HYLTE KOMMUN
Landeryds vattentäkt
Underlagsmaterial till förslag på vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter

2017-11-08

NATURBRUK AB
Bo Tengnäs

0

Innehållsförteckning
Innehållsförteckning................................................................................................................... 1
1
Inledning............................................................................................................................. 2
1.1 Bakgrund...................................................................................................................... 2
1.2 Informationsmaterial.................................................................................................... 3
2
Områdesbeskrivning........................................................................................................... 4
2.1 Läge.............................................................................................................................. 4
2.2 Vattenverksamheten i dagsläget................................................................................... 4
2.3 Topografi...................................................................................................................... 4
2.4 Berggrund..................................................................................................................... 4
2.5 Geologi och hydrogeologi............................................................................................ 5
3
Skyddsbehov....................................................................................................................... 6
3.1 Vattenförekomst........................................................................................................... 6
3.1.1
Vattenkvalitet........................................................................................................ 6
3.1.2
Vattentillgång........................................................................................................ 7
3.2 Värde............................................................................................................................ 7
3.2.1
Reservvatten.......................................................................................................... 7
3.2.2
Vattentäktens värde............................................................................................... 7
3.3 Sårbarhet....................................................................................................................... 8
3.4 Konsekvens.................................................................................................................. 8
3.5 Risker........................................................................................................................... 8
3.5.1
Riskinventering..................................................................................................... 8
3.5.2
Riskanalys............................................................................................................. 8
3.5.3
Främsta riskerna inom Landeryds vattenskyddsområde....................................... 9
4
Barriärer och riskminimering............................................................................................ 12
4.1 Naturliga barriärer...................................................................................................... 12
4.2 Tekniska barriärer...................................................................................................... 12
5
Avgränsning av vattenskyddsområde............................................................................... 12
5.1 Avrinningsområde...................................................................................................... 12
5.2 Vattentäktszon............................................................................................................ 13
5.3 Primär skyddszon (63 ha)........................................................................................... 13
5.4 Sekundär skyddszon (197 ha).................................................................................... 14
6
Utformning av skyddsföreskrifter..................................................................................... 14
7
Diskussion......................................................................................................................... 14
8
Rekommendationer........................................................................................................... 15
9
Litteraturförteckning......................................................................................................... 17
Bilaga A: Beräknat tillrinningsområde till bergborrade brunnar i Landeryd........................... 18

1

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.
Landeryds vattentäkt försörjer 350 personer. Därav har täkten ett skyddsbehov. Följande
dokument innehåller en områdesbeskrivning, en analys av skyddsbehovet av Landeryds
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 Bergrundskarta
o VA-nät
o Ytavrinningsområde
o Sekundär zon
o Primär zon
o Primär och sekundär zon
 Förslag till skyddsföreskrifter för Landeryds vattenskyddsområde
 Inventering av potentiella risker (Källa: SBK arkiv)
 Sammanställning risker (Olika källor)
 Befintligt vattenskyddsområde (Länsstyrelsen, 13:FS 2004:52)
 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.
 Landeryds vattenförsörjning; Undersökningar och överväganden 2005. WSP.
 Anläggningsbeskrivning och driftsinstruktion 2009-06-12.
 Halmstad kommuns vägledning för beslut om användning av kemiska
bekämpningsmedel och gödsel inom vattenskyddsområden.
 Beräknat tillrinningsområde till bergborrade brunnar i Landeryd (Bilagt sist i detta
dokument, övriga bilagor är separata filer och finns också samlade i en pärm på
Samhällsbyggnadskontoret).

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 ett jordbruk) och akuta olyckshändelser (t
ex en trafikolycka med farligt gods). Hela avrinningsområdet, alltså det område där vatten
rinner till vattentäkten, ska omfattas av vattenskyddsområdet och delas in i följande zoner;
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Vattentäktszon
Syftet är att skapa ett effektivt närskydd för vattentäkten. Zonen är ofta ett inhägnat område kring
vattentäkten som enbart är tillgängligt för verksamhetsutövaren.
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 (I förekommmande fall)
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 bakgrundsmaterial har samlats från följande källor och samlats i pärmen
”Landeryds vattentäkt”;
Tidigare undersökningar
Vid upprättande av det befintliga vattenskyddsområdet genomfördes inga noggranna
hydrogeologiska undersökningar. Tillgänglig information inom kommunen är begränsad till
en beskrivning av av anläggningen samt driftsinstruktion och en undersökning genomförd av
WSP från 2005.
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
(Landeryd angavs ej)
 Miljöövervakning av grundvattenkemi: innehåller grunddata för från
miljöövervakning (ej tillgängligt för Landeryd)
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
Landeryds vattentäkt är belägen mellan Österån och en järnväg, strax norr om tätorten. Täkten
tillhör Nissans avrinningsområde och omfattas av Nissans vattenråd och Västerhavets
vattendistrikt.

2.2 Vattenverksamheten i dagsläget
Landeryds grundvattentäkt försörjer cirka 350 personer (inga abonnenter är prioriterade) med
i snitt 75–100 m3/dygn (Hylte kommun, 2009). Varierande uppgifter på anläggningskapacitet
har vid olika tidpunkter dokumenterats; >325 m3/dygn (WSP, 2005), 250 m3/dygn (Hylte
kommun, 2009) och ca 380 m3/dygn (Hylte kommun, 2015). WSP anger 150 m3/dygn som
dimensionerande kapacitet.
Två borrade bergbrunnar; borra 1 och borra 2, försörjer vattenverket via två pumpar med en
kapacitet på 7 m3/h (168 m3/dygn) vardera. Dock bedöms dricksvattenproduktionen i princip
helt baseras på vatten från Borra 1 (den södra borran; WSP, 2005). Denna borra anlades 1959
och uppskattas kunna försörja Landeryd med ca 110 m3/dygn från en 60 m djup brunn (Hylte
kommun, 2015). Pumpintaget sitter på 30 meters djup. Borra 2 anlades 1967 och uppskattas
kunna ge 45 m3/dygn från en 72 m djup brunn (Hylte kommun, 2015). Under 2017 driftsattes
ytterligare en äldre borrad brunn på 172 meters djup (borra 3) med en kapacitet på max 100
m3/dygn genom att en pump installerades på 80 m djup. Denna åtgärd föranleddes av att
vattentillgången i de två tidigare borrorna möjligen inte motsvarade behovet. En reservoar av
betong med en kapacitet på 70 m3 finns tillgänglig, belägen under byggnaden för själva
vattenverket. Se vidare Flik O: Anläggningsbeskrivning och driftsinstruktion.
Det befintliga vattenskyddsområdet beslutades av Länsstyrelsen 1995 med ett inre
skyddsområde med beräknad radie på 53 m och ett yttre skyddsområde med ca 120 m radie
runt respektive borra 1 och 2 enligt vad som markerats på karta.
Hylte kommun äger fastigheten Applaryd 1:20 där vattenverket och borra 1 är finns och även
närbelägna Landeryd 11:7. Borra 2 finns på fastigheten Gårdshult 1:6.

2.3 Topografi
I öster avgränsas tillrinningen till vattentäkten av höjdryggar enligt Österåns
avrinningsområde. I väster utgör Österån en ytvattendelare. I norr finns en höjdrygg cirka 1
km från täkten och ytterligare en cirka 2,4 km från vattentäkten.

2.4 Berggrund
Berggrunden i området kring vattentäktsanläggningen är kristallint urberg och består i
huvudsak av hård gnejs (Figur 1). Omkring 550 m söder om vattenverket finns ett större parti
grönsten. (WSP, 2005) Filmningar från 2004 visade på större kaviteter i det ytliga berget (ner
till 26 meter) som troligtvis försörjer Borra 1 med vatten. Därmed bedöms vattnet primärt
vara ytligt grundvatten och möjligheterna att utvinna grundvatten ur berggrunden bedöms
som måttliga (WSP, 2005). Enligt SGU:s brunnsarkiv finns enbart ett par borrade brunnar i
området kring anläggningen med en kapacitet över 100 m3/dygn. Djup till berg är ca 6 meter.
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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
Ån rinner i närområdet kring täkten genom moränmark med inslag av torv. Tillgänglig
information indikerar sprickor i öst-västlig eller ostnordost-västsydväst även om kunskapen
om detta är begränsad. SGU anser därför att man bör utgå från att vatten kan tillföras täkten
även från alla riktningar även om ytavrinningen i huvudsak är från öster mot väster. I
sammanhanget är det värt att notera att samtliga tre borror ligger i randområdet av en större
isälvsavlagring (Figur 2).

