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Till statsråddet har till uppgift föredra ärendenattsom

planläggning, markanvändning och bebyggelseom

Genom beslut den 4 november 1993 bemyndigade regeringen statsrådet

Thurdin tillkalla särskild utredare med uppdragatt utreda huratten

hushållningen med grundvattnet skall kunna förbättras.

Med stöd detta bemyndigande förordnades 16den november 1993av ex-
peditionschefen Fredrik Damgren särskild utredare.som

Den 13 december 1993 förordnades hovrättsassessorn Christer Ganelind att

fr.o.m. den 1 januari 1994 sekreterare i utredningen.vara

Såsom sakkunniga förordnades den 15 februari 1994 enhetschefen Torbjörn

Fagerlind, professorn Malin Falkenmark, hovrättsassessorn Christina

Jacobsson, och havsresursplaneraren Yngve Malmquist,vatten- byrâdirek-
Annika Nilsson,tören civilingenjören Martin Strid, avdelningsdirektören

Håkan Wahren och geologen Peter Wenster.

Utredningen, antagit Grundvattenutredningen M 1993: 15, fårnamnetsom

hänned överlämna delbetänkandet SOU 1994:97 Reglering Vattenuttagav
enskilda brunnar.ur

Stockholm i juni 1994

Fredrik Damgren

Christer Ganelind
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Sammanfattning

Utredningen behandlar i detta delbetänkande frågan regleringom av
enskilda brunnar i områden riskmed för vattenbrist ellerVattenuttag ur

saltvatteninträngning. Som bakgrund till utredningens överväganden och

förslag redovisas i avsnitt 2 översiktligt vissa uppgifter grundvattnet iom

Sverige.

Genom grundvattnet ingår i kretslopp det förnybaråratt vattnets en

i ständig rörelse. Nybildning grundvatten skernaturresurs neder-närav

börden avdunstningen frånär större än markytan och växtligheten. En

grundvattenförekomsts storlek beror på många olika faktorer. Av avgörande

betydelse områdets areal, nederbörden och geologiskaär de förhållandena.

För Sveriges Vattenförsörjning grundvatten betydelse.är Denstorav

kommunala vattenförsörjningen tillsker fjärdedel utnyttjandemedca en av

naturligt grundvatten. Den enskilda vattenförsörjningen helt beroendeär av

grundvatten.

Grundvatten förekommer såväl i jordlager i berggrund. Grundvatten-som

förekomsterna i jordlager i Sverige i allmänhet jämförelsevisär små. De

vattenvolymerna finns istörsta de sand- och grusavlagringar bildadessom

under den nedisningen. Jämfört med kontinentala Europa ärsenaste t.ex.

också grundvattenförekomsterna i Sveriges berggrund begränsade. Det

grundvattnet i Sveriges berggrund förekommer i sprickor. I vissamesta

sedimentåra lager kalksten och sandsten finns dock förutsättningaryngre av

för grundvattenuttag.stora

En betydande del hushållens vattenbehov tillgodoses enskildav genom

Vattenförsörjning. Ca 1,2 miljoner permanentboende baserar sin vattenför-

sörjning på från brunnar. Om fritidsboende med beräknasvatten tasegna

drygt 2,5 miljoner människor till eller mindre del utnyttja frånstörre vatten

enskilda grundvattentäkter. Antalet brunnar för sådan Vattenförsörjning

Årligentilluppskattas mellan 600 000 och 800 000. anläggs genom
etablerade brunnsborrare mellan 0005 och 10 000 brunnar.

Många fastighetsägare har problem sittmed brunnsvatten i form dåligav
kvalitet eller bristande tillgång. Oftast beror kvalitetsproblemen att



grundvattnet innehåller höga halter vissa det inteämnen ovanligtärav men
det brunnens konstruktion,är placering eller dåligaatt underhåll ärsom

orsaken.

Den vanligaste orsaken till problem med saltvatten uppstår i brunnatt en
bedöms brunnens tekniska utformning. Problemet kan också berovara

försötvatten De riskernaär föratt största dennauttagen stora. typav av

problem föreligger i områden med fritidsbebyggelsetät ochpermanent-

längs kusterna, på i lågläntaochöar delar sjöar och vattendragnära stora

i Mellansverige. Det delvis frågaär områden där problem medom samma
brist på i enskilda brunnar visathar sig. Risken för brist påvatten

grundvatten för enskild Vattenförsörjning finns lokalt främst våralängs

kuster och på skärgårdsöar i allmänhet och därvid särskilt i Upplands,

Östergötlands,Stockholms, Södermanlands, Göteborgs och Bohus och

Öland.Blekinge län Gotland ochsamt

Vattenbrist i enskilda brunnar generellt mindre problem änett attanses vara

dålig kvalitet. Lokaltär kan dock Vattenbrist frågavattnet storav vara en av

betydelse. Av grundläggande betydelse för det skall bedöma vilkaatt att

problem föreliggernärmare och vilka lösningar vidtänkbaraärsom som en

förmodad brist på grundvatten eller vid saltvatteninträngning harär att man

kunskap dels nybildningen inom området,grundvatten det aktuellaom av

dels förutsättningarna för avrinning och magasinering grundvattnet, delsav

också vattenbehovet inom området. frågorFör dessa skall kunnaatt

klarläggas behövs i allmänhet hydrogeologisks.k. undersökning. Enen

översikt lämnas i avsnitt 3.2 olika metoder för hydrogeologiskaöver

bedömningar. Därefter redovisas i avsnitt 3 kortfattat viktigastede lagarna

vilka reglering enskilda brunnar kan nämligenske,uttaggenom en av ur

vattenlagen, hälsoskyddslagen, plan- och bygglagen anläggningslagen.samt

I avsnitt 3.4 redovisar utredningen sina överväganden och förslag vad gäller

reglering enskilda grundvattenuttag. Utredningens förslag sådanaav avser

områden intedär kommunerna enligt lagen allmänna ochvatten-om

avloppsanläggningar skyldiga sörja för vattenförsörjningen ordnasär att att

i sammanhang. Utredningen framhåller den grundläggandestörreett att

utgångspunkten bör där problem den enskilda vattenför-gällerattvara som

sörjningen kan fastigheter måste berördaför flerasägas vara gemensamma

fastighetsägare i första eftersträva frivillighand lösningar i samverkan.



saltvatteninträngning inte påOm problem med vattenbrist eller kan lösasett

enskilda fastigheten frivillig berördaeller samverkan mellanden om en

bliinte till stånd regleringfastighetsägare kommer kan uttagenaven

reglering från enskilda inomnödvändig. Med brunnarvattenuttagen ettav

bebyggelseområde förstås införandetfår då i första handavgränsat av

begränsar från befintliga brunnarna. Genombestämmelser deuttagensom

grundvattenföre-begränsning förutsätts denuttagen gemensammaen av

mindre och risker för olägenheter i de drabbade brunnarnakomsten belastas

någraförutsättning minskade brunnardärmed minska. En för uttagatt ur

till andra brunnarpositiva effekt möjligheternafå denna ärskall uttag ur

mångai I fallfinns samband mellan brunnarna.dock det äruttagenatt en

ellertillräcklig. då brunnarinte Det kan krävasbegränsning uttagen nyaav

vattenförsörjningen inomlösninganläggningar förandra en gemensam av

område.ett

varit problemen medför reglering harutgångspunkterAllmänna atten

be-begränsade. Reglersaltvatteninträngning lokaltvattenbrist eller är om

i börinte landetbör därför gälla allmäntgränsning utanvattenuttagenav

uppkommer.sådana områden där problementillämpliga inomkunna göras

Förexisterandeomfatta såvälreglering måste kunnaEn attuttag.nya som

inomfåmöjligt överblick och kontroll överdet skall ettuttagenattvara

tillståndsplikt.anmälnings- ellerproblemområde behövs någon form av

be-regleringUtredningen har övervägt vattenuttag genom nyaen av

och bygglagen.anläggningslagen eller plan-i vattenlagen,stämmelser

införa sådanalämpligastfunnitUtredningen har dock det är attatt

få möjlighetföreslås därföri hälsoskyddslagen. Kommunernabestämmelser

användningochtillståndsplikt för inrättandeanmälnings-föreskriva ochatt

råder eller kanområden där detinomanläggning för grundvattentäktav
villkortillståndsbeslut skall sedanbrist Ibefaras uppkomma sött vatten.

befintligaställas Förvattentäkt kunnaför användningen an-upp.av

anläggningar haranmälningsplikt. För sådanaföreslåsläggningar dock bara

anvisningarråd ochmöjlighet medsedankommunen samt,att ut om

Grundenfår användas.vattentäktenhurinte följs, föreläggandendessa om
bristtillämpashälsoskyddslagstiftningen skall kunna ärför attatt

Sanitärbehovgrundläggandeför bostadsgodtagbart vatten anses varaen

olägenhet.
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Författningsförslag

tillFörslag

1982:1080hälsoskyddslagenändring iLag om

1982: 1080hälsoskyddslagenfrågaföreskrivs iHärigenom om

följande lydelse,23 § skall hadels att

lydelse.följandeparagraf, 7 binförasi skalldet lagendels att aven ny

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

§7 b

påknapphetdär söttområdenI
be-eller kanrådergrundvatten

skall anlägg-uppkommafaras
grundvattentäkter in-förningar

så sanitäranvändasochrättas att
uppkommer.inteolägenhet

detfår föreskrivaKommunen att
till elleranmälanskall fordras

nämndsådantillstånd somav
ochinrätta§ föri 4 attavses

grundvat-anläggning föranvända
områden,sådanatentäkt inom om
hindrafördet behövs att upp-

Förolägenhet.sanitärkomsten av
får kommu-anläggningbefintlig
anmälnings-föreskrivaendastnen

plikt.
får inämndenkommunalaDen

deföreskrivatillståndsbeslut
hindraförbehövsvillkor attsom

olägenhetsanitäruppkomsten av
sådanundanröjaeller för att

häl-tillgodoseolägenhet. För att
företanämndenfårsoskyddet

ochvillkorenomprövning av
ellerändradeföreskrivadärvid

villkor.nya
stycketandraenligtTillstånd
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fordras inte anläggningen harom
tillstånd enligt miljöskyddslagen
1969:387 eller vattenlagen
1983:291.

Ett tillstånd nämnden attav
inrätta anläggning gäller femien
år förfaller arbetet medmen om
anläggningen inte har påbörjats
inom två år.

23

Till böter döms den med Till böter döms den medsom som
uppsåt eller oaktsamhet bryter uppsåt eller oaktsamhet bryterav av

7 § andra stycket, 7 § andra 7 §mot andra stycket, 7 § andramota a
stycket eller 12 § eller stycket, §7 b andra stycket ellermot en
föreskrift meddelats med stöd 12 § eller föreskriftmotsom en som

denna lag den inte meddelats med dennasamt stöd lagav som av
uppfyller villkor meddelats den inte uppfyller vill-samtsom som
med stöd 14 kor meddelats med stödav som av

14
Ansvar enligt första inträderstycket för gärningen kanom ansvar

ådömas enligt brottsbalken.

Denna lag iträder kraft den

Senaste lydelse 1988:926.
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2. Förslag till

Förordning ändring i hälsoskyddsförordningen 1983:616om

Härigenom föreskrivs i fråga hälsoskyddsförordningen 1983:616om att
13 och 14 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13

Områden i 7 § andra Områden i 7 § andrasom avses som avses
stycket tredje meningen och 7 § stycket tredje meningen, 7 §a a
andra stycket andra meningen andra stycket andra meningen och
hälsoskyddslagen 1982:1080 7b § andra stycket hälsoskyddsla-

i 11 § andra stycket och 1982: 1080samt i 11 § andrasamtgen
12 § denna förordning skall mär- stycket och 12 § denna förordning
kas särskild karta skallut märkas särskilden utsom en
fogas vid kommunens övriga karta fogas vid kommunenssom
föreskrifter hälsoskyddet i övriga föreskrifter hälsoskyd-om om
kommunen. det i kommunen.

14

Föreskrifter kommun meddelar med stöd bestämmelse isom en av en
denna förordning skall länsstyrelsens försorg och kommunensgenom
bekostnad kungöras i länets författningssamling så det kan ske.snart
Föreskrifterna skall kommunens försorg anslås införas isamtgenom
ortstidning. Kommunen skall till tryckta exemplar de samladeattse av
föreskrifterna finns tillgå för allmänheten.att

Kommunen skall skyndsamt underrätta länsstyrelsen de föreskrifterom
kommunen har meddelat enligt första stycket.som

Första och andra styckena gäller Första och andra styckena gäller
också kommunen har före-när också kommunennär har före-
skrivit tillståndsplikt enligt 7 § skrivit tillståndsplikt enligt 7 §om om
andra stycket tredje meningen och andra tredjestycket meningen och
7 § andra stycket andra 7 a§ andra stycket andra ellera me-
ningen hälsoskyddslagen 1982: anmälnings- och tillståndsplikt
1080. enligt 7 b § andra stycket hälso-

skyddslagen 1982: 1080.

1 Senaste lydelse 1989:71.

2 Senaste lydelse 1990:269.
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fastighetsregistermyndigheten närunderrättaKommunen skall skyndsamt
ändrats eller upphävts.meddelats,föreskrifter enligt § första stycket 511

kraft denförordning träder iDenna
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3. Förslag till

Lag ändring i vattenlagen 1983:291om

Härigenom föreskrivs frågai vattenlagen 1983:291 3 kap 2 § skallattom

ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ett vattenföretag och anläggningsarbeten utförs för vattenföretagettsom
får inte strida detaljplan områdesbestämmelser.eller Om syftet medmot en
planen eller intebestämmelsen fårmotverkas, mindredock avvikelser göras.

Gäller eljest, i andra fall Gäller eljest, iän andra fall änsom som
i 16, 18 och 20 §§ i 16, 18 och 20 §§natur- natur-avses avses

vårdslagen 1964:882, särskilda vårdslagen 1964:882, särskilda
bestämmelser för bebyggande bestämmelser för bebyggande
eller användning eller användningett ettannan av annan av
mark- eller vattenområde, skall mark- eller vattenområde eller för
vattenföretaget utföras så syftet användning grundvatten-att av en
med bestämmelserna inte tillgång, vattenföretagetskallmotver- ut-
kas. föras så syftet med bestämmel-att

inte motverkas.serna

Denna lag träder i kraft den
Lagen skall inte tillämpas i mål avgjorts förevattendomstolensom av

ikraftträdandet.

lydelseSenaste 1987:139.
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1 Inledning

I direktiven för utredningen dir. 1993:126 framhålls inledningsvis att

grundvattnet begränsadär och sårbar Det används för månganaturresurs.en

olika ändamål, exempelvis livsmedel, till bevattning och transport-som som
medel avfall. Ineffektiv och okontrollerad användning kan medföraav att

grundvattnet förbrukas i högre takt det nybildas. Enligtän kretslopps-en

principen måste utnyttjas uthålligt och så tillgångvattnet ochvarsamt att

kvalitet bevaras. Nedbrytande och uppbyggande behöver iprocesser vara
balans, dvs. förbrukningen grundvatten får inte överstiga bildningenav av

grundvatten.nytt

Utredningens uppdrag beskrivs i direktiven på följande sätt.

Det övergripande målet för utredaren bör föreslå åtgärder i syfte bättreatt attvara
skydda våra grundvattentillgångar vid planering och byggande så de bibehåller sitt värdeatt
för framtiden.

Utredaren skall under sitt arbete beakta och vad regeringenöverväga har anfört i
proposition 199293: 180 riktlinjer för kretsloppsanpassad samhällsutveckling.om en

Utredaren skall undersöka vilka möjligheter det finns förbättra skyddet grundvatten-att av
tillgångarna så de inte föröds eller skadas exploaterande verksamheter såsomatt av
bebyggelse och anläggningar. Det kan handla utveckla den fysiska planeringen iattom
syfte uppnå bättre grundvattenskydd. Utredaren skall det behövs föreslåatt ett om- -
ändringar i lagstiftningen i syfte förbättra skyddet.att

Grundvattentillgångarnas utsatthet beror bl.a. på behov för enskildett stort vattenav
förbrukning. Utredaren bör undersöka vilka tekniska möjligheter det finns minskaatt
förbrukningen, kretsloppsanpassade tekniska lösningar på VA-omrâdet.t.ex. genom nya

Utredaren skall särskilt utreda problemen med för grundvatten för enskildstora uttag av
vattenförsörjning. förstaI hand bör det utredas det finns metoder främja frivilligaattom
överenskommelser mellan fastighetsägarna åstadkommer bättre regleringsom en av
vattenuttagen.

I del fall torde det inte möjligt nå önskvärd reglering grundvattenuttagenen attvara en av
fastare reglering. Utredaren skall kartlägga bristerna denutan närmare i lagstiftningen som

reglerar enskilda brunnar. l uppdraget ingår lämna förslag till ändringarVattenuttag attur
i lagstiftningen förutsättningar för bättre bemästra problemen med ochöveruttagattsom ger
därav följande vattenbrist, saltvatteninträngning eller andra olägenheter. Härvid bör bl.a.

lagstiftningövervägas fastare samverkan mellan fastigheter i områden med knappaen om
eller andra skäl grundvattentillgångar.utsattaav

Utredaren bör beakta Miljöskyddskommitténs förslag SOU 1993:27 miljöbalkom en ny
med samlad lagstiftning i de delar berör grundvattenskyddet.en som

Utredaren bör vidare undersöka i vilken utsträckning tekniska lösningar, vattentäk-t.ex.
utfornming och tekniken för vattenbehandling, kan minska problem saltvattenin-ters med

trängning m.m.
Det bör klarläg i vilken utsträckning tillämpningen föreslagna styrmedel avhängigärgas av

god hydrogeologisk kunskap möjliga grundvattenuttag. Utredaren bör därvidav en om
utvärdera olika metoder enkelt säkragöra hydrogeologiska bedömningar. Samtidigt böratt
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debedömningar i syfte klarläggabelysa kostnaden för sådanautredaren göra attatt
styrmedel.konsekvenserna föreslagnaekonomiska av

ansvarsområden och åtaganden ochberörda myndigheternasUtredaren bör analysera de
tydligare ansvarsfördelning.för åstadkommaföreslå nödvändiga ändringar att en

lagstiftning bliranpassad till denMyndighetsorganisationen måste också somnyavara
resultatet pågående utredningar.av

vattenförsörj-i fråga reglering enskildEnligt direktiven skall förslag avom

redovisasövriga förslag skalljuli 1994 medanning den 1lämnas senast

utredningenbehandlardelbetänkandefebruari 1995. I dettaden 1senast

Somenskilda brunnar.regleringdärför frågor Vattenuttag uravnu om

tillgånggoddirektiven Sverige allmänti är gynnatsett enavanges
ellersmåofta kanDå grundvattenförekomster överuttaggrundvatten. är

grundvattenpåverkan. för mycketfå betydande Uttagföroreningar dock av

saltvatteninträngning.områden tilli vissaleda till brist ochkan vatten

följandevarvidi direktiven bl.a.behandlas särskiltnämnda problemNu

framhålls.

s.k. högstaområden under denuppstå inomSaltvatteninträngning i brunnar kan endast
i kustnärai skärgårdama,innebär främsttidigare varit hav. Detkustlinjen, dvs. där det

Problemet medSvealand till Bohuslän.Sverige fråni bälteområden och östratvärs överett
områden därinomtill grundvatten i bergsaltvatteninträngning främst knutetär vatten tas

i närhetenskärgårdsområdeni vissa bebyggdagäller särskiltenskilda brunnar. Det avur
VA-Successivt högrebli förInträngning uppstårstorstäderna. när stort.vattenuttaget

därmed ökatvattenbehovet ochökatinflyttning permanentboende harstandard och av
utförandeibland felaktigtlokalisering ochsaltvatteninträngning. Felaktigproblemen med

harårensdeockså ha bidragit. Underenskilda brunnar kan torrsomrarsenasteav
åtgärdaMöjligheternasaltvatteninträngning förvärrats ytterligare.problemen med att
möjligaendaflesta fall denoftast begränsad. I desaltvattenpåverkade brunnar ärär

vattenbrist, dvs. minskavidåtgärden densamma vattenuttaget.attsom

propositioneniredansaltvatteninträngning behandladesmedProblemen

grundadesi propositionenlivsmiljö. Bedömningarna199091 :90 godom en

naturvårdsverk iredovisats Statenspå förslagbl.a. rapportensom av

också behandlatsdessförinnanhade90. aktuella problemenSötvatten De här

initieratsområdeniSalt grundvatten kustnärai projekt benämntett avsom

vilket fleraföroch inomLänsstyrelsen i Stockholms län rapporterramen

redovisats.

utredningenpå uppdragundersökning, SGU, hargeologiskaSveriges av

nyttjandeochkvalitetförekomst,grundvattnetsdelsutarbetat rapporten om

undersökningsmetoder.hydrogeologiskai Sverige, dels rapport omen
delbetänkande. Denrespektive 2 till dettabilaga lingårRapporterna som

avseddbilaga utgörabakgrundsbeskrivning i 1lämnas ärallmänna attsom
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del underlaget såväl för behandlingen frågorde redovisas ien av av som
detta delbetänkande för utredningens fortsatta arbete.som

Utredningen vill framhålla de frågor regleringatt Vattenuttagom av ur
enskilda brunnar utredningen behandlar i detta delbetänkande har ettsom

samband med flera frågorde återkommerutredningen till i detav som

fortsatta arbetet.
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2 Bakgrund

2.1 Grundvattnet i Sverige

2.1.1 Inledning

Vatten är grundläggande betydelse för allt liv på jorden.naturresursen av

Inom för kretslopp och inverkanunder solenvattnets avdunstarramen av
vattenånga från världshaven. Merparten denna vattenånga återgår tillav
haven nederbörd. En mindre del vattenångan förs in kontinen-översom av

där förenasden med vattenånga avdunstat från landområdena.terna som
Även denna vattenånga återgår i form nederbörd. Nederbörden landöverav
avrinner till huvudsaklig del grund- och ytvatten.som

Grundvattnet sig inverkanunderrör tyngdkraften och markens egenska-av

från högre till lägre belägna områden i landskapet. Efter kortare ellerper

längre uppehållstid i marken tränger grundvattnet åter till ochytanupp
avrinner via källor, bäckar, åar, sjöar och floder till havet. Hur fort

går beror lutningen hos grundvattnets tryckytatransporten och jord-

och berglagrens genomsläpplighet för vatten.

Genom grundvattnet ingår i kretslopp detatt förnybarärvattnets en
i ständig rörelse. Nybildningennaturresurs grundvatten sker neder-närav

börden är avdunstningenstörre än från markytan och växtligheten. Nybild-

ningen och därmed också tillgången igrundvatten område varierarett

årstidernamed också mellan olika år.men

Som grundvatten betraktas det finns i den s.k. mättadevatten som zonen
eller grundvattenzonen, dvs. den del marken där alla sprickut-ochav por-

fyllda medär Mellan denna mättade och markytanvatten. ärrymmen zon
och sprickor fyllda med både och luft. Vattnet i denna omättadevattenporer

markvattenzonen, brukar kallas markvatten. Som betecknas detzon, ytvatten

finns i avrinneroch via sjöar ochvatten vattendrag.som

För beskriva grundvattnets rörelse och förekomst brukaratt användaman

begreppet avrirmingsområde, dvs. s.k. vattendelare område.avgränsatett av
Med vattendelare därvid sammanbindningslinjen för utifrånpunkteravses
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vilka grundvattnet i diametralt riktningar. Vattendelarnasströmmar motsatta

lägen kan för svenska förhållanden utgångspunktnormalt bestämmas med

i topografiska uppgifter.

avrinningsområdeInom det finns flerakan tala ellerett attman om en

grundvattenförekomster, de avgränsade vattendelare. Grundvatten-även av

förekomst används härvid centralt begrepp för det grund-ett attsom ange

inomfinns område. För grundvattenförekomstavgränsatvatten ettsom en

bl.a. nybildningen, avrinningen grundvatten beräknas.kan och uttagen av

Vid isidan begreppet grundvattenförekomst används grundvattensam-av

grundvattemnagasinmanhang ofta också begreppen grundvattentillgång, och

förakvifer. Ordet grundvattentillgång därvid användas betecknakan att en

tillgänglig för visst använd-grundvattenförekomst eller del därav är ettsom

vanligen förningsområde. grundvattenmagasin och akvifer användsTermen

utvinnas via eller fleragrundvattenförekomst eller del därav kanen som en

Vattenförsörjning. Defi-så betydelse förbrunnar och den harär stor attsom

syfta mediumnitionsmässigt de båda dock dettermernaanses snarare

i sig. Utredningengrundvattnet förekommer i grundvattnet kom-änsom

grundvattenföre-i detta delbetänkande i huvudsak använda begreppetattmer

komst.

olikaEn grundvattenförekomsts många faktorer. Förutomstorlek beror

också geologiskadet aktuella områdets deareal och nederbörden är

förhållandena och sprickvolymavgörande betydelse. Markens por-av

områdesåledes inombestämmer hur mycket kan magasineras detvatten som

isälvsavlagring sand ochförekomsten omfattar. Exempelvis kan medsom en

grundvattennivån tillvarvid förändringarna imycket vatten,grus rymma

blir långsamma små.följd tillskott eller grundvatten ochbortledandeav av

finns mindreI eller urberg med liten eller sprickvolymmorän vattenpor-

grundvattennivån bliri grundvattenförekomst variationerna i därmedochen

områdeni Sverige finns isnabbare och Flertalet enskilda vattentäkterstörre.

där grundvattenförekomsterna det sistnämnda slaget.är av

Sveriges Vattenförsörjning både och grundvattenFör är storytvatten av

till 000vattenanvändningen beräknas lbetydelse. Den kommunala närmare

miljoner kubikmeter år, från ochdrygt hälften ytvatten encaper varav

fjärdedel från naturligt återstående fjärdedelen kommergrundvatten. Den

grundvattenbildning grundvatten-från anläggningar med s.k. konstgjord där
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bildningen förstärkts infiltration Den vattenanvändningytvatten.genom av

tillgodoses enskild Vattenförsörjning beräknas till 100som genom ca
miljoner kubikmeter år, tiondel fritidsboendet. Denper varav ca en avser
enskilda vattenförsörjningen helt beroendeär grundvatten. Industrin,av som

den totalt dominerandeär vattenanvändaren i Sverige, och jordbruketsett

tillgodoser däremot sina behov till delenstörsta ytvattentäkter.genom

2.1.2 Grundvattnets förekomst

Hur mycket grundvatten bildas och finnsdet förhållandenärsom var som
endast i begränsad utsträckning påverkas mänsklig aktivitet. Nybild-av

ningen grundvatten i huvudsak klimatiska faktorer, dvs. främststyrsav av

nederbördens storlek i olika områden och avdunstningen. Hur snabbt

avrinningen sker och vilken kapacitet för magasinering grundvattenav som
finns inom olika områden beroende markförhållandena.är av

Lokalt kan ändock grundvattenförekomster i hög grad påverkas olikagenom
Ååtgärder människan. sidan kan nybildningen ökasnämntsav ena som

Åinfiltration andra sidan kan grundvattenförekomsterytvatten.genom av

hotas täktföretag eller vägbyggen ocht.ex. storagenom genom annan

samhällsutbyggnad kan inverka både på nybildningen avrinningenochsom

grundvatten inom omrâde. Också storleken de grundvattenett uttagav av av
sker inom område påverkar naturligtvis den aktuella grundvatten-ettsom

förekomsten.

I det följande lämnas översiktlig redovisning grundvattenförekomst-en av
i jordlager berggrund för olika regioner i Sverige.erna resp.

Grundvatten i jordlager

Grundvattenförekomsterna i jordlager i Sverige i allmänhet jämförelsevisär

små. De vattenvolymernastörsta finns i de sand- och grusavlagringar som
bildades under och efter den nedisningen. jordlagrenI förekommersenaste

grundvattnet i dvs. i mellan jordpartiklama.utrymmetporer,

Med avseende på grundvattentillgången i jordlager kan Sverige hydrogeo-ur

logisk synvinkel indelas i antal regioner. En sådan Skåne, medärett

undantag för de centrala och nordligaste delarna. Sand- och grusavlagringar
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intar förhållandevisdär Framför sådanaallt överlagrasstora ytor. som av
visathar sig ha goda förutsättningarmorän för grundvattenuttag.stora

Resten Sydsverige kan beträffande grundvatten i jordlager delas iav upp
flera delområden. Det omfattar sydsvenskastörsta höglandet med om-

givningar vilka också inkluderar Blekinge. delområdetI dominerar olika

moränjordarter, vilka vanligen bara små grundvattenvolymer kanur

utvinnas. Ett andra delområde kustlandet ådalarna ioch Halland, därär

isålvsavlagringar har utbredning och nederbörden riklig. Detär görstor att

förutsättningarna för grundvattenuttag goda. Mellersta och södraärstora

Kalmar län har skilts särskilt delområde påberoendeut ett attsom

isälvsavlagringarna i form rullstensåsar flera Smålandsoch iär större änav

inland. I och med området ligger i regnskugga höglandet dockäratt av

nederbörden knapp soltimmamaoch många, vilket innebär grundvatten-att

bildningen liten. naturligaDe grundvattenförekomsterna därför för-är är

hållandevis små, goda möjligheter till förstärkning konstgjordmen genom

grundvattenbildning finns. I delområdet mellan Oskarshamn Norrköpingoch

i principsaknas isälvsavlagringar. Små läsidesbildningars.k. dockstörre är

vanliga räcker inte till för några grundvattenuttag.störremen

ÖlandPå Gotland jordlageroch förekommer betydelse för grundvatten-av

utvinning där de finns betydelsefull förspelar de roll densparsamt, men en

vattenförsörjningen.lokala Sand- och grusfält visserligen vanliga,är men

ingade och Temperatur- och nederbörds-vattenmängder.är störretunna ger

förhållandena området känsligt för utdragna torrperioder.gör äratt

regionEn omfattar Halland, Västergötland, Bohuslän,västraannan norra
ÄvenDalsland och sydvästra Vännland. här sand- ochär större grusav-

lagringar förekommande. i ofta fyllda medSänkorna terrängen ärsparsamt

inte Vattenförsörjning i fall detlera och kan heller användas för deutom

finns Tillsammans området mellansand- eller gruslager under leran. med

frånNorrköping region denOskarshamn och denna totaltutgör sett som

i Sverige för grundvat-geologisk har de förutsättningarnasynpunkt sämsta

jordlager.tenuttag ur

södraSvealand, Uppland,Den delen med undantagöstra östra samtav av

tämligenkaraktäriserasNorrlands kustland region. Denutgör ännu aven

möjlig-vanligen godarikligt förekommande, rullstensåsar,stora som ger
Även innehållatill jordtäckta berggrundsdalar kanheter stora Vattenuttag.
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vattentillgångar intresse, särskilt jordlagren djupet bestårav om av
grovkornigt material. Måttlig nederbörd och tämligen hög avdunstning under

sommarhalvåret gör även denna region tidvis kan drabbasatt problemav
med vattentillgången.

Östra Uppland skiljer sig från områdena på såvästerut rullstens-sätt att
åsarna mindre färre.är och Utsikterna till grundvattenuttag därförstora är

måttliga, lokalt i den nordligaste delen. Roslagensutom attraktionskraft för

fritidsboende i kombination med de begränsade möjligheterna till Vattenuttag

har skapat problem för vattenförsörjningen, främst i form inträngningav av
saltvatten i vissa brunnar.

Mellersta och Norrlands kustland kan sammanföras till ytterligarenorra en
region, där förutsättningar för grundvattenuttag främststoragynnsamma

finns i sand- och grusavlagringar i älvdalarna. åsarI mellan älvarna är

grundvattenförekomsterna betydligt mindre.

Svealands och Norrlands inland fjällområdena kan betraktasutom ännusom
region, vissa likhetermed med inre Götaland. De dominerandeen

jordarterna ochär morän Sand- och grusavlagringar förekommertorv.

vanligen glest, och rullstensåsarna har ofta terränglägen och kornstorleks-

sammansättningar de inte innehållergör grundvattenmängder.störreattsom

I dalgångar kan dock förhållandena bättre, liksom i de deltabildningarvara
viduppträder den s.k. högsta kustlinjen, dvs. där tidigaredet varit hav.som

Sveriges kalfjällsområden den sista regionerutgör de utskiltsav som
beträffande grundvatten i jordlager i landet. De hydrogeologiska för-

hållandena fortfarande såär okända, hittillsoch det har inte hellergott som
finnas något större behov undersökaansetts dem förnärmare änatt annatav

vattenförsörjningen för enstaka fritidsanläggningar.större

Grundvatten i berggrund

Jämfört med kontinentala Europa grundvattenförekomsterna it.ex. är

Sveriges berggrund begränsade. Bara i Skåne sporadisktoch i övriga delar

landet finns förutsättningar för grundvattenuttag. Ytmässigt före-storaav

kommer det grundvattnet i Sveriges berggrund i sprickor. I vissamesta

sedimentära lager, såsom i Skåne och Listerlandet, finns dockyngre

mycket grundvatten i bergarternas eller i både sprickor.och Iporer porer
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Ölandkalksten högre ålder, och Gotland, liksom it.ex.ren av som

urberget, förekomsterna helt bundna till sprickorär och krosszoner i

berggrunden.

Med avseende olika förutsättningar för grundvattenuttag i berg kan

Sverige idelas fyra typområden. Det första sydvästra Skåne ochärupp

Kristianstadsslätten, ligger i randzon mellan det svenska urbergs-som en

området och mäktiga sedimentbergsområden kontinenten. På Kristian-

stadsslätten det främst sandstenen intressant, denär är ävensom om

överlagrande kalkstenen också innehåller betydande vattemnängder. I

Skåne ytliga, sprickrika ställvissydvästra de och kalkstenarnaär porösa av

förbetydelse grundvattenutvinning berggrunden. Grundvattenföre-störst ur

komstema i berggrunden i området.lag godaöverär

En berggrundsområde delområden med kambrosilu-deutgörtypannan av

risk berggrund och prekambrisk sandstensberggrund finns spridda översom

landet. Från grundvattensynpunkt de viktigaste bergarterna sandstenarär

med och sprickakviferer och sprick- karstsprick-kalkstenar med ochpor-

akviferer.

Urberget tredje områdestyp iavseende grundvatten Sverigesutgör en

berggrund. Det svenska urberget olika strukturer formatsmed dess har

bergskedjeveckningar, aktivitetrad vulkanisk och andra rörelsergenom en

i jordskorpan. Förutsättningarna får iför grundvattenuttagstora stort

dåliga.betraktas som

Fjällkedjans berggrund den fjärde områdestypen. Grundvattenför-utgör

hållandena i området dåligt ringakända, och det antalet kända brunnarär

tillåter någrainte tillförlitliga medianvärdesberäkningar. berggrunds-De

geologiska förhållandena låter dock möjligheterna till grundvattenut-attana

varierar i hög grad och grundvattenmängder borde kunnatag att stora

utvinnas håll.på vissa

2.1.3 Grundvattnets kvalitet

Även för Sveriges kommunala konsum-hälftenytvatten svararom ca av

tionsvattenförsörjning eftersträvas för dettai första hand grundvatten

ändamål. Orsaken detgrundvattnets ofta låga, jämnaär ärtemperatur, att

fritt från organiska föroreningar innehåller nyttigaoch det ämnenatt som
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lösts marken. Enskild Vattenförsörjning baseras tidigare sånämntsur som
uteslutande på grundvatten. Frångott borrade eller grävda brunnarsom

används vanligen helt behandling. Grundvattnetvattnet i Sverigeutan är

lag godöver beskaffenhet. Kvaliteten varierar dock, liksom tillgången,av

mellan olika delar landet, mellan olika år och under året.av

Grundvatten vanligenär klart, färglöst och lukt och med angenämutan en
frisk smak. Att det så berorär grundvattnet har genomgåttatt en

reningsprocess. Marken och den omättade liknaskan både vid ettzonen
mekaniskt filter vidoch depå med kemiska substanser för tillsatser tillen

det passerande Grundvatten bildas nederbördsvatten. Nederbörds-vattnet. av

har lågt innehåll kemiska jonformivattnet ämnen främst natrium,ett av

kalium, kalcium, magnesium, ammonium, sulfat, nitratväte, och klorid

lösta kväve, och koldioxid. Men kemiska substansersamt gaser som syre
tillförs marken i form partiklaräven och s.k. nedfall.torrtav gaser,

Vilka kemiska substanser och mängden kemiska substanser tillförsav som

på dess markenväg beror vilka mineralvattnet ingår i jord-genom som
materialet, på hur kontaktytan och hur långär kontakttiden mellanstor är

mineral och Lättvittrade mineral finkornigaoch jordarter,vatten. som
innebär både kontaktyta och lång kontakttid, befrämjar jonbytesproces-stor

och vittring, vilket generellt kemiskamängdser vattnet storger en
substanser.

De kemiska substanser naturligt förekommer i marken och därigenomsom

tillförs grundvattnet kan påverka kvalitet både positivt och negativt.vattnets

På många håll tillförs grundvattnet härutöver kemiska substanser härrörsom
från människans aktiviteter och påtagligt kan förändra grundvattnetssom

sammansättning, ibland så mycket dess användbarhet begränsas. Det kanatt

fråga påverkan långtransporterade luftföroreningar, ivara om av stortsom
berör hela landet eller markanvändningen,sett skogsbruk ellert.ex.av

jordbruk har betydelsestörre den regionala nivån. Det kan ocksåsom

Ävenfrågan lokal påverkan från deponier oförsiktigvara om m.m.

användning grundvattenresursen kan lokalt påverka grundvattnetsav

kemiska sammansättning saltvattenintrångning i bl.a. kustnärat.ex. genom

områden.

Då både globalt och lokalt i ständigär rörelsevatten den kanskeär vattnet

viktigaste bådetransportören nyttiga och onyttiga Eftersomämnen.av
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grundvattnet del iär kretslopp påverkas grundvattnetvattnetsen av samma
hot andra delar i detta kretslopp. Man kan också vända på detta ochsom

detsäga hotar grundvattnet hotar i andra fonner.att även vattnetsom

Då uppehållstid i marken genomsnittligt relativt lång i för-ärvattnets

hållande till i vattendrag sjöaroch ocksådet relativt lång tidt.ex. tar att

de vattentransporterade föroreningarnaomsätta i grundvattcnförekomsterna.

Det såledeskan dröja innan grundvattenförekomst blivit påverkad deen av

föroreningar tillförts nederbörd, mark och åNär andra sidanytvatten.som

grundvattnet väl fått hög belastning förorenade ämnen, t.ex.en av

kväveföreningar, kan ocksådessa under lång tid finnas ikvar grundvat-en

tenförekomst därifrånoch sakta läcka till vattendrag, sjöar och hav.ut

hittillsDe allvarligaste lufttransporterade föroreningarna, dessutom tillsom

delen kommer frånstörsta utländska utsläpp, vissasvavel ochär tung-

metaller. Den ökade förbränningen fossila bränslen medförthar attav

nederbörden blivit allt Den påverkatnederbörden har grundvatt-surare. sura

kemiska sammansättning i olika utsträckning beroende markensnets stor

förmåga neutralisera den nederbörden. Jämfört med länder medatt sura

kalkhaltigövervägande sedimentär berggrund erbjuder vår dåligaberggrund

förutsättningar för neutralisationsprocessen. Påverkan nederbörd ärav sur
imycket huvuddelen södra Sverige, speciellt i grunda brunnar. Istor av

områden med kalkhaltiga jordar sigklarar grundvattnet dock bättre, trots

nedfall.stort

Försurningen också medförakan förhöjda i grund-halter tungmetallerav

Tungmetallhalterna i grundvattnet i allmänhet mycket lägre deär änvattnet.

halter betraktas hälsovådliga. För människan hälsovådliga haltersom som

tungmetaller kan däremot uppkomma korrosion vattenled-av genom

ningar, kopplingar, hydroforer till följd aggressivtsurt vatten.m.m. av

hittillsDetta allvarligasteden hålsoeffekten det nedfalletsses som av sura

påverkan på grundvattnet.

Kärnkraftshaveriet i Tjernobyl påminnelse sårbarheten hosgav oss en om

livsmedelsförsörjningen långtransporteradedel på grundstoren av av

radioaktiva föroreningar. Grundvattnet sig eftersomdock ha klarat välanses

cesium binds till markpartiklar i ringa mängd följer medoch därför

markvattnet till grundvattennivân.ned



29

Brukningsmetodema inom jordbruk och skogsbruk kan innebära risker för
oönskad påverkan grundvattnet framför allt läckage kväveföre-genom av
ningar också bekämpningsmedel.men restergenom Vanligtvisav är
nitrathaltema i grundvatten låga. Där användningen inom jordbruket av
stallgödsel eller kvävehaltigt handelsgödsel år och givornastor större än vad
grödoma förmår kan läckageta till grundvattnetupp dock uppkomma.
Problem med höga nitrathalter förekommer många håll i södra Sveriges
jordbruksbygder, speciellt i Skåne och Halland och i ytligt grundvatten. På
Kristianstadsslätten har höga nitrathalter uppmätts iäven det djupa
grundvattnet i den för vattenförsörjningen sä viktiga sandstensberggrunden.

I tätbebyggda områden hotenär grundvattnets kvalitetmot många olikaav
slag. Det kan gälla infiltration från läckande dagvatten- och avloppsvatten-
ledningar, läckage från oljetankar, spill och utsläpp från bensinmackar,t.ex.
verkstäder industrier,och lakvatten från avfallsdeponier Olyckor vidm.m.
miljöfarliga och hanteringtransporter farliga kan innebäraämnenannan av

hot grundvattenförekomster.stora Storamot grundvattenuttag inom sådana

områden kan också medföra från djupatt större invatten dras brunnar-mot
vilket kan medföra ökade halter skadligana, iämnenav vattnet.

2.2 Enskild Vattenförsörjning

2.2.1 Inledning

När det gäller vattenförsörjningen för samhällenas och hushållens behov
brukar tala antingen kommunal Vattenförsörjningman ellerom enskild

Vattenförsörjning. Till den kommunala vattenförsörjningen hör sådana

anläggningar drivs kommun. Också anläggning drivssom av som av annan
kommunän förklarats för allmän enligt 31 § lagen 1970:244men som om

allmänna och avloppsanläggningarvatten brukar i detta sammanhang
hänföras till kategorien kommunal Vattenförsörjning. Samma sak gäller för

enskild anläggning ha allmänförklarats, har förordnandeutan attsom, ett

enligt 17 § Livsmedelsverkets kungörelse SLV FS 1993:35 dricksvat-om
ten.

Gemensamt för angivna kommunala eller allmänna anläggningarnu är att
de lyder avunder bestämmelserna i livsmedelslagen 1971:511. Med stöd

denna lag krävs dricksvattenkvalitet fram till förbindelsepunkten mellan
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Vattenförsörjningsanläggningen och den enskilda fastighet anslutenärsom
till anläggningen. Vattnets kvalitet skall därigenom undergå regelbunden
kontroll innan det når konsumenterna. Livsmedelsverket har den centrala

tillsynen livsmedelslagensöver efterlevnad. Verket har givit föreskrifterut

allmänna råd för dricksvattenkontrollen.samt För den lokala tillsynen svarar
kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Den dricksvattenförsörjning inte kommunalutgör Vattenförsörjningsom

enligt vad betecknasnämnts i stället enskild vattenför-som ovan som

sörjning. Vattnet därvid i allmänhet från enskildtas grundvattenbrunnen
Ävenförsörjer eller fastigheter. mindre anläggningarsom ett ien par

övrigt, bestående eller flera tillhörandevattentäkter med lednings-av en

drivs antal fastighetsägaresystem, hänförs tillettsom av gemensamt

kategorien enskild Vattenförsörjning förordnanden enligtnär Va-lagen eller

livsmedelslagen inte finns. För den enskilda vattenförsörjningen gäller
hälsoskyddslagen 1982: 1080 enligt vilken Socialstyrelsen och Naturvårds-

verket har centrala tillsynsuppgifter. Också i detta fall miljö- och hälso-är

skyddsnämnderna lokala tillsynsmyndigheter. Någon löpande kontroll från

samhällets sida sker normalt inte det gällernär den enskilda vattenför-

sörjningen ingripanden från tillsynsmyndighet förekommer iutan regel bara

efter anmälningar hälsorisker föreligger. Ansvaret för det finnsattom att

tillräckligt med i enskilda brunnar och detta har godtagbarVatten Vattenatt

kvalitet ligger därför i praktiken den enskilde fastighetsägaren.

En betydande del hushållens tillgodosesvattenbehov enskildav genom

Vattenförsörjning. Ca 1,2 miljoner permanentboende sinbaserar vattenför-

sörjning från brunnar. Om fritidsboendet med beräknasvatten tasegna

drygt 2,5 miljoner människor till eller mindrestörre del utnyttja frånvatten

enskilda vattentäkter. Perrnanentboende med återfinnsvattentäkteregna

huvudsakligen utanför tätbebyggda områden och i kommuner domine-utan

rande tätbebyggelse. Andelen pennanentboende med Vattenförsörjningegen
varierar från kommun till kommun från några få till 50överprocent

procent.

Antalet enskilda brunnar för perrnanentboendes Vattenförsörjning uppskattas
till 400 000, cirka hälften borrade i berg i djupa jordlagerellerärca varav

och övriga grävda ellerär anlagda förAntalet brunnarsätt.annat

fritidsboende mycket osäkert tillär mellan 200 000 ochuppskattasmen

400 000. uppgifterNärmare brunnsutföranden Mansaknas. vetom
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emellertid del brunnarna enkelt utfördaatt stor är och har dåligt skydden av

påverkan.mot

Årligen anläggs etablerade brunnsborrare mellan 5 000 och 10 000genom

brunnar. Av dessa nytillkomna brunnar uppskattas mellan 0001 ochatt

2 000 brunnar anläggs i samband med nybyggnad permanentbostäderav
inte kan anslutas till kommunal Vattenförsörjning och lika mångasom att

anläggs för fritidsboende. Antalet kan uppskattas med ledning uppgifterav
lämnas enligt lagen 1975:424 uppgiftsskyldighet vid grundvatten-som om

täktsundersökning och brunnsborrning. Lagen föreskriver denatt som
yrkesmässigt utför grundvattenundersökning eller brunnsborrning skyldigär

lämna skriftlig uppgift arbetet och dessatt resultat till SGU. I ekonomis-om

ka uppskattas nyetableringen brunnartermer 400 miljoneratt omsätterav ca
kronor årligen.

Det finns i Sverige drygt hundratalet brunnsborrningsföretag. Av dessa är

70 stycken organiserade i de två branschorganisationerna Svenskaca

brunnsborrares branschorganisation, Geotec, eller Sveriges Avantiborrare

förening.

Förutom de brunnar anläggs brunnsborrningsföretag anläggs ettsom av
okänt antal brunnar fastighetsägares försorg främst attgenom genom
brunnar i regi.grävs egen

2.2.2 Kvalitetsproblem

Som tidigare nämnts förekommer i huvudsak ingen löpande offentlig tillsyn
de enskilda brunnarna. Många fastighetsägare har emellertid problemav

sittmed brunnsvatten i form dålig Vattenkvalitet eller bristande tillgångav

Oftast beror kvalitetsproblemvatten. grundvattnet innehåller högaatt

halter vissa ämnen medför komplikationer, det inte hellerärav som men

ovanligt det brunnsär eller vattenberedningsutrustnings felaktigaatt en en

konstruktion eller placering eller dåligt underhåll Påverkanorsaken.ärsom
från eller närliggande fastigheters avloppsvatten inteeget sällan orsak tillär

problem det gällernär den enskilda vattenförsörjningen.

Livsmedelsverket har regeringens uppdrag kartlagt dricksvattensituatio-

i Sverige SLV 1990:7. I konstateras bl.a.rapportnen rapporten att vatten
från enskilda brunnar generellt har kvalitet detsämre levereras frånän som
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allmänna anläggningar. I den allmänna vattenförsörjningen iär baravatten

undantagsfall otjänligt, inom den enskilda vattenförsörjningen ärmen

otjänligt inte ovanligt enligtvatten rapporten.

Kunskaperna vattenkvaliteten i enskilda brunnar begränsade. Dettaärom

gäller framförallt grävda brunnar. Den enda undersökningen nationellav

omfattning initierades Naturvårdsverket under 1980-talet avsågochav

försurningsproblemen. I SGU:s databaser finns uppgifter från 20 000ca

nyanlagda borrade brunnar visar kemiska sammansättning. Urvattnetssom

detta material kan översiktlig bild fås mångahur brunnar inteen av som

uppfyller Livsmedelsverkets riktvärden och i mångadänned fall skullesom

behöva åtgärdas. I följandedet kommenteras några de vanligasteav

problemen i sammanhanget.

Vatten med höga halter mikroorganismer kan hälsomässiga effekter.av ge

Orsaken kan påverkan från läckande avloppsrör eller gödselhögar ivara

kombination med brunn i dåligt skick. En undersökning från Skåne visaren

många brunnar har höga halter mikroorganismer speciellt underatt av

Undersökningen visar så många 40 deatt procentsensommaren. som av

grävda brunnarna hade otjänligt endast 10 devatten procentmen ca av

bergborrade.

De metaller kan förekomma i dricksvatten och betydelse frånharsom som

hälsosynpunkt i första hand kadmium, bly, arsenikär koppar, och

aluminium. De undersökningar gjorda visar halterna i grund-år attsom

normalt ligger långt under gällande gränsvärden. Undantag finnsvatten

dock. Förhöjda halter arsenik har registrerats inom områden medt.ex.av

sulfidmineraliseringar och aluminium inom försurade områden. Kopparav

kan lösas lågtmed pH-värde stått i vattenledningarnär tid.ut vatten en

Mycket höga halter därvidhar registrerats. Förhöjda halter bly ochav

kadmium ocksåhar utlösning från ieffekt materialnoterats som en av

vatteninstallationer. minskarHalterna kraftigt efter det att vattnet omsatts

i ledningarna.

Naturvårdsverket har enskildauppskattat 70 000 vattentäkter behöveratt ca

åtgärdas på grund Problemen i södra Sverigeär störstsurt vatten.av men

förekommer, i mindre i områdenomfattning, hela landetän över utomom

med kalkrik jord eller berggrund.
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Järn och deär ämnen orsakar problem teknisk vidmangan mestsom artav
nyttjande grundvatten. Vid mycket höga halter kan problem förekommaav

med utfållningar, missfärgning sanitetsporslin ochvatten, tvätt medav samt
metallisk smak. Problemen finns helaöver landet.

Hårt dvs. med höga haltervatten, kalcium, kanvatten problem medav ge
kalciumkarbonatutfällningar i vatteninstallationer, diskmaskiner ocht.ex.

Problemvännepannor. vanligt förekommandeär i regioner med hög kalk-

ihalt berg jord.eller

Höga nitrathalter kan hälsomässiga effekter, exempelvis försämradge

syreupptagning i blodet. Vid förhöjda halter i enskilda vattentäkter är

orsaken ofta påverkan från avloppsinfiltrationsanläggningar eller från

gödsling på närliggande åkennark. Höga halter kan förekommaäven

naturligt i bergborrade brunnar i syrefattig miljö. I undersökning frånen
Malmöhus län uppskattas 100 000 svenskar med brunnar drickeratt egna

med för nitrathalter.högavatten

Förekomst svavelväte orsakar mycket obehaglig lukt. Problemen ärav en

vanligast i bergborrade brunnar i syrefattig miljö inom områden med

sedimentär berggrund.

Radon i grundvatten alltmerär uppmärksammat problem. Det främstett är

grundvatten från täkter anlagda i graniter kan innehålla radon.unga som
Radon lösligt iär avgår till tilldelen luften vidstörrevatten tvätt,t.ex.men

disk och dusch, varvid risk föreligger vid inandning. Undersökningar på
tid har visat det också kan risker drickamed medattsenare att vattenvara

höga radonhalter.

Höga halter fluorid vanligt förekommandeär i bergborrade brunnar överav
Överhela landet. Intag höga halter kan medföra hälsoeffekter. 30av

nyanlagda brunnar har halter överstiger Livsmedelsverketsprocent av som

hälsomässiga gränsvärden.

Salt grundvatten har inom vissa områden blivit allt vanligare problem.ett

Grundvatten i Sverige har vanligtvis låga kloridhalter, mellan l och 30 mg l

Problem högamed kloridhalter förekommer emellertid ivatten. områden

tidigare har varit täckta salt eller bräckt efter densom vatten senasteav

nedisningen. Sådant så kallat relikt salt havsvatten finns ofta lågläntakvar i
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områden, där omsättningen mycket långsam.grundvattnet Iär störreav

delen område någon gång nedisningendet efter den legatsenasteav som

under havsvatten har ungefär 10 de kända brunnsvattenanalysernaprocent av

visat förhöjda kloridhalter 100 mg l För Skånevarmed än vatten.avses mer

procentandelen något På Gotland salthalter konstateratshar högaär större.

i tillhälften de brunnar undersökts och SGU.nästan rapporteratsav som

korrosiviteten.De främsta problemen med salt grundvatten smaken ochär

Livsmedelsverketbehandla också EnligtAtt salt grundvatten dyrt.ärett ges

från överstiger 100anmärkning teknisk synpunkt kloridhalten mgom

Överstiger 300Anmärkningen föranleds risken för korrosion. halten mg lav

också mindrebörjar sig till vilketsaltsmakcn känna, medför äratt vattnetge

lämpligt dricksvatten.som

in ifinnas till brunnar. EnDet kan flera orsaker salt grundvatten trängeratt

ocksåalltför djupt brunnar. kanorsak borrade Brunnarär vatten-genom

grundvattenförekomst-sprickor djupt liggande saltaförande ha kontakt med

skärgårdsöar liksom iStora i kustområden ochsötvattenuttager.

grundvatten kanområden med relikt salt grundvatten medför salt trängaatt

områden vid havet kanuppåt påverkaoch brunnarnas I strandnäravatten.

också inströmning havsvatten till brunnarna.medförastora Vattenuttag av

uppstår i brunnvanligaste till saltvattenDen orsaken problem medatt en

borrdjupettekniska främst ochbedöms brunnens utformning, dvs.vara

i förhållande sprickor, haläge till vattenförande bl.a. kanbrunnens som

förbindelse djupare liggande grundvattenförekomster. Problemenmed salta

borrteknik.brunnar borras allt djupare med dagensaccentueras attgenom

brunnsarkiv.Problemet väldokumenterat uppgifter i SGU:sbl.a.är genom

också förSaltvatteninträngning kan bero på ärsötvatten stora.att uttagen av

medemellertid inte belagt hur del problemenDet är nämnare stor av

försaltvattenintrångning kan förorsakas sötvattenuttag.storaanses avsom

i områden medföreliggerDe riskerna för denna problem tätstörsta typ av

låglänta delaroch ioch fritidsbebyggelse längs kusterna, öarpermanent-

delvis frågai Mellansverige. Detsjöar och vattendrag ärnära stora om

hari enskilda brunnarområden där med bristproblem vattensamma

medföra ökadevisat sig. Farhågor för kommersötvattenuttag attatt stora

fråntill uttrycki allt oftareproblem med salt grundvatten brunnar kommer

kommuner.bl.a. berörda
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För bli med avloppsvatten väljs inte sällan infiltreraatt förorenadedetattav

i marken i stället för släppa det ivattnet ytvattendrag. Detta gälleratt ut ett

särskilt avloppsvatten från enskild bebyggelse utanför tätbebyggda områden.

En mängd de enskilda hushållen och fritidsboendet infiltrerarstor sittav av-
loppsvatten i marken och därmed till grundvattnet. En del destor vatten-av

lösliga i avloppsvattnetämnena sprids därvid tillantingen grundvattnet eller

till något ytvattendrag. Förutom mikroorganismerde förekommer isom av-

loppsvattnet det främstär kväve- i vissoch mån fosforföreningar spridssom
och kan påverka grundvattnet dessa anläggningar. Givetvis förekom-genom

också i små mängder andra föroreningar i hushållens avlopps-typermer av

tungmetaller olikaoch organiska föroreningar. Bakteriervatten, t.ex. dör

oftast snabbt i marken, varför bakteriepåverkan oftast mycket lokal.ären

Det förekommer dock relativt ofta bakterier påverkakan näraliggandeatt

brunnar.

Avloppsvattnet kan betydandeutgöra del grundvattenbildningen ien av en

grundvattenförekomst där flera infiltrationsanläggningar finns. Vid varje

brunn där sker återförs huvuddelen till marken iett Vattenuttag vattnetav
område såsom avloppsvatten, eller mindre förorenat. Närsamma mer av-

loppsvattnet infiltreras till grundvattnet i brunnens närområde riskenär stor

problem kan uppstå för det dricksvattnet eller för hela grundvatten-att egna

förekomsten. Riskerna för påverkan ökar fler fastigheter tar vattensom

grundvattenförekomst och samtidigt infiltrerar avloppsvattnet iur samma

brunnarnas omedelbara närhet. Vatten förorenat avloppsin-ärsom av
filtration åtgärdas föroreningskällan avlägsnas ieventuellt kom-attgenom

bination med behandlas och marken Alternativt kanatt vattnet saneras. ny
vattentäkt anläggas utanför det förorenade området.

Om problem med kvalitet uppkommer i hushåll med brunnvattnets äregen

vanligasteden åtgärden installera någon utrustning för vattenbe-att typ av

redning. Ca 20 hushållen med Vattenförsörjning uppskattasprocent av egen

någonha beredningsutrustning för sitt finnsDet markna-typ vatten.av

den olika utrustningar beroende vilket vattenproblem före-typer av som

kommer. Nedan några olikanämns vattenproblem vilkenoch medtyper av
metod vanligende kan åtgärdas i små enskilda vattentäkter:

Sura kan filtreras alkaliskvatten genom massa.-
Järn och manganrika kan oxideras filtrerasoch sand.vatten genom-
Hårda åtgärdaskan jonbyte.vatten genom-
Smittförande kan beredas med hypoklorit eller ultraviolett ljus.vatten-
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Nitratrika kan i viss utsträckning beredas jonbyte.medvatten-
Fluoridrika kan beredas med jonbyte eller omvändvatten osmos.-
Kloridrika kan beredas omvänd När det gällervatten genom osmos.-
problem med saltvatteninträngning förgrund sötvattenuttagstoraav

beredning det salthaltiga brunnarna dock inteär vatten tasav som ur

någon lämplig åtgärd eftersom den kan medföra ökade uttag som

ytterligare förvärrar problemen.

2.2.3 Problem vattenbristmed

Brist på grundvatten vid enskild Vattenförsörjning kan i och för sig sägas

föreligga både då den vattemnängd utvinnas eller flerakan brunn-som ur en

för liten för tillgodose fastighetens fastigheternaseller ele-är attar mera

vattenbehov och då kvalitet så dålig inte kanmentära ärvattnets att vattnet

dricksvatten. olikaanvändas Problemen har dock i allmänhet orsakersom

och lösningarna skiljer sig också från Utredningennormalt varandra. har

därför valt åtskilda. föregående därvidbehandla problemen I det haratt

någrakortfattat berörts de viktigaste problemen vattenkvalitetenrörav som

i samband med enskild Vattenförsörjning. den bedömningenGenerellt kan

problemet i enskilda har dålig kvalitetbrunnargöras äratt att vattnet

vanligare och i inte räcker.problemet brunnarnastörre än att vattnet

regioner egentligI vissa kan dock problemen vattenbristmed vara

i varje fall i vissa områden ocksåbetydande, lokalt. Problemen kan

sammanfalla hårt utnyttjandedet begränsade grundvatten-sättet att ett av

därförekomster kan leda till når eller utnyttjar vattenförande lageratt man

saltvatteninträngningkvalitet. I områden därde ärär sämrevattnet av

föreligger såvälvanligt förekommande således det oftakan säga ettattman

kvalitetsproblem kvantitetsproblem.ettsom

sinar tillrinningenEgentlig brist föreligger ellerbrunn ärnärvatten en

markområden vidför liten. Orsaken till dränerasdetta kan t.ex.attvara

frånvägbyggen, dikningsföretag brunn vattnetatt tar annanenm.m., en

liten grundvatten-inne i period ingen endastbrunn, med elleräratt man en

till.rinnerbildning eller vadänatt tar ut vatten somman mer

variationernaturligadominerande till vattenbrist bedömsDen orsaken vara

ellerperiod ingengrundvattenbildningen. sinar i medi Att brunnen en

det gäller brunnarendast liten grundvattenbildning vanligt främstär när som
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utnyttjar ytliga och små grundvattenförekomster, vanligen grävda brunnar.

Man har då helt enkelt använt vadän funnits i den förvattenmer som
brunnen åtkomliga grundvattenförekomsten. Det i detta fallär ofta brunnen

i sig själv begränsningen,utgör inte brist mängden grundvatten isom

området. Problemet angrips vanligen nyanläggning brunn.genom av

Orsaken till brunn sinar föratt rinneratt äntaren ut vattenman mer som
till kan också brunnskapaciteten för liten.är Brunnskapacitetenatt ärvara

beroende markens porositet eller sprickvolym. Dessa faktorer reglerarav

den möjliga tillrinningen. I berggrund kan med s.k. högtrycksspolningman
eller sprängning tillrinningenöka vidgar sprickor eller nårattgenom man

vattenförande sprickor. jordlagerI kan förbättringar brunnsut-görasnya av
formningen för öka tillrinningen.att

I de berörda fallen kan vattenbristen inte bero densägas grundvat-nu att

tenförekomst i och för sig tillgängligär för fastigheten eller fastig-som

heterna inte skulle räcka. Problemet iär stället brunnens utformning,att

djup eller placering sådanär det inte går utnyttja grundvatten-att att

förekomsten. fleraInom områden i Sverige, främst vid kusterna upplever

emellertid verklig brist på grundvatten föreligger. Huruvidaattman en

bristen faktiskt beror den grundvattenförekomst skulleatt som vara
möjlig utnyttja för liten finnsär det idock allmänhet inteatt närmare

utredningar Det därför svårt samlad bedömninggöra hurattom. anses en av
omfattande de områden där verkligär vattenbrist föreligger i denen

meningen de grundvattenförekomster skulle möjligaatt utnyttjaattsom vara
inte räcker för täcka behoven för dem bor i respektive område.att som
Översiktliga vattenbalansberäkningar och uppskattningar grundvatten-av
förekomsters storlek visar dock det finns åtskilliga områden med enskildatt

Vattenförsörjning och relativt bebyggelsetät där grundvattenförekomsterna

så begränsadeär verklig bristsituation föreligger.att en

Faktorer kan leda till bristsituation uppkommer delsärattsom atten

grundvattenförekomsterna begränsadeär grund markbeskaffenhetenav
och det område inom vilket nybildning kan ske har litenatt delsyta, att

nybildningen grundvatten begränsadär grund klimatförhållandena,av av
dels vattenförbrukningen relativtär grund bebyggelseatt tätstor av m.m.
Risken för bristsituationer ska kunna uppstå givetvis i områdenatt är större

där ovannämnda faktorer samverkar.
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förhållandevis små 600I Sveriges delar nederbördsmängderna caöstra är

mmär.mmår övriga Sverige 700-1200 Dettai jämförelse med ca
i östligasteockså förutsättningar grundvattenbildning deinnebär försämre

kustområdena.landskapen, särskilt i

utvinns för enskild Vattenför-geologiska miljöer från vilkaDe grundvatten

generelltMoränerna kansörjning främst berggrund och sägasmorän.är ge

kvantitativtgrundvattenförsörjning såvälmöjligheter för säkersämre somen

Vattenförsörjningenskildförkvalitativt. En mycket del brunnarnastor av

grundvattenförekomsterOmråden smådärför i berggrunden. medanläggs

risk för bristsärskilddärför också områden däri berggrunden är

områdenföreligga. SådanaVattenförsörjning kanför enskildgrundvatten

Östergötlands,Södermanlands,i Stockholms,finns främst Upplands,

Blekinge län.Göteborgs och Bohus och

bebyggelsefinns andelregioner där detinom nämndaI kommuner stornu

särskiltföreliggerfritidsboendeenskild Vattenförsörjning ochmed ett stort

i vissa områden.Vattenförsörjningpå för enskildrisk för brist vattenstor

Vattenförsörjning bedömsenskildSituationer brist på grundvatten förmed

Riskenområden inom kommunerna.uppstå iendast kunna begränsadedock

fritidsbebyggelse före-särskilt där ellerbedöms tät permanent-storvara
brist förför grundvattenSammanfattningsvis bedöms riskenligger. att

Våra ochlängs kusterVattenförsörjning finns lokalt främstenskild

föregående stycketii därvid särskilt i de detskärgårdsöar allmänhet och

Öland.pålänen Gotland ochnämnda samt
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3 Reglering enskilda grundvattenuttagav

3.1 Inledning

Av den tidigare redovisningen framgår det finns åtskilliga problem vadatt

gäller den enskilda vattenförsörjningen. De vanligaste viktigasteoch av
dessa problem sådana berör brister i kvalitet. Tillanses vara vattnetssom

övervägande del problemär detta slag möjliga lösa tekniskaattav genom
åtgärder inom fastigheten. Svårigheterna består bl.a. i den enskildeatt

fastighetsägaren ofta har dåliga kunskaper både de brister kanom som
föreligga och vilka lösningar finns. Genom samhällets rollom ärattsom

begränsad det gällernär den enskilda vattenförsörjningen och deattgenom
berördanärmast myndigheterna har små har den enskilde ofta svårtresurser

få det bistånd han sig behöva.att Kostnaderna för insatserdeanser som
berörda branschföretag erbjuder kan uppfattas höga särskilt detsom som
kan svårt få säkra besked vilka åtgärderatt de bästa.ärvara om som

Även vattenbrist i enskilda brunnar generellt mindreär problemom änett

dålig kvalitetär kanatt vattnet vattenbrist ändock lokalt frågaav vara en av
betydelse. Också i dessa fallstor kan den enskilde fastighetsägarens

bristande kunskap, myndigheternas begränsade och kostnadernaansvar
hinderutgöra problemen hanteras på effektivtmot att Somsätt. nämntsett

i det föregående kan det också vattenbristnär uppstått i brunnen vara
brister i utrustning eller brunnens placering, utformning och underhåll som

denär egentliga orsaken till brunnen inte tillräckligaatt vattenmängder.ger
Sedan de fall således kan lösas tekniska åtgärder på den enskildasom genom
fastigheten skilts återstår de situationer dåut verklig brist kanvattenen

föreligga inomsägas område dåoch regleringett vattenuttagenen av ur
områdets grundvattenförekomst därför åtgärdär kan bli aktuell. Deten som

därmedär fråga situationer kännetecknas bl.a.om som attav samma
problem berör flera fastigheter och det därför naturligtäratt att gemensam-

lösningar övervägs.ma

Också i situationerde då risk för saltvatteninträngning föreligger är en
reglering åtgärd i mångauttagen fall kan behöva övervägas.av en som
Även i dessa fall kan tekniska åtgärder inte sällan lösa problemen. Inom

framför allt vissa kust- och skärgårdsområden med bebyggelsetätare kan
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emellertid de överstigatotala den mängd utvinnaskansötvattenuttagen som

grundvattenförekomsten. Följden ide alltför kan dessauttagenstoraur av

områden bli, inte i det blir salt.brunnarna slut,att vattnet tar utan att

saltvattenin-Eftersom åtgärder vid risk förde kan behöva övervägassom

trängning således till aktuella viddel sammanfaller med dem är enen som

vattenbrist finns två iegentlig skäl behandla dessa problematt ett samman-

hang.

sinai i avsnitt 3.4 redovisaUtredningen kommer delbetänkandedetta att

i samband med denförslag vad gäller de problemöverväganden och

inomvattenförsörjningen regleringenskilda där ettvattenuttagenen av

sitt fortsatta arbeteaktuell. Iåtgärd kanområde den närmastär varasom

frågorvissa andrautredningen därefter återkomma till rörkommer att som

vattenförsörjningen.enskildaden

bedömningarkomplicerade ochgrundvattenförhållanden oftaEftersom är

normalt s.k.svåra krävsvad gäller effekterna göraattuttag m.m.av

ställningstaganden. Iförundersökningar underlaghydrogeologiska som

sådanaklarläggasvissa frågor kan behövaavsnitt 3.2 berörs genomsom

SGURedovisningen den utgörundersökningar. grundas rapport somav

inteochRedovisningen görtill delbetänkande.bilaga 2 detta rapporten

bedömningbeskrivning ellerfullständiganspråk närmareatt envara en
tillsyftar främstundersökningsmetodertillgängliga attutan ge enav

deoch kostnaderundersökningsbehov, metoderuppfattning samtom

isvårigheter föreligga sammanhanget.kansom

enskild vattenför-medgrundvatten i sambandFrågor rörande uttag av

Till viktigaste lagarnainom områden. delagstiftning flerasörjning berörs av

1982: 180,hälsoskyddslagen1983:291,vattenlageni sammanhanget hör

1149.1973:anläggningslagen10bygglagen 1987:plan- och samt

bestämmelserredovisning för dei avsnitt 3.3 kortUtredningen lämnar en

sammanhang.intresse i dettai gällande rätt är störstsom av
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3.2 Hydrogeologiska undersökningsmetoder

3.2. 1 Behovet undersökningarav

När vattenförsörjningen i område med enskilda brunnar framstårett som
hotad på grund risk för vattenbrist eller saltvatteninträngning detav är

viktigt problemets ochatt närmare omfattning klarläggsart och deatt
tänkbara orsakerna analyseras. Först därefter det iär allmänhet meningsfullt

diskutera olika möjliga lösningar.att Väsentligt bl.a.är de fall kanatt som
lösas med kanske relativt enkla och billiga åtgärder den fastighetenegna
identifieras innan kostsamma undersökningar ochmer startas gemensamma
åtgärder för helt område övervägs. Förett skall kunna konstateraatt man

det storleken vissaär enskildaatt eller de totalaVattenuttag uttagen
inom område har skapat eller riskerarett skapa problem för brunnarsom att
i området krävs i allmänhet hydrogeologisk undersökning för närmareen att

klarlägga problemen och lösningarna.ange

Av grundläggande betydelse för det skall bedöma vilkaatt närmareatt

problem föreligger vid förmodad brist grundvatten och vilkasom en

lösningar tänkbaraär är har kunskap dels nybildningenattsom man om av
grundvatten inom det aktuella området, dels förutsättningarna för avrinning
och magasinering grundvattnet, dels också vattenbehovet inom området.av

Klimatiska faktorer såsom nederbörd och avdunstningtemperatur, är

avgörande för grundvattnets nybildning. För kunna beräkna nybildningenatt

för område behöver därför kunskapett dessa faktorer med bl.a.man om
uppgifter variationer under året och mellan år olikamed väderför-om

hållanden. Viktiga grundvattenbildningsperioder vid snösmältningär och

höstregn. Under vår och då växter delsommar storsuger upp en av
nederbörden och avdunstningen högär sker ingen eller endast liten

nybildning grundvatten. Nybildningen och därmed också grundvatten-av

volymerna eller grundvattenförekomsternas fyllnadsgrad kan således variera

såväl under längre perioder säsongsvis.som

Genom grundvattenförekomst fylls denatt del nederbördenen genom av
kan bilda grundvatten sker också kontinuerlig avrinning frånsom en

grundvattenförekomsten. På så sätt grundvattnet iär ständig frånrörelse där

infiltrerardet till där det läcker i bäckar, åar, sjöar eller i havet. Hurut

och sig ivattnet rör markentransporteras beroende topografiskaär ochav
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omsättnings-Grundvattnetsgeologiska förhållanden behöver klarläggas.som

år. Förändringarna inågra timmar till tusentalstid varierar frånavsevärt

förändringar.grundvattennivåernasregistrerasgrundvattnets volym genom

mått förändringarrelativtGrundvattennivåförändringarna såledesär ett

mått verkliga vattenvolymenfå deni grundvattnets volym. För att ett

jordlagrens ellermåste också kännedominom område haett omman

från 0,01varierareffektiva porositet. Denberggrundens procentt.ex.senare

Också berördagrusavlagring.ii till cirka 40urberg procent nuen

förhållanden beräknas.behöver

människan antingenockså påverkasGrundvattenvolymerna kan genomav

påverkaråtgärdergrundvatten via brunnar elleruttag somgenomav

från asfalteradeavledningdikning eller dagvattenavrinningen, ytort.ex. av
Är till grundvat-nybildasvadgrundvatten större änuttaget ensomavm.m.

ske,grundvattennivânsänkningfortgåendetenförekomst kommer attaven

kontinuerligtkommeri grundvattenförekomstengrundvattendvs. volymen
Även nybildas i grundvat-mindre vadminska. änäruttagetatt ensomom

avsänkning grundvatten-ändå till lokaldet upphovtenförekomst avger en
via brunngrundvattenSkerinom grundvattenförekomsten. uttagetytan enav

utbredningSänktrattenssådan avsänkning brunnens sänktratt.kallas en
blirdestoinfluensområde. störreJu ärkallas brunnens större uttaget

grundvatten-influensområde skerinfluensområdet. Inom brunnens en

influensområdetHurbrunnen.strömning uttagspunkten, dvs. motmot

geologiskadeuppbyggnad, dvs.markensberoendekommer äratt utse

vertikal led.både horisontell ochvanligtvis iförhållandena. Dessa varierar

svårtinfluensområde därför oftastfastställa brunns ärAtt säkert utanen
bedömaellerSärskilt svårt detundersökningar. ärnärmare att ange

berggrundensdå influensområdeti berggrundinfluensområdet styrs av

ochgrundvattenförekomstligger ispricksystem. Om flera brunnar samma

ytterligare.kompliceras bildeninfluensområden påverkar varandraderas

konflikter mellan brunnsägaretillförutomgrundvattenuttag kanEtt stort

tillminskat flödetilldärmedgrundvattenvolym ochtill minskadleda

ocksåföljd. Stora kankonflikterrisk för andraytvattendrag med uttagsom
förhållandenkemiskanaturligakvalitetsförändringar delstillleda attgenom

förorsakar,ivariationer grundvattenytan,och de uttagetstörs uttaget somav

grundvattnetområden därinfluensområde nårbrunnensdels attgenom
till sänkningledaavloppsinfiltration. Vidare kanförorenats uttagent.ex.av
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det hydrostatiska trycket åtföljandemed risk för marksättningarav och

skador på byggnader eller höjning saltvattengränsen.t.ex. av

På sätt grundvattenförekomst påverkas grundvat-samma som en uttagav av
brunnar sker påverkan vidten bortledning grundvatten viaur en av

dikningsföretag. Dikningar har ytmässig utbredning medan brunnstoren en
anlagd påär avgränsad plats. Dikningen berör endast den ytligare delenen

grundvattenförekomsten medan brunn påverkar densamma tillnedav en

djup.större Ett dikningsföretag kan sin ytmässigt utbredningstoragenom

dränera avsevärda mängder kort tid. Särskild betydelse har dikenvatten

i perioder med grundvattenbildning, vidstor snösmältning ellert.ex.

omfattande höstregn. Dikena avleder då mängderstora vatten som annars
Ölandkunnat bilda grundvatten. På exempelvis Gotland och har stora

kanaler med anslutande mindre diken anlagts för öka arealen jordbruks-att

mark eller för utnyttja jordbruksmarken effektivare. Deatt kanalernastora

grävda jordlagrenär och oftast nedsprängda bit i den delenövregenom en

berggrunden. En del det tillgängliga grundvattnet återfinnsstor justav av

i den övre uppspruckna delen berggrunden. Ju effektivare denna delav av
berget dräneras desto mindre tillgång till kommersött finnas förvatten att

sommarperioden.t.ex.

Även allmänt kan beskriva effekterna ellerom man stora Vattenuttagav av
bortledning grundvatten kan det svårt definiera därgränsav attvara en man

Överuttagkan säga överuttag föreligger. kan definitivtatt föreliggaanses

grundvattenuttagen är större den genomsnittligaän årsvisa nybild-om av

ningen grundvatten för den aktuella grundvattenförekomsten. I detta fallav

risken förär konflikter olika uppenbar. Om grundvattenuttagentyper ärav

större den periodvisaän grundvattenbildningen, för sommarmånaderna,t.ex.

kan problem uppstå periodvis i form sinande brunnar, saltvatten-t.ex.av

påverkan under delen Om problem uppstått ärm.m senare av sommaren.
det dock inte alltid klart de beror vad kan betecknasatt som som

Problemöveruttag. kan inte alltid hänföras till mängden vatten tas ut.som
Problemet kan också felaktigt utförd brunnsanläggning.t.ex. Dettavara en

bedöms vanligt vid saltvatteninträngning beroende på brunnent.ex.som att

borrats för djup. För det skall gå med någon grad säkerhetatt bedömaatt av
konstaterat problem på fastighetatt berorett för istora uttagen

närområdet krävs i allmänhet vissa undersökningar genomförs. Eftersomatt

sambanden ofta kan mycket komplicerade kan det dock såvara attvara
osäkerheten kvarstår också undersökningarnär genomförts.
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undersökningsbehov föreligger problem redandetFörutom närsom

tillförlitligt underlag inför beslutuppkommit finns naturligtvis behovett av

vattenförsörjningsanläggningar. Debebyggelse eller närmarenyaom ny

påförundersökningar varierande bl.a. beroende hurbehoven är storaav

bligrundvattenförekomstoch vilkenvattenbehoven är typ som avsesav

många brunnarsommarstugeomrâden områden därutnyttjad. och andraI

område, kani mycket begränsat göraanläggaskan behöva ett man

vattenbalansberäkningar och be-bedömningar baseradehydrogeologiska
sådanaviktigtDettillgängliga grundvattenförekomster. ärräkningar attav

gällereller det avgörainnan område byggsberäkningar närgörs attutett

frånomvandlasfastigheterområde enskildaellertillåtligheten att ettav
ökaderegelmässigt innebärvilkettill pennanentboende,fritidsboende

Vattenuttag.

undersökningsmetoderhydrogeologiska3.2.2 Allmänt om

grundvat-undersökaundersökninghydrogeologiskSyftet med är att enen
kankvalitet. Generellt sägaskvantitetsåväl vadtenförekomst, attsomavser

geologiskapå destorlek ochpå vattenbehovetsberormetodervalet av
material fråntillgängligteventuelltpåförutsättningarna platsen samt

uppgifteri kartor,undersökningar formgjordatidigare rapporter, omav

tillämpastillvägagångssättOlikaoch vattenanalyserbefintliga brunnar m.m.
såsomjordlageri lösautnyttja grundvattenberoende på attom man avser

granit,gnejsi ochdvs.kristallina urberget,grusavlagringar, i detochsand-

kalksten.sandsten ochsåsomsedimentära bergartereller i lagrade t.ex.

inventeringmedundersökninghydrogeologiskinledsVanligen avenen

topografiskavanligasåvältillgängligt kartmaterial,tidigare samtrapporter

berggrundsgeologiska ochjordartsgeologiska,hydrogeologiska,kartor som

undersökninghydrogeologiskinledningsfasenIgeofysiska kartor. enav
området ochibrunnsarkiv brunnari SGU:singår sökning dataäven omav

befintligaNäri fält.inventering brunnarkompletterandevanligen även av

vidtas.undersökningarkompletterandenödvändiga,sammanställts kandata

visstinomkan skebästgrundvatten ettFör klarlägga uttagatt avvar

undersökningsmetoder. Dessaolika geofysiskavanligenområde utnyttjas
iförekommeri regelmängder grundvattenpåbyggermetoder störreatt

egenska-fysiskahari struktureri jord och berg. Dessasärskilda strukturer

ellerbildningar pågeologiskafrån omgivandeskiljer sig ett merper som
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mindre markant Desätt. vanligen använda geofysiska metoderna utnyttjar
variationer i följande egenskaper: morfologiska, elektriska, magnetiska,
seismiska och gravimetriska.

De geofysiska undersökningarna syftar i första hand till informationatt ge
sådana förhållanden på djupet, i jordlagren och berggrunden,om nere som

inte kan iakttas från markytan. Med de geofysiska metoderna får man
information förhållanden flera platser eller över områdeom större påett

tids- och kostnadseffektivtett sätt än utföramer antalatt ett stortgenom
borrningar. De geofysiska mätningarna ligger till förgrund val platserav
för olika borrningsarbeten. För sedan fastställanämnareatt grundvatten-
volymerna i isälvsavlagring, grusås,t.ex. utförs sonderingsborrningaren en

borrningar för observationsbrunnarsamt och produktionsbrunnar.

Vid sonderingsborrningarna fastställs hur jordarterna lagradeär varandra.

Man bestämmer exakt vilka djup olika sand- och gruslager förekommer,

hur mäktiga de och hurär komstorleksfördelningen Dessa uppgifterär.

ligger till grund för bedömningar brunnar för observation grundvat-var av
tennivâer skall placeras produktionsbrunnarsamt skall anläggas och hurvar
de skall konstrueras.

Av de olika förundersökningsmetoderna kan säga provpumpningarattman
de viktigaste,är i den meningen det först sådanaär när genomförtsatt och

utvärderats, kan säker på storleken, kvaliteten och tillförlit-som man vara

ligheten hos grundvattenförekomst. Provpumpningar kan genomföras påen

olika beroendesätt på hur ekonomiska eller andrastora värden berörs,som
hur grundvattenuttagen skall bli,stora vilken grundvattenförekomsttyp av

skall utnyttjas och dess storlek, risken för påverkan kringliggandesom

befintliga brunnar, risken för kvalitetsförändring tidenmed årstids-samt
variationer i tillgången på grundvatten.

3.2.3 Hydrogeologiska bedömningar i samband med enskild

Vattenförsörjning

Variationer i tillvägagångssätt ioch val metoder förekommer beroendeav
både på lokala förutsättningar och på utför undersökningen. Devem som
metoder oftast kan bli aktuella för hydrogeologiska bedömningarsom av
möjligheterna till enskilda kan indelas i ambitionsnivåerVattenuttag grovt tre

vad gäller noggrannhet, tillförlitlighet och kostnad.
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hydrogeologiska ochstudier tillgängligaförsta nivån innebärDen av

brunnsarkiv och eventuelltuppgifter från SGU:sgeologiska kartor samt av

nivån innebärDen andrakommunala.andra arkiv och databaser t.ex.

tillgängligaberäkningarvattenbalansberäkningar ochkomplettering med av

översiktliga under-tredje nivån innebär därutövergrundvattenmagasin. Den

provpumpningar medvattenkvalitetensökningar frågor gäller samtsomav
med studierskrivbordsarbeteNivå innefattar endastutvärderingar. ett av

databaserbefintliga arkiv ochsammanställning uppgifter frånkartor och av

besiktningochvisst beräkningsarbetenivån innefattarmedan den andra även

provpumpningar medi fälttredje ytterligare arbeteni fält och den samt

utvärderingar.

ledning bl.a. hydrogeo-bedömningar i nivå medHydrogeologiska kanett av

kanallmäntinformation de vattenvolymerlogiska kartor varasomge om
fråni området ellerfrån i berggrundenmöjliga utvinna brunnart.ex.att en

erhållas detinformation kunnaVidaregrusavlagring. börviss sand- och om

grundvattenellerrisk för salt grundvatteni eller intei trakten ärärstort

arkivförekommandeandraFrån SGU:s och eventuelltfluorhalter.med höga

demycketinformation erhållas hur närmastoch databaser kan vattenom

uppgifteri vissa fallochregistrerade brunnarna ävenkringliggande, omger

informationsådanBedömningarna i nivå bör kunnavattenkvaliteten. ett ge

några möjligheterföreliggerdet huvudkan avgöra över atttagetatt omman
eventuelltpekaDe kanerhålla grundvattenmängder önskas. ävende som

kvalitetsfrågor.vissarisker beträffandeförekommande

i första handområde begränsasikanVolymen grundvatten etttas utsom
i områdetnybildasden mängd grundvattentvå faktorer. Den är somenaav

skallgrundvatten kunnaför dettaförutsättningarnaoch den andra är att

kostnadsinsatsernanivå två utvidgas arbets- ochmagasineras i området. I

inomhos deoch volymernaberäkningar vattenbalansenmed konkreta av
dåBeräkningarna skalltillgängliga grundvattenförekomstema.området

förräcka tilli skulle kunnagrundvattenbildningen sigvisakunna dels om

magasineras ivattenvolymer kantillräckligafastigheter, delsberörda om
sommannåna-också undermedområdet förseför t.ex.tomterna vattenatt

nybildning.med lågder

iarbetenytterligare medkostnadsinsatsernaochnivå utvidgas arbets-I tre

området ochaktuellajust dettill in data gällersyftar samlafält att somsom
kanvattenförsörjningen ochutnyttjas förskallden eller de brunnar somsom
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så bra beslutsunderlag möjligt inom rimligaett kostnadsramar. Detge som
kan sigröra provtagning och analys från brunnar för vilkavattenom av
data saknas, studier tidsmässiga variationer grundvattenkvaliteten,av av

mätning grundvattennivåer, geofysiska mätningar för bedömningav t.ex. av
risken för salt grundvatten. Det kan också sig kortaröra om provpump-
ningar genomförda vid visst tillfälle till förgrund bedömningar hurett av
situationen skulle i slutet under torrår.ettvara av sommaren

För belysa hur översiktlig vattenbalansberäkningatt kan ochgörasen

betydelsen kan magasineras inom området kan följandeatt vattenav

räkneexempel Exempletgöras. i Stockholm skärgårdstörre ö medavser en

dåliga förutsättningar för grundvattenbildning, berggrundtät och tunt

jordlager. Den del nederbörden kan bilda grundvatten kan förav ettsom
sådant område uppskattas till 75 mmår. Detta grundvattenbildningger en

m2 m3år.inom l ha 10 000 på 750 Den genomsnittliga vattenanvänd-

ningen 200 ldygn vid pennanentboende ellerantasper person vara
m3år.motsvarande 73 För fritidsboende motsvarandeantas vattenan-

m3vändning drygt 80 ldygn eller ungefär 5 år vattenanvändningenvara om
sker 60 dagar året. Nybildningen grundvatten l ha skulle i dettaom av

räkneexempel räcka till cirka 10 vattenanvändning vidpersoners permanent-

boende. Omräknat skulle familj 4 vid pennanentboende meden om personer
m2normal vattenanvändning behöva cirka 4 000 markyta för erhållaatt

tillräcklig grundvattenbildning för sitt behov.

Eftersom vattenbehoven grund ökat fritidsboende högre underärav
sommarmånaderna vattemnagasineringenär betydelse. Förstor attav
beräkna den magasinerade vattenvolymen sådanunder period, exempelvisen
månaderna juni och juli, kan följande antaganden Antagandenagöras.

grundar sig mindre förhållanden i exempletgynnsamma som ovan men
inte orealistiskaär för Stockholms skärgård. I berget det sötaantas

grundvattnet kunna utnyttjas tillned 40 djup och berget hameters en

sprickvolym, dvs. magasinsvolym, 0,05 För område på l haprocent. ettom

kan den magasinerade m3.vattenvolymen därmed uppgå till 200antas

Eftersom nybildningen kan i obefintlig under denna period ärstort settvara

helt hänvisad till det magasinerats. Sannolikt endastvatten ärman attsom
halva den angivna volymen kan utnyttjas praktiska och tekniska skäl. Förav
fritidsboende skulle då tillräcka 20 vattenanvändningvattnet ca personers
under de två sommarmånaderna. Omräknat skulle fritidsboende familjen
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m24 med normal vattenanvändning behöva 2 000 markytaom personer ca

för grundvattenvolymen skulle tillräcklig för familjens vattenbehov.att vara

Stockholms skärgård varierarI fastigheternas tomtareal normalt mellan

m2 m2.700 och 2 000 fritidsfastigheterMer fem inom ha skulle,l underän

angivna antaganden, sannolikt innebära det uppstod bristatt vatten.ovan

koncentrationEn bebyggelse inte ovanlig itätare torde Stockholmsav vara

Beräkningarnaskärgård. genomsnittsberäkningar och därför inteär tarovan

till faktiskahänsyn de förhållandena olika fastigheter. specifikFör en

fastighet därför förutsättningarnakan för grundvattenbildning bättrevara

eller vad framgårsämre än exemplen.som av

3.2.4 Kostnader för olika hydrogeologiska bedömningar

svårt olika hydrogeologiskaDet kostnader för bedöm-närmareär att ange

ningar. Kostnadsnivåema område 10-200för undersökningar avseende ett av

storlek med i föregående skisserade olika ambitionsnivåemahektars de det

översiktligt Ambitionsnivåhar SGU uppskattats följande dvs.sätt. ett,av

studier tillgängliga hydrogeologiska geologiska kartoroch samt avav

från brunnsarkiv arkivuppgifter SGU:s andra och databaser, kräversamt

vilket på mellan l0 000 och 20 0002-4 arbetsdagar kostnadmotsvarar en

beräkningarAmbitionsnivå två vattenbalansberäkningar ochkronor. med av

Kostnadsmässigttillgängliga grundvattenmagasin kräver 5-10 arbetsdagar.

Ambitionsnivåmellan 25 000 50 000 kronor. meddet och tremotsvarar

undersökningar Vattenkvalitet provpumpningar medgäller samtsom

hydrauliska beräkningar vilket innebärkräver lO-15 arbetsdagar mellan

arbetsin-50 000 000 Härtill för direktaoch 75 kronor. kommer kostnader

inkluderar inteför brunnsborrning. Ovan angivna kostnadersatser t.ex.

mervärdeskatt.

lagstiftning3.3 Gällande

Vattenlagen

vattenanläggningar. I lagenpåVattenlagen tillämplig vattenföretag ochår

vattenförsörjningen. Medfinns också skydd förbestämmelser vatten-om

byggnadsåtgärder ienligt bl.a.företag kap. 3 § vattenlagenlavses

grundvatten. Vattenan-åtgärder för bortleda ellervattenområden samt att yt-
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läggning anläggningär har tillkommit vattenföretagen medsom ettgenom
till anläggningen hörande manöveranordningar. Med vattentäkt i lagenavses
bortledande eller grundvatten för vattenförsörjning,yt- värrneutvinningav

eller bevattning.

För få utföra vattenföretag skall företagarenatt ett ha rådighet över vattnet
inom det område där företaget skall utföras. Var och råder enligt 2 kap.en
2 § vattenlagen detöver finns inom hans fastighet.vatten Rådighetsom

fastighetsöver kan också tillkomma någon till följdvatten upplåtelseav av
Ävenfastighetsägaren. den vill utföra vissa företag har enligt 2 kap.som

4 och 5 sådan rådighet. Detta gäller bl.a. i fråga den vill utföraom som
vattentäkt för allmän vattenförsörjning, allmän värmeförsörjningen eller

bevattning.

Ett vattenföretag får i princip inte utföras tillstånd. Från dennautan

huvudregel finns undantag. Grundprincipen därvid enligtär 4 kap. 2 §

vattenlagen endast vattenföretag uppenbart inteatt skadar allmänna ellersom
enskilda intressen undantas från tillståndsplikten. Det företagarenär som
måste visa det uppenbartär företaget inteatt medför någonatt skada. I

4 kap. 1 § 1 vattenlagen uttryckligen tillstånd inte krävs i vissaa attanges

fall. Detta gäller bl.a. i fråga vattentäkt för eller tvåfamiljsfastig-om en en-
hets eller jordbruksfastighets husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning.
Till jordbruksfastighets husbehovsförbrukning räknas inteen vattenav

för jordbruksbevattninganvändsvatten prop. 198182: 130 431. Varsom s.
och vill bevattna inom jordbruksfastighet i område dären som etten

vattentillgången knappär skyldigär söka tillstånd till vattentäkt prop.att

198182: 130 168, dvs. vattenföretaget dåkan inte sådants. anses vara som
i 4 kap. 2 § vattenlagen.avses

Om ansökningar tillstånd till skilda vattenföretag samtidigtprövas ochom

företagen på grund de berör vattentillgång eller någonattav samma av
orsak inte kan utföras vid sidan varandra i enlighet medannan av an-

sökningarna någon samfällighet enligt vattenlagen inte bildas,samt skall

enligt 3 kap. 8 § vattenlagen företagen möjligt jämkas så de kanattom
komma till stånd väsentligt förfång för någon dem. Om sådanutan av en
jämkning inte kan skallgöras, företräde det företag från allmänges som
eller enskild synpunkt kan medföra fördel.störstantas
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fastig-samverkan mellanförformerfinns exempel5-7 kap. vattenlagenI

vattenreglering. Sam-bevattning ochmarkavvattning,frågaheter i om

tillståndspliktiga.vattenföretagdeltagande ärverkansformerna förutsätter att

vilkamarkavvattningsföretag,vattenföretagtillFrågor tillstånd andra änom
tilltillståndEn domvattendomstolen.förrättning,vid prövasprövas omav

vattenlageni 15 kap.bestämmelsernaenligtvattenföretag kan omprövasett

sådanAnsökanhälsoskyddet.intressen,tillgodose allmännaför t.ex. omatt

bevakarmyndighetdenKammarkollegiet,prövning ärgörs somsomav
fårvattentäkttill omprövastillståndvattenmål. Ettintressen iallmänna av

vill drivaellerdriverpå ansökan denvattendomstolen även ensomav
sådanvattentillgång. Vidberoendevattentäkt är ensammaavsom

vattenlagen8 §kap.i 3bestämmelserangivnaomprövning kan ovan

tillämpas.

länsstyrelsenvattenanläggningar utövasochvattenföretagTillsynen över av

vattenföretagutförnågonOmvattenlagen.i 18 kap.enligt bestämmelser ett

3 §21 kap.enligtlänsstyrelsenfårtillstånd till det,nödvändigthaattutan

rättelse.vidtahonomvid vite föreläggavattenlagen att

vattenlagen.i 19 kap.vattenförsörjningen finnsskydd förBestämmelser om
bedrivavillalla§i 19 kap. 1aktsamhetsregeln ärEnligt allmännaden som

ellerkan skadaåtgärderutföra sådanaeller yt-sådan verksamhet ensom

förutnyttjaskommautnyttjas eller kangrundvattentillgång attsom

begränsningartåla deanordningar,vidta deskyldigavattentäkt avatt

kanskäligenövrigtiförsiktighetsmåttiaktta deochverksamheten som

vid viteLänsstyrelsen kanskadan.avhjälpaellerför förebyggafordras att

Länsstyrel-aktsamhetsregeln.allmännaiaktta denföretagareförelägga atten

Skyddsområde förbehövligtförordna2 §vidare enligt l9 kap.kan omsen
föreskrivalänsstyrelsenDärvid skallvattenskyddsomrâde.s.k.vattentäkt,en

vattenskyddsom-inomfastigheterförfogaiinskränkningar överde rätten att

Föreskrifterområdet.medtillgodose syftetbehövs förrådet somattsom
ellerförsvårasmarkanvändning avsevärt attpågåendeinnebär annansatt

idenellerkommunansökanmeddelasanspråk får endastimark avtas
föreskriftersådanaOmfastställs.vattenskyddsområdetintressevars

fastighettillsärskild rättinnehavareochfastighetsägarnaharmeddelas av

synnerligaOmför skadan.ersättning§ tillenligt 19 7kap. rätt upp-men

begärlösas ägarenskall denfastigheten,användningenvidkommer omav

det.
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I 2 kap. 9 § vattenlagen finns särskild regel för fall allvarligen av
vattenbrist, orsakas torka eller jämförlig omständighet. Isom ettav annan
sådant fall denär vattenföretagutövar eller råder vattentill-överettsom en

gång skyldig avstå det oundgängligen nödvändigtär föratt denvatten som
allmänna vattenförsörjningen eller för något allmänt behov. Dennaannat

skyldighet gäller verksamheten tillståndspliktigär eller ej. Denoavsett om
avstår berättigad tillär ersättning för den skada han härigenomvattensom

lider. Länsstyrelsen får vid vite förelägga företagaren rådighetshavareneller

iaktta sin skyldighet. Avsikten med bestämmelsen i förstaatt handär att

tillfälligt säkerställa den allmänna vattenförsörjningen i katastrotliknandeen
Ävensituation. andra allmänna ändamål Vattenförsörjningän kan till-

godoses. Bestämmelsen skall kunna tillämpas viddet hotandenärt.ex.

missväxt behövs för tillgodose jordbrukets behov Vidvatten att vatten.av

tillfällig grundvattensänkning skall bestämmelsen också kunna användasen

det angeläget till skyddär för bebyggelse bibehålla grundvattennivånattom

på viss höjd prop. 1981822130 410.s.

I 22 kap. 7 § finnsvattenlagen bestämmelser fördelning närvattenom av
flera fastigheter beroendeär grundvattentäkt för sin husbehovs-av samma

förbrukning. Vattnet skall då fördelas mellan fastigheterna efter vad ärsom

skäligt fastigheternas behov inte kan täckas helt. En fastighet fär därvidom

inte berövas vartill den med hänsyn till läge och naturlig beskaffen-vatten

het, äldre bebyggelse eller andra omständigheter bör företräde.haanses

Fördelningen får jämkas vid ändrade förhållanden. Tvister fördelningom

enligt denna paragraf prövas vattendomstolen efter ansökan stämning.av om

Hälsoskyddslagen

Hälsoskyddslagen s.k. ramlag innehållerär och endast fåtal materiellaetten

föreskrifter hälsoskyddet. Meningen ytterligareär föreskrifter tillattom

skydd sanitära olägenheter skall meddelas dels regeringen,mot dels medav

regeringens bemyndigande kommunerna.av

I §l hälsoskyddslagen definieras begreppet hälsoskydd. Med begreppet
förstås åtgärder tillhar syfte förhindra Sanitär olägenhetatt attsom

uppkommer eller undanröja sådan olägenhet. Med sanitär olägenhetatt en

alla former störningar kan ha skadlig inverkanavses av som en
människas hälsa. Bedömningen skall på hygieniska och medicinskagöras

grunder. Dock skall inte alla störningar kan skadliga försom vara

[
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sanitär Störningar ringamänniskans hälsa betraktas olägenhet. ärsomsom

störningtillfälliga faller utanför definitionen. Frågan huruvidaeller helt en

uppfattarmänniskor i allmänhetringa eller beroende hurskall ärvara av

sanitär olägenhet.tillfälliga störningar inte räknasstörningen. Helt skall som

störning måste viss varaktighet förinnebär haDetta attatt anses somen en

störningar regelbundnasanitär Hit räknas förutom fastaolägenhet. även

tillfällen intestörningar återkommer vid flerastörningar änsamt omsom

198182:219 56.någon regelbundenhetmed prop. s.

för hälsoskyddetframgår varje kommun2 § hälsoskyddslagenAv att svarar

för hälso-sin planering verkaVid skall kommuneninom kommunen. att

föreskrifter till skyddVid meddelande kommunalaskyddet tillgodoses. av

tvångonödigttillses, därigenom inte läggsolägenheter skallsanitära attmot

enskildesinskränkning i denobefogadpå allmänheten eller görsannars

frihet.

till berördnyttjanderättshavareskall ellerEnligt 6 § hälsoskyddslagen ägare

uppkomst-för hindraskäligen krävasvidta åtgärder kanegendom de attsom

sanitär olägenhet. Dennaundanröja sådansanitär olägenhet och för atten av
dennaalla slag. Utövertillämplig sanitära olägenheterregel är av

i vissa hän-bestämmelseri §§ speciellainnehåller lagen 7-12regelallmänna

seenden.

regeringens be-efterregeringen eller,fårEnligt 13 § hälsoskyddslagen

sani-föreskrifter till skyddytterligaremeddelamyndigande, kommunen mot

§§och 7också i bl.a. 7finnsSpeciella bemyndigandenolägenheter.tära a

införabl.a.kommunbestämmelser kanEnligt dessahälsoskyddslagen. en

elleravloppsanläggningförinom vissa delar kommunentillståndstvång av

vännepumpsanläggning.

hindrabostad förhälsoskyddsförordningen skall§ 5Enligt 3 atten

mängderforderligitilltillgångolägenhet hasanitäruppkomsten vattenav

hygien ochpersonligmatlagning,beskaffenhet till dryck,godtagbaroch av
kravframgår vidare1988:7hushållsändamål. rättsfallet R ettAv attandra

förtilltillgånghardenbostad vattenmåste ställas är attensom
omfattning ochtillräckligihygienlivsmedelsberedning ochförtäring, av

sanitärtillhänförligahärvidlag måstebristerkvalitet ochgodtagbar att anses

hälsoskyddsnämndenmiljö- ochåligger attdetuppkomstolägenhet vars

hindra.
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I §ll första stycket 5 hälsoskyddsförordningen föreskrivs kommunatt en
får meddela föreskrifter skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvat-om

tentäkter för förhindra sanitär olägenhet.att

I 14 § hälsoskyddslagen stadgas den berörda kommunala nämnden iatt

särskilda fall får meddela de villkor behövs för hindra uppkomstenattsom
sanitär olägenhet och för undanröja sådan olägenhet vid vissattav

verksamhet ieller samband med nyttjande plats eller lokalav en en som
allmänheten har tillträde till. Bestämmelsen nämnden möjlighet be-attger
träffande viss verksamhet eller i samband med viss plats eller lokalatten en

utnyttjas meddela de villkor kan behövas för hindra uppkomstenattsom av
sanitär olägenhet eller undanröja sådan olägenhet. I praktiken torde

bestämmelsen användas då i förväg vill villkoren för verksam-man ange en
het. Bestämmelsen innebär inte bemyndigande för nämnden meddelaett att

generella föreskrifter endast inämnden enskilträtt fallutan att ettger

uppställa de krav kan behövas från hälsoskyddssynpunkt.som

Den omedelbara tillsynen efterlevnadenöver hälsoskyddslagen ochav
bestämmelser meddelade med stöd lagen inom varje kommunutövasav av
den nämnd fullgöraskall kommunens uppgifter inom miljö- ochsom

hälsoskyddsområdet. Nämnden får, enligt 18 § hälsoskyddslagen, meddela

de förelägganden och förbud behövs för lagen eller bestämmelsernaattsom

skall efterlevas. I brådskande fall eller det finns särskilda fårnär skälannars

föreläggande eller förbud meddelas omedelbart iett och andra fall först

sedan det visat sig rådnämndens anvisningaroch inte följts. Dettaatt

innebär nämnden bör eftersträva lagstiftningen följs nämndenatt att utan att

tillgriper de maktmedel står till dess förfogande. Först sedan visatdetsom

sig nämndens råd och anvisningar inte följs bör ingripaatt nämnden med

Ärförelägganden eller förbud. omständigheterna i visst fall sådanaett att

dröjsmål inte kan riskeras eller har nämnden grundad anledningett anta att

dess råd eller anvisningar inte skulle följas får föreläggande eller förbudett

meddelas omedelbart prop. l98182:219 66.s.

Plan- och bygglagen

För mark skall få användas för bebyggelse den frånskall allmänatt vara

synpunkt lämplig för ändamålet. Lämpligheten från allmän synpunkt vägs

emellertid vid lagens tillämpning enskildes intresse.den Dennamot
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vid prövning ansökningaravvägning vid planläggningsker bl.a. och av om

bygglov.

syftar tillfinns bestämmelser bl.a.I 2 och 3 kap. plan- och bygglagen som

vattenför-hushållning Sålunda skallmed grundvatten.skydd ochav

vidVattenförsörjning beaktasmöjligheterna ordnahållandena och att

såoch utformaslokaliseringen bebyggelse. Byggnader skall placeras attav

omgivningen begränsas.skadlig förgrundvattnet kaninverkan som vara

Fritidshus medhushållning medvidare godByggnader skall medge vatten.

Dettaomfattas dessa krav.i skälig utsträckningtvå skallhögst bostäder av

påbygglovsprövning ställa kravkanbyggnadsnämnden vidinnebär att

i avseende.utförandebyggnadernas nyssnämnt

möjlighetbygglagenår 8 6 § plan- ochfinns 1991 i kap.Vidare sedan att

grundvattensitua-Omi vissa fall.bygglovsplikt för grundvattentäkterinföra

saltvattenin-bristför ellersådan finns riski område dettionen är attattett

områdes-detaljplan ellerkommunenträngning skall uppkomma kan genom

väsentligtanordna ellerförbygglov krävsbestämmelser bestämma attatt

§enligt 4 kap. l 1anläggningar för grundvattentäktsådanaändra asom

detbestämmelsen göratillstånd. Syftet med ärinte krävervattenlagen att

bygglovspliktinföraområdesbestämmelserdetaljplanmöjligt elleratt genom
kanmeddelasområde. Ett bygglovinomtill skydd för grundvattnet ett som

får borras.djup till vilket brunnvillkor detförenas med störstat.ex. enom

framgår det53 f.199091 146motiven till detta stadgande prop.Av atts.:

fördelningochreglernaiinfördes avvaktan översyn uttag avomen av
istatsråd anfördeFöredragandeenskild Vattenförsörjning.förgrundvatten

tillgång påbristandemedföljande: Problemensammanhang bl.a.detta

mångablivitåren akutaemellertid deundergrundvatten har senaste

möjligt. Jagsååtgärder vidtassåledes angelägetplatser. Det är snartatt som

förmöjligt kommunernadetfram vissa förslagdärförlägger gör att,somnu
vattenför-meduppstår problembefaras detområden det kaninom där att

ökarpå åtgärderavseenderestriktioner medinförasörjningen, som

föroreningrisker förmedförakanellergrundvattenuttagen avsom

får sedanåtgärderna övervägasmig föreslagnagrundvattenmagasin. De av

utredningsmannen.förutsättningslöst av
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Anläggningslagen

Enligt anläggningslagen inrättaskan anläggning för fleraärsom gemensam

fastigheter och tillgodoser ändamål stadigvarande betydelse för dem.av

Sådan anläggning kallas gemensamhetsanläggning. Fråga om gemen-

samhetsanläggning enligt §anläggningslagenprövas l fastighetsbildnings-av

myndigheten vid förrättning. Rätt begära anläggningsförrättningatt

tillkommer enligt 18 § anläggningslagen, förutom fastighetägare av som
skall idelta anläggningen, bl.a. kommunen länsstyrelsen beträffandesamt

anläggning betydelse frånär större allmän synpunkt. Gemensam-som av

hetsanläggning får enligt 5 § anläggningslagen inrättas bara för fastighet för

vilken det väsentlig betydelseär iha del anläggningen, det s.k.attav

väsentlighetsvillkoret. Villkoret syftar till skydda fastighetsägare frånatt en

anslutning till anläggning han inte har någon påtaglig Ettnyttasom av.
villkor det båtnadsvillkorets.k. iär 6 § anläggningslagen, vilketannat

innebär anläggning skall medföra fördelar ekonomisk elleratt artav annan

de därmed förenadeöverväger kostnaderna eller olägenheterna. Vidsom

sidan väsentlighetsvillkoret och båtnadsvillkoret finns det s.k. opinions-av

villkoret i §7 anläggningslagen. Om inte behovet gemensamhetsanlägg-av

ning synnerligen angeläget fårär enligt opinionsvillkoret anläggning inte

inrättas de fastigheterägarna skall delta allmänt motsätterom av som mera

sig det och har beaktansvärda skäl för det.

Förrättningskostnader för bildande gemensamhetsanläggning skall enligtav

29 § anläggningslagen, anläggningsbeslut meddelas, fördelas mellanom

fastigheterdeägarna skall deltaga i anläggningen efter vad ärav som som
skäligt.

En för flera fastigheter anläggning för Vattenförsörjning,gemensam som
består vattentäkt tillhörandemed pumpanläggning och vattenledningar tillav

olika nyttjare, inrättaskan med stöd anläggningslagen. Detta är typav en

gemensamhetsanläggning vanlig idag.ärav som
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Överväganden förslag3.4 och

utgångspunkter3.4.1 Allmänna

lokaliseras tillEnligt 2 kap. 3 § plan- och bygglagen skall bebyggelse mark

för ändamålet till möjligheterna ordnalämpad med hänsyn bl.a.är attsom

vidangivna såvälVattenförsörjning och avlopp. Det kravet skall beaktas

vid bygglovsprövning. problem denplanläggning För typatt av somsom

vattenbrist saltvattenin-utredningen behandlar, främst risk för ellerdvs.nu

förstaundvikas det därförträngning i enskilda brunnar, skall kunna är en

riskområden innaninte tillåts inomförutsättning bebyggelseatt ny

påvattenförsörjningen kan ordnasundersökningar visar attpresenterats som

tillfredsställande sätt.ett

vattenförsörjningen föri Sverige normalt inte behövt betraktaEftersom vi

påkravetproblem harenskild bebyggelse utanför tätorterna ett stortsom

så Medinte ställas högt.avseende oftast heller behövtunderlag i berörtnu

mångaanledning inomfinns emellertidvi har detden kunskap attnu
denproblemetområden betydligt uppmärksamhetstörreägna att trygga

inledningsvistidigare Av denvattenförsörjningen skett.enskilda än som

landet deöversiktligt i vilka delarredovisningen framgårlämnade somav

i övrigt. I denförutsättningarna för grundvattenuttagnaturliga är sämre än

möjligt grundvalöversiktliga fysiska planeringen bör det att avvara

kommunprecisera inom vilka delartillgängligt material somenav

särskild uppmärksamhetochbegränsadegrundvattenförekomsterna kan vara

bedömningenvattenförsörjningsfrågorna viddärför behöver ägnas omav

lämplig.bebyggelse ärny

frågan behovetsitt tillUtredningen återkommer i fortsatta arbete ettom av

detplaneringen. Näri fysiskagrundvattenresurserna denbättre skydd för

vattenför-tillåtas, beaktabebyggelse kanvid prövninggäller, att av om ny

sig dei förlagstiftning ochgällandesörjningsfrågorna dock gesynes
vidfrågandärmöjligheter behövs. Det attomvaramerasynessom

problem meddepå Eftersomtillräckliga krav underlag.tillämpningen ställa

underuppmärksammatsenskilda alltmerbrunnarvattenuttagen somur
emellertid intedetbebyggda områden räckerår finns i redan attsenare

den nytillkommande bebyggelsen.bevaka
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När det gäller befintliga bebyggelseområden med enskild Vattenförsörjning
möjligheternaär påverka storlek åtgärderatt inomvattenuttagens genom

Ävenför bebyggelseregleringen begränsade. tillgången påramen mera om
dricksvatten inte något problem många områdennär för bl.a. fritids-var

boende korn till har fortlöpande utbyggnad och förtåtning, ökatetten

permanentboende och ökade krav på standard medfört vattenför-att

brukningen många håll ökat kraftigt. inomAtt för tillämpningenramen

plan- bygglagstiftningenoch förhindra sådan utveckling boendetav en av
visat sig svårt.har

När vattenbrist eller kvalitetsproblem uppstår inom befintliga bebyggelseom-

råden enskildamed brunnar och det klarlagtär den grundvattenförekomstatt

finns i området inte längre räcker för de vattenbehovensammantagnasom

kan frågan tillställas vilken del det samhällets uppgiftär respektive de

enskilda fastighetsågarnas uppgift lösa de problem uppstått. Avatt som

betydelse därvid kommunens enligtär lagen 1970:244 allmännaansvar om

och avloppsanläggningar. Enligt 2 § nämnda lag skall kommunenvatten-

sörja för tillseeller allmän va-anläggning tillkommer ståndatt om

Vattenförsörjning och avlopp med hänsyn till hälsoskyddet behöver ordnas

i sammanhang för viss bebyggelse.störreett

Eftersom områdende det här fråga i regel byggts med utgångs-är utom

punkten vattenbehovet skall klaras enskilda brunnar torde fråganatt genom

kommunen skall för vattenförsörjningen oftast inteöveratt ta ansvaretom

aktualiseras. Med hänsyn till de aktuella områdenas belägenhet tordenu

också kostnaderna för anslutning till existerande kommunala ofta bliva-nät

så höga anslutning inte realistisk. Utredningen vill iär dettaatt en samman-

hang framhålla deäven strävanden finns söka kretslopps-att attsom nu nya
tekniskaanpassade lösningar syftar till lägre Vattenförbrukning kan talasom

kostnader i dag skall läggas på omfattandenedemot att stora va-an-

läggningar för aktuella områden. Utredningen återkommer till dennanu

fråga i det fortsatta arbetet.

Det bör dock uppmärksammas det kan finnas områden aktuellt slagatt av nu

situationendär visar sig sådan kommunen med tillämpning denattvara av

nämnda bestämmelsen i va-lagen kan bli tvingad sörja för vattenförsörj-att

ningen. Utredningen det inte sin uppgift in på i vilkanännareattser som

situationer dessa bestämmelser kan bli tillämpliga. Utredningen konstaterar

endast sådär sker kommer vattenförsörjningen fortsättningsvisatt att vara
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kommunal frågorangelägenhet. De reglering från enskildauttagenen om av

brunnar utredningen behandlar blir därmed inte längre aktuella. Desom nu

överväganden utredningen i följandedet därför endastgör desom avser

områden där det också i fortsättningen kommer enskildadeatt vara

fastighetsägarnas sörja för vattenförsörjningen.attansvar

Med angivna utgångspunkter blir det utanför områden med kommunalnu

Vattenförsörjning i första hand uppgift för de berörda fastighetsägarna atten

och för sig eller finna lösningar problem med bl.a.närgemensamtvar en

vattenbrist saltvatteninträngningeller uppkommer i enskilda brunnar.

Kommunens roll blir därvid främst tillgängligainom föratt ramen resurser

informationmedverka med och rådgivning för väsentligasamt att attsvara

samhällsintressen såsom hälso- och miljöskyddet inte åsidosätts. Kommu-

uppgifter i sistnämnda framgår lagstiftninghänseenden dennärmarenens av
Ävenfrågor.dessa statliga kan självfallet i lagstiftningen harörsom organ

givits tillsynsuppgifter betydelse i sammanhanget.av

Som framgått den tidigare redovisningen vattenbristkan problem medav

saltvatteninträngning i mångaeller fall hänförliga till förhållandenvara som

enbart berör den enskilda fastighet där problemen visar sig. Genom tekniska

åtgärder den brunnen den fastigheten kanochsom avser egna egna

fastighetsägaren i sådana fall finna intelösningar behöver berörasom

fastigheter. frågaangränsande Det kan eller förbättradvara om ny

utrustning, underhåll i utformningbättre eller vissa fall ändraden av en

brunn eller anläggande brunn. ibland kan innebära fördelarAtt detav en ny

från fastighetsägarekostnadssynpunkt eller i andra avseenden samverkarom

i sådana situationer hindrar inte i fallen iproblemen de berördaatt nu

princip får den berörde fastighetsägarens ensak. Eventuellses som

samverkan då på frivilliga måstesker helt grunder. Självfallet beaktas deatt

åtgärder vidtas inte i sig tidigare inte funnits påskapar problemsom som

grannfastigheter.

vattenförsörjningsproblemI de fall där inte kan tillbegränsatett anses en

på fastighet påverkarenstaka fastighet och eller åtgärder görsuttag ensom

på fastigheter i situationen svårare hantera.brunnar närområdet blir att

i sådana i mellan berördaProblemen kan fall endast lösas samverkan

fastighetsägarnafastighetsägare. de berördaAtt samverkan underlättas om

har på hur Den förstaproblemen kan lösas uppenbart.ären gemensam syn

föreliggersvårigheten i intesammanhanget kan emellertid detattvara ens
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enighet problemet är Insatser frånatt kommunala ellerom gemensamt.

statliga myndigheter eller från berörda villaägare- och fritidshusägareföre-
ningar eller andra för öka kunskapen och förståelsen deattorgan om av
komplicerade samband föreligger vid utnyttjandet grundvatten-som av en
förekomst kan därvid betydelse. När oenighet mellanstorvara av en

fastighetsägarna inom område kvarstår hur skallett lösaom man en
situation med vattenbrist eller saltvatteninträngning kan frågan attom
påtvinga någon eller några fastighetsägare reglering vattenuttagenen av
aktualiseras.

Med reglering enskilda brunnar inomvattenuttagen avgränsatav ettur

bebyggelseområde får i första hand förstås införandet bestämmelserav som
begränsar från de befintliga brunnarna.uttagen Motivet för sådanen

begränsning bör då vissa för iär den meningenatt deuttag storavara att
medför vattenbrist eller andra olägenheter uppstår iatt angränsande brunnar.

Genom begränsningen förutsätts den grundvatten-uttagenav gemensamma
förekomsten belastas mindre och riskerna för olägenheter i de drabbade

brunnarna därmed minska. En förutsättning för minskade någraatt uttag ur
brunnar skall få denna positiva effekt möjligheterna till andrauttag ur
brunnar grundvattenförekomst det finnsär samband mellanur attsamma ett

brunnarnauttagen ur

En reglering grundvattenuttagen det angivitssätt kan denav som nu om
lyckas få den effekten problemen för de drabbade inom berörda områdenatt

lindras. Om huvudproblemet den tillgängligaär grundvattenförekomstenatt

inte räcker för det vattenbehovet krävs emellertid ytterligaresammantagna

åtgärder för problemen skall kunna lösta. Endast iatt det fallet detattanses

går hävda någon eller några fastighetsägaresatt att såärvattenuttag stora
de framstår klart onödiga skulleatt kunna regleringensäga isom attman

sig innebär tillräcklig åtgärd den kan begränsa dessa och dettaen uttagom
löser de övrigas problem.

I de fall befintliga brunnar och den tillgängliganärmast grundvattenföre-
komsten inte räcker för områdets vattenbehov kan det bli aktuellt att

undersöka möjligheten ordna vattenförsörjningen brunnar ochatt genom nya
med utnyttjande längre bort belägna .grundvattenförekomster. I sådanaav

fall torde lösningar nödvändiga. Om ytterligare grund-gemensamma vara
vattentäkter praktiska eller ekonomiska skäl inte tillgängliga kan denärav

återstående lösningen söka fördela den begränsadeatt grundvatten-vara
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längre gående reglering framstå skäligkan medresursen genom en som som

till alla berörda intressen.hänsyn

varit framhålla detSyftet med det förda harsenast resonemanget att att

situation kräverinom för vad kan betecknas enramen som som en som

olika delproblemreglering kan uppkomma radvattenuttagen somav en

åstadkommaåtgärder förutsättningarnaolika slag och därkräver attav

fastigheter skifta. Somlösningar i samverkan mellan berörda kan ut-

utgångspunktentidigare framhållit grundlägganderedningen bör den vara

vattenförsörjningen kanenskildadär problem gäller den sägasatt varasom

i förstafastighetsägareflera fastigheter måste berördaförgemensamma

lösningar i frivillig samverkan.hand eftersträva

detnås frivilligsamverkanslösningar inte kan ärfall där vägFör de

konflikter kanså berördalagstiftning utformadberördangeläget är attatt

till så låga kostnaderpraktiskt möjligt ochså smidigt ochhanteras somsom

vilka förändringardiskuterai följandemöjligt. Utredningen kommer det att

frågorna.de aktuellaprövningregler kan underlättai gällande avensom

motsättningfinns klaremellertid framhållas detredanDet bör att ennu

underlättasmidiga enkla regler kan iintresset ochmellan gemensam-somav
ilösningarnasigfall då vissa fastighetsägare motsätterhetslösningar i deäven
â

frågor.kompliceradeberedningpå rättssäkerhet ochoch kraven xavnoggrann
1

tillräckligsvårigheterna medproblem i sammanhangetEtt betydande är att

fastställa detill rimliga kostnader kunna närmaresamtidigtsäkerhet och

och defastighetolägenhetermellan uppkomnasambanden uttag somen

också svårigheter kunnaföljerfastighet. Därav attgörs annanen
effektiva.regleringlösningar äruttagengarantera att genom av

nybild-beräkningaröverslagsmässiga görastidigare kanSom berörts av

inommöjliga uttagsvolymernateoretisktgrundvatten och deningen avav

uppskattadedetställassedanSådana beräkningar kanområde. motett

eventuelladenuppfattningfåvarvid kanvattenbehovet omman en

Överslagsmässigt kanområdet helhet.finnas förvattenbrist kan somsom
beräknas.uttagsvolymernatotaltbegränsningarockså behovetdärmed avav

fastighetsvarjesituationen därvanligai denemellertid inteinnebärDetta -
vidarebrunntillgodosesvattenbehov utanattuttag manur egengenom -

fastigheternaolikademöjliga uttagsvolymenberäknadefördela denkan

medoch räknafördelningsgrundrespektive behov ellerefter dessas annan
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det faktiskt går just denatt vattenvolymatt skulleta belöpaut varjesom
fastighet denna fastighets brunn. Att viss begränsning görsur uttagenen av

brunn innebär således inte det automatiskt går i ställetur en att att ta ut

motsvarande mängd angränsande fastighets brunn.mer ur en

De komplicerade samband föreligger det gällernär grundvattnetssom
rörelse och uttagsmöjligheterna inom olika delar området förav en

grundvattenförekomst har betydelse för hur regleringgemensam en av
i de aktuella problemområdenavattenuttagen skall kunna utfonnas.

Regleringen bör därmed få karaktären relativt schabloniseradesnarare av

begränsningar utifrån försiktighetsprincipvattenuttagen änav etten av
försök till fördelning i detalj tillgänglig nyttighet.mera av en

Innan utredningen behandlarnärmare de olika lagar där det i första hand

kan aktuellt förändringaröverväga kan underlättaatt regleringvara som en
enskilda bör ytterligare några allmänna utgångspunktervattenuttag förav en

sådan reglering beröras. Eftersom problem med vattenbrist eller saltvatten-

inträngning lokalt begränsade börär regler begränsning vattenuttagenom av
inte gälla generellt hela landetöver kunna tillämpliga inomgörasutan

sådana områden där problemen uppkommer. Eftersom problemen före-

kommer inom områden befintligmed bebyggelse måste regleringen av
den skall kunna fylla någon funktion,vattenuttagen, kunna ocksåom avse

existerande de principiella invändningar alltid kan anförasuttag trots som
vad kan betraktas inskränkningar i pågåendemot markanvändning.som som

En reglering inom område förutsätts till del kunna skeuttagen ettav stor

råd anvisningaroch eller föreskrifter har likartad utformninggenom som en
för flertalet eller alla fastigheter inom området. Möjlighet finnasbör dock

meddela särskilda föreskrifter för enstaka fastigheter.att För det skallatt

möjligt få överblick och kontroll torde någonöver formattvara uttagen av

amnälnings- tillståndsplikteller behövas.

Som framhållits inledningsvis grundvattenär betrakta förnybaratt som en
och samtidigt begränsad Utnyttjandet denna måstenaturresurs. av resurs
därför ske i former inte medför grundvattenförekomsternaattsom

långsiktigt hotas. När det gäller de löpande bör denuttagen vattenav

grundläggande utgångspunkten deatt vattenuttagensammantagnavara enur

grundvattenförekomst inte får överstiga nybildningden grundvattenav som
sker inom det berörda området. Härutöver utredningen viddetattanser

bedömningen frågor reglering rimligtkan ocksåuttag attav om av vara
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beakta bl.a. vilka bidrag till nybildningen inom områdegrundvatten ettav

kan hänförliga till olika fastigheter.som anses

För bostad skall kunna användas för sitt syfte måste ha tillgångdenatt en

till godtagbar kvalitet för kunna användas bl.a. dricksvat-vatten attav som

till matlagning och för personlig hygien. Vattnets fundamentalaten,

betydelse för levnadsförhållandena också förgrunden det skallär att vara

rimligt restriktioner på fastighets vattenanvändninglägga föratt atten

fastighets vattenbehov. En frågaangränsande elementäratrygga en annan

långtgående restriktioner motiveradehur och vilketkanär som anses

vattenbehov det skall nödvändigt Som tidigare berörtsatt trygga.som anses

beräknas den genomsnittliga vattenförbrukningen uppgå till 200 literca per

och dygn perrnanentboende 80 liter det gällerdet gäller ochnär närperson

fritidsboende. inom områden nödvändigtAtt det med vattenbrist kan vara

på lägre nivåer dessa uppenbart. Utredningenän äratt acceptera uttag ser

nivåer fördet dock inte möjligt generellt vad är ettattsom ange som

rimlig inskränkning igrundläggande vadvattenbehov eller är en ensom

pågående vattenanvändning. Sådana bedömningar måste från fall tillgöras

fall med hänsyn främst till hur huvudöver ärtagetstora Vattenuttag som

möjliga till fallen.övriga omständigheter i de enskildasamt

lagstiftning3.4.2 Behov ändringar i gällandeav

Vattenlagen

Eftersom lagstiftning användningenvattenlagen den reglerarär som av

ligger möjligheternadet till handsnära övervägavattenresurserna att att

åstadkomma den önskvärda regleringen från enskildavattenuttagenav

brunnar med stöd i första hand vattenlagen. Som tidigare nämntsav

innehåller varvidtillståndstvång för vattentäktervattenlagen regler om

gjorts för tvåfamiljsfastighets husbehovsför-undantag dock elleren en-

vattenför-brukning. också skydd förVattenlagen innehåller regler bl.a. om

vid vissasörjningen, former för samverkan mellan fastighetsägare typerom

Allmänt kanvattenföretag tillsyn vattenföretag.över settsamt manav om

således innehåller just det slag regelsystemvattenlagensäga att somav

aktuellt frågor utredningen behandla. Den allmännaborde för de har attvara

i Stockholmserfarenheten, dokumenterad i utredningar Länsstyrelsende av

och Naturvårdsverket i inledningen, docklän nämnts attvarasynessom

fråntillämpa förgällande regler i vattenlagen svåra regleraär att uttagatt
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enskilda brunnar i samband sådanamed problem med vattenbrist och

saltvatteninträngning här berörts. Frågan dåär vilkanärmast ändringarsom
i vattenlagen skulle kunna underlätta sådan reglering.som en

Det därvidär naturligt överväga tillståndsplikt iatt vattenlagen förävenen
grundvattentäkt för eller tvåfamiljsfastigheters husbehovsförbrukning.en-
Det främstär sådana vattenföretag finns i aktuella problemområden.som
Som anförts detär dock inte realistiskt tänka sigovan allmän till-att en
ståndsplikt tillståndsplikt börutan gälla endast i de delar landet dären av
problemen förekommer. Vattenlagen emellertidär inte uppbyggd på ett
sådant tillståndspliktsätt inom vissaatt områden kan införasen utan om-
fattande ändringar. Det finns andraäven problem. Den ansökersom om
tillstånd till vattenföretag enligt vattenlagenett för den utredningsvarar som

behövligär i målet. I många fall torde det behövas relativt omfattande

utredningar för avgöra och vilkaatt begränsningart.ex. om vattenuttagenav
behöver Sådanagöras. utredningar börsom regel utförassom experterav

och kan bli kostsamma. I ansökningsmålen gäller allmän regel attsom
sökanden för både sina och rättegångskostnader.svarar Ommotpartensegna

utvidgad tillståndsplikt skulle införas skulle den enskildeen därför riskera

drabbas höga rättegångskostnader.att Reglerna i vattenlagenav om
sökandens utredningsskyldighet och kostnadsansvar skulle behöva överses
för åstadkomma förfarandeatt tillett är de föreliggandeanpassatsom
problemen. Det enligtär utredningen tveksamt problemets omfattningom
motiverar så relativt ändringar det härstora skulle bli frågasom om.

Utredningen tidigaregör, dennämnts, bedömningen det krävssom att

anmälnings- eller tillståndsplikt för reglering skallatt bliVattenuttagen av
effektiv. Det förhållandet det inte råder tillståndsplikt föratt husbehovstäkter

innebär länsstyrelsen såsom tillsynsmyndighetatt inte får vetskap närom en
grundvattentäkt i bristområde tillkommer. Förutsättningarnaett för att
bedriva förebyggande samhällelig kontroll med stöden vattenlagen ärav
därför dåliga även länsstyrelsen skulle utvidgade möjligheter i sinom ges
tillsynsverksamhet. Det kan också ifrågasättas länsstyrelsen har denom
kännedom de lokala förhållandena behövs för effektiv tillsyn.om som en

Utredningen har möjlighetenövervägt mindregöra ändringar iatt vattenla-

utvidga tillståndsplikten.utan Ettatt alternativ har varitgen tillägggöraatt
i 19 kap. vattenlagen. Syftet med kapitlet dock främstär begräns-att genom
ningar i markanvändningen skydda vattentäkt bl.a. föroreningarmoten
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fråga begräns-utredningens i detta sammanhangför delmedan det är om

stridasådan. därförutnyttjandet vattentäkten Detningar i motsynessomav

vattenanvändningenskildesbegränsningar isystematik införa denlagens att

finns i 19 kap. 7 §ersåttningsregelHärtilli kapitel. kommer dendetta som

meddeladekontrollerasvårigheter för länsstyrelsenvattenlagen attattsamt

föreskrifter efterlevs.

iföreslå ändringarutredningenalternativ ärövervägtEtt attannat som
vattenbrist.allvarligför fall§ finns reglerI 2 kap. 9vattenlagen.2 kap. av

föreslagit000Bevattning 2iharJordbruksverket nyttettrapporten

Bådavattenbrist.vidnaturmiljöntill förkapitel skyddstadgande i detta

rådighet vidföretagaresinskränkningartillfälligagällerstadgandena av en
Är inteutredningen behandlar,såsom i de fallsituation. det,extraordinären

idagfår, såsom skervattenföretagitillfälliga inskränkningarfråga ettom
efterbegränsningenvattenföretag, görastillståndspliktigabeträffande

enskildadei 2 kap.Också regleringtillstånd. vattenut-ansökan avenom
Även anförts idetsystematik.strida lagensdärför mot somtagen synes

till-kontrollsvårigheterersättningsskyldighet och ägerföregående stycke om

fall.förevarandelämpning i

bestämmelsertidigarefinns nämnts7 § vattenlagenI 22 kap. omsom
intefastigheters behovhusbehovsändamål fleraför närfördelning vattenav

innehållBestämmelserna,grundvattentillgång.kan täckas varsav samma
här harutredningenutgångspunktermed deinte helt överensstämmasynes

praktiskegentlignågonfåttinte hareglering, tordeangivit för an-en
bestämmelserenligtregleringbedömerUtredningenvändning. att aven
modifierades förinnehållbestämmelsernasi vattenlagen,detta slag även om

innebärutgångspunkter,utredningensmed ettbättre överensstämmaatt

redovisatstidigaresvårigheterpraktiskadelvisförfarande med somsamma

vattenlagen.tillståndsprövning enligtavseende en

mellansamverkanockså reglerinnehållerVattenlagen nämnts omsom

vattenreglering.bevattning ochmarkavvattning,frågorfastigheter i om
vattenbristvidbl.a.såledesbevattningssamfällighet ärSyftet med atten

finnssamverkansfonnerDeinbördes.mellan bevattnarefördela somvattnet

tillståndspliktigtvattenföretaget åremellertidförutsätteri vattenlagen att

vattenlagenshellerintedärförUtredningen finnerenligt vattenlagen. att

frågordegällertillämpa vadaktuella ut-för samverkanformer är att

behandlar.redningen nu
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Med hänsyn till vad anförts har utredningen inte funnit skälsom att nu
föreslå några ändringar i vattenlagen i syfte inom för denna lagatt ramen
underlätta reglering från enskilda brunnar.vattenuttagenen av

Hälsoskyddslagen

En bostad skall enligt hälsoskyddslagstiftningen ha tillgång till ivatten

erforderlig mängd och godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning,av

personlig hygien och andra hushållsändamål. I de områden där det råder

verklig brist på grundvattensött finns inte sådan tillgång till ivatten

tillräcklig omfattning och godtagbar kvalitet. Brister härvidlag kanav vara
hänföra till Sanitär olägenhetatt uppkomst det åligger miljö- ochvars

hälsoskyddsnämnden hindra. Nuvarande regler iatt hälsoskyddslagstift-
ningen nämnden möjlighet meddela råd och anvisningarattger samt att

ingripa med förelägganden problemnär uppkommit. Reglerna emellertidger
inte kommunerna tillräckliga möjligheter förebyggande åtgärderatt genom
hindra uppkomsten dessa problem. De möjligheter finns för kommu-av som

införa föreskrifter skydd för enskildaatt grundvattentäkter mednerna om

stöd 11 § första stycket 5 hälsoskyddsförordningen får otillräckligaav anses
i detta sammanhang jfr 198788 239.prop. s.

En förebyggande kontroll grundvattenuttagen i områden där det råderav
brist förutsätter bl.a. myndigheternavatten har kännedom deatt om
brunnar och andra anläggningar för Vattenförsörjning finns i problem-som
områdena. Sådan kännedom möjlighet förhindra olämpligattger en
lokalisering vad gäller och ställa olika miljö- och hälsomässigauttag attnya
krav anläggningars utförande och användning. För skapa möjligheteratt

för sådan kontroll behövs bestämmelser i hälsoskyddslagenen som ger
kommunen möjlighet föreskriva anmälnings- tillståndspliktelleratt för

grundvattentäkter i vissa områden inom kommunen. Utredningen föreslår

sådana bestämmelser införs.att

Hälsoskyddslagen innehåller redan idag regler kommunen möjlighetsom ger
införa tillståndsplikt inom vissa områdenatt kommunen. Sådan möjlighetav

finns för avloppsanordning och värrnepumpsanläggning i 7 och 7 §§a
hälsoskyddslagen. Den regleringen bör utformas med dessa stadgandennya

förebild.som
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möjlighet föreskrivabåda fallen kommunen givitsI de nämnda har att attnu

tillståndfordras för inrättandeinom vissa delar kommunen skalldet avav

På bör kommunenrespektive anläggning. motsvarande sätttyp nu gesav

förområden risk föreliggerföreskriva det inom därmöjlighet att att

tillstånd för inrättandesaltvatteninträngning skall krävasvattenbrist eller för

tidigareSomanordning för grundvatten.ellerbrunn uttagannan avav

pågåendeframhållits inom många områden de redandetär uttagen som

omfattadärförbli effektiv måste regleringen kunnaFörproblemet.utgör att

emellertidUtredningen bedömtfrån befintliga harbrunnar.även attuttag

delsbefintliga brunnar ärtillståndsplikt för fortsatta uttag vatten enuraven
administrativmedföraåtgärd, dels riskeraralltför ingripande att en

föreslår därför kommunenUtredningenmotiverad.hantering inte är attsom

områdena krävsberördaföreskriva inom dedeti stället skall kunna att en

för fortsattahälsoskyddsnämndentill miljö- ochskriftlig amnälan uttag av

amnälningsplikt fårbefintliga Redanfrån brunnar.grundvatten genom en

uttagsmängderinformationskaffa sigmöjlighet denkommunen att m.m.om

bedömas.reglering skall kunnabehövs för behovet närmareatt enavsom

miljö- hälso-sedan ochanmälningsförfarandetillstånds- ochBåde ettett ger

ocksåanvisningarrådmöjlighet lämna ochskyddsnämnden attatt men

föreskrifterSådanaenskilda fall kan behövas.föreskrifter imeddela de som
Itillståndet.villkor föri formföreslås i tillståndsfallen kunna meddelas av

18 §stödhälsoskyddsnämnden medmiljö-anmälningsfallen kan och av

inte tänktDeteller förbud.meddela förelägganden ärhälsoskyddslagen att

frånbåda fallen bortsettnågon skillnad mellan deföreliggadet skall att-
anvisningarrådföregås ellerskallföreskrifter stöd 18 § normaltmed avav

användningeninskränkningar imöjligheten meddelavad gäller att av en-
anläggning.

innebär regleradetsamordningsfördelarUtredningen vill framhålla de att

hälsoskyddslagen.stödenskilda medfrågorna brunnaruttag avurom
detregelmässigt hörshälsoskyddsnämnderna närmiljö-Genom ochatt

planläggning bygglovs-ellermedvattenförsörjningsfrågor i sambandgäller

godfrågor ochberördabehandlaprövning redan kompetenshar de att enen
vidföreliggersambandförhållandena. Detde lokala närakännedom somom

delsfrågornahanteringenVattenförsörjning mellan vattenut-enskild omav

hälsoskydds-också miljö- ochbehandling avloppsvattendels görtag, av
Infiltrationregleringfrågorlämpadenämnderna pröva vattenuttag.att avom
så hotvälkanberörda brunnari närheten stortavloppsvatten ettvaraavav

saltvatteninträngning.vattenbrist ochbrunnarnamot som
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Nu föreslagen reglering i hälsoskyddslagen syftar tillVattenuttag attav
förhindra uppkomsten sanitär olägenhet bostad lider bristattav genom en
på sött grundvatten, eller undanröja sådan olägenhet. Det krävs därföratt

det i fall föreligger risk för bristatt vart grundvatten försött att

amnälnings- och tillståndsplikt skall få införas. Bedömningen vilketav
underlag krävs för kommunen skall kunna införa sådan plikt måsteattsom

självfallet ske med utgångspunkt i den lokala vattensituationen. Det svårtär

generellt vilka krav skall ställa påatt underlaget för kommunensange man

ställningstagande. Närmare riktlinjer i dessa avseenden bör utformas av
berörd tillsynsmyndighetcentral i form allmänna råd. Utredningenav
redovisar i följandedet några tänkta situationer i syfte viss vägledningatt ge
i frågan.

En indikation område lider brist på eller iatt ett sött fallvatten vart
riskerar drabbas sådan brist förhöjdaär salthalter i detatt av vatten tassom

Ärfrån brunn. det endast brunn i grundvattenförekomsten en en som
drabbats sådana problem ligger det till handsnännast misstänkaav att att

det fråga felaktigär brunnskonstruktion. Vanligen har då borratom en man
för djupt nåttoch ända till saltvattengränsen. Uppkomsten sådantner ettav
problem visar ändock det finns risk för enskilda fastighetsägareatt kanatt

drabbas vidsalt nyanläggning brunn. Om flera brunnar inomvattenav av en

grundvattenförekomst har eller sådanahar haft problem finns detsamma

starka skäl talar för råderdet brist eller risk föratt söttsom vattenen
sådan brist. Om kommun eller SGU:svattenproveren genom egna genom
arkiv kemiskaöver analyser kan påvisa flera fall saltvatteninträngningav
inom grundvattenförekomst kan detta också tillräckligt underlagutgöraen

för införa anmälnings- eller tillståndsplikt. fallatt I andra kan bristen

visa sig brunnar sinar. Finns det flera brunnarvatten i områdeattgenom ett

uppvisar sådana problem måste detta tillräckligt föräven införasom attvara
tillstånds- eller anmälningsplikt för inom området.Vattenuttag

Har kommun inte tillgång till sådant material visar problemen attsom
redan uppstått ändå den bedömningengör området sådant detäratt attmen

finns risk för brist börsött det krävas viss utredning stödervatten som
detta. sådanEn utredning kräver studierregel tillgängliga hydrogeo-som av

logiska kartor och geologiska kartor uppgifter från SGU:s arkiv,samt av

sammanställning uppgifter befintlig bebyggelse befintligtochav om

grundvattenutnyttj ande i fall översiktliga vattenbalansberäkningar.samt vart
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Olika grundvattenförekomsters utbredning kan ofta tillräckligmedavgränsas

hjälpnoggramihet med befintligt främst geologiska ochunderlag,av

topografiska kartor. Att bestämma vilket område och därmed vilka fastig-

anmälningspliktheter och brunnar bör omfattas tillstånds- eller tordesom av

i inte omfattande undersökningar.därför allmänhet kräva

område tillstånds- anmälningsplikt införts miljö- ochI där eller harett

möjlighet råd anvisningar ellerhälsoskyddsnämnden sedan ochatt ge

fastigheter medföreskrifter vattenanvändningen det gällermeddela närom

bevattningsförbudgrundvattenförekomst. gällaDet kanuttag ur samma

vattensnål teknik förbudsommarmånaderna, införande ellerunder motav

ofta lämnas redanvattentoaletter. Råd och anvisningar därvid kunnabörnya

påtillståndsplikt införs grundasi med anmälnings- eller ochsamband att

föreskrivai princip ocksåunderlag. Kommunen bör kunna att vattnetsamma

förtäring,endast förområde med betydande problem får användasi ett

svårföreskrift givetvislivsmedelsberedning hygien. sådanoch En är att

tillåtetföreskriva högstaalternativ därförkontrollera. Ett kan ettattvara

föreskriftsådant förenas medEtt beslut bör kunnagrundvattenuttag. attom

situation skall ställasinstalleras. Vilka iskall krav dennavattenmätare som

genomgripandeavhängigt hurpå för nämndens beslut bl.a.underlaget är av

såområde bedömsinförs. Om situationen inomrestriktioner ett somsom

tillåtet grundvattenuttagföreskrivaallvarlig nämnden högstaatt ettatt avser

fastigheter berörsinnebär kännbar restriktion för den eller de somsom en

dokumenterade,fastigheterdels olägenheterna för drabbadebör krävas äratt

på olikadeinte osannolikt samband mellandels det är att ett uttagenatt

begränsningarföreligger. omfattandefastigheterna Mera vattenuttagenav

då belastningenperioderoftast bara gälla under vissa ärbehöver dock som

sommarmånaderna.nybildningen grundvatten lägst,högst och t.ex.av som

försiktig-inskränkningar i regel kunnaSådana tidsbegränsade bör ses som

beslutsunderlaginte lika omfattandehetsätgärder kräver ett som merasom

bestående restriktioner.

bör endastenligt hälsoskyddslagenregleringenDen föreslagna avsenu

enligttillståndsprövatsinteanläggningar för grundvattentäktsådana vat-som
två fleraför ellerbrunni observerasDet bör sammanhangettenlagen. att en

tillståndsplikt ifrånhusbehovsförbrukning inte undantagenfastigheters är

enligtdockkräveri § Denenligt bestämmelsen 4 kap. lvattenlagen a

falli de flestadet ärofta inte tillstånd eftersom4 kap. 2 § vattenlagen

skadasintressenenskildavarken allmänna elleruppenbart att genom
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företagets inverkan på vattenförhållandena. I sådana områden där det råder

brist på grundvattensött torde brunnen dock tillståndspliktig jfrvara prop.
l98l82zl3O 431. Med få undantag torde det så de grundvat-s. attvara
tentäkter finns i bristområde och förser tvâett eller fler hushållsom som
inte har tillstånd enligt vattenlagen. Dessa omfattas emellertid då enligt

förslaget regleringen enligt hälsoskyddslagen.av

För myndigheter inte skall komma till olikaatt resultat bör vattendomstolen,

i de fall grundvattentäkt inom bristområde enligtprövas vattenlagen,etten

hänsyn till de inskränkningar meddelats med hänsynta till hälsoskyd-som

det. I 3 kap. 2 § vattenlagen finns idag föreskrivet vissa bestämmelseratt

utanför vattenlagen skall beaktas vid utförandet vattenföretag. Det ärettav

fråga bestämmelser för bebyggande eller användning mark-om ettannan av
eller vattenområde. Det rimligtär stadgandet tillämpligt ocksågörsatt

beträffande användningen grundvattentillgång.av en

Troligen fåtaldet tillståndsprövadeär vattenföretag harett verksamhetsom
inom bristområde. Normalt har det företag enligtett prövats vattenla-som

givits de begränsningar behövligaär med hänsyn till bristsituatio-gen som

Skulle så inte fallet kan det i vissa fall angeläget införanen. vara attvara

tillfälliga begränsningar, med stöd hälsoskyddslagen, går längre änav som
vad angivits i vattendomen 198182:se 130 564. sådanaI fallsom prop. s.
torde inskränkning för grundvattentäkt kunna med stöd bestäm-görasen av
melsen i 14 § HL.

Utredningen medvetenär hälsoskyddslagen för närvarande föremålärattom
för genomgripande liksomöversyn lagstiftning på miljöområdet.en annan

Enligt i 1994 lämnad lagrådsremiss miljöbalk skallen mars om en ny

hälsoskyddslagen inordnas i miljöbalken. Det därvid tänktär grund-att

läggande aktsamhetsregler i nuvarande hälsoskyddslagstiftning skall

överföras till miljöbalken medan bestämmelsernärmare hälsoskyddetom
skall in i föreskrifter beslutas regeringen eller tillsynsmyndig-tas som av

heten. Utredningen redovisar emellertid sina överväganden och förslag

utifrån de nuvarande reglerna i hälsoskyddslagen. anpassningarDe till en
kommande miljöbalk kan erfordras får därvid vid förslagensskesom

fortsatta beredning.
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Plan- och bygglagen

Som i avsnitt 3.3 har i och bygglagen införts möjlighetplan-nämnts att

detaljplan eller områdesbestämmelser föreskriva bygglovsplikt inomgenom

särskilda områden. 1991 iBestämmelsen infördes år avvaktan den

prövning från enskildafrågor reglering brunnarVattenuttagav om av som

utredningen har i Bestämmelserna torde inte hauppdrag använtsgöra.attnu

någon omfattning. utredningen föreslagit ii De ändringarstörre nu

i syfte bygglovsplikten förhälsoskyddslagen har huvudsak samma som

i anslutning tillgrundvattentäkter. Utredningen i sitt fortsatta arbetekommer

fråganövriga ocksåöverväganden plan- och bygglagen prövarör attsom

särskilda bygglovsplikten för grundvattentäkter bör finnas kvar.denom

Anläggningslagen

mellan berördautredningen tidigare framhållit samverkanSom är en

iförutsättning olägenheter formfastighetsägare oftast för att aven

få tillfredsställandesaltvatteninträngning kunnavattenbrist eller skall en

områdeinomdå reglering vattenförsörjningenlösning. I de fall etten av

myndig-föreskrifterinnebär olika brunnar begränsas kanatt uttagen avur

inte hellerKommunen harisolerade få tillräckligt genomslag.heter sällan

Ävenefterlevnaden.möjligheter heltäckande tillsynutöva överatt omen

utredningen föreslagit kanföreskrifter enligt hälsoskyddslagen det slagav

för skapa dennödvändiga för regleringen ochstadga attattvara ge en

föreskrifterna kompletteras medför ingripandenlegala grunden behöver

sådanafinns. Iaktiva insatser från inom området där problemende boende

kompletterasdå från befintliga behöverfall reglering brunnaruttagenen av

ledningssystem förnyanläggningåtgärder i form brunnar,med m.m.av av

nödvändigtbebyggelsen dettillförseln till den aktuellaöka äratt vattenav

åtgärderna i mellan fastighetsägarna.sker samverkanatt

villa- ellernaturligtvis i frivilliga formerSamverkan ske heltkan genom

fastighetsägare,berördamellanstugföreningar eller på Avtalsätt.annat

samverkan.former förservitut andrakompletterade med kaneventuellt vara

reglering samarbetetdock någon form fastareInte sällan torde varaavav

förekonomiska insatserblir fråganödvändig särskilt detnär nyaom

sådana fall kanVattenförsörjning. Iområdetsanordningar förgemensamma

anläggnings-gemensamhetsanläggning enligtinrättaaktuelltdet attvara

lagen.
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Anläggning för vattenförsörjning idagär gemensamhetsanläggningtypen av
vanlig.är En sådan gemensamhetsanläggningsom består då i regel brunnav

med tillhörande pumpanläggning och vattenledningar till olika nyttjare. Idag
förekommer dock sällan sådana anläggningar i de problemområden som
beskrivits I dessa områden regelovan. fastighetsägaretar som en vatten ur

brunn och använder inteen egen pumpanläggning eller vattenledning till-
med fastighetsägare.sammans Brunnarna förserannan normalt endast en

fastighet och fastighetsägaren har inte med övrigaannat gemensamt
fastighetsägare än deatt tar grundvattenförekomst.vatten Vadur samma

då skulle för deltagarnasom ivara gemensamt samfällighet skulleen
möjligen grundvattenförekomsten sådanvara eller kanske rättensom att ta

grundvattenförekomsten.ut vatten Enligt utredningenur detär tveksamt om
anläggningslagen kan tillämpas i dessa områden enbart för regleraatt

Ävenuttagsvolymerna. skulle kunna tänka sig låtaom nyttighetman att en
det slag grundvattenförekomstav kunnaärsom en utgöra en gemensam-

hetsanläggning detär mycket svårt i tillräcklig grad preciseraatt och
avgränsa sådan nyttighet.en

I de fall då det alternativ eller komplement tillsom regleringen uttagenav
kan bli aktuellt med brunnar och andra anordningar förnya områdets

Vattenförsörjning blir tillämpning anläggningslagenen intresse.störreav av
Även i dessa fall kan det emellertid svårt samtliga fastigheterattvara att
delta i gemensamhetsanläggning.en

En regel kan utgöra problem iett sammanhangetsom 5 §är anläggnings-
lagen. Enligt detta stadgande, det s.k. väsentlighetsvillkoret. måste det vara

väsentlig betydelse för fastighetav delta i gemensamhetsanläggningatt för
fastigheten skall kunnaatt anslutas medgivande från fastighetsägaren.utan

Syftet med regeln är den enskilde fastighetsägarenatt i princip skall skyddas
hans fastighetmot skallatt nödgas delta i anläggning han inte haren som

någon påtaglig En anslutning tillnytta gemensamhetsanläggningav. måste
således för hans del innebära någon förbättring för 5 § anläggningslagenatt
inte skall hinder.utgöra Iett problemområde finnsett det regel brunnarsom

aldrig haft problem med bristandesom vattentillgång eller saltvatteninträng-
ning. En fastighetsägare själv inte har inteoch heller har haftsom sådana
problem kan därför han inte har någon påtagligattanse nytta av en gemen-
samhetsanläggning.
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hälsoskyddslagenenligtingripandeemellertidbörsammanhangI detta ett

ocksåvisaromständighetområdet kunna atthelaberör somsom ensessom
gemensamhetsanläggningdenkan hafastighetsägarenaktuelleden nytta av

Ytterligareområdet.helhetslösning förtillfredsställandeförbehövs ensom
bedömningenvidbetydelsekunnaböromständighet avvara avsomen

fastighetensgemensamhetsanläggning ärifastighet deltaför attnyttan enen
bidra medinte kanfastighetlitenEnbelägenhet.storlek och ansessom

området kaninomgrundvattennybildningenbegränsad delänannat avaven
fastighetlösningar änbehov storihävdas större engemensammaavvara

för dengrundvattennybildningendelbetydandeför avyta avsvarar envars

grundvattenförekomsten.aktuella

fastigheterdeinte inrättasfår ägarnaGemensamhetsanläggning somavom
och haråtgärdensigallmänt motsätteranläggningeniskall delta mera

tillförarbetenaIopinionsvillkoret.kalladesådetskäl för det,beaktansvärda

förfelasskulle kunnaanläggningmedsyftetstadgandet omatt enanges

fastighetsägaropinion.allmänstrid mediinrättasfåranläggningen en

synnerli-anläggningen ärbehovetintedockgällerOpinionsvillkoret avom
deltagandemotsättningarstarkafinnsdet motområden därangeläget. Igen

dettaVattenförsörjning kan ävenregleringgemensamhetsanläggning föri av

gemensamhetsanläggning. Ibildahinderstadgande utgöra mot attett en
någotvillkordettaintedocktordeaktuellafall ärmånga de varasom nuav

6 §ibåtnadsvillkorets.k.dettorde gällaSammahinder.avgörande om

anläggningslagen.

sammanhangi dettaanledningfinnsdet attUtredningen har övervägt om
tillämpningunderlättaföranläggningslagenändringar attaktualisera enav

intressenolikamellanbalansDensituationerna. somberördai de nu
emellertidtillgodose ärtillsyftaranläggningslageni attbestämmelserna

fram-detfunnitinteharUtredningen attfall.aktuellai härviktig även
vid sidananläggningslageniändringarföreslåtillräckliga skälkommit att nu

hälsoskyddslagen.iändringarnaföreslagnaredandeav
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4 Specialmotivering

4.1 Förslaget till lag ändring i hälsoskyddslagenom

1982:1080

7 b §

Paragrafen innehåller bestämmelserär anläggningar försom ny, om

grundvattentäkt. Den utformadär med 7 och 7 förebild.a som

I första stycket slås fast det grundläggande syftet med bestämmelsernaatt är

i områden där knapphet grundvatten rådersött eller kanatt, befaras

uppkomma, hindra uppkomsten sanitär olägenhet, dvs. bostad inteattav en
har tillgång till i tillräcklig omfattning och godtagbar kvalitet. Ivatten av

begreppet påknapphet grundvatten inbegripssött såväl det fallet brunnaratt

sinar brunnarna drabbas saltvatteninträngning. Det alltså frågaatt ärsom av

situationer där brist grundvatten uppstår dä tillgängligadenom

vattemnängden för liten eller dåär kvalitet omöjliggör använd-vattnets

ningen dricksvatten. Med anläggning för grundvattentäktvattnetav som

anläggning för bortledande grundvatten grundvattenföre-avses av ur en
komst.

I andra finnsstycket bestämmelser amnälnings- och tillståndspliktattom
införaskan inrättandeför och användande anläggning för grundvattentäktav

inom vissa områden kommunen där råderdet eller kan befarasav upp-
komma brist på grundvatten för den enskilda vattenförsörjningen. Det är

fråga områden där det antingen finns bostäder inte tillgånghar tillom som
i erforderlig mängd och godtagbar kvalitet finnseller risk förvatten attav

sådana problem skall uppkomma och där orsaken grundvattenuttagenär att

från brunnar i området eller kan befarasär bli för I sådana områdenstora.

har kommunen föreskriva anmälnings- tillståndsplikt,rätt eller detatt om
behövs för hindra uppkomsten sanitär olägenhet. Kommunen fåratt av

därigenom möjlighet förhindra tillkomsten påverka användningenelleratt av

anläggningar. Härigenom kan olämpligkommunen förhindraav nya en
Äldrelokalisering eller ställa krav anläggningens användande. anlägg-

ningar skall intedock kunna omfattas tillståndsplikt. För dessaav an-

läggningar bör endast kunna föreskrivas anmälningsplikt. Genom an-

mälningsplikten får dock kommunen kännedom alla anläggningar avom
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ifrågavarande slag. Kommunen kan därefter råd anvisningaroch för hurge

anläggningarna skall ianvändas området. Följs inte dessa har kommunen

möjlighet meddela förelägganden och förbud enligt 18 § hälsoskydds-att

lagen. Ansökan eller anmälan skall till nämndske har fullgöraattsom

uppgifterkommunens inom miljö- hälsoskyddsområdet.och

I tredje stycket kommunen möjlighet i tillståndsbeslut föreskrivaatt ettges

villkor för anläggning för fågrundvattentäkt skall inrättas ochatt en

användas. Det fråga villkor behövs för hindraär uppkomstenattom som av

Sanitär olägenhet eller undanröja sådan angivitsolägenhet. Som detärovan

viktigt anläggningenkommunen kan ställa krav och hur den används.att

områden finns risk för saltvatteninträngning finnasI där det kan det t.ex.

föreskrivabehov maximalt borrdjup förutsättning föratt ett attav som en

tillåta anläggning. måste finnas möjlighetDet begränsaäven atten

användningen därför i tillståndsbeslutetKommunen kanvattnet.av

föreskriva olika inskränkningar i användningen. exempelvisDet kan gälla

bevattning trädgårdförbud för förbud inrätta vattentoalett. Andraeller attav

villkor på vattensnål teknik. vissa fall finnas behovkan krav I kan detvara

föreskriva tillåtna I sådana fall kanhögsta grundvattenuttag.att ettav

ställa villkor installeras så kommunenkommunen vattenmätareatt attsom

möjlighet Föreskrifterna får intehar tillsyn verksamheten.utöva överatt

oskäliga inskränkningar. villkorenmedföra I många fall bör kunna

till gälla vissa perioder då belastningen högst,begränsas äratt t.ex.som

sommarmånaderna. exemplifiering påNu nämnda fall bör som enses

beviljavillkor kommunen anläggning förkan tänkas ställa attsom en

tillstånd. Kommunen också möjlighet villkoren föromprövaatt ettges

tillståndsbeslut I tillståndsbeslutet bör därförhälsoskyddet kräver det.om

erinras villkoren kan omprövas.attom

tillståndsplikten inteI jiärde stycket anmälnings- gällerochatt omanges

anläggningen tillståndsprövats fått tillstånd enligt miljöskyddslagenhar och

eller vattenlagen.

tillståndFöreskriften i giltighetstiden för 7 ochfemte stycket harettom

förebild. tillstånd inrätta anläggning för grundvat-7 Ett atta som en

tillståndetår. Grunderna förtentäkt kanske inte utnyttjas förrän efter flera

fråndå förändrats ställningstagande nämnden kankan ha och ett nytt vara

i fem årTillståndet för inrätta anläggning gällerönskvärt. att menen

två år. Enanordningen inte påbörjats inomförfaller arbetet med harom
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anläggning färdigställts inom den angivna femårsperioden behöversom

således inte något tillstånd efter utgången denna tidsperiod.nytt av

23 §

Paragrafen har ändrats så också överträdelse 7 b § andra stycketatt av
medför straffansvar på överträdelsesätt de övriga isamma som av

paragrafen angivna bestämmelserna.

4.2 Förslaget till förordning ändring i hälsoskyddsför-om

ordningen 1983:616

13 §

Paragrafen har såändrats också de områden i vilka införts anmälnings-att

och tillståndsplikt enligt §7 b andra stycket hälsoskyddslagen skall märkas

karta sätt de övriga i paragrafen angivnaut be-en samma som

stämmelserna.

14 §

Föreskrifterna i tredje stycket syftar i nuläget till informera allmänhetenatt

kommunen föreskrivit tillståndsplikt enligt 7 § andra stycket tredjeattom

meningen och 7 § andra stycket andra meningen hälsoskyddslagen.a

Paragrafen har ändrats så också anmälnings- och tillståndsplikt enligtatt

7 b § andra stycket omfattas informationsplikten.av

4.3 Förslaget till lag ändring i vattenlagen 1983:291om

3 kap.

§2

Andra stycket har ändrats så det omfattar, förutom bestämmelser föratt

bebyggande eller användning vattenområde,mark- eller ävenettannan av

bestämmelser för användning grundvattentillgång. Vid tillståndspröv-av en

ning vattenföretag, tänkt lokaliseras inom områdeär därett att ettav som

råderdet anmälnings- tillståndspliktoch enligt 7 b § hälsoskyddslagen, skall

tillståndsmyndigheten hänsyn till kommunen, föreskrivata att attgenom

sådan plikt, bedömt området har eller befaraskan få brist söttatt

grundvatten.
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En ändring stadgandet har bedömts nödvändig för det skallävenattav

omfatta användandet grundvattentillgång. definitionDen begreppetav en av

vattenområde 1 kap. 3 § tredje stycket påtyder grundvatten-attsom ges en

tillgång inte vattenområde iär vattenlagens mening.att ettanse som
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SAMMANFATTNING

Grundvattnet viktig delär kretslopp och därmedärvattnetsen av
också viktig del i det ekologiskaen systemet.

Sverige har vid internationell jämförelse klimat företten gynnsamt en
relativt grundvattenbildning. Grundvattenbildningenstor förut-utgör
sättningen för de goda grundvattenförekomster generellt kansom

föreligga i Sverige. Volymen utvinnbart grundvatten i markenanses
beror på de geologiska formationemas egenskaper. SverigeI finns

grund-vattenförekomster främst i sand- ochstora grusavlagringar och i
vissa sedi-mentära bergarter. Utbredningen sådana geologiskaav
formationer ytrnässigt relativtär liten, bra grundvattenförandemen
formationer finns hela landet.över För behov grundvatten,stora tav

för kommunal Vattenförsörjning och bevattning, såledesärex man
hänvisad till vissa fonnationer. För mindre behov för enskildt ex
Vattenförsörjning finns i allmänhet goda förutsättningari hela landet.

Grundvattenkvaliteten kan också generellt betraktas godsom men
variationer föreligger. Grundvattnets kvalitet påverkas dels naturligaav
förhållanden nederbördens kvalitet och markens mineralogiskasom
sammansättning, dels olika mänskliga aktiviteter.av

Hot grundvattnets mängd föreligger inte.generellt Långsiktigamot
klimatförändringar kommer påverka grundvattensituationen. Detatt är
emellertid inte klarlagt hur temperaturhöjning påverkar grund-t ex en

mängd. Lokalt kan påverkan ske förvattnets grundvatten-storagenom
så bristsituationer kan uppstå.uttag att

Då både globalt och lokalt i ständig rörelsevattnet är kanskeär vattnet
den viktigaste både nyttigatransportören och onyttiga Serämnen.av

till hoten det främstär miljöfarliga eller miljö-man transporten av
störande ämnen aktuella. Grundvattnetär sådana ärrmensom tar emot
från mängd olika aktiviteter, utsläpp i atmosfären från industri-ten ex

och trafik, jordbruk, boende, deponier olikaoch olyckor.processer
Man kan dela in hoten i två kategorier, dels sådana där spridnin gs-

t luftföroreningar eller aktiviterna t skogs- ochprocesserna ex ex
jordbruk påverkar arealer regional påverkan ,dels sådana därstora
påverkan betraktaär areellt begränsad deponier,att avlopps-tsom ex
infiltration eller grundvattenuttag för Vattenförsörjning lokal påver-
kan. De allvarligaste regionala hoten bedöms försumingen ochvara
kväveföreningar. Lokalt förekommer mängd hotämnen utgören som

Vattenförsörjning och vattendrag. Sådanamot t ämnen ärex tung-
metaller, organiska miljögifter och växtnäringsämnen. Mikroorganis-

också vanligtär förekommande problem i sambandett medmer en-
skild vattenförsörjning. Problem dricksvattnetsmed kvalitet orsakade

naturligt förekommande främst järn,ämnen, fluorid, klo-av mangan,
rid salta grundvatten, radon och svavelväte relativt vanliga.är



för föranvändningsområdena grundvattenhuvudsakliga ärDe vatten
recipient.försörjning och som

till i 50 %detVattenförsörjningen baseraskommunala närmasteDen
förEnskild Vattenförsörjningkonstgjort grundvatten.naturligt och

människor baseras1.2 miljoner ochomfattarpermanentboendet ca
0.6 miljonerFritidsboendet iuteslutande grundvatten. näranästan

delVattenförsörjning till övervägandesinfastigheter bedöms basera
ocksåindustri ochpå Jordbruk,grundvatten. vännepumpar använder

förhållandevis grundvattenmängder.stora

perspektivet,ekologiska dvsrecipient i detGrundvattnet börsom ses
djurdärvid påverkari kretslopp ochdel växter,vattnets somensom

människor.och

uppståVattenförsörjning kanför enskildBrist på grundvatten sägas
rimligtför liten förtillgängliga vattenmängdenantingen då den ett

omöjliggör användningenkvaliteteller dåbehov vattnetvattnets av
dricksvatten.som

Vattenförsörjning bedöms endast kunnaBristsituationer för enskild
särskild därområden. Risken bedömsuppstå i begränsade tättettstor

Vattenförsörj-boendetsfritidsboentle föreligger ochochpermanent-
ning inte kommunal.är

grund-kvantifiera bristenfinns inte förDet underlag nämnareatt
sådan brist före-Områden därför enskild Vattenförsörjning.vatten

utsträckning främstfinns i begränsadkommer eller riskerar ökaatt
i låglänta delarvåra skärgårdsöarna ochlängs kuster och nära stora

isärskilt Upp-i Mellansverige i allmänhet ochsjöar och Vattendrag
Södermanlanciaöstergötlands, Göteborgs ochStockholms,lands,

Öland.Blekinge Gotland ochBohus och län samt



INLEDNINGA.

Grundvattenutredningen M 1993:15 har givit Sveriges geologiska
undersökning, SGU, i uppdrag sammanställa bakgrunds-att en
beskrivning grundvattnets förkomst, kvalitet och nyttjande iav
Sverige. Bakgrundsbeskrivningen skall underlag förutgöra olikaett
ställningstaganden i utredningen.

Syftet med bakgrundsbeskrivningen allmän informationär att ge en om
grundvattnet i Sverige. Informationen skall dels tillgänglig förvara en
lekman, dels underlag förutgöra utredningens överväganden behovom
och inriktning åtgärder.av

Bakgrundsbeskrivningen har tagits fram enheten för hydrogeologiav
vid SGU. I arbetet har deltagit arbetsgrupp representerande olikaen
specialiteter inom det hydrogeologiska området. Utredningens sak-
kunniga har bidragit med synpunkter under arbetets gång.



KRETSLOPPVATTNETSB.

VattenñödenB.l

liten delpå jorden barafinns lagrat sötvatten.Av allt ärvatten ensom
Sötvattnetfinns i haven.96.5allra delen, ellerDen största procent.ca

glaciärer. litenEngrundvatten ochi princip i lika delar mellanfördelas
mark-floder ochvattenånga, sjöar,promille, förekommerdel, 2 somca

olikamagasinen harfinns i olika lagrenfuktighet. deDet vatten som
uppehållstiden, dvsuppehållstid. räknar medlång lagringstid Man att

glaciär-iförfullständigttid för utbyteden det vattnetvatten,tar ett av
i världs-5000 år,grundvattenförekomsterna10 000 iår, caema ca
i flodernamånader,i marken 112600 år, i sjöarna 10 år,haven cacaca

redovisas volymernaB.1.1i luften 10 dagar. I tabell12 ochdagar caca
worldTheShiklomanov,vattenförekomster på jorden efterolikaav

them,aboutmuch do really knowHowwater resources: we
1990.Paris,symposium,commemorzitiveUNESCO, 25-yearIHP

påjordenVattenförekomsterTabell B.1.1.

Andel sötvatten-km3 1000 totalaAndel denVolym,Typ vatten- avavxav
%% mängden,vattenmängden,förekomst

96.51338000Världshaven -
30.10.7610530grundvattenSött

0.9212870grundvattenSalt -
68.71.7424064Glaciärer
0.260.00791Sötvattensjöar

0.006Saltvattensjöar 85.4 -
0.0060.00022.12Vattendrag
0.040.00112.9Atmosfären

1001385984Total vattenmängd -
1002.5335029Sötvattenmängd

cirkulationVattnetsB.2

påliv jorden.betydelse för alltvitalförnyelsebartVatten ämneär ett av
gravitationskrafteninverkanenergikälla och underMed solen avsom

frånlyfter vattenångaavdunstnindrivs gigantisk där genprocessen
km3år. åter-volym000 Av dennaomfattning 505ivärldshaven aven

km3 förs50 500km nederbörd.500 till454 havenbördas somsom
km368 500medförenaslandområdena där denvattenånga över

årligmängderdessanederbörd. Tillsammanslokalt genererad enger
nederbörds-dennakm3 landområdena. Av000nederbörd 119 överav

km3 grund- och000avrinner huvuddelen 47mängd ytvatten.som
tyngdkraften markensochinverkanGrundvattnet sig underrör av

ellerefter kortaredetlågområden i landskapet därtillegenskaper
via bäckar,avrinnerochtill markytanuppehållstidlängre tränger upp



åar, sjöar floderoch till havet. fig.I lB.2.l visas de olika komponent-
i kretslopp, den hydrologiska cykeln.. Frånvattnets Grundvattneterna

i Sverige, SGU Ser Ah 17, under utgivning.nr
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Fig. B.2.1. Vattnets kretslopp

Om istället betraktar situationen årsbasis för Sverige Water inman
Sweden, 1977 kommer till inflödetdet totala vattenångaattman av
från havsområdena 2 500 km3.är Nederbörden uppgår 325 km3till och
avdunstningen till 150 km3. Avrinningen grund- och ytvatten till
haven blir då km3175 och utflödet vattenånga km3.2 325 tigtIav
B.2.2 visas medelavrinningen för perioden 1961 1990 i mm-
vattenpelare

Den vattenvolym står till förfogande för Sveriges invånare iärsom
princip lika med avrinnin Räknat blir 22 000det nästangen. per person
m3. Den regionala fördelningen inom landet framgår B.2.3ñg.av
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192000,

4000
,22800 Y12000

vattentill-B.2.3. regionalai Fig. DenMedelavrinningenFig. B.2.2
ånm3personi Sverige,SMHI gången1961 90Sverige -

1977Water in Sweden,

teoretisktlika denmedMedelavrinningens storlek kan sägas vara
viss del grundvattnetGenomgrundvattenbildningen.största att aven

övergångsformomloppstid kan det betraktasmycket korthar som en
förunderordnad betydelseochmellan gmnd- ärytvatten, avsom

skulle kunnanederbördenVattenförsörjning. deluthållig En somav
anläggningar,olikagrundvatten avleds snabbtbilda texgenom

grundvattenvolymerStorleken dehårdgjordadikessystem och ytor. av
olika geologiskapraktiskt utvinnbara påverkas dessutomär avsom
för människanpraktiskt för denförutsättningar. uttryckEtt mera

dengrundvattenbildningen bedöms kunnatillgängliga vara
sin detlågvattenavrinningen, vilken igenomsnittliga tur motsvarar

relativt långmedgmndvattenflöde skapas grundvattensom av
omsättningstid. Se ñgl B.2.4.
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C. GRUNDVATTNET I SVERIGE

C.l Grundvattnets förekomst: definitioner, egenskaper och
variationer.

föregåendeI det redogjordes översiktligt för vilka vattenförekomster
finns och dessas storlek såväl nationelladet globalasom ur som per-

spektivet. praktiska ändamålFör det i allmänhet det lokala perspek-är
tivet intresse för bedöma vattenförekomsterär och hurattsom av
dessa kan i anspråk för olika syften. Det avrinner viatas vatten som
vattendragen tillhar övervägande del under tidkortare eller längre
varit grundvatten. Grundvatten det finns i mättadedenär vatten som

eller grundvattenzonen, d.v.s. den del marken där allazonen av por-
sprickutrymmenoch fyllda med Mellan markytan och denär vatten.

mättade sprickor fylldaoch med både luft.ochvattenzonen porer
Denna del kallas den omättade eller markvattenzonen.zonen

För beskriva och kvantifiera grundvattenförekomst förkanatt en man
förhållandensvenska utgå från begreppet avrinningsomrâde. Ett av-

rinningsområde begränsas vattendelare. Inom avrinningsområdetav
finns inströmningsområden, där grundvattnet nedåtriktadhar en
rörelse, utströmningsområden,och där sig uppåt,rörvattnet mot
markytan. Se fig. B.2.3 och B.2.4.

avrinningsområdeEtt innehåller minst vanligtvis flera grund-en men
vattenförekomster, Medde avgränsade vattendelare. begreppetäven av
vattendelare sammanbintlningslinjen för utifrån vilkapunkteravses
grundvattnet i diametralt riktningar. För svenskaströmmar motsatta
förhållanden kan vattendelarnas lägen normalt bestämmas med topo-
grafiska förhållanden vissautgångspunkt. Under förutsättningarsom
kan rörligvattendelaren dvs den kan ändra läge då grundvattnetsvara
trycknivå ändras.

Grundvattenförekomst det grundläggande och allmänna begreppetär
för beskriva grundvattenförhållandena. Genom har grän-att att man av

grundvattenförekomst kan det avrinner från den,sat vattenen som

grundvattenavrinningerz G tillbestämmas känner hurom man
mycket nederbörd P tillförs den och hur avdunstningen Estorsom

G P E.är -A

Om betraktar grundvattenförekomst utifrån någon särskildman en
iställetaspekt kan tala den tillgång utifrån denattman om en

aspekten. Vanliga aspekter på grundvattenförekomster kommunalär
och enskild Vattenförsörjning, bevattning, lakvattenrecipient, geoteknik
sättningar, bärighet, energilagring, energiutvinning,skred m.m.,
grundvattenskydd ekologi. grundvattentillgângoch Med termen avses
således på någotgrundvattenförekomst betraktas med avseendeen som
speciellt syfte. Här analogi mineralföre-kan med begreppengörasen
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komst, allmännadet begreppet,är och malm, det ekonom-ärsom som
iska, baserat antal restriktioner kan frånväxla tidett tillsom
annan.

definitionen följerAv grundvattenförekomst inte alltidatt ären en
grundvattentillgång, och begreppen således inteär synonyma.

I grundvattensammanhang används ofta akvifer och grund-termerna
vattenmagasin. Därmed vanligen grundvattenförekomstavses en som
kan utvinnas via eller flera brunnar såoch denär harstor atten som

förbetydelse Vattenförsörjning. Definitionsmässigt syftar bådade ter-
det medium grundvattnet förekommer i påänmerna som snarare

grundvattnet självt.

föreståendeden beskrivningenI grundvattenutvinning i jord ochom
berg kap. C 2 och C3 relateras vanligen till grundvattenutvinning i
enstaka brunnar. Om emellertid flera brunnar sitt fråntar vatten en

grundvattenförekomstoch reduceras den möjliga utvinningensamma
för enstaka brunnen,den eftersom det totala fårinte överskridauttaget
det totala flödet grundvattenförekomsten.genom

fundamentalt begreppEtt i sammanhanget grundvattennivå.är Där-
nivåmed den i grundvattenzonen där det hydrostatiska trycketavses

atmosfärstrycket.lika I praktiska sammanhangär dennastort ärsom
nivånnivå med förlika i brunn.vattenytan en

figurerna C.1. 1-3 illustreras ovanståendeI flertalet begrepp.av

ivrinnirgsområde
Varrenddarc

Vaftcndearc

Fig C.1. Avrinningsområde
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Genom tyngdkraftens inverkan grundvattnet alltidär i rörelse från
områden med höga grundvattennivåer högt grundvattentryck mot
sådana med lägre. Flödeshastigheten beror på lutningen hos grund-

tryckyta och jord-berglagrensvattnets genomsläpplighet för vatten.

Där grundvattennivån når till markytan och denna ärupp om genom-
släpplig för bildas källor eller våtmarker. I lertäcktavatten dal-tex
gångar kan tryckytan ligga högre markytan. Omän det tätande ler-
lagret punkteras fås självrinnande eller artesiskt vatten.

Genom grundvattnet ingår i kretsloppatt det förnybarärvattnets en
Nybildningen sker nederbördennaturresurs. när avdunst-större än

ningen och transpirationen från marken och växtligheten. Den omät-
tade måste dessutom ha visst vatteninnehåll. Påfyllningenzonen ett

grundvattnet liksom tärandet på tillgångarna visar sig i variation-av
i grundvattennivå. De olika i olikaär delar landet, vilketerna av

visas i figur C.1.4. ur Grundvattnet i Sverige, SGU Ser. Ah 17nr

Tillgången på grundvatten i område varierar också mellan olikaett
år och beror dessutom på magasinets eller sprickvolym, dvspor-
förmågan lagra Ett magasin iatt isälvsavlagringvatten. stort tex en
med sand och mycket och förändringarna igrus rymmer vatten,
grundvattennivån och därmed tillgången vid tillskott eller bortför-
ande långsammaär och små. I litetvatten magasin iav moränett
eller urberg kan variationerna och snabba, eftersomstoravara por-
eller sprickvolymen liten.är De flesta de enskilda vattentäkterna iav
Sverige anlagda i sådanaär magasin. Figur C.1.5 visar dels de all-

principernamänna för grundvattenbildning, dels förhållandena i
båda magasin i område vid Motala.typerna ur Grundvattnetettav
i Sverige, SGU Ser Ah 17.nr

Även främst till gån och tekniskt-ekonomiskaytvatten,om av gs-
skäl, hälftenutgör råvaran för Sveriges kommunala konsum-ca av
tionsvattenförsörjning eftersträvas i första hand grundvatten för detta
ändamål. Orsaken grundvattnetsär ofta låga, jämna temperatur, att
det fritt frånär organiska föroreningar och det innehåller nyttigaatt

löstsämnen marken. Privat konsumtion baseras såutsom ur gott
uteslutande grundvatten. Från borrade eller grävda brunnarsom

kan vanligen användas helt behandling.vattnet Tillgången påutan
grundvatten kan ökas på konstgjord väg infiltre-att ytvattengenom

i sand- och grusavlagringar.ras

Grundvattnet i Sverige lagär över god beskaffenhet. Kvalitetenav
varierar dock, liksom tillgången, mellan olika delar landet, mellanav
olika år och under året. De tidsmässiga variationerna exemplifieras i
figur C.1.6, visar förändringarna i halterna några desom av av
ämnen brukar undersökas vid fysikalisk kemisksom vattenanalys.-
Exemplet frånär källa i Halland, ingår i SGUs grundvatten-en som
observationsnät. ur Grundvattnet i Sverige, SGU Ser Ah 17.nr
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TIDSMÖNSTERGRUNDVATTNETS

vanligasteantalettilldenvattentillskott äriförändringartidsförskjuminglitenmed delarreagerar olikaAkviferer iolika avsom ärregimereller sommönstergrundvattennybildningen avföljersådanaIland. utjämnadevåni årstidsvariationematypen akviferer ärIavdunstning. storaochnederbördiskillnaderpåberorDetSverige.
inte.vanligen SGUsnågot mönster synsoch fyraharnedan avfigurenIlandsändar.olikaigrundvattennivånöveri kurvorutläsaskanRegimema Sverige.ifinnshuvudmönsterfyra somdeexempelvalts somutmätstationer

Arjeplog
igmndvattenbildningen norrahuvudsakligaDen

snösmältningenmedsambandiskerinlandSveriges
ochsnabbtstigerGrundvattennivåernasenvåren.

kommerSedanförsommaren.maximumsittnär
ställetigrundvattnet.till somtillskottingetvanligen
vintertillfrånövergång sommarsnabbEntappas av. sittnårdeochkontinuerligt,sjunkernivåernagör att

snösmältningen.föreminimum strax
JHÅHJJASON

Sveg
Norrlandsdelenstörre avomfattarområdeI somett ochñälltrakterochinlandNorrlandssödrakustland.

för-grundvattennybildningsker avSvealandnorra periodkortunderockså ensnösmältningenvidutom nederbördenochlågavdunsmingenDå ärhösten.
nivåkur-görDetmark. attotjäladfaller regnsom högstaDerninima.tvåochmaximatvåfårvan lägstadeochvårenfinnsgrundvattennivâerna

senvintem.under

Sigtuna
Gävlebulçtenoch motinland uppSverigessödraI

pågrundvattennivåerna sen-lägstadeförekommer
nybildningen avbörjarhöstenUndersommaren. sjunkan-meduppehållkortefteroch ettgrundvatten,

fon-snöfaller somnederbörden mestnivåer närde
den ärNär av-snösmältmngen.vidstigningensätter

högst.grundvattnetstår somslutad

Vellinge
detiochkustområdenGötalandsochSvealandsI

så kort. omsnöperiodenSverige ärsydligasteinre av påverkarnämnvärtintedenattförekommer.den ens grundvatten-lägstaFrångrundvattenbildningen. en
stig-kontinuerligdärförsker enhöstennivå tidigt

våren.högstnivån äroch somning,JFHAMJJASOND

C.1.4Fig.
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Grundvattenbildning
100 mm.- Regn 007 småtvatten

50-

100 ..

J F M A M J A J O N D
För grundvatten skall kunna bildas.att fordrasnytt tâlmligen riklig nederbörd. Juli ochvattenv trots

de marklagrenövre så fuktigaatt är vattentill-ettatt augusti vanligen deär regnrikaste månaderna
fårskott rinna vidare nedåt fyllaochvatten att året. Grundvattennivåerna sjunker och ytavrinning i

grundvattenmagasinet. Hur det fungerar kan man se vattendragen utläckande grundvatten minskar.avnär lcrukväxt. Först fylls markfuktig-vattnarman en upphör intevanligen helt.menpå.heten och efter börjarstund rinnaen vatten ut ur Varentillskotten består och smaltvatten.av regnhålet i blomkrukans botten. Underskottet i mariduktighet beror avdunstning
Hög markfuktighet råder under den kyliga delen och transpimtion. Efterväxternas fuktig-upptag avåret, då avdunstningen litenär och vilar.växternaav het i kvarstårmarken den effektiva nederbörden. dvs

I samband med och snösmalming under dennaregn den bidrar till grundvattenbildningen.somperiod sker också den grundvattenbildningen.mesta Bilden visar förhållandena i Gävlenakten under
Omvänt marlcfuktighetenär lågofta på sommaren. perioden 1961-1990 och bygger modellberilc-
och därför bildas ingetdet eller bara litet grund- ning gjorts vid SMI-II.som

Grundvattennivåer
under -1meter ü 13-..-. i imarkytan

-Z n q
Litet- magasinz-3. l

f
1a

131115-

Stort magasin

Grundvattenytans nivå förändras åretunder bero- isälvsavlagring med sand och och medt ex en grus
pående hur och nybildningennär grundvatten långsamt nivå-porvolym småoch medstorav reagerar

sker. Variationsmönstret olika för områdenår skilda förändringar. förhållandevisäven vatten-storaom
i landet, och det heller inteär riktigt nån årlikadant volymer tillförs eller avlägsnas.
till år. många årsFiguren bygger på observatio-ovan

Hur skillnaderna mellan högsta istora är och område vid visarMotala. Den förhållandenaettner
lägsta grundvattennivå under år förutomberor i både litet. snabbreagerande magasin med ganskaett ett
tillförda på jordlagrensvattenmängder och berggrun- nivåskillnader året iunder och magasinstora ett stort
dens porositet och sprickvolym. I litet grund- smålångsamt medoch variationer. Deett som reagerar
vattenmagasin i eller urbergmor-Lin kan variationema heldrigna kurvorna månadsmedelvärden föravser

och snabba, eftersom eller sprickvoly-stora periodenvara visar1977-1992, de sueckadeoch de hög-por-
liten.år De flesta privatade brunnarna i Sve- månadsvärdenaoch demen lägsta underuppmättaav sta

rige är nedförda i sådana magasin. Ett magasin i perioden.stort

Fig. 0.1.5
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Långtidsvariationer

med-mineral,sönderdelningvittringmiskvarierar all somavkemiska sammansättningGrundvattnets
kalcium.ochkonsumerasvätejonerför att avarierar attgrundvattenytligtUngttiden.med meratid

tillförsochkalium frigörsochnatiiummagnesium,grundvatten rörDjuptbeläget.djupareochäldreän
ochSå jonbytes-längemarkvattnet.nedsipprandedetförändringarnaochlångsamt,mycketallmänhetisig

tillförselnhåller medjämnavittringsprocesserna stegsmå i detta trögamycket system.är
grundvattfårnedfallet intefrån detvätejonerantingen be-kemi suragrundvattnets äriVariationer av

DäremotpH.vätejonkoncentration lägrei mark- störreförändringarklimatförändringar, nettingade av
magnesiumkoncentrationema.ochkalcium-ökarkemiskai denförändringarelleranvändning sam-

sågrundvattnet.tillförsvätejonerytterligareOmfrån luf-kommernedfallhos detmansättningen som
HCO3vätekarborxatmedtillsammansdessabildarten.

al-vätekarbonathaltenvarvidkoldioxid,ochkemiska sammansatt- vattengrundvattnetsharSverigeI
minskar.kalinitetenned-detgrundframför alltförändratsning suraav

underkraftigtmycketökadeSvavelutsläppensulfat-ochvätejonertillskottmedförDetfallet. ett av
nederbördensåterspeglas ivilketöO-talen,1950- ochvissmedförs,Sulfatjonermarksystemet.till enjoner

kulmensinnåddeMellansverigeisulfathalt,grundvattnet,tillnedmarkvattnet sommedfördröjning,
sulfathalternautvecklingSamma1970-talet.underå andra avVätejonemasulfathalt.får högreensom mindreellermedgrundvattnet, störreskönjas ikanjoner, ärutbytbaraså kalladesidan byts sommotut

långtidsnedan visarDiagrammentidsförskjutning,mark-deleni denmarkpartiklar övretillbundna av
isälvs-frånflödarkälla,ivaiiationema utkalcium enövervägande del somtill enjoner ärDessaprofilen.

Halland.avlagring ikemarkprofilen skeriLängremagnesium.och ner

3041Sulfat. mg
..w .
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C.2 Grundvatten i jordlager

jämförelsevisgrundvattenmagasinen i SverigeAkviferema och är
vissasmå. vattentillgångarna förekommer, förutom i delarDe största

Sveriges i sand- ochsödra sandstens- och kalkberggrund, de grus-av
nedisningen.avlagringar bildades efter denunder och senastesom

igeologiska förutsättningarna för grundvattenuttagEn översikt deav
figur C.2 Grundvattentillgångari Sverige,jordlagren visas i från

SGU reviderad SNV.Rapp. Medd. nr av

jordlagren förekommer grundvattnet iI dvs utrymmetporer,
jordpartiklarna. dock inte åtkomligtmellan Allt är texvatten genom

porositeten i bådepumpning. sand ochTrots äratt grovmo cagrus,
få vattenmängder det30-40% betydligt lättaredetär att ut stora ur

de vid-materialet det finare. Det har medgöragrövre än attattur
påverkarhäftande kvarhållande krafteroch är störrevattnetsom

porositetervissa harfinkomi jordarten Lera och moräntyperär.gare
sådant material mycket blygsamma50%, brunnar i harrunt men

enskilda, grävdakapaciteter. antal deTrots detta är ett stort av
eftersom Sverigesi anlagda i detbrunnarna landet morän, är van-

ytligtligaste jordart grundvattenUr grävda brunnar ärtas ett som.
måste därför påför föroreningsrisker. Stora krav ställasutsatt

sådana skallbrunnsutförande grundvattenskytld vattentäkteroch när
ochgrund nederbörds-anläggas och användas. Främst tempe-av

också tidvis sina.raturförhållanden grävda brunnarkan grunda

oftai isälvsavlagringarna kanUr vattentäkter de storastora
påutvinnas. finns exempel brunnarvattenmängder Det som

flera literlång tid kapaciteter hundraunder medprovpumpats per
genomsläppliga också försekund. Eftersom jordlagren är

viktiga också i dessa fall.föroreningar mycketskyddsaspekternaär

Sverige hydrogeo-på ijordlager kanMed avseende grundvatten ur
Skåne,sådanlogisk synvinkel i antal regioner. Endelas ärett

nordligasteför Sand- ochde centrala och delarna.med undantag
Framför sådanaintar förhållandevis alltgrusavlagrin ytor.storagar
förutsättningar förvisat sig godaöverlagras har hamoränsom av

kända området den jordfylldagrundvattenuttag. Det bäst ärstora
Vomb-förkastningsdal fått Alnarpsdalen. Ett ärannatnamnetsom

tillgångarna förstärktsde tämligen harsänkan där goda genom
intressanta områdenkonstgjord grundvattenbildning. Andra är t ex

påvid Kvidinge ochSjöbodeltat isälvsavlagringamaFyledalen, och
Även intres-grusområdenKristianstadsslätten. andra sand- och är

förutsättningar för konstgjorderbjuder godadeattsanta genom
Vombsjön. Metodenvidgrundvattenbildning liknande sätt som

omfattning iför övrigt i varierande hela landet.används
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Områden med olika geologiska
förutsättningar för grundvatten-

i jordlagerutvinning

VATTENFÖRANDE BILDNINGVIKTIGASTE
FÖREKOMSTGRADTILLGÄNG eiLoNiNGsTYPEn

rulislens- umakliga 39 9mgodMycket å,. .
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i jordlager delasbeträffande grundvattenSydsverige kanResten av
omfattar sydsvenska höglandeti fyra delområden. Det störstaupp

kustlinjen,ovanför högsta HK,omgivningar. liggerStora delarmed
benämningengrundvattensituationen. Somförvilket har betydelse

ned-gång efter dennågonområden under HKantyder har senaste
vilket medförtissjöar, harvarit ellerisningen täckta hav attstoraav

akviferer ochegenskaperuppbyggnad och derasjordlagrens som
denna Attdelvis annorlundagrundvattenmagasin gräns.än över

för saltockså ökad riskinnebärlandet legat under havsytan atten
brunnsborrning.påträffas vidskallgrundvatten

vanligenvilka baraolika moränjordarter,delområdet dominerarI ur
rikt vattengivandeutvinnas. Stora ochkansmå grundvattenmängder

Nissansi och dal-isälvsavlagringar dock, Lagansförkommer tex
90avlagringarna mäk-igångar. Vid Apladalen Värnamo är meterca

200 lsprovpumpningvidtiga, och enda brunn har änmerur en
hyggligavlagringarna vanligenharVattnet dekunnat tas ut. storaur

kvalitetsproblem hosi orsakartorvområdenkvalitet. Utbredda väster
dåligaggressiv kolsyra,låga pH-värden,där i formgrundvattnet av
ler-järn- och manganhalter. Inomvattenfärg och högasmak, hög
imed höga kloridhalterfinns problemslätterna i Västergötland

grundvattnet.

ytformer, ochisälvsavlagringarna ofta markeradeOvanför HK har
därmedgrundvattenmagasin finns i grunda och hardemde ärsom

BlekingeSmålandvatteninnehåll. ochl sydöstrabegränsat östra
Konstgjord grundvatten-förekommer de baradessutom sparsamt.

Vattenförsörjning.kommunalbildning tämligen vanlig förär

växlandejordlager mycketdelområdet finnsdelenI den avnorra av
isälvsmaterial domi-isälvsmaterial. Därfrämst ochkaraktär, morän

vidi Fjärås bräckagrundvattentillgångar,finns tstora exnerar
i Mjölbyfältet.Rådaåsen vid Linköping ochKungsbacka, i

isälvsavlagringarområdenSmåland finns medframför allt centralal
försörj-i fall för kommunaltäckta vissamorän, vattengerav som

i måttlig omfattning.ning

ådalarna i Halland, därochEtt andra delområde kustlandetär
riklig.isälvsavlagrin utbredning och nederbörden Dethar ärstorgar

Kvali-goda.förutsättningarna för grundvattenuttag ärgör att stora
förhöjda klorid- och nitrathalter.tetsproblem finns, främst i form av

skiljts särskilt del-Mellersta Kalmaroch län harsödra ettut som
i form rullstensåsarområde isälvsavlagringarnaberoende äratt av

området ligger imedflera i Smålands inland. I ochoch större än att
och soltim-nederbörden knappregnskugga höglandet dockärav

grundvattenbildningen liten. Demånga, vilket innebär ärattmarna
därför förhållandevis små,naturliga grundvattentillgångarna är men
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goda möjligheter till förstärkning konstgjord grundvatten-genom
bildning finns.

Den begränsade nybildningen grundvatten särskilt degör småattav
magasinen, många enskilda, grävda brunnar får sitt ärvarur vatten,
känsliga beträffande vattentill gången. Periodvis vattenbrist i sådana

Öster-brunnar inte ovanlig, liksomär för övrigt i kustområdena vid

sjon.

delområdetI Oskarshamnmellan Norrköping,och slutligen, sak-
i princip isälvsavlagringar. Småstörre k läsidesbildningarnas ärs

dock vanliga räcker inte till för några grundvattenuttag.störremen
Jordtäcket lagär ochöver grävda brunnar därför, liksom itunt,
nyssnämnda delområde, känsliga för torka. Kommunal Vattenförsörj-

Åtvidaberg,ning baseras till delen påstörre Ett undantag ärytvatten.
där grundvattenuttag jordlager på 40 ls har kunnat göras.ur ca

ÖlandI regionen Gotland förekommer jordlager betydelse förav-
grundvattenutvinning där finnsde spelar de betyd-sparsamt, men en
elsefull förroll den lokala, kommunala vattenförsörjningen. Sand-
och grusfält visserligen vanliga,är de och ingaär tunnamen ger
större vattenmängder. För enskilda, grävda brunnar de dock vik-är
tiga, liksom de moränområden förekommer. Temperatur- ochsom
nederbördsförhållandena brunnarnagör känsliga för utdragnaatt
tonperioder. Att grävda brunnar sinar på inte ovanligt.ärsommaren
Till detta bidrar också den omfattande utdikning skett på bådasom
oarna.

En region omfattar Halland, Västergötland,västraannan norra
ÄvenBohuslän, Dalsland och sydvästra Värmland. här är större

sand- och grusavlagringar förekommande. fåtalEttsparsamt an-
vänds för kommunal Vattenförsörjning, de flesta ligger för långtmen
från förtätortema kunna utnyttjas rationellt. Sänkorna iatt terrängen

ofta fylldaär med lera och kan inte heller användas för vattenför-
sörjning i de fall finnsdet sand- eller gruslagerutom under leran.
Ställvis används sådana förekomster för förse mindre samhällenatt
eller enskilda förbrukare med Tillsammans med områdetvatten.
mellan Oskarshamn och Norrköping denna regionutgör totalt sett
den från geologisk synpunkt har de förutsättningarnasämsta isom
Sverige för grundvattenuttag jordlager.ur

Den östra Svealand,delen med undantag östra Uppland,av av
södra Norrlandssamt kustland region.utgör ännu Den karak-en

täriseras tämligen rikligt förekommande, rullstensåsar,av stora som
vanligen goda möjligheter till Exempel påger stora Vattenuttag.
detta Uppsalaåsen,är Badelundaåsen och Ljunganåsen. Mellan de

åsarna finns mindre, också kanstora utnyttjas för vattenförsörj-som
Ävenning. jordtäckta berggrundsdalar innehållakan vattentillgångar

intresse, särskilt jordlagren på djupet består grovkomigtav om av
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sitt dehämtarförbrukarematerial. enskildaFör vatten ur ovansom
alltså oftastvattenförsörjningssituationenavlagringarnanämnda är

ochlerorregionen dockdominerasövrigtImycket avgynnsam.
i enskildagrundvattenmängdersmåendast uttags-moräner, som ger

underavdunstningtämligen högochMåttlig nederbördpunkter.
regioni dennagrävda brunnargrunda ävensommarhalvåret gör att

vattenbrist.tidvis drabbaskan av

Östra rull-på såområdenafrån sättskiljer sig västerutUppland att
grundvatten-tillUtsikternafärre.mindre ochstensåsarna är stora

Förut-nordligaste delen.i denlokaltdärför måttliga,är utomuttag
deiVattenförsörjningför enskild ärsättningarna settstort samma

attraktionskraft på fri-Roslagensregionen.nyssnämndai densom
tillmöjligheternabegränsadekombination med deitidsboendet

vattenförsörjningen. FrämstmedproblemskapatharVattenuttag
i vissa brunnar.inträngning saltvattengäller det av

tillsammanföraskanNorrlands kustlandMellersta och norra
förutsättningar förregion, därytterligare storagynnsammaen

i älv-grusavlagringari sand- ochfinnsfrämstgrundvattenuttag
betydligtgrundvattentillgångenmellan älvarnaåsardalarna. I är

utsträckning skersåanvänds ialltAttsämre. stor somtrotsytvatten
intebeskaffenhet ochgodtillgången påfrämstberor ytvatten av

övrigtförkarakteriserasRegionengrundvatten.på brist på storaav
Grundvattentill-blottat berg.kustenocharealer närmastmoränav

för för-till problemställasmå, vilket kanigångarna ärmoränen
hänvisade till grävda brunnar.brukare som

fjällomrâdena betrak-kaninlandNorrlandsSvealands och utom
Götaland. Deinremedvissa likhetermedregion,ännutas ensom

grusavlag-Sand- ochochjordartemadominerande moränär torv.
oftarullstensåsama harochvanligen glest,ringar förekommer

intedekornstorlekssammansättningar görochterränglägen attsom
för-dockdalgångar kanIgrundvattenvolymer.innehåller större

viduppträderdeltabildningari deliksomhållandena bättre, somvara
i VärmlandBrattforshedensådanaExempelkustlinjen. ärhögsta

sittvattenförbrukareEnskildavidavlagringarna Mora. taroch som
imoränavlagringarna,tillhänvisadeoftasturjordlager är somvatten

söderut.region längrei denna änavseendedetta är gynnsammare

regionerkalfjällsområden sista dedenSveriges utgör somav
jordlageri landet. Deigrundvattentillgångarnautskiljts beträffande

okända,såfortfarandeförhållandenahydrogeologiska är gott som
eller intressenågot behovfinnasinte heller störreoch det avsynes

vattenför-förnärvarande,för änundersöka dem närmare annatatt
fritidsanläggningar.för enstakasörjningen större
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C.3 Grundvatten i berggrund

Jämfört med kontinentala Europa grundvattentillgångarna itex
Sveriges berggrund liten. Bara i Skåne och sporadiskt i övriga delar

landet finns förutsättningar för grundvattenuttag. Deav stora geo-
logiska förutsättningarna för grundvattenutvinning berggrundenur
visas översiktligt i figur C.3.1 ur Grundvattentillgångari Sverige,
SGU Rapp. Medd. reviderad SNV.nr av

Ytmässigt förekommer det grundvattnet Sveriges berggrundmesta
i sprickor. vissaI sedimentära lager, såsom i Skåne och påyngre
Listerlandet, finns dock mycket grundvatten i bergarternas porer
eller i både och sprickor. I kalksten högre ålder,porer ren av som

Ölandpå och Gotland, liksom itex urberget, förkomstemaär helt
bundna till sprickor och krosszoneri berggrunden.

Med avseende olika förutsättningar för grundvattenuttag i berg
kan Sverige delas i fyra typområden. Det första sydvästraupp
Skåne Kristianstadsslätten,och ligger i randzon mellan detsom en
svenska urbergsområdet och mäktiga sedimentbergsområden på kon-

Äventinenten. mäktigheter hos berglagren på 2 000änom mer me-
har konstaterats vid bl Höllviken detter enbart de ytliga lagren,a

ned till 150 exploateras beträffande konsumtions-meter,ca som
På Kristianstadsslätten det främstvatten. är sandstenen ärsom

intressant, även den överlagrande kalkstenen också innehållerom
betydande vattenmängder. Enstaka brunnar i sandstenen kan lämna

180 000 liter timme 50 ls. Nonnalaemot uttagsmöjlig-upp per
heter ligger mellan 18 000 och 50 000 liter timme 5 ls.15per ca-

I sydvästra Skåne de ytliga,är sprickrika och ställvis kalkste-porösa
betydelsestörst för grundvattenutvinning berggrunden.narna av ur

De sandstenarnaporösa i nordvästra Skåne ocksåär igynnsamma
detta avseende. Uttagsmöjligheterna varierar mellan 18 000 ochca

72 000 liter timme 5 20 ls.ca per -

Där berggrunden sprickig iär och överlagras sand ochytan texav
finns ofta förutsättningar för grundvattenuttag. Sågrus ärstora t ex

fallet i sydvästra Skåne.
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geologiskaolikaQmráden med
grundvatten-förforutsáttnxngar

i bergutvinning

VATTENFÖ-VIKTIGASTE
aencenuuoGRUNDVATTENTILLGÃNG RANDE

sprickrikaporösa ochmåttlig sandstenarf God kalk-och-
kalkslenarsprickrika sandstanarringaställvis3 porösasprickr.Måttlig.

i ur-sprickzonerstörreI måttlig grannarRingmställvcs bergehgfrämst
och gne|ser saknas.BedömningsundorlagbergarterFiäukedyans

C.3.lFig.
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Genom grundvattentillgåxigen i berggrundenatt lag iöver godär
området används sådant i utsträckning för både kommu-vatten stor
nal och enskild Vattenförsörjning. Stora vattenmängder används ock-
så för konstbevattning i lantbruket. Eftersom tillgången ytvatten
för bevattning tidvis och ställvis begränsad kan konkurrens om
grundvattnet tänkas uppstå. Tillskott grundvatten tillav ytvatten-
dragen vid lågvattenföring har diskuterats.extrem även

En berggrundsområde delområdendetyp utgör medannan av
kambrosilurisk berggrund prekambriskoch sandstensberg-

finnsgrund spridda landet. Fjällkedjansöver berggrund räknassom
dock inte in. Delområdena har i flera avseenden likartade hydrogeo-
logiska förutsättningar. De kambrosiluriska bergartema ligger van-
ligen i plana lager ovanpå varandra. Grovt schematiserad kan en
genomsnittlig lagerserie underifrån beståsägas sandstenar, skiff-av

kalkstenar, skiffrar och kalkstenar. Lagerserierna dockrar, är van-
ligen inte fullständiga i delområdena. De kan också stördavara av
förkastnin och sprickzoner.störregar

sandstenarnaDe prekambriska har omvandlats i högre grad och år
kvaitsitiskzi de kambrosiluriska.änmera

Från grundvattensynpunkt de viktigasteär bergarterna sandstenar
med por-sprickakviferer och kalkstenar med sprick- och karst-
sprickakviferer. Delområdena kan karakteriseras på följande sätt:

Delområde BCFgillTSålLlCl Viktigaste
akviferbergart

Gotland Kambrosilur Kalkstenar
Öland

Kalmarsund, fastlandet Sandstenar
Östergötlands sediment- H II
bergsområde
Billingen, Västergötland
Närkes sedimentbergs-
område

Siljansområdets kambro-
silurberggrund
Almesåkraformationen, Prekambrium
Jönköpings län
Visingsöformationen
Gävlesandstenen

Dalasandstenen

Medianvärdet på kapaciteter i kalkstensbrunnar, mestadels enskilda,
varierar i olika områden mellan 600 och 3 600 liter timme,ca ca per
vilket måste tämligen blygsamt. På delar Gotlandanses och ställ-av

Ölandvis på kan dock mediankapaciteter 3 600 literånmer per
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Östergötland, Väster-Kalkstensberggrunden itimme påräknas.
mindregrundvattenutvinningpåavseendemedgötland och Närke är

Siljans-Isandstenen.underliggandegivande,denintressant än mer
vilket tordesönderbruten,starktkalkstensberggrundenområdet är

konstaterats,därmediankapacitetertillorsaken de höga casomvara
timme.000 liter6 per

i allmänhetkambrosilurisk sandstennedförda iBrunnar merager
0004mellanliggerMedianvärdetkalkstensbrunnarna.än cavatten

timmeliter50 000påKapacitetertimme.000 literoch 7 perper
lägen.iförekommatorde kunna extremt gynnsamma

bättrelika mycket,inte fulltprekambriska sandstenenDen menger
000 liter000 62 ochmellanliggerMedianvärdenakalkstenen.än ca

i denhar konstateratsförhållandenSärskilttimme. gynnsammaper
Visingsösandstenen.sprickrikaochporösa

igrundvattenavseendeområdestyptredjeUrberget utgör en
strukturerolikamed dessurbergetsvenskaberggrund. DetSveriges

aktivitetvulkaniskbergskedjeveckningar,radformatshar engenom
grund-förFörutsättningarnai jordskorpan.rörelserandra storaoch

dåliga.betraktasfår i stonvattenuttag som

Medd.SGU Rapp.Sverige,iGrundvattnetfrånC.3.2Figur
Mellan-mediankapaciteteri Syd- ochfördelningenvisar9 avnr
ordnadeochfrån brunnsborrareuppgifterefterberäknadesverige,

inomhamnarurbergetdelenbergartsled. Denolika störstaefter av
för-anledningfinns600 timme. Det3 liter600 attintervallet per-

000 liter2600indelning skullemoda cage caatt noggrannareen -
deförutsättningar änsig bättrehavisatområden hartimme. Treper

SmålandcentralaKristianstadFrån traktenövriga. motuppav
västlig-Hallandsåsensiochtimme000 liter6medianvårdet perca

Lindesbergvidområdemindretimme. Ett000 literdel 7aste perca
områdenNågratimme.600 liter3påmedianvärdehar ett perca

Om-urskiljas.ocksåkanuttagsmöjlighetermycket blygsammamed
ifinnstimme600 literundermediankapaciteterråden har persom

Östergötland, Bohus-Blekinge,delarMälardalen,kringtrakterna av
bilddetaljeradnågotochmodernareEnVärmland.län och avmera

i dengrundvattenkartorlänsvisaSGUsframgårförhållandena av
Sverigekartahydrogeologiskadenfärdigställdamån de är samt av

framtagande.underärsom

medianvärdena be-angivnaframhålla deviktigtdockDet attatt
borr-valetfåttslumpen avgöraoftastförutsättningar därskriver av

Vid borr-valförhållandena.hydrogeologiskaför dei ställetplats av
förutsättningar kanhydrogeologiskatill uttaghänsynplatser där tas

för-Gynnsammatimmeliter20 000 göras.000 och10på mellan per
förkastningar.ochsprickzoneriföreligger oftautsättningar större
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REGIONER SYD- OCHI MEL-

LANSVERlGES BERGGRUND

GRUND-MED OUKARTAD

VATTENKAPAClTET

S CXHOLM0

GÖTEBORG

ugnmuvâaoeu AVKÅRAKTERISTIKI
BERGBORKANDA REGIONEN

runs BRUNNAR
grundvattentillgång i grundvattenStornunö

utbredningmedförekomster stor
7ooo uum uttagsmöjlighetergodaoch mycket

grundvattentillgång grundvatteniMåttlig
ä utbredningrelativtmedförekomster stor3eoo ltlm

uttagsmöjligheteroch goda

vanligtvisgrundvattentillgång iLiten
medgrundvattenförekomstersmåGOO-SGOOItlm

uttagsmöjlighetvarierandeso 100 kmoSGU mzsaaozsd

l grundvattentillgånglitenMycket600ltlm
medgrundvattenförekomstersmåi

uttagsmöjligheterdåliga

Fig. C.3.2
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områdestypen. inne-F jällkedjans den fjärde Denberggrund utgör
påpartier kalfjällsområdena, beroende denfattar även österstora om

till övriga iområde i förhållande den berggrundenenhet detta utgör
i området dåligtSverige. Grundvattenförhållandena kända, ochär

tillåter inte några tillförlitligaringa brunnardet antalet kända
berggrundsgeologiska förhållandenamedianvärdesberäkningar. De

varierarmöjligheterna till ilåter dock grundvattenuttag högattana
ställvis borde kunna utvinnas,grad och grundvattenmängderatt stora

karstifierad kan likaledes förmodaskalkberggrund. Det atttex ur
grundvattenpotentialområdet har motsvarandedelarstora enav

i övriga Sverige.urberget

C.4 Grundvattenkvalitet

Grundvatten vanligen klart, färglöst och lukt och medär utan en ange-
så genomgåttfrisk smak. Att det beror grundvattnet harnäm är att

liknas vid så-reningsprocess. Marken och den omiittade kanzonenen
depå medväl mekaniskt filter jonbytarmassa ochett som en en

kemiska för tillsatser i passerandesubstanser det vattnet.

kemiska danas påMed detta redan grundvattnets karaktärär antytt att
intimt förknippad med dedess marken och därmedväg ner genom

markbiogeokemiska processerna.

Grundvatten bildas nederbördsvatten. Nederbördsvattnet har ettav
lågt innehåll kemiska ijonform främst natrium, kalium, kal-ämnenav

kloridcium, magnesium, ammonium, sulfat, nitrat och lös-väte, samt
koldioxid. De kemiska substanserkväve, ochta gaser som somsyre

tillförs marken vått nedfall. Men kemiska substansermed kallasregn
tillförs i form partiklar och nedfall.även torrtgaser,av

når först iNär marken kommer det kontakt med humus-regnvattnet
skiktet, består fönnultnade växtdelar. När växtdelarna brytssom av

frigörs Nedbrytningenned humusämnen sk humussyror.ärsom sura,
växtdelar och humusämnen innebär förbrukas och koldi-attav syre

oxid bildas. Koldioxiden sig i och bildar kolsyra,löser vatten som
i vätejoner vätekarbonatjoner.sönderdelas och Kolsyrans och humus-

vätejoner angriper mineralpartiklar i skiktet under humus-syrornas
skiktet, urlakningsskiktet, varvid mineralpartiklarna sönderdelas,
vittrar. Vittringen innebär våitejoner förbrukas ochatt attsyrornas

magnesium, frigörs mineral-metalljoner, främst kalcium och från

partiklarna. Genom för nödvändigaVittringen frigörs de växtligheten
tillmetallema, och förs vidare växter-växternas röttertassom upp av

humusskiktet,övermarksdelar. När dessa dör tillförs de åternas som
på så vid sönderdelningen organiskt material får förrådsätt ett stortav

k utbytbara joner. Därför i humusskiktetjonbytes-sker redanav s
reaktioner, varvid vätejoner idel de löstaär regnvattneten av som
byts främst kalcium magnesium.ochut mot
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Det sipprat den markprofilenhar delenöverstavatten som genom av
har jonbytennedbiytningsprocessen, och kemisk vittring mins-genom

sittkat vätejoninnehåll ökat pH, berikats koldi-och medsyre- men
oxid, humusämnen, kalcium,vätekarbonat, magnesium, järn och alu-
minium. Genom fastläggs järn, aluminiumpH ökar och humus-att

i markskiktet urlakningsskiktet.under Detta skikt färgasämnena av
järnhydroxid och materialetdet organiska och kallas därför för rost-
jorden. Små mängderjäm aluminiumoch lämnar alltid rostjorden,

de stora kemiska konstituenter ilösta detär vattenmen som som
sjunker vidare ned kalcium,grundvattnet magnesium, vätekar-ärmot
bonat och joner tillförtsde såsomnederbörden sulfat ochsom genom
klorid. Natrium tillförs både mineralvittring frånoch nederbör-genom

vilketden, kan fallet med sulfat. natriumMängden och klo-även vara
rid i nederbörden beroende närheten till havet. Nu iharär vattnetav

fått den sammansättning det kommer ha grund-stort sett attsom som
viss vittring såväläven sker i den omättadevatten, om en zonen som

i grundvattenzonen, långsamt förändrar den kemiskanere som
sammansättningen.

Vilka kemiska substanser och mängden kemiska substanserav som
tillförs sin marken mineralväg beror vilkavattnet genom som
ingår jordmztterialen hur kontaktytan lång kontakttidenoch hurärstor

mellan mineral och Lättvittrztde mineral och finkornigaär vatten.
jordarter, innebär både kontaktyta lång kontakttid,och be-storsom
främjarjonbytesprocesser och vittringsintensiteten, vilket generellt

kemiskamängd substanser.vattnet storger en

mineral ingårDe i jordpartiklzirna kommer primärt från berg-som
Sverigegrunden. I till heltden övervägande del graniter ochutgörs av

gnejser innehåller svårvittraderelativt mineral. svårvittradeMestsom
bergarter i innehåller såsomär bara kvarts, kvartsit ochstort settsom

kvartssztndsten. Lättvittrade bergarter innehåller mörka mine-iir som
silikaterral, i ttllmänhet innehåller olika proportioner kalcium,som

magnesium järn.och Dessa bergarter brukar sammanföras under be-
nämningen Allra lättvittrat mineralet kalkspat,grönstenar. ärmest

huvudbeståntlsdelen i kalksten. Framförutgör allt desom yngre
kambrosiluriska bergartema kalkrika. finnsDe bevarade inomär
mycket begränsade områden landets Lyckligtvis har inlands-yta.av
isen fört sigmed kalk från dessa områden så finnskalk ijordamaatt
inom betydligt områden figur C.4.1, G.efter istörre Lundqvistse
Atlas Sverige.över

Kalken har mycket betydelse för vattenkvalitén. Den görstor vatt-en
hårt. Detta både positivt och negativt. Det negativaär hus-ärnet att

hållsmaskiner, Varmvattenberedare, ledningar igen, vilketsättsetc
dock avhjälpaskan k avhärdning Positivt ärvattnet. attgenom s av

hälsosammare med påär avseende hjärt- och kärlsjukdomar,vattnet
inte aggresivt ledningarår och framför allt dessa medatt vatten
ävenledes hög vätekarbonathalt mindre känsliga för försurning.
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Kalkrik berggrund
Rock:rich limeIn
Kalkrlkarc jordarter
Sail: rlch limein
Kalkmqterialetstranspodrikrning, I Transportdirectionof
düintegratedrock: rich limein

Fig. C.4.1. Områden förhöjdmed kalkhalt
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Totalhårdheten i kalcium-grundvattnet är ochsummansom av mag-
nesiumhalterna illustrerar kopplingenväl den intimamycket mellan
grundvattnets kemiska sammansättning och de geologiska förutsätt-

såvälningarna, berggrunds- jordartsgeologiska figurse C.4.2.som

Andra kemiska konstituenter, uppträder i grundvattnet i betydligtsom
pålägre halter kan ha inverkan hälsan eller begränsastor annat sett

användbarheten. En del har direkt geologisktdessa såsomav ursprung
fluorid, arsenik, järn och medan andra tungmetallertex mangan som

uppträderi grundvatten endast delvis har geologiskt Egent-ursprung
kommer alla frånligen metaller ursprungligen det geologiska mate-

rialet

kemiska substanserDe människans aktivitetersom genereras genom
tillförs grundvattnet och förändrar dess sammansättning, ibland så

mycket dess användbarhet begränsas. frågaDet kan påver-att vara om
långtransporterade luftföroreningar,kan i berör helastort settav som

markanvändningen,landet eller skogsbruk, jordbruk hartav ex som
betydelse den påverkani regionala skalan lokal frånellerstörre av

deponier

klimatförändringC.5 Grundvattnet och

förekomst, dessGrundvattnets variation i tid och bestämsrum
klimatologiska faktorer. råderprimärt Därför starktettav sam-

vattensituationenband mellan och klimatförändri ngsproblematik-
förutskickarKlimatologer förändringaroch drastiska istoraen.

globala klimatetdet beroende människans aktiviteter. Det är
förändringarna koldioxidinnehållfrämst de atmosfärensistora

årenUnder de har halten ökat med100 22 %senastesom oroar.
fjärdedel årenEn denna Ökning skett under de 10har Senasteav

Shiklomanov, 1990. visar vid slutetBeräkningar dettaatt av
århundrade kommer koldioxidhalten mellan 15 och 20 %att vara

års nivå.1980 I medför detta globalgenomsnittöver tempera-en
l°turhöjning C jämfört situationen fram tillmed och medav

1960. 2030 -2050 medlAr har stigit ytterligare 2temperaturen -
30 C.

fåföljder dessa beräknade temperaturförhöjnimgarVilka kan är
svåra faktorerdock överblicka. För viktigaekosystemet äratt

grundvattennivåmarkfuktighet, och avrinning. Dessa bestäms i
hand skillnaden mellan nederbörd och: avdunstning.första som

såväl sannoliktEftersom nederbörd avdunstning ökar vidsom en
svårt händertemperaturhöj ning det förutse vad medär att sonn

faktorer.,denna skillnad och därmed ovannämnda
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D. HOT MOT GRUNDVATTNET

Det finns mängd företeelser kan hotutgöra grundvattnet.en som mot
Hoten riktas främst grundvattnets kvalitet och i mindre gradmot mot
vattenkvantiteten. Grundvattnet förnyelsebarär där denaturresursen

Ändrasklimatiska faktorerna nybildningen grundvatten. intestyr av
de klimatiska förhållandena så påverkas inteavsevärt heller nybild-
ningsförloppeti stort.

Då grundvattnet idelär kretslopp påverkas grundvattnetvattnetsen
hot andra delar i detta kretslopp. Man kan också vändaav samma som

på detta och detsäga hotar grundvattnet också hotar andraatt som
former förekomst.vattnetsav

Då både globalt och lokalt i ständig rörelsevattnet är kanskeär vattnet
den viktigaste både nyttigatransportören och onyttiga Serämnen.av

till hoten det främstär miljöfarliga eller miljöstör-transportenman av
ande Grundvattnetämnen sådana frånämnensom mottageravses. en
mängd olika aktiviteter, utsläpp till atmosfären från industripro-tex

och trafik, jordbruk, boende, deponier och olikacesser genom
olyckor. Man kan dela in hoten i två kategorier, dels sådana där sprid-
ningsprocesserna, luftföroreningar, eller aktiviterna, skogs-tex tex
och jordbruk, påverkar arealer regional påverkan , dels sådanastora
där påverkan betraktaär lokal, deponier, avloppsinfitra-att texsom
tion eller grundvattenuttag för Vattenförsörjning lokal påverkan.

Vattnets uppehållstid i marken genomsnittligtär relativt lång i förhåll-
ande till tiden i i vattendrag och sjöar. Därigenomtex grund-utgör

buffert för tillgången på ivattnet landornrådena.sötvatten Aven sam-
anledning det också relativt lång tidtar omsättama att vattentranspor-

terade föroreningar i grundvattenförekomstema och det kan därför ta
lång tid innan förorening märks i grundvattnet. Tillförsel tillen
grundvattnet höga punktbelastningar förorenande tämnenav av ex
kväveförenin gar kommer därför under lång tid medföra läckageatt

dessa föroreningar till vattendrag, sjöar och hav.av

Ytterligare hot grundvatten beaktaett är värt denmot bristärattsom
på kunskap och medvetenhet grundvattnets förkomst och uppträd-om
ande generellt kan rådasägas bland planerare och beslutsfattare.som
Grundvattnet inte, och gmndvattenförhållanden faktorersyns styrs av

kan upplevas komplicerade förstå. I de kommunalasom att över-t ex
siktsplanerna har grundvattnet oftast endast berörts summariskt.
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påverkanRegionalD.1

föroreningarLuftburna

lokala in-luften kan ha mycketmedFöroreningar transporterassom
dehundratals mil innanockså hakankällor,hemska tranporteratsmen

föroreningarna,lufttransporteradeallvarligastehittillsDedeponeras.
från utländska utsläpp,kommerdelen ärtilldessutom störstasom

tungmetaller.vissakväveoxiderochsvavel- samt

harindustriell tidbränslen underfossilaförbränningenökadeDen av
emitte-Svaveldioxidenblivit alltnederbördenmedfört somatt surare.

bildaroxideras ochbränslensvavelhaltigaförbränningenvid avras
ochuppdelad i vätejonerheltSvavelsyransvavelsyra. ärmed vattnet

under slutetmarkantökadenederbördensulfat iHaltensulfatjoner. av
nå i mittensin kulmenföravl960-taletbörjanoch1950-talet att av

långsamt sjunkit. MerpartensulfathaltenhardessSedanl960-talet.
långtransporte-landetfaller äröversubstansernade nersomsuraav

kontinentenfrån europeiskadenföroreningargränsöverskridanderade
Storbrittanien.och

kemiskapåverkat grundvattnetsharnederbördenDen samman-sura
förmågapå markensberoendeutsträckning attolikasättning i stor

jon-skerNeutralisationennederbörden.denneutralisera genomsura
beroende huri dessaIntensiteten ärvittringsprocesser.ochbytes- av

Berggrunden imarken ovan.i sefinnsmineral detlättvittradepass
gnejsfrämstbergarter,kristallinadelentillvårt land störstautgörs av

kalkhaltig sedimen-övervägandemedmed länderJämförtgranit.och
fördåliga förutsättningarvår berggrunderbjuder attberggrundtär

starkatillskottneutralisera syror.av

tillhåller medjämnavittringsprocessernaoch stegSå jonbytes-länge
ipH-värdetförändras intefrån nederbördenvätejonerförseln av

och mediblir marken regnvattnetsattDäremotgrundvattnet. surare
bundnamagnesiumjoneroch ärkalcium-debytsvätejoner sommotut

ochkalcium-grundvattnetsmedförDettamarkpartiklarna. atttill
markvattnetföljersulfatjSvavelsyransmagnesiumhalter ökar. oner

sulfat-grundvattnet,tillfördröjningmindreellermed varsstörre ner
grundvatt-tillläckaalltvätejonerSkullesåledes ökar. trotshalt ner

med vätejo-buffert, dvsvätekarbonatetverkar reagerarnet ensom
bibehålls. lpH-värdetminskar,vätekarbonathaltenvarvid mennerna,

ökaställetivätekarbonathaltenjordar kankalkhaltigaområden med

syratillskott.vid större

PMK-koch detgrundvattennätSGUsprovtagningsstationer iFasta s
Naturvårdsverketsinomgrundvattenobservationsnätet programnätet

grundvattnetsiförändringenvisarmiljökvalitetsövervalcningför
C.l.6figur1960-talet seslutetfall sedani vissakemi av
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landet ochi delennedfall sydvästraDepositionen störstärsurt avav
Sverige ned-i södra Sverige. lgradienti avtarmotavtar norranorren

vari landetfå bildFörnorskafallet från kusten gränsen. attmot aven
nederbörd kanbetingadpåverkadegrundvattnen är antropogent surav

kalcium ochbeskrivsförhållandeutnyttja det att mag-ovan,somman
mellanKvotenförhållande till vätekarbonathalten. väte-inesium ökar

kalcium ochtotalhårdhet, dvskarbonathalten och magne-summan av
Figu-påverkan.ökad gradminskar medsium, normaltär avca men

brunnsarkivetsipå uppgifter lagradeoch byggerD.1.1a somrerna
Sverige, speciellt ii södrapåverkan mycketvisardatabas, är storatt

figur C.4. 1jordar sekalkhaltigaområden medbrunnar. Igrunda
jämförelse mednedfall. Vidbra,sig grundvattnetklarar trots stort en

påverkanD.1.2 framgårfigurpH-värdebrunnarnas storatt av sur
sammanfaller tyd-i allmänhetlåga pH-värdennederbörd och attmen

kanSpeciellt ytliga grundvattenavvikelser finnsliga mot varanorr.
låga pI-l-värden.naturligt dvs hasura,

aluminiumtungmetaller ochde flestarörlighetenLösligheten och av
medföraförsurningen kanDet betydersjunkande pH.ökar med att

och därmeditungmetaller grundvatten störreförhöjda halter transport
detlösasaluminium kanTungmetaller ochytvattendrag.till ut urut

tungmetallemadelmycketgeologiska materialet, texstor avmen en
grundvattnet,medkadmium,ochkvicksilver, bly transporterassom

från utlandet,Sverige kommerluftdeponerade. I södra merparten
Sverige.idominerarinhemska källormedan norra

rikt-mycket lägrei allmänheti änTungmetallhaltema grundvattnet är
ackumuleringkraftigmycketdricksvattenkvalitet,förvärdena men en

farhågorkvicksilver ingerbly ochluftburna metalleri marken somav
tillräckligt högadelåga halter,vid mycketframtiden. Redan ärför nu,

kvicksilver ihalterför högaiproblem ekosystemet,för tatt som exge
fisk.

kan uppkommatungmetallerhälsovådliga haltermänniskanFör av
hydroforer påkopplingar,vattenledningar,korrosion på etcgenom

påtagligahittillsdeaggresivt Dettagrund är mestvatten.surt en avav
på grundvattnet.påverkannedfalletseffekterna detkändaoch suraav

påminnelse hur lättKärnkraftshaveriet i Tjernobyl enomoss engav
köttproduktionochsåsom grödorvåra livsmedelsresurser,delstor av

föroreningar. Grundvatt-långtransporteraderadioaktivaslåskan ut av
markpartik-binds tillCesiumsig väl,dock ha klarattorde attnet g ap

tillmarkvattnetföljer medringa graddärför i mycketlar och ner
gjortsborde dock haundersökningaromfattandegrundvattnet. Mer av

grundvattentillgångar,till viktigaspridningcesiums eventuella vars
inför eventuellaför beredskaptjäna underlagkunnatresultat som

kämkraftsolyckor.framtida
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Markanvändningen för jordbruk, skogsbruk och tätbebyggda områ-
den kan innebära risker påverkanför oönskad på grundvattnet. Det
framför allt växtnäringsläckzige formi kväveföreningar allvar-av som
ligt förorenar grundvattnet.

Vanligtvis nitrathalternaär i grundvatten mycket låga. Nitrat bildas
naturligt oxidation ammonium frigörs vid förmultninggenom av som

Nedfalletväxter. kväveoxider bidrar också till nitratpoolen iav av
marken. Växternas behov emellertid såär läckaget till grund-stort att

under naturliga förhållanden mycket litet.är Avverkningvattnet inom
skogsbruket, speciellt kalavverkning skog, medför behovetattav av
växtnäring blir mindre vadän produceras förmultningen.som genom
Halterna i grundvatten brukar därför öka under period till 5en av upp
ä 6 år innan det åter råder balans mellan och bildningväxtupptag av
nitrat. Halterna brukar dock inte bli speciellt höga. Det brukar vara
fråga ökning från mgll nitrat till 3 -4 mgl. Sammanlagtom en ca

kalavverkade kan dock medföra arealförlusternastora ytor att av
nitratkväve via grundvatten till ytvattendragen ökar kraftigt.

Skogstillväxten i sig innebär försurning i och med atten rotupptaget
positivt laddade näringsämnen avgångav väte-motsvaras av en av

joner till Genommarken. bortförseln avverkad skog ocksåtarav man
såbort kallade baskatjoner, främst kalcium och magnesium, som

skulle tillföras igenmarken vid förmultningen bidraoch tillannars
möjligheten neutralisera den nederbörden. Barrskogenatt sura ger
också förna.en sur

Samhällets krav hög avkastning från jordbruksmark har gjort att
användningen stallgödsel kvävehaltigtoch handelsgödsel har varitav

Äroch givornaär vad grödorna fönnårstörre så kanstor. än ta upp,
läckage uppkomma med tillmarkvattnet grundvattnet. Läckagetsner
omfattning beror på hur åretdel åkrarna bär gröda, hurstor storaav

givornagödsel vilken jordartär, åkerjorden vilket hydrogeo-utgörs av,
logiskt läge åkern har och nederbörd inklusivemängden bevattning

åkerjorden för.utsättssom

Höga nitrathalteri grundvatten vi ihittar områden med lätta åkerjor-
dar, sand- och mojordar i inströmningsläge och där gödsel-som stora
givor används för kort växtperiod och där inte så kallade fånggrö-en
dor kan kväveöverskottet används. De lätta åkerjordarnastasom upp
dåliga vattenhållande egenskaper medför också konstbevattning äratt
vanlig.

Lerjordar å andra sidan kan så inget ellertäta mycket litetattvara
igenomtränger till grundvattnet. Ofta liggervatten de också i låg-ner

lägen, kan innebära de hydrogeologiskt liggeratt utström-som sett
ningsläge. Där grundvattnetsär strömningsriktning uppåtriktad, vilket
medför grundvattnet blandas markytannära med det nitratrikaatt
markvattnet och bidrar till ytavrinning till vattendrag.närmaste
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både 30 och 44 mgl nitratproblem med halter överstigandeStora
i södra Sveriges jordbruks-speciellt i ytligt grundvattenförekommer,

PåSkåne Halland. Kristianstadslätten har ställ-särskilt i ochbygder,
såför vattenförsörjningen vik-grundvattnet i dendet djupavis även

fått nitrathalter.sandstensakviferen högatiga

sådanaområden befintliga ochberörstätbebyggda ochI som av
grundvattnets kvalitetinfrastrukturprojekt hotenplanerade är mot

påverkan anläggningstider kan det gällamångahanda. underFörutom
från och avloppsvattenledningar, olje-läckande dagvatten-infiltration

och verkstäder, lakvattentill bensinmackarspill i anslutningtankar,
kan beindustriverksamheter Detfrån avfallsdeponier olika etc.samt

påverkat iolika miljöstörandefaras grundvattnet ämnenär ettatt av
orriråden. 20-tal kom-rundringning tilltättbebyggda Enantal ettstort

någon kontroll grund-det inte förekomvid handen att avgavmuner
områden i samband medtätbebyggdainomvattenkvaliteterna änannat

därförVattenförsörjning. finnskommunal Detförgrundvattenuttag
områdenatätbebyggdadei kunskapen huruppenbart brister etcom

följande exempeldetta kanpåverkar belysagrundvattnet För att ges:

industriområdeförorenatundersökninggjordeskommunI ettavenen
referens till dessaSomgrundvattenkvaliteten.analysermed ava

industriområdetockså grundvattenprovanalyser uppströmsetttogs
påverkat miljöstörstarkarereferensprovetvisade sigDet att avvar

industriområdetoch nedströmstagits inomdeande änämnen som
dåliga Vattenkvalitet helt okändtill referensprovetsOrsaken var

inarkzinvändbebyggelse ellermark förexploateringVid annannyav
påverkanför grundvattnettill riskerborde hänsynning större tas av

grundvattentillgångarpåverkanborde risk förSärskilt stora upp-
måste flödetpå dettaadekvat kunnaFörmärksammas. görasättatt ett

utströmningsornråden kartläggas;ochgrundvattnets inmellan

Ökade från djup indrasmedföragrundvattenuttag kan att vatten stora
järn och fallsalthalter, ivilket kan ökande vissabrunnen,mot ge

svavelväte.

påverkanD.2 Lokal

avrinningsområvlandornråden mängdkan indelas iSveriges storen
grundvatten-avrinningsområde innehåller eller fleraVarjeden. en
allmänhetSverige har igrundvattenförekomstEnförekomster. eni

någonfrån hektar tilluppskattningsvisutbredning,areellliten upp
några fåpåverkar ellerFöroreningarnågra kvadratkilometer. ensom

bör emellertidlokala. Mankan betraktasgrundvattenförekomster som
avbördargrundvattenförekomstföroreningar iobservera att somen
områdenpåverka betydligtkanytvattendragtill störresitt ettvatten

i ytvattendragetiföroreningstransportengenom
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Nedan beskrivs aktiviteter påverkalokalt kan grundvattenföre-som
komst och Vattenkvalitet. aktiviteterDessa kan sammanfattas i
följande rubriker:

Grundvattenuttag t för enskild Vattenförsörjningex
Deponier, förorenad mark mm
Infiltration förorenat t avlopp,vatten dagvattenav mmex
Olyckor

D.2.1 Grundvattenuttag

Grundvattenuttag sker för mängd olika syften, kommunal ochtexen
enskild Vattenförsörjning livsmedel, för jordbrukets behov bevatt-av
ning djurhållningoch för vattenförsörjnin till industri, för energiut-g
vinning via värmepumpar och för kylning. För beskrivningnärmare

omfattningen grundvattenanvändningen hänvisas till kapitelav E.av

Grundvattenuttagen beskrives här i första hand utgångspunktmed i
påverkarhur dessa grundvattnet kvantitativt. För belysa grund-att

effekter grundvattenförekomsternavattenuttagens görs en
jämförelse mellan hur och de naturligauttagen påverkarprocesserna
grundvattenvolymen.

Naturliga förändringar grundvattenbildningenav

klimatiska faktorernaDe nederbördtemperatur, och avdunstning styr
beräkninggrundvattnets nybildning. grundvattnetsVid nybildningav

utgår från den del nederbörden skulle kunna bilda grundman av som
dvs nederbörden minus avdunstningen effektivvatten, nederbörd,

vilket den teoretiskt grundvattenbildningen. Enstörsta delanger av
det grundvatten bildas har vid vissa klimatsituationer och undersom
särskilda geologiska förhållanden mycket kort omloppstid innanen
det övergår i ytvattenfas. Sådant grundvatten kan också avledas ge-

dikessystem t Hårdgjordatäckdiken. asfalteradenom ytor, tex ex
ochvägar, parkeringsplatser, omöjliggörtorg grundvattenbildning

huvud Frånöver dem direktskertaget. ytvattenavrinning. För varjeen
grundvattenförekomst har praktisk betydelse för något ändamål,som

enskild Vattenförsörjning, måste därförtex särskild beräkning gö-en
för bestämma grundvattenbildningen.att Den uttrycks ofta iras pro-

den effektiva nederbörden och kan alltifråncent 100 % nedav vara
till 10 % beroende olika tidsmässiga och lokala förhållanden.ca

Genom grundvattenförekomsterna fylls denatt del nederbör-av av
den bildar grundvatten ocksåsker kontinuerlig avtappningsom en
från grundvattenmagasinen till På så grundvattnetytvattnet. sätt är i
ständig rörelse från inströmningsornråden, där det bildas, till
utströmningsornråden där det läcker åar,i bäckar, sjöar eller havet.ut
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beroendesig i markenoch ärHur rör topogra-transporterasvattnet av
vari-omsättningstidGrundvattnetsförhållanden.geologiskafiska och

IOOO-tals år.tillfrån några timmaravsevärt,erar

mätningarregistrerasvolymFörändringar i grundvattnets avgenom
såledeskapitel C. Dessaförändringargrundvattennivåernas se är ett

på verk-få mått dei volym. Förförändringarnarelativt mått på ettatt

m3 jord-kännedommåste hailiga volymema vatten tex omman
utbred-mäktighet ochporositet,effektivaberggrundenslagrens eller

40% itilli0.01 % urbergvarierar frånPorositetenning. tex enca
grusavlagring.

fyllnadsgradgrundvattenförekomstemasmängd ellerGrundvattnets
säsongsvis.perioderunder längrei tid såvälsåledes varierakan som

snösmältningen och höstregnen.grundvattenbildningenförViktiga är
markvattnetdeldåvår ochUnder växter stortar avupp ensommar

nybildninglitenendastingen ellerskeravdunstningen högoch är av
grundvatten.

förhållandenPåverkade

människan antingenpåverkasocksåkanGrundvattenvolynwen ge-av
från asfalteradeavledning dagvattendränering t likning, avexnom

viagrundvattenm ellertäktverksamhet uttag avytor, genomm
brunnar.

Är grundvattenförekomstfrångrundvattenbortledningelleruttag enav
sänkningfortgåendenybildas kommervadstörre än avensom

dvs volymenske,grundvattenytantrycknivågrundvattnets att
kontinuerligt.minskagrundvattenförekomsten kommeri attvatten

Även grundvattenföre-inybildasvadmindre änuttaget ensomom
sänkning grundvattenytantill lokaländå upphovkomst det avenger

viagrundvattenSkergrundvattenförekomsten.inom uttaget enav
Sänktrattenssänktratt.avsänkning brunnenssådankallas ut-brunn en

destoinjluensområde. Ju är,brunnens störrebredning kallas uttaget
grundvattenströmningdetta skerinfluensområdet. Inomblirstörre en

C.1.3.Se tig.brunnen.dvsuttagspunkten, motmot

markensberoendeinfluensområdet kommer ärHur utatt upp-avse
ivanligtvisvarierarförhållandena. Dessageologiskabyggnad, dvs de

influ-brunnsfastställasäkertvertikal led. Atthorisontell ochbåde en
Särskiltundersökningar.svårtoftastdärför nännareensområde är utan

influensområdet i berggrund,bedömaellersvårt detär genomatt ange
Om flera brun-spiicksystem.bergrundensinfluensområdet styrsatt av

influensområdenoch derasgrundvattenförekomstiligger sammanar
ytterligare.kompliceras bildenpåverkar varandra

grundvattenrörandebeskrivitsförhållandenSamma uttag uravsom
. dik-viagrundvattenbortledninggälleri detgällerbrunnar närstort av
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ningsföretag. Dikning påverkar grundvattnet utefter horisontellen
sträcka med närmaste omgivning och berör endast den ytligare delen

grundvattenförekomsten. däremotEn brunn influerar utifrånav vattnet
viss punkt på markytan till djup.ned störreen

Ett dikningsföretag kan sin ytmässigt utbredning dränerastoragenom
avsevärda mängder tid. Skullekort mängd drä-vatten vattensamma

i form grundvattenflöde skulle omsättningstidenettneras av vara avse-
längre. Särskildvärt betydelse har diken i perioder med grundvat-stor

tenbildning, vid snösmältning eller omfattandetex höstregn. Dikena
avbördar då mängder kunnat bidrastora till grund-vatten som annars

För belysa hur misshushållningvattenreserven. medatt kansött vatten
Ölandske dikningar kan Gotland och exempel. Därgenom anges som

har anlagt kanaler med anslutande mindre diken förstora fåman att
områden jordbruksmarkstörre med eller för effektivare utnyttjaatt

jordbruksmarken. De kanalema grävda jordlagrenärstora ochgenom
oftast nedsprängda bit i den delenövre berggrunden. En delen av stor

det tillgängliga grundvattnet återfinns just i den övre, uppsprucknaav
delen berggrunden. effektivareJu denna del berget dräneras,av av
desto mindre tillgång till kommersött finnas förvatten att t ex
sommarperioden.

Ett grundvattenuttztg kan huvudsakligen följande effekter riskerochge
för konflikter:

Minskad grundvattentillgång och risk fördärmed konflikt med
andra brunnsägare.
Minskat flöde till ytvattendrag risk förmed olika konflikter som
följd.
Kvalitetsförändringar naturliga förhållandenkemiskaattpga
störs iuttaget och variationerde grundvattenytanav som

förorsakaruttaget förändringar i järnhalt.t ex
Kvalitetsföråndringar influensområdebrunnens nårattgenom
områden där grundvattnet förorenats avlopps-tgenom ex
infiltration.

Sänkning åtföljandedet hydrostatiska trycket med risk förav
marksåttningar och skador byggnader riskt eller för höj-ex
ning saltvattengränsen.av

Överuttag grundvattenav

Av vad framgår kan det svårt definiera därsom gränsattovan vara en
kan såga föreliggeröveruttag i den meningenatt med-man att uttaget

för negativ effekt i något de berörda avseendena. Som förgrundav en
sådan diskussion ska utgå från grundvattenförekomst, dvsman en
grundvattnet i område grundvattendelare.ett som omges av

Överuttag kan definitivt föreligga grundvattenuttagen äranses om av
denstörre genomsnittligaän årsvisa nybildningen grundvatten. Iav

detta fall risken förär konflikter olika uppenbar.typerav
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grundvattenbild-periodvisadenOm grundvattenuttagen änär större
uppstå, medkonfliktersommarmånaderna, kanningen, under textex

Om densaltvattenpåverkansinande brunnar,anledning reser-mm.av
explo-tillräckligt ochfinns är rättgrundvatten ärsött storsomvoar av

i falluppstå. Man kan dettakonflikter inteemellertidbehöveraterad
störning,aktuellaperiodvisa ellertala överuttag uttagatt ger enom

föreligga.konflikter kanrisk för periodvisadär

grundvattenområdeinomfrån brunnUttag grundvatten ett ger enenav
ej,Störningen behöveruppstår.störning den sänktratt mensomgenom

frånKonflikttill konflikter,upphovkan, Vattenuttaggenomse ovan.ge
Överut-influensområde.inom brunnensuppträdaenskild brunn kanen

från anlagdgrundvatteni den meningen rättuttagetatttag en-enav
grundvattenornrådetigrundvattenbildningenöverstiger årskild brunn

uppstått det inteOm konfliktförekommande.särskilt vanligt ärinte
Konflikten kanfrågasjälvklart detheller överuttag.är tatt varaexom

avloppsinñltra-sker, påverkasden brunnen, där uttagetatt grannensav
Är avloppsinfrltra-i ellerkonflikten brunnention. tillorsaken uttaget

till mängdenalltid hänförastionen inteProblemet kan tasvatten som
brunnsanläggning. Detta bedömsfelaktigt utförddet kanut- vara en

pådå beroendeochsalt grundvatteni samband medvanligt t exsom
för-anlagd nedströmsför djup eller denborrats ärbrunnen attatt en

i marken medsättningarförorsakarfalloreningskälla. I det uttaget
hänföraemellertid klartbyggnader kanåtföljande skador t manex

till grundvatten.skadan mängden uttaget

för enskildtillGrundvattenbildning i relation grundvattenuttag
Vattenförsörjning.

grundvatten-förhållandet mellanbelysaFöljande räkneexempel kan
vattenförsörjning.enskildförbildning och grundvattenuttag av

områdeförbilda grundvattennederbörden kan ärDen del ettsomav
m210 000 påinom 1 hagrundvattenbildning200 mmår. Detta ger en

vattenanvändningeiim3år. genomsnittliga2000 Den an-taspersonper
Nybildningen grund-m3år.73200 ldygn, vilket motsvarar avvara

till 27räkneexempel räckai1 ha skulle dettavatten ca personers
familjvattenanvändning förtill nonnalvattenanvändning. Omräknat en

m3 för grundvat-1480 markyta4 skulle den behöva attcapersonerom
vattenbehovet. Dettatillräcklig för fylla ärtenbildningen skulle attvara

föreliggerpraktikengrundvattenbildningen. Iteoretiskt maximaladen
prob-volym. Ettsig hela dennaemellertid svårigheter tillgodogöraatt

isig i vattenbehovetvattenmagasineringen, bllem är attyttrarsom a
grundvatten baranybildningåret medankonstant underärstort sett av

måstenybildatfånga alltFörsker under delar detta. vattenatt uppav
nybildning sker,utbildadständigt fulltdessutom sänktratten närvara

vattengenomsläpplighetinte praktiskt möjligt. Markens ärvilket år en
magasineringsförmågan. Se vidareviktig tillfaktor, koppladannan

undersökningsmetoder,Hydrogeologiskabakgrundsbeskrivningen
avsnitt 4.2.2.1.
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markområdenD.2.2 Deponier, förorenade mm

finns Sverige fleraDet i platser med gamla avfallsupplag ochtusen
markområdenförorenade sprider föroreningar till miljön. Statenssom

naturvårdsverk har genomfört branschkartläggning industrieren av
och deponier kan förorena markområden.tänkas finnsDet blsom a ca
4000 äldre kommunala deponier, områdendrygt 1000 med gruvavfal]

områden påverkadeoch flera industriverksamhet. Bransch-tusen av
syftarkartläggningen bl till bedöma behovet efterbehandlings-atta av

åtgärder, åtgärderdvs i vilken omfattning behöver vidtas i dessa om-
råden för minska utsläppen miljöfarliga till omgiv-ämnenatt av
ningen.

frånFöroreningar deponier förorenade markområdenoch sprids
huvudsakligen och via luften.vattentransportgenom

När nederbörden inñltrerar i deponi eller förorenat markområdeetten
kommer i kontakt påverkas.med föroreningarna Påver-ochvattnet
kansgraden beror materialets vittringsgrad och kernis-art, vattnets
ka egenskaper t surheten. föroreningarDe kan vattentrans-ex som

infiltreras i utsträckning till grundvattnet och följer medporteras stor
grundvattenflödet tills det läcker tillut ytvattnet.

grundvattenpåverkanomfattandeHur blir beror dels förorenings-
påintensiteten, dels förhållandende hydrogeologiska råder vidsom

deponi. Ligger deponin högt avrinningsområdei ris-t ärettex en upp
ken för omfattande grundvattenpåverkanstörre den liggerän näraom

utströmningsområde. Eftersom grundvattenrörelserna i detett senare
uppåtriktadefallet frånsker inget läckage deponin till detär under-

liggande grundvattnet, och lakvattnet kan via avskärande dikent ex
hand för rening.tas om

De miljöfarliga frånkan läcka deponier och förorenadeämnen som
markområden mångskiftande slag egentligen allaär ämnenav som
människan olikai tider har hanterat. Dessa kan hänförasämnen grovt
till kategorierna tungmetaller, organiska miljögifter och växt-
näringsämnen.

D.2.3 Avsiktlig infiltration förorenat vattenav

För bli med förorenat har valt i vissa situationeratt vatten attav man
inñltrera det förorenade till grundvattnet iställer för ledavattnet att
det till ytvattendrag. Detta gäller särskilt för hantering avlopps-ett av

i samband med enskild Vattenförsörjning. någonI omfattningvatten
ocksåinfiltreras fråndagvatten bebyggda områden, banvattent ex

från frånflygplatser, lakvatten deponier härföri särskilt utfördamm
anläggningar.
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Det finns sammanlagt uppskattningsvis miljon fastigheter medca en
småskaliga avloppslösningar. Många dessa saknar dock gå-längreav
ende rening slamavskiljning. Tekniken förän avloppsinfiltrationen
varierar, dels beroende vilka krav dågällde den anlades, delssom

markförutsättningarna.

Ett vanligt hand avloppsvattnetsätt förr byggaatt ta kattom var en s
stenkista i marken dit avloppsvattnet leddes. Före stenkistan kunde
finnas enkammarbrunn där slammet fekalier, m avskiljdes,en rn

vanligasteDe i dag slamavskiljare konstrueradär med infiltration eller
sk markbådd. I slamavskiljaren avskiljs partiklar ochgrövre avsättba

Efter slamavskiljaren ledsämnen. till infiltrationsan-vattnetra en
läggning i marken eller sk markbädd. En markbädd anläggären en
ning där avloppsvattnet infiltrerar anlagd sandbädd för attgenom en
sedan ledas via utlopp. En del detta avloppsvatten infiltrerarut ett av
också i marken. Markbädden anläggs vanligen där jordmaterialet är
alltför ogenomsläppligt för vanlig infiltration skall möjlig.att vara

förGemensamt dessa anläggningstyper viss del deär att vatten-en av
lösliga i avloppsvattnet sprids, antingen tillämnena grundvattnet eller
något ytvattendrag. Förutom de mikroorganismer förekommer isom
avloppsvattnet främstdet kväveföreningar någon månoch iär fosfor

påverkasprids och kan grundvattnet. Givetvis förekommer ocksåsom
småi mängder andra hushållensföroreningar i avloppsvatten,typer av

tungmetaller och olika organiska föroreningar. Mikroorganismertex
oftast sådan påverkandör snabbt i marken, varför oftast mycketär

lokal. Det förekommer dock relativt ofta mikroorganismer kanatt
påverka näraliggande brunnar,

Avloppsvattnet kan betydande delutgöra grundvattenbild-en av
ningen i grundvattenförekomst där flera infiltrationsanläggningaren

påverkananlagda. Det betyder risk för finnsär och därmedatt storen
risk för konflikt med vattenförsörjningsintressen. De lösta växtnär-

ocksåingsämnena kan medverka till igenväxning ytvattendrag.Vidav
brunn där ocksåvarje sker produceras avloppsvatten,Vattenuttag

eller mindre kontarninerat föroreningar. Genom attmer av
avloppsvattnet infiltrerasvanligen till grundvattnet i brunnens när-
område uppstå båderisken problem kan med detär attstor egna
dricksvattnet och grundvattenmagasinet. Riskerna förresten av
påtaglig påverkan flerökar brunnar ligger isom samma
grundvattenförekomst,

Omfattningen infiltration förorenat avlopps-änannat vattenav av
sådantill grundvattnet lite känd. Däremot diskuterasärvatten

oftainfiltration idag i samband med kretsloppsanpassade tekniska

lösningar. finns för utveckla förDet intresse teknikattett stort t ex
frånlokalt omhändertagande dagvatten, lakvatten deponierav m m.

sådan ingåteknik kan just infiltration till grundvattnetI som en
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del den tekniska lösningen. Det lokala omhändertagandetav vattnetav
bygger hanterar sådantdetatt dåsätt det lämnarman att
aktivitetsområdet skall miljöstörande. Inñltration i markenvara
medverkar till detta markens förmåga filtrera och fastläggagenom att
olika Enämnen. utvecklad sådan teknik kommer sannolikt inne-att
bära anspråk kommeratt ställas grundvattenförekomsteratt i sam-
band med dag- och lakvattenbehandling.t Detta måste dåex relateras

förekomsternastill värde i samband med Vattenförsörjning.

D.2.4 Olyckor

Genom trafikolyckor, flygplanshaveriert eller läckage från depåerex
eller ledningar och spill olika vätskor mångafinns orsaker tillav att
grundvattnet påverkas.kan Vanligt förekommande spridningär av
petroleumprodukter i marken.

l diskussionerna miljöfarliga har särskilttransporter uppmärkom
risker för olyckor medförsammats hot grundvattenmot storasom

magasin, där grundvattenuttag för kommunal Vattenförsörjning görs.

ANVÄNDNINGE. AV GRUNDVATTEN

I följande kapitel redovisas grundvattenanvändningen för olika
områden. I tabellen E.1 sammanfattningsvis förhållandet mellananges
grund- och ytvattenanvändningen i Sverige.

Tabell E.1: Yt- och grundvattenanvändning Sverige.i Siffrorna
miljoner kubikmeter.anger

Ytvatten Grundvatten, Grundvatten
naturligt med konstgjord

grundvatten-
bildning

Kommunal

Vattenförsörjning 505 224 230
Enskild

vattenförsörj ning 90
Fritids-

Vattenförsörjning 9
Jordbruk 85 15
Industri 6000 100

Består naturligt grundvatten och inñltreratav ytvatten
främstAvser för bevattning djurhållningochvatten

* Industrins ytvattenanvändning kan adekvat uppskattas.Angiven
siffra härrör från 1977. Sannolikt aktuellär vattenanvändning mindre.
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vattenanvändaren Sverige.den dominerande i Samman-Industrin är
inom främstanvänds flera miljarder kubikmeterlagt vatten process-

grundvatten.mindre del dettaEndastindustrin. äraven

inklusive enskilda,dricksvattenförsörjningen, dentotaladenFör nytt-
från anläggningargrundvatten inräknatjas än vattenytvatten,mer

grundvattenförstärkning. Det därvidkonstgjordmed ytvatten som an-
få grundvattenkaraktär. Om bort-infiltrationvänds mangenomavses

såsomfrån Stockholm och Göteborg,tätortsregionernade storaser
hänvisade till ytvattenbaseradvattenbehovende ärstoragenomsom

landetdet övriga till del sinadricksvattenförsörjning, stortryggar
och fig.tabell Ell-l E.l.l.med grundvattenbehov se

dricksvattenför-för utvecklingensäkrafinns ingaDet avprognoser
finns dockgrundvattenberoende. Detavseende kontrasörjningen yt-

ytvattentäkterkan, byterdärflera exempel ut motatt man, man
Många nyanläggninggrundvattentäkter. kommuner överväger av

Orsakernainfiltrationsanläggningar, till dennagrundvattentäkter och
svårbehandlat och det produce-oftabltrend är attär att ytvattnena

baserattillfredställande dricksvattenmindredricksvattnetrade änär
kvalitet. Ytvattenanlägg-ofta naturligt godhargrundvatten, som

sårbara grundvattenanläggningar.dessutomningar änmeravaraanses

DricksvattenförsörjningE.1

hushållmånga anslutnadärDricksvattenförsörjning inom ärtätorter
från k allmänförkla-sker vanligtvisdistributionssystemtill ssamma

någon för-vattentäkter medeller enskildavattentäkterrade typ av
genomgår kontroll detregelbunden innankvalitetVattnetsordnande.

denlivsmedelsverk centralaStatenskonsumenterna.nyttjas ärav
fram förbin-kvalitet tillfastställer kravenmyndighet vattnetssom

sådan Vattenförsörjning. Kommu-medtill fastigheterdelsepunkter
lokala tillsynsmyndighetenhälsoskyddsnämnd denochmiljö- ärnens

Sådangenomförandet.ofta skötertekniska förvaltningendenmedan
Vattenförsörjning.kommunalvattenförsörj ning brukar kallas

Övrig hushåll från enskilda vattentäkterVattenförsörjning till sker
frånalltidnågra förordnanden. Vattnet nästantasutan en

hushåll, oftastantal tillförsörjer mindregrundvattenbrunn ettettsom
enskildsådant benämnstvå nyttjande,Vidstycket. som

från samhällets sidakontrollVattenförsörjning, sker ingen utan
praktiken helttillgång kvalitet ligger ioch dessför vattenansvaret

fungeraMånga har ambitionenkommunerenskilde.den att som
rådochofta kompetensrådgivare saknar attresurser ge ommen

Oftast det denvattenberedningsut-rustningar.brunnsutföranden och är
står för denvattenfilter-försäljarenbrunnsborraren ellerlokale som

brunnar beredningvid anläggning ellertekniska kompetensen avav
för enskilt bruk.vatten
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E.l.1 Kommunal dricksvattenförsörjning

Enligt Svenska avloppsverksföreningen,och VAV, levererarvatten-
de kommunala ungefär 960vattenverken miljoner kubikmeter vatten

år till hushållen och industrin i landet, tabell E 1.1-1. Hus-per se
hållen använder 530 miljoner kubikmeter. Kommunerna sörjer påca
så för behovensätt för sju och halv miljon människor, tabellen se
E.1-2. I tätorterna den totala vattenförbrukningenär räknad per per-

i genomsnitt 350 liter dygn, ungefär hälften går åt förson per varav
konsumtion. Förluster ledningsnäten, för allmän service ochvatten
avloppshantering och för förbrukning vid vattenverken utgöregen

30% årsproduktionen.än Resten, drygt 10%, användsmer av av
inmmum.Fmbnmnmgmümrkgmpåsmnmanwåsamn19W%mbL

Tabell E l.1-1: Viltlