databas som innefattar Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvattenförekomster
och kustvatten. Här finns bland annat information om vattnets kvalitet, mätpunkter i dessa
vatten, åtgärder för att förbättra vattnets status och rapportering till EU. Vattenmyndigheterna
och Länsstyrelserna ansvarar för databasen.
Lokalkunskap
Information från markägare och andra sakägare i området har också spelat en viktig roll i
detta arbete. Därutöver ger platsbesök ytterligare insikter och underlättar bedömningen av var
rimliga avgränsningar kan dras.
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Uppehållstiden är den tid det tar för vattnet att nå vattentäkten.
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2 Områdesbeskrivning
2.1 Läge
Drängsereds vattentäkt är belägen vid den södra sidan av Drängsjön. Täkten tillhör Suseåns
avrinningsområde och omfattas av Suseåns vattenråd och Västerhavets vattendistrikt.

2.2 Vattenverksamheten i dagsläget
Drängsereds grundvattentäkt försörjer cirka 100 personer med ungefär 15–25 m3 (0,2–0,3 L/s)
vatten per dygn (VA-översikt, 2015). En sju meter djup schaktbrunn utgör grundvattenuttaget.
En lågreservoar med en kapacitet på 20 m3 finns under byggnaden.
Det befintliga vattenskyddsområdet beslutades 1993.

2.3 Topografi
Området kring vattentäkten avvattnas mot Suseån medan närområdet avvattnas mot
Drängsjön. Vatten tillförs också Drängsjön från Hålsjön som är belägen norr om Drängsjön.
Ett fåtal diken och dagvattenledningar österifrån leder också till sjön. Drängsjön avvattnas i
sin tur västerut mot Sjöbosjön.

2.4 Berggrund
Berggrunden i området kring vattentäktsanläggningen består i huvudsak av gnejs (Figur 1).
Amfibolit, granatamfibolit,
mafisk granulit, eklogit
Granitisk migmatitisk gnejs,
granit
Granitoid till syenitoid
migmatitisk gnejs

Figur 1 Utdrag ur kartan över berggrund 1:1 miljon (SGU)

2.5 Geologi och hydrogeologi
Området runt Drängsjön består av isälvssediment (Figur 2). Isälvsavlagringar som består av
relativt mäktiga sand- och gruslager ger ofta fördelaktiga naturliga förutsättningar för
utvinning av grundvatten. I ett vidare perspektiv domineras området av morän.
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Figur 2 Utdrag ur kartan över jordarter(SGU)

Drängsereds grundvattentäkt innefattas i grundvattenförekomsten ”Suseån-Sjöbol” som har
klassats i VISS. Grundvattenförekomsten, akviferen, följer isälvsavlagringens gränser. SGU
har även klassat området i ett större perspektiv. Ett större område kring
grundvattenförekomsten bedöms av SGU ha direkt tillrinning till grundvattenförekomsten.
Detta område markeras med rosa i figur 3 nedan. Grundvattenförekomsten markeras med
grön färg. I brunt visas det område där tillrinning sker via vattendrag till
grundvattenförekomsten. Detta utgör en grov uppskattning men indikerar att
grundvattenförekomsten påverkas av ett relativt stort område. En av kartbilagorna till detta
dokument visar det ytavrinningsområde från vilket vatten tillförs till Drängsjön och därmed
bedöms kunna påverka vattentäkten.
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Figur 3 Material från SGU/Hallands länsstyrelse

I SGU:s brunnsarkiv finns information om ett fåtal brunnar som försörjer boende i närområdet
med vatten och värme (Figur 4). Vattenmängderna som registrerats i registret varierar mellan
14–360 m3/dygn och djupet till berget varierar mellan 0,5 och 12 meter. De brunnar som
används för energiutvinning inom vattenskyddsområdet är mellan 130–159 m djupa.
Rörborrning med stålfoderrör har använts till mellan 3 och 10 meters djup och alla är tätade
med cement. (©SverigesGeologiskaUndersökningar, 2017)
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Figur 4 Utdrag ur brunnsarkivet (SGU)

3 Skyddsbehov
3.1 Vattenförekomst
3.1.1 Vattenkvalitet
Grundvattenförekomsten ”Suseån-Sjöbol” bedöms ha god kemisk och kvantitativ status. Den
kemiska statusen omfattar en bedömning av nitrat-, klorid-, sulfat-, ammonium-, och
arsenikhalter, halter av bekämpningsmedel samt konduktivitet. Kvicksilver,
kvicksilverföreningar och polyaromatiska kolväten har inte klassats.
Vattenmyndigheten delar även in och klassar ytvatten. Då vattentäkten ligger nära Drängsjön
finns det en risk att ytvattnets status skull kunna påverka grundvattnet. Kontakten mellan
ytvattnet och grundvattnet har inte klassats i databasen VISS men eftersom problem med
tidvis höga bakteriehalter har påvisats är det troligt att Drängsjöns vatten påverkar täkten.
Detta styrks av det faktum att täkten bara är 7 m djup och att täkten endast ligger några meter
högre än sjön.
Vattenkvalitén på råvattnet från Drängsereds vattentäkt är god, dock med ett lågt pH på
ungefär 5,5, nitrathalter på cirka 5 mg/l och tidvis bakteriella problem (se tabell 1 för värden
sedan 2014). Ett avsyrningsfilter utgör behandlingen och barriären består av UV
desinficering. En portabel desinfektionsutrustning finns tillgänglig vid behov.
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Tabell 1 Vattenkvalitet med hänsyn till mikrobiologi i Drängsereds råvatten

Datum

Odlingsbara
Koliforma 35 C
mikroorganismer (cfu/100 ml)
22 C (cfu/ml)

2014-02-04
2014-04-29
2014-07-30
2014-10-28
2015-01-27
2015-04-29
2015-07-28
2015-10-27
2016-02-09
2016-04-12
2016-05-03
2016-08-02
2016-11-01

8
<1
3
1
5
<1
3
3
27
<1
6
61
<1

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

E. Coli (cfu/100
ml)
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

3.1.2 Vattentillgång
Vattentillgången i täkten bedöms som begränsad. Användningen av vatten i framtiden
kommer troligtvis inte att öka i väsentlig grad. Kommunen har ingen vattendom för
vattenuttaget i Drängsered.

3.2 Värde
3.2.1 Reservvatten
I dagsläget saknas reservvattentäkt för flera av tätorterna i Hylte kommun, inklusive
Drängsered. Avståndet till andra täkter gör Drängsered extra sårbart.

3.2.2 Vattentäktens värde
Naturvårdsverkets handbok 2010:5 om Vattenskyddsområde ger exempel på en kvalitativ
indelningsgrund för yt- och grundvatten i fyra värdeklasser. Detta exempel redovisas nedan
och används för klassning av Hylte kommuns vattentäkter.




Extremt högt skyddsvärde: Nationellt högprioriterade (riksintressanta)
vattenförekomster och vattentäkter för nuvarande och/eller framtida vattenförsörjning.
Viktiga allmänna vattentäkter där det saknas reservvattentäkt.
Mycket högt skyddsvärde: Allmänna huvudvattentäkter. Viktiga större enskilda
vattentäkter där reservalternativ saknas och större vattenförekomster med planerad
eller sannolik framtida allmän vattenförsörjning.
Högt skyddsvärde: Allmänna reservvattentäkter, enskilda vattentäkter (>50 personer
eller 10 m3/d), mindre vattenförekomster med planerad eller sannolik framtida allmän
vattenförsörjning samt större vattenförekomster för eventuell framtida allmän
vattenförsörjning.
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Normalt - lågt skyddsvärde: Oprioriterade allmänna reservvattentäkter, enskilda
reservvattentäkter samt tänkbara vattenförekomster för framtida enskild
vattenförsörjning.

Drängsereds vattentäkt är kommunens näst minsta vattentäkt. Ett ekonomiskt värde är svårt
att sätta på en vattentäkt men att hitta en ny vattentäkt med vatten av bra kvalitet och att lösa
dricksvattenförsörjningen under en nödsituation innebär höga kostnader. Ett naturligt, så
kallat in-situ, värde sätts också på grundvatten av god kvalitet på grund av dess betydelse för
natur och miljö. Värdet av vattentäkten ökar i och med att avståndet är långt till andra tätorter
och även till andra sammanhängande isälvsavlagringar. Isälvsavlagringar utgör i regel bra
naturliga förutsättningar för ett bra grundvatten.
Värdet av vattentäkten bedöms som mycket högt (3) med följande bedömningsgrunder:





Drängsereds samhälles allmänna vattentäkt.
Avsaknad av reservvattentäkt och svårigheterna att ordna en sådan.
Vid en nödsituation saknar Drängsereds samhälle en hållbar lösning. Tankbilar kan
försörja samhället enbart under en kortare tid.
Isälvsavlagringar utgör värdefulla naturtillgångar.

3.3 Sårbarhet
Beroende på den hydrogeologiska miljön kan ett område bedömas ha låg, måttlig, hög eller
extremt hög sårbarhet (Naturvårdsverket, 2010). Detta sätt att klassa sårbarheten kan
översättas till en numerisk skala från 1–4, där 1 motsvarar låg sårbarhet och 4 extremt hög
sårbarhet. Sårbarheten bedöms inom vattenskyddsområdet som hög (3) på grund av att
området består av isälvsavlagringar utan skyddande jordlager. I och med att grundvattentäkten
ligger nära Drängsjön och en viss infiltration av ytvatten är trolig ökar sårbarheten ytterligare.
En förorening i sjön skulle kunna få allvarliga konsekvenser för grundvattnet i området.

3.4 Konsekvens
Konsekvensen av en förorening varierar beroende på var föroreningen inträffar, vilken slags
förorening det är och i vilken utsträckning föroreningen sprids. Konsekvensen kan uppskattas
som produkten av vattentäktens värde och dess sårbarhet (Naturvårdsverket, 2010). Värdet av
vattentäkten anses vara mycket hög (3) och sårbarheten bedöms som hög (3). Konsekvensen
av en förorening kan på så vis uppskattningsvis ha ett värde av 9 på en skala från 1–16.
Generellt sett kan denna analys ge en indikation på konsekvensen av en förorening, men en
bedömning för de risker som finns bör göras i varje fall.

3.5 Risker
3.5.1 Riskinventering
De risker och hot som finns inom vattenskyddsområdet har inventerats främst med hjälp av
information från arkivet på Samhällsbyggnadskontorets arkiv och från kommunala tjänstemän
med god lokalkännedom och personer som bor och verkar i området. Information finns till
viss del även tillgänglig i digitala dokumentationssystem. Platsbesök har också gjorts.

3.5.2 Riskanalys
Konsekvensen av de risker och hot som inventerats och sannolikheten att dessa skulle kunna
inträffa analyseras med hjälp av följande klassificering (Isaksson & Matti, 2006):
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Klassificering av konsekvens (K)
0 – Försumbar
1 – Ringa
2 – Påtaglig
3 – Allvarlig
4 – Förödande

Klassificering av sannolikhet (S)
0 – Försumbar
1 – Liten
2 – Medel
3 – Ganska stor
4 – Stor

Genom att beräkna produkten av konsekvensen och sannolikheten av en risk kan alla risker
delas in i riskklasser och bedömas. Följande riskklassning används:
Riskklass
Klass I
Klass II
Klass III
Klass IV
Klass V

Riskfaktor (K*S)
0
1–2
3–5
6–11
12–16

Beskrivning av risk
Ingen risk, försumbar
Låg risk, försumbar
Måttlig risk, acceptabel
Hög risk, bör ses över
Mycket hög risk, omedelbar åtgärd

3.5.3 Främsta riskerna inom Drängsereds vattenskyddsområde
Inom Drängsereds vattenskyddsområde klassa inga risker inom grupp V. Det kommunala
avloppsreningsverket och den därmed sammanhängande tillförseln av kväve och fosfor
uppfattas som den största risken för vattentäkten i dagsläget. Även jordbruk och
dagvattenavledning kan påverka Drängsjön och i sin tur täkten. I tabell 2 nedan listas de
viktigaste verksamheter, aktiviteter eller händelser som kan innebära en risk. Åtgärdsförslag
för att minska riskerna anges. En viktig åtgärd är upprättande av ett vattenskyddsområde
med gällande föreskrifter och att dessa efterlevs.
Tabell 2 Riskanalys för Drängsereds vattentäkt (K = Konsekvens S = Sannolikhet,)

Typ av händelse

K S

Läckage från kommunalt
AVR (kväve, fosfor,
bakterier)

Infiltration av ytvatten
(förorening i sjön)

2

3

2

3

Riskfaktor

Eventuell kommentar
Synlig påverkan av höga näringsämnen
på sjön vid området kring
avloppsreningsverket (tillväxt av alger
och vass). Bakterieproblem har
dokumenterats och hanteras i dagsläget
med en UV barriär. Nitrathalten i
råvattnet har vid provtagning visat sig
vara högre än vattnet i närbelägna
Sankt Hans källa. Det kommunala
avloppsreningsverket byggdes om
6
2008. En damm intill reningsverket
anlades något senare. Ingen bräddning
skedde 2014 eller 2016 medan 38 m3
bräddades 2015. Reningsverket saknar
särskild kväverening. Reningseffekten
på totalkväve har 2014-16 varit 2-22%.
Under 2016 uppfylldes kraven på
fosforrening och BOD för samtliga
kvartal medan kraven klarades under 3
av 8 kvartal 2014-15.
Sammanhänger med bedömningen
6 ovan

Tänkbara åtgärder
Förbättrad recipientkontroll med
provtagning vid Drängsjöns utlopp
för att få kunskap om eventuella
trender i sjöns vattenkvalitet.

Se ovan och även om jordbruk och
dagvatten nedan
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Jordbruk:
- urlakning av
näringsämnen
- bekämpningsmedel

2

3

- mikrobiologiska
problem
Utsläpp från
dagvattenledning
2 3

Försurning
2

Vägar:
- trafikolycka
- diffusa utsläpp
- förorenat dagvatten
- saltning
- upplag av snö
Avloppsvatten
- enskilda avlopp

Naturkatastrofer
- översvämningar
- stormar, etc.
- torka/höga temp.
- snö/låga temperaturer

4

2

1

2 2

2 2

En viss risk för urlakning finns,
speciellt vid användning av flytgödsel.
Nitrathalter på ca 5 mg/l och
6 mikrobiologiska problem på råvattnet
har dokumenterats (Se Bilaga:
Halmstad kommuns vägledning, flik P).

Informera om vad som gäller i och
med vattenskyddsområdet och
jordbruksverkets regler (Se Bilaga:
Halmstad kommuns vägledning, flik
P). Undvik gödsling inom primär zon
och minimera gödsling nära diken i
sekundär zon.
Två ledningar som leder ut i öppna
Det vore av flera skäl önskvärt att
diken vid reningsverket (innan
allt dagvatten leddes till sjön via
ombyggnaden 2008 leddes detta vattnet fördröjningsdamm innan det når sjön.
till kommunens reningsverk) och vidare I dagsläget gäller det bara det östliga
6
till Drängsjön. Risk för att
av de två utloppen.
tungmetaller, mikroplaster, bensener
och utsläpp från olyckor förorenar
Drängsjön.
Högre halter av metall och ökade
Minskning av utsläpp av försurande
humushalter är två potentiella effekter ämnen är svår att uppnå då dessa
av försurningen. Området påverkas av ämnen transporteras långväga.
4 försurning och råvattnet har relativt lågt
pH.
Vägarna i närheten (väg 700 och
N531U) trafikeras inte i stor
utsträckning av tung trafik). Saltning
4 kan förekomma vintertid. Se ovan
utsläpp från dagvattenledning.
Nuvarande hastighetsbegränsning (50
km/h) föreslås sänkt till 40 km/h.
Många enskilda avlopp är i behov av att
renoveras inom Sverige. Fastigheterna
4 norr om vägen till Hällhult är inte
anslutna till det kommunala
ledningsnätet.
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Kyrkogården
2

1

2

2

1

2

Återvinningsstationen
Skogsbruk:
- avverkning,
skyddsdikning,dikesrensning
- timmerupplag
- bekämpningsmedel
Vattenverksamheten:
- läckage av farliga ämnen

2 1

2

1

1

1

Naturkatastrofer kopplas ibland till ett
förändrat klimat och kan ge
konsekvenser som är svåra att förutse.
Räddningstjänstens Risk- och
Sårbarhetsanalys tar hänsyn till dessa.
Vattenverket ligger utanför riskområde.
Reningsverket ligger så att det möjligen
kan översvämmas vid 100-årsregn.
Kyrkogården avvattnas ner mot
dagvattenledningen vilket i princip
innebär risk för att förorenande ämnen
transporteras till Drängsjön. Risken
bedöms vara låg.
Inga farliga ämnen ska hanteras på
återvinningsstationen. Skylt, bygglov,
städavtal finns.
Timmerupplag i stora mänger kan ge
urlakning av fenoler och andra ämnen,
särskilt vid bevattning. Avverkning ger
temporärt ökat läckage av
näringsämnen. Dikesrensning kan ge
slam- och näringsämnestransport.
Bra rutiner och beredskap finns.

Sänkt hastighetsbegränsning.

Inventering av enskilda avlopp.
Utvidgning av kommunalt
verksamhetsområde för VA.

En reservvattentäkt skulle öka
tryggheten.

Ingen enkel åtgärd kan minska
risken ytterligare.

Information till markägare och
skogsföretag.
Bra vägar så att timmer kan föras
bort utan fördröjning.
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Förorenad mark
2

Hydraulolje- och
petroleumutsläpp
- cisterner
- maskiner

1

En gammal deponi från 1950-1960talet finns relativt nära vattentäkten
2 men utanför vattenskyddsområdet. Den
klassas av länsstyrelsen i klass 2 (stor
risk). Se nedan för mer information.

2 1

2

2 1

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

2

0

0

Upplag
Parkering av fordon
Läckage av köldmedel från
energibrunnar
Biltvätt
Badplatser
Klimatförändring: Högre
temperaturer, höjda
grundvattennivåer, sämre
vattenkvalitet, ökad
humushalt, etc.

Alla cisterner inspekteras. Den mest
sentida platsen för drivmedelsförsäljning är sanerad. Vid övriga
platser avslutades verksamheten före
1980.
Vid Drängsereds gamla skola finns
upplag för försäljning. Merparten
förvaras nu inomhus.
Maskiner och taxirörelse.
Allmän parkering förekommer alldeles
intill vattentäktzonen.
Ett fåtal energibrunnar finns inom
vattenskyddsområdet varav alla har
stålfoderrör och är tätade med cement.

Områden som klassas i kategorin 1
och 2 enligt länsstyrelsen metod
bedöms behöva utredas och
eventuellt åtgärdas. Sannolikheten
för att en förorening skulle kunna nå
vattentäkten bedöms vara låg.
Information om hur man bör agera
vid läckage.
Kommunen hjälper till med
saneringskostnaderna.
Inga föremål för loppis-försäljning
bör förvaras utomhus.
Förhindra allmän biltrafik på vägen
till vattentäkten.

Biltvätt bör ske i avsedda
anläggningar
Hålsjön
Mer information om
klimatförändringarnas påverkan på
vatten och miljö krävs för att kunna
göra en riskanalys.

Lokalt kan klimatförändring i det
stora perspektivet inte förhindras.
Anpassning kan göras och då
kommer översvämningsrisk vid
reningsverket främst.

För att indikativt beskriva källorna till näringsämnestillförseln (avseende kväve och fosfor)
till Drängsjön gjordes nedanstående överslagsberäkning på tillförseln från det kommunala
reningsverket (tabell 3) och tänkbart näringsämnesläckage från närliggande jordbruksmark
(tabell 4).
Tabell 3 Beräkning av näringstillförsel från det kommunala reningsverket

Flöde m3/år)
N-halt (mg/l)
Tillförsel Ntot (kg/år)
P-halt (mg/l)
Tillförsel totalt Ptot (kg/år)

Drängsereds avloppsreningsverk
2014
2015
2016
9 814
10 896
8 968
34
28
34
334
305
305
0,55
0,44
0,25
5,4
4,8
2,2

Tabell 4 Överslagsberäkning av det indikativa näringsläckaget från jordbruksmark intill Drängsjön.

Odlad mark (ha)
Läckage riksgenomsnitt N* (kg/ha/år)
Läckage Ntot (kg/år)
Läckage riksgenomsnitt P* (kg/ha/år)
Läckage totalt Ptot (kg/år)

Drängsereds jordbruksmark
10
16
160
0,4
4

* (SLU, 2009)
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En jämförelse av tillförseln av kväve och fosfor från dessa två källor indikerar att det
kommunala reningsverket sannolikt bidrar med minst lika mycket näringsämnestillförsel till
Drängsjön som jordbruket. Det kommunala reningsverkets påverkan styrks av att den södra
delen av sjön visar tecken på eutrofiering. Dessutom baseras uppskattningen på
jordbruksmarkens läckage på ett riksgenomsnitt vilket inte nödvändigtvis är giltigt för
området. Andra faktorer som kan bidra till eutrofiering är näringsämnesläckage från
trädgårdar i ytavrinningsområdet och nedfall från luften. Tillgängliga data på råvattnets
nitratinnehåll (ca 5 mg/L) kan jämföras med gränsen för tjänligt med anmärkning (20 mg/L)
och otjänligt hos användaren (50 mg/L). Den nuvarande nivån är således långt från gränsen
för otjänligt, men ändå vid den nivå då man i t.ex. Halmstad kräver anpassningar i
verksamheter som kan bidra med kväve till vattentäkter.
En gammal kommunal deponi som var aktiv under 1950–1960-talet finns i det relativa
närområdet men utanför vattenskyddsområdet. Deponin är relativt liten till ytan (cirka 2000
m2). Enligt tidigare inventering har det främst deponerats hushålls- och jordbruksavfall.
Avfallet antas kunna ge upphov till föroreningar med hög till mycket hög farlighet.
Föroreningsnivån i marken bedöms vara stor. Måttliga spridningsförutsättningar i både mark
och vatten bedöms föreligga. Jordarterna i området har en måttlig genomsläpplighet och det
finns inga ytvattendrag i anslutning till deponin. Stillastående vatten finns dock precis i
anslutning till deponin och detta var kraftigt missfärgat och såg påverkat ut. Hushållsavfall
antas kunna ge upphov till föroreningar med hög till mycket hög farlighet. På grund av
närheten till ett vattenskyddsområde bedöms deponin utgöra en stor risk för människor och
miljön och tilldelas riskklass 2 – Stor risk för människor och miljön. (Hallands länsstyrelse,
2015).

4 Barriärer och riskminimering
4.1 Naturliga barriärer
För grundvatten utgör jordlagren ett naturligt skydd genom att marken fungerar som ett filter.
Föroreningar filtreras bort vilket gör att grundvattnet ofta är relativt rent. Enligt
Naturvårdsverkets handbok anses det vara nödvändigt med en uppehållstid av 60–100 dygn
för att risken för mikrobiell förorening ska vara liten. Vissa jordlager har dock hög genom
släpplighet. Isälvsavlagringar, som består främst av grus och sand, släpper till exempel genom
föroreningar snabbare än morän. Grus och sand ger en bra rening, men grundvattnet blir också
känsligare mot föroreningar i och med att dessa når grundvattennivån snabbare.

4.2 Tekniska barriärer
Vattenverket är utrustat med en UV-barriär som minskar risken för bakterier och en portabel
desinfektionsutrustning finns tillgänglig vid behov. Verksamhetsområdet är inhägnat och
skyddat med en låst grind. Utökad kontroll av Drängsjöns vatten rekommenderas eftersom
påverkan på sjön är tydlig och kontakten mellan Drängsjön och vattentäkten inte kan
uteslutas.

5 Avgränsning av vattenskyddsområde
5.1 Avrinningsområde
Ur allmänna råd till 7 kap. 21 paragrafen i miljöbalken:
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Ett vattenskyddsområde bör omfatta vattentäktens tillrinningsområde, såvida inte
beslutsunderlaget visar att skyddssyftet kan uppnås genom fastställande av ett mindre område
som vattenskyddsområde.
Kapitel 4.2 i Naturvårdsverkets handbok 2010:5 beskriver principerna för avgränsning av
vattenskyddsområde.
Längs med isälvsavlagringar har grundvattnet har stor rörlighet och är känsligt för
föroreningar. På grund av isälvsavlagringens utbredning och vattentäktens möjliga kontakt
med Drängsjön bör Drängsjöns tillrinningsområde också beaktas vid avgränsning av
vattenskyddsområdet.
Vattenskyddsområdet omfattar hela akviferen öster om utloppet från Drängsjön. Därtill i norr
och öster ytavrinningsområdet (topografin), inklusive Hålsjön. I norr följer gränsen
delavrinningsområdet (SMHI) och i öster tas hänsyn till diken och andra mindre tillflöden till
sjön.

5.2 Vattentäktszon
Vattentäktszonen innefattar ett det inhägnade området kring uttagsbrunnarna och
vattenverket.

5.3 Primär skyddszon (18 ha)
Utgångspunkten för en grundvattentäkt är att tillrinningstiden inom primär zon ska vara minst
100 dygn. Den primära zonen innefattar 18 ha. Följande utgör grunden för avgränsningen:





Täkten bedöms ha kontakt med Drängsjön och är så pass nära sjön att vatten från sjön
bedöms kunna nå vattentäkten på relativt kort tid. Därmed finns ett skyddsbehov av
Drängsjön.
Uppehållstiden i Drängsjön är en relevant faktor men svår att uppskatta. Bedömningen
är att en förorening i sjön kan påverka vattentäkten inom 100 dygn i värsta fall. I bästa
fall kan tiden vara längre än så.
Den primära zonen omfattar, utöver sjön och en 50 m bred strandzon, hela akviferen
(isälvsavlagringen) söderut samt området med kommunens reningsverk,
dagvattenutlopp och vägen vilka ligger vid en våtmark i anslutning till sjön.
Den västra gränsen följer höjdryggen i nord-sydlig riktning.

5.4 Sekundär skyddszon (71 ha)
Uppehållstiden från sekundärzonens yttre gräns till vattentäkten ska vara 1 år. Den sekundära
zonen innefattar 71 ha. Följande ligger till grund för avgränsningen:





Områden inom 50 m av tillflödet från Hålsjön och tillflöden från östra sidan innefattas
i sekundär zon.
Den öppna dagvattenlednigen vid kyrkan bedöms generera en skyddszon på 50 m
österut.
Dagvattenledningen till Drängsereds gamla skola motiverar att tomterna där och vägen
inkluderas.
I övrigt används akviferen och topografiska förhållanden för avgränsning. Sjöbosjön
ligger nedströms och därmed utanför vattenskyddsområdet.
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5.5 Tertiär skyddszon (157 ha)
Den tertiära zonen omfattar hela tillrinningsområdet. Följande överväganden ligger till grund
för avgränsningen:
 Utgångspunkten är att hela akviferen ska omfattas. Akviferen väster om Sjöbosjön
bedöms dock inte vara relevant för vattentäkten.
 I söder och öster avgränsas området av topografin.
 I norr innefattas Hålsjön och Hålsjöns tillrinningsområde baserat på ytavrinningen.

6 Utformning av skyddsföreskrifter
Hylte kommuns föreskrifter har utformats med syftet att i första hand ge de kommunala
vattentäkterna ett bra skydd utan att försvåra avsevärt för dem som bor och är verksamma
inom områdena. Huvudlinjen är att i första hand införa anmälningsplikt framför tillståndsplikt
och förbud. Att välja anmälnings- framför tillståndsplikt får dock inte äventyra statusen på
grundvattnet som utgör råvatten för grundvattenuttaget.
Dubbelreglering i skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden ska så långt som möjligt
undvikas. I förslaget på skyddsföreskrifterna för Hyltes vattentäkter anges referenser till andra
relevanta föreskrifter och föreskrifter som automatiskt gäller inom vattenskyddsområden.

7 Diskussion
Hyltes dricksvatten
Att uppdatera Drängsereds vattenskyddsområde med gällande föreskrifter är ett steg i rätt
riktning för att säkra Hylte kommuns vattentäkter. Parallellt med detta arbete pågår även
arbetet med att uppdatera de resterande två vattenskyddsområden och föreskrifter inom
kommunen för att ge alla kommunala vattentäkter fullgott skydd.
Skyddsbehovet idag och i framtiden
Drängsereds vattentäkt klassas inte i den nationella inventeringen av grundvattenförekomster
(SGU), däremot är isälvsavlagringar värdefulla naturresurser som bör skyddas från negativ
påverkan. Hänsyn till förekomsten och vattentillgången bör tas i den kommunala planeringen.
Klimatförändringarna
Klimatförändringarnas utveckling och dess påverkan på vårt vatten är en viktig aspekt att
följa i det framtida arbetet för en säker och bra dricksvattenförsörjning. Idag är effekterna av
höjda temperaturer relativt okända. Höjda grundvattennivåer skulle kunna ge vatten av sämre
kvalitet. Ökade temperaturer skulle kunna förändra ekosystemet och påverka vattnet negativt.
Arbetsgång och samarbete med sakägare
Stor vikt har lagts på en bra dialog med markägare och andra sakägare under arbetets gång.
En bra dialog leder till att sakägare på ett tidigt stadium kan uttrycka åsikter och ställa frågor
och ges möjlighet att påverka hur vattenskyddsområdet utformas.
Information
En dialog kring vatten ökar medvetenheten om hur viktigt det är att vi tar hand om vårt vatten
för framtiden. Förhoppningen är att ett vattenskyddsområde med gällande föreskrifter kan gå
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från att vara en pappersprodukt till att få positiva effekter i verkligheten. Ett av de viktigaste
resultaten av detta arbete är att markägare, verksamhetsutövare och boende inom Hyltes
vattenskyddsområden blir uppmärksamma på vad ett vattenskyddsområde innebär. Med tydlig
och regelbunden information kan kommunen och sakägare samarbeta och tillsammans ta
ansvar för att syftet med vattenskyddsområdena uppnås.

8 Rekommendationer
Allmänna rekommendationer
 Ett nära samarbete med markägare och andra sakägare.
 Tydlig och regelbunden information och kommunikation med sakägare förslagsvis var
femte år.
 Hänsyn till kommunens grundvattenförekomster i den kommunala planeringen.
 En bra och kontinuerlig dialog med SGU för att få mer information om området kring
vattentäkten och alternativa resurser rekommenderas.
Sammanfattning av åtgärdsförslag












Fatta beslut om nytt vattenskyddsområde.
Utökad recipientkontroll i Drängsjön med provtagning vid utloppet mot Sjöbosjö för
att följa trender i sjöns vattenkvalitet.
Undvik gödsling inom primär zon och minimera gödsling nära diken i sekundär zon.
Ordna så att allt dagvatten leddes till sjön via fördröjningsdamm. Detta uppnås nog
enklast genom att man gräver ytterligare en liten fördröjningsdamm för det västra
utloppet.
Sänkt hastighetsbegränsning.
Inventering av enskilda avlopp inom nytt vattenskyddsområde. Överväg att prioritera
utvidgning av verksamhetsområde för VA till att inkludera fastigheter i norra
Drängsered.
Förhindra allmän biltrafik på vägen till vattentäkten och därmed parkering vid
vattentäkten.
Skyltning av vattenskyddsområdet.
Fortsatt informationsutbyte.
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