Figur 2. Jordartskarta (Källa: SGU)

Landeryds grundvattentäkt innefattas i grundvattenförekomsten ”Landeryd” som har klassats i
VISS med god kvantitativ och kvalitativ status. Undersökningar från 2005 (WSP) visade dock
att möjligheterna att utvinna grundvatten ur jordlagren i området vid den befintliga
5

anläggningen är små. Undersökningen omfattade även ett område väster om ån där problem
med mangan och järn konstaterades. Grundvattnet vid B1 beaktas som ungt (ytligt).
I SGU:s brunnsarkiv finns information om ett antal brunnar som försörjer boende i
närområdet med vatten. Fem brunnar används för energiutvinning inom primär zon (Figur 3).
Totaldjupet på dessa brunnar är mellan 135–160 m. Rörborrning med stålfoderrör har använts
till 6 m och de flesta är tätade med cement. Djup till berg inom primär zon är 3–5 m.
Vattenmängden är varierande 19–216 m3/dygn (varav metallindustrin och en energibrunn ger
100 m3/dygn respektive 220 m3/dygn) (SGU, 2017).

Figur 3 Utdrag ur brunnsarkivet (SGU)

3 Skyddsbehov
3.1 Vattenförekomst
3.1.1 Vattenkvalitet
Borra 1 har visat spår på yttre påverkan i form av förhöjda nitrathalter (mätvärde 11 mg/L av
NO3; gräns för tjänligt med anmärkning är 20 mg/L). Tidvis har även mikrobiologiska
problem förekommit. Vid kraftiga regn eller hög grundvattennivå når ytligt grundvatten över
befintligt foderrör (Hylte kommun, 1992). Borra 2 innehåller tidvis höga halter av radon och
den visar på lägre kapacitet än vid anläggandet. Borra 3 innehåller vissa halter av järn,
mangan och radon. I vattenverket sker radonavskiljning och ett avsyrningsfilter används för
att minska järn-, mangan-, och nitrathalter samt pH höjning. Som säkerhetsbarriär finns UVdesinfektion och en portabel desinfektionsutrustning finns tillgänglig vid behov.
Enligt vattenmyndigheten bedöms grundvattenförekomsten ”Landeryd” ha god kemisk och
kvantitativ status (VISS). Den kemiska statusen omfattar en bedömning av enbart
triklormetan, trikloreten och tetrakloreten.
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Vattenmyndigheten delar även in och klassar ytvatten. Österån uppnår ej ”god kemisk status”
med hänsyn till alla parametrar men uppnår ”god status” med undantag för kvicksilver,
kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter. Den ekologiska statusen bedöms som
”måttlig” framförallt på grund av undersökningar av fiskförekomst men även på grund av
försurningen i området. Kontakten mellan ytvattnet och grundvattnet har inte klassats i
databasen VISS.
WSP genomförde 2005 provpumpningar väster om Österån (inom 200 meter från
vattenverket). Dessa provpumpningar innefattade två brunnar där det visade sig finnas
problem med järn och mangan.

3.1.2 Vattentillgång
I dagsläget försörjs ca 350 personer med 75–100 m3 vatten/dygn (0,9–1,2 L/s). Då enbart
borra 1 (och möjligen borra 3) bedöms ha en vattentillgång som kan motsvara behovet är
vattentäkten sårbar. Möjligheterna att i området kring den befintliga anläggningen kunna
upprätta nya täkter bedöms som små (WSP, 2005). Av de två alternativen väster om Österån
som undersöktes av WSP visade sig den ena brunnen ha hög kapacitet (>500 m3/dygn). Dock
resulterade studien, framförallt på grund av kvalitetsproblem, i rekommendationer att förbinda
Landeryd med Jansbergs vattenverk. Även SWECO rekommenderar olika varianter av denna
strategi (SWECO, 2005). Användningen av vatten i framtiden kommer troligtvis inte att öka i
väsentlig grad. Landeryds vattentäkt saknar vattendom.

3.2 Värde
3.2.1 Reservvatten
I dagsläget saknas en reservvattentäkt för Landeryds samhälle.

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.
Normalt - lågt skyddsvärde: Oprioriterade allmänna reservvattentäkter, enskilda
reservvattentäkter samt tänkbara vattenförekomster för framtida enskild
vattenförsörjning.

Landeryds vattentäkt försörjer cirka 350 av de 6 400 som är anslutna till kommunalt vatten
och avlopp i Hylte kommun. Ett ekonomiskt värde är svårt att sätta på en vattentäkt men att
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hitta en ny vattentäkt med vatten av bra kvalitet och att lösa dricksvattenförsörjningen under
en nödsituation innebär höga kostnader. En ny lokal råvattentäkt bedöms kunna kosta mellan
1–5 miljoner SEK (WSP, 2005). Dessutom bedömdes osäkerheten kring en upprustning av
den befintliga täkten eller upprättandet av en ny täkt i närområdet som mycket stor respektive
stor.
Ett naturligt, så kallat in-situ, värde sätts också på grundvatten på grund av dess betydelse för
natur och miljö.
Värdet av vattentäkten bedöms som mycket högt (3) med följande bedömningsgrunder:





Täkten försörjer 350 personer och producerar ca 100 m3/dygn.
Avsaknad av reservvattentäkt.
Vattentäkten skulle kunna utgöra en reservvattentäkt för Landeryd, och delvis för
Hyltebruk, om samhället i framtiden kopplas på Jansbergs vattenverk.
Vid en nödsituation saknar Landeryds samhälle en hållbar lösning. Tankbilar kan
försörja samhället enbart under en kortare tid.

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 måttlig (2) på grund av att
råvattnet består av ytligt grundvatten, att befintliga sprickor gör att ytligt grundvatten kan
tränga ner till uttaget och att terrängen domineras av morän.

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 måttlig (2).
Konsekvensen av en förorening kan på så vis uppskattningsvis ha ett värde av 6 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
En inventering av de risker och hot som finns inom vattenskyddsområdet har genomförts
främst med hjälp av information från kommunala tjänstemän med god lokalkännedom och
personer som bor och verkar i området. Information finns till viss del även tillgänglig i
kommunens arkiv och 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 Landeryds vattenskyddsområde
Inom Landeryds vattenskyddsområde klassa inga risker inom grupp V. Rester av
bekämpningsmedel har påvisats i råvattnet från B1. Nedan finns en tabell (Tabell 1) över 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 1 Riskanalys för Landeryds vattentäkt (K = Konsekvens, S = Sannolikhet)

Typ av händelse

K

S

Riskfaktor

Järnväg (olycka,
bekämpningsmedel)

3

Jordbruk:
- urlakning av
näringsämnen
- bekämpningsmedel
- mikrobiologiska problem

Läckage från
avloppsledningar uppströms
B1.

3

9

2

3

6

2

3

6

Eventuell kommentar

Möjliga åtgärder

Bedöms kunna vara källan till rester
av bekämpningsmedel i råvattnet i B1
(WSP, 2005). Den västra sträckan av
järnvägen är nedlagd för allmän trafik.
Den östra används och användningen
av bekämpningsmedel (Round up) är
tydlig. Banverket besprutade år 2002
av misstag området inom VSO p g a
att information saknades.
Sannolikheten har bedömts utifrån
perspektivet att
bekämpningsmedelsrester har
påvisats.
En viss risk för urlakning finns,
speciellt vid användning av flytgödsel.
Öster om B1 finns arealer som
används för vall och betesmark.
Jordbruket har bedömts kunna utgöra
källan till rester av bekämpningsmedel
i råvattnet (WSP, 2005). Nitrathalten i
vattnet låg vid provtagning 2016 på 11
mg/L. (Se Bilaga: Halmstad kommuns
vägledning, flik P i pärmen)
Bedömdes (WSP, 2005) vara källan
till bakterieproblem i råvattnet. En
tidigare illa fungerande

Undvika kemisk
ogräsbekämpning på
banvallen inom
skyddsområdet.
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Informera om vad som
gäller i och med
vattenskyddsområdet och
jordbruksverkets regler.
Restriktivitet med
användning av kemikalier
och gödsel i närområdet
till B1.
Kontinuerligt program för
renovering av ledningar
Prioritering av denna

avloppsanläggning har åtgärdats.

Infiltrering av ytvatten/ytligt
grundvatten.
Översvämningsrisk.
Föroreningar uppströms.
2

3

6

3

2

6

Förorenad mark

Industriell verksamhet

2

2

4

Kraftledningar
2

2

4

ledning.
Uppföljning och krav på
enskilda avlopp.
Överväg utvidgning av
kommunalt
verksamhetsområde till att
omfatta närområdet
nordost om B1.
Vid kraftiga regn eller hög
En reservvattentäkt skulle
grundvattennivå når ytligt grundvatten öka tryggheten. Mer
över befintligt foderrör (Hylte
detaljerade studier av
kommun, 1992). Enligt filmning 2004 översvämningsrisk och
finns inläckage via sprickor ner till 26 eventuella åtgärder för
meter. Enligt lågpunktskartering och
minskad risk.
kartering av svämplan (länsstyrelsen; Kontinuerlig rensning av
relaterat till 100årsflöden och
ån för att minska
100årsregn) ligger hela anläggningen i översvämningsrisken
riskområde för översvämning.
(Årensningsbolag finns)
Vid en översiktlig miljöteknisk
Områden som klassas i
markundersökning från 2008 av
kategorin 1 och 2 enligt
fastigheten vid ESSKÅ Metall
länsstyrelsen metod
påträffades inga misstänkta
bedöms behöva utredas
markföroreningar. Däremot finns
och eventuellt åtgärdas.
fastigheten med i länsstyrelsens
dokumentation över
potentielltförorenade områden
(riskklass 2), troligtvis p.g.a. att man
innan 1977 använde betningsbad inom
området (Hylte kommun, 2010).
Områden runt Idémöbler och Preconal
är med i samma dokumentation
(riskklass3 eller oklassade). Se nedan.
ESSKÅ METALL AB:s verksamhet
innefattar pressning, svetsning och
annan metallbearbetning. Företaget är
certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001
och ISO/TS 16949:2002. Man har
introducerat kvalitets- och
miljöledningssystem. Företagets olika
certifieringar borgar för hög
miljöstandard. Belägenheten på
motsatt sida Österån gör att utsläpp på
markytan svårligen kan nå
vattentäkten. Österån utgör redan en
viktig anledning till preventivt arbete.
Preconal Fasad AB tillverkar
aluminiumdetaljer till fasader, dörrar
och fönster. Ej ytbehandling.
Marginellt innanför sekundär zon.
Eson Comfort Idé-Möbler i
Landeryd AB. Utvecklar och
tillverkar produkter för sjukhusens
verksamhet.
EON har två stolpstationer inom
föreslaget vattenskyddsområde, vilka
saknar uppsamlingskärl för olja.
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Dialog med företagen.
Preconal: Uppföljning av
åtgärd för bättre förvaring
av kemikalier efter
påpekande 2016.
Vid flera av industrierna
hanteras oljor av olika
slag.

EON rapporterar att dessa
ses över vid
underhållsåtgärder.
Dialog med EON för att
utröna möjligheter till
bättre teknisk lösning.

Försurning
2

2

4

Naturliga föroreningar

1

Vägar:
- trafikolycka
- diffusa utsläpp
- förorenat dagvatten
- saltning
- upplag av snö
Läckage från
avloppsledningar bedöms
tidigare ha påverkat B1.

3

3

3

1

3

2

1

2

2

1

2

1

1

1

Torvtäkt Hestra Haghult vid
Österån just norr om
kommungränsen, ca 1 km
norr om vattentäkten

Påverkan från det
kommunala spillvattennätet,
bräddning förekommer vid
bräddavlopp nära Preconal
Fasad AB
Vattenverksamheten:
- läckage av farliga ämnen
Skogsbruk:
- avverkning,
skyddsdikning,
dikesrensning
- timmerupplag
- bekämpningsmedel
Hydraulolje- och
petroleumutsläpp
- cisterner
- maskiner

1

2

2

1

1

1

1

2

2

Högre halter av metall och ökade
humushalter är två potentiella effekter
av försurningen. Området påverkas av
försurning och råvattnet har relativt
lågt pH.
Järn, mangan, radon. I tidigare
utredningar har höga halter av mangan
nämnts men dessa har inte styrkts i de
senaste analyserna. För radon finns
utrustning för radonavskiljning
installerad. pH-värdet bör
kontinuerligt hållas över 7.5 för att
förhindra kopparutfällning från
ledningar (låga pH kan förklara att Cuhalterna i reningsverkets slam stigit
något i Landeryd medan de generellt
sjunkit i kommunen).
En mindre väg passerar intill
anläggningen. Väg 731 är något större
men ligger på andra sidan Österån och
utgör därför inget omedelbart hot.
Trafiksäkerheten har förbättrats sedan
ny bro byggts.

Minskning av försurande
ämnen är svår att uppnå
då dessa ämnen
transporteras långväga.

Enligt inspektionsrapport från 201612-22 noteras en avvikelse pga att
vattenverket saknar en dokumenterad
faroanalys enligt HACCP principerna.
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.
Alla cisterner inspekteras.
Det kan finnas förbättringar att göra
beträffande säker oljehantering på
industrierna.

Åtgärda avvikelsen.

Fortsatt skötsel av
utrustningen och
övervakning av
vattenkvaliteten.

Skärpt
hastighetsbegränsning
särskilt inom tätbebyggt
område på länsväg 734
(av flera skäl, inte minst
säkerheten i skolans
närområde)
Bedömdes (WSP, 2005) vara källan
Kontinuerligt program för
till bakterieproblem i råvattnet. Detta renovering av ledningar
lär ha varit en ej fungerande septiktank Prioritering av denna
vilken betjänade fyra hushåll men som ledning.
Uppföljning och krav på
nu är borta.
enskilda avlopp.
Risker inkluderar transport av
Dialog med Gislaveds
organiska partiklar till ån,
kommun och/eller
kvicksilverhalter och oljeutsläpp från Länsstyrelsen i
maskiner. Vattenkvalitén i Österån
Jönköpings län om regler
rapporterades av närboende som bättre och tillsyn av
nu än förr baserat på t ex bestånd av
verksamheten.
bäcköring. Detta kan bero på generellt
minskande försurningsbelastning.
Sannolikhetsbedömningen avser
risken att vattentäkten skulle påverkas.
Sannolikheten avser bedömning av
Fortsatt underhåll och
risken att bräddning skulle påverka
förbättring av det
vattentäkten.
kommunala
spillvattennätet.
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Information till markägare
och skogsföretag.
Bra avfartsvägar så att
timmer kan föras bort
utan fördröjning.
Information om hur man
bör agera vid läckage
Kommunen kan hjälpa till
med saneringskostnaderna

Återvinningsstation,
Stationsvägen

2

1

2

1

1

1

1

1

1

Läckage av köldmedel från
energibrunnar

Biltvätt, parkering av fordon

Inga farliga ämnen ska hanteras på
Återvinningsstationen. Skylt, bygglov,
städavtal finns.
Ett antal brunnar som används för
energiutvinning i närområdet kring
anläggningen. Totaldjupet på dessa
brunnar är mellan 135–171 m.
Rörborrning med stålfoderrör har
använts till 6 m och de flesta är tätade
med cement (ej Landeryd 23:40 som
anlades 2013 och ej metallindustrin?).

Naturkatastrofer
- stormar, etc.
- torka/höga temp.
- snö/låga temperaturer
Högre temperaturer, ett
förändrat ekosystem, höjda
grundvattennivåer, sämre
vattenkvalitet, ökad
humushalt, etc.

En undersökning från 2008 visar på att det finns en viss risk för översvämningar vid Österån
på grund av höga flöden i ån eller kraftig nederbörd som leder till att ytvatten hastigt fyller på
Österån genom de hårdgjorda ytorna. Undersökningen omfattande inte hela området vid
vattenverksamheten men delar av det föreslagna vattenskyddsområdet. (Hylte kommun, 2010)
Den streckade linje längs med ån i Figur 4 visar området som riskerar att översvämmas.
Vattentäktsområdet och borra 1 ligger utanför riskområdet och ca 2,7–2,8 m över Österåns
normalvattenstånd. Länsstyrelsens kartering anger dock att det kan finnas översvämningsrisk
vid 100-årsföde eller 100-årsregn.
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Figur 4 Bedömt riskområde för översvämningar, markerad med blå streckad linje (WSP, 2008)

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. Morän släpper igenom grundvatten
långsammare än t ex grus. I Landeryd domineras området av morän, dock är jordlagret i
närområdet 2–5 meter och sprickor i det ytliga berget gör att den naturliga barriären i det här
området inte är särskilt stark.

4.2 Tekniska barriärer
I vattenverket finns UV-desinfektion och en portabel desinfektionsutrustning finns tillgänglig
vid behov. Området kring vattenverket och borra 1 är inhägnat och utrustat med inbrottslarm,
ståldörr och galler vid fönstren. Borra 2 och 3 är dock inte inhägnade. En reservoar med en
kapacitet på 70 m3 finns tillgänglig under bygganden.
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5 Avgränsning av vattenskyddsområde
5.1 Avrinningsområde
Ur allmänna råd till 7 kap. 21 paragrafen i miljöbalken:
Ett vattenskyddsområde bör omfatta vattentäktens tillrinningsområde, såvida inte
beslutsunderlaget visar att skyddssyftet kan uppnås genom fastställande av ett mindre område
som vattenskyddsområde.
Noggranna studier av berget och dess sprickor finns inte tillgängliga, dock har filmningar från
2004 visat på sprickor i det ytliga berget och att en stor del av vattnet kommer från ytliga
lager. Detta gör att avrinningsområdet borde avgränsas enligt metoder som används för en
grundvattentäkt i lösa jordlager. Avrinningsområdet bör också ta hänsyn till beräkningar som
rekommenderas av Naturvårdsverkets handbok 2010:5 för bergborrade brunnar.
Vattenskyddsområdet för en bergborrad vattentäkt kan (sidan 49 i Naturvårdsverkets handbok
2010:5) avgränsas med hjälp av att beräkna en radie kring varje uttagsbrunn med hjälp av
brunnsuttag (Q), brunnsdjup under grundvattenytan (b), uppehållstid (t) och en flödesaktiv
porositet (ne) av 0,001;

Q t = πr2 b ne
Tillämpning av redovisade principer leder till att ett mycket stort område skulle avgränsas
som tertiär zon, utan att det finns någon isälvsavlagring eller känd speciell vattenförekomst
inom detta större område. SGU rekommenderade en minskning av en i ett tidigt skede
identifierad tertiär zon. Den fortsatta utredningen ledde till slutsatsen att i detta fall
vattentäkten ges tillräckligt skydd utan att hela ytavrinningsområdet beslutas vara
vattenskyddsområde.
Avgränsningen av primär och sekundär zon grundas dels på beräkning enligt formeln ovan
och dels på topografiska förhållanden. Ytavrinningen i stort är i riktningen från nordost mot
sydväst. I sydväst, söder och öster finns en ytvattendelare vilken har fått utgöra gräns för
sekundär zon. Identifierade förhållanden gör att sekundär zon sträcker sig något längre bort
från vattentäkterna åt nordost än åt sydväst.

5.2 Vattentäktszon
Vattentäktszonen innefattar ett det inhägnade området kring uttagsbrunnen vid vattenverket.
Samtliga borror borde vara inhägnade.

5.3 Primär skyddszon (63 ha)
Utgångspunkten för en grundvattentäkt är att tillrinningstiden inom primär zon ska vara minst
100 dygn. Den primära zonen innefattar 63 ha. Följande utgör grunden för avgränsningen:


Täkten uppskattas vara i kontakt med ytliga jordlager (WSP, 2005) men täkten har
också kontakt med berget då brunnen är borrad till ca 50 meters djup. Därav måste
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vattenskyddsområdet ta i beaktning både avgränsningsmetoder för bergborrade
brunnar samt topografi och geologi.
Primär zon omfattas av en radie på 450 meter runt B1 (se Bilaga A). Detta baseras på
ett dimensionerande uttag på 150 m3/dygn (B1 antas stå för majoriteten av uttaget
enligt WSP studie från 2005), brunnsvattendjup från ytan uppskattas vara 24 meter
(WSP uppskattar att berget är på 6 meters djup samt att pumputtaget är på 30 meters
djup) och en konstant 0,001 (enligt handbok).
Radien på 450 meter kring B1 täcker även motsvarande beräknade ytor för B2 och B3
(beräknade på motsvarande sätt med radier på 110 respektive 170 meter).

5.4 Sekundär skyddszon (197 ha)
Uppehållstiden från sekundärzonens yttre gräns till vattentäkten ska vara 1 år. Den sekundära
zonen innefattar 197 ha. Följande ligger till grund för avgränsningen:




Beräkningen för bergborrade vattentäkter (se Bilaga A) ger en radie på 850 meter för
B1 med uppehållstiden 1 år. Detta avstånd från täkten motsvarar ungefär en höjdrygg i
terrängen som finns på ca 1 km radie från B1, ytvattendelaren i öster, söder och
sydväst samt i väster (550-700 m från B1) höjder väster om Länsväg 731. Längre
avstånd till zonens gräns i nordost än i sydväst motiveras av den allmänna topografin
med sluttning från nordost mot sydväst.
Att det föreslagna området innefattar även mark väster om Österån motiveras av att
vatten tillförs B1 genom ytliga sprickor i berget. Enligt SGU finns kartering som
indikerar att sprickbildningen i området mest är i öst-västlig riktning men
informationen om detta är svag. SGUs rekommendation är att inte utesluta att vatten
kan tillföras i alla riktningar men ändå i någon mån koppla avgränsningen till
topografiska förhållanden.

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 Landeryds vattenskyddsområde med gällande föreskrifter är ett steg i rätt
riktning för att säkra Hylte kommuns vattentäkter. Parallellt med detta arbete pågår även
arbete med att uppdatera de resterande två vattenskyddsområdena och föreskrifter för att ge
alla kommunala täkter ett likartat och fullgott skydd enligt nu gällande normer.
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Skyddsbehovet idag och i framtiden
Med hänsyn till vikten av vatten i samhället, både ekonomiskt och miljönyttan, bör alla Hylte
kommuns allmänna täkter ha ett gott skydd. Detta perspektiv förstärks ur ett klimatperspektiv
och de förändringar som ett varmare klimat kan medföra.
Ett stort område (Figur 5) norr om Hyltes kommungräns mot Gislaved har identifierats i VISS
som ett potentiellt nytt vattenskyddsområde. Ett sådant vattenskyddsområde i Gislaveds
kommun bör samordnas med Hylte kommun.

Figur 5 Karta över förslag på nytt VSO enligt åtgärdsförslag i VISS

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.
Information från verksamma och boende inom området spelar också en viktig roll då
vattenskyddsområdet utformas och indelas i zoner och föreskrifter skrivs.
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
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.
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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 kontinuerlig dialog med SGU för att få mer information om området kring
vattentäkten.
Sammanfattning av åtgärdsförslag















Fatta beslut om nytt vattenskyddsområde.
Säkerställ vattentäktzoner genom att hägna in de två borror som nu inte är inhägnade.
Anpassa gödsling inom primär zon och nära diken i sekundär zon så att näringsläckage
minimeras.
Ordna dokumenterad faroanalys enligt HACCP principerna för vattenverket.
Inventering av enskilda avlopp inom nytt vattenskyddsområde. Överväg att prioritera
utvidgning av verksamhetsområde för VA till att inkludera fler fastigheter inom primär zon.
Samråd med Gislaved om verksamheter inom Gislaved vilka kan påverka vattenförekomsten
nedströms längs Österån i Hylte kommun (torvtäkt).
Dialog med och riktad information till industrierna, EON och Trafikverket om
vattenskyddsområdet samt med Länsstyrelsen om förorenade områden i vattentäktens närhet.
Ta upp fråga om oljehantering på industrierna till diskussion med industrierna.
Initiera diskussion om utvidgning av område med hastighetsbegränsning till 40 på Länsväg
734.
Genomgång av samtliga cisterner och kontrollerna av dessa.
Initiera borttagande av fallna träd på kommunens mark för att minska översvämningsrisk.
Dialog med årensningsbolagen (Kontakt kan sökas genom Gerth Andersson 070 6140127 eller
Begt-Göran Kjeller 070 8837092).
Skyltning av utökat vattenskyddsområde.
Fortsatt informationsutbyte.
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Bilaga A: Beräknat tillrinningsområde till bergborrade brunnar i
Landeryd

Q t = πr2 b ne

För bergborrade täkter rekommenderas följande beräkning:
Följande data och alternativ används för att göra en rimlig bedömning i Landeryd:
ne
t1
t2

0,001
100 dygn (primär zon)
365 dygn (sekundär zon)

Flöde (m3/dygn)
Kapacitet (äldre källor)
B1
B2
B3
Total

Djup (WSP)

150

Pumputtag (WSP)
50
80

30
75
80

Q

b*

radie (m)

max

300

24

631

dimensionerande

150

24

446

min
max
min

110
45
25

60
66
74

242
147
104

100

166

138

rB3
Radie sekundär zon(m)
Rimliga alternativ

rB2

Dimensionerande värde
(WSP, 2005)

300
25

60
72

Radie primär zon(m)
Rimliga alternativ

rB1

Kapacitet (WSP,
2005)

380

B1
B2
B3

rB2

VA översikt 2015

110
45
100

Djup (m)
VA översikt 2015

rB1

(enligt handbok 2010:5 för berg)

Q

b*

radie (m)

max

300

24

1205

dimensionerande

150

24

852

min
max
min

110
45
25

60
66
74

462
281
198

100

166

265

rB3
* Baserat på ett jordlager som är 6 meter
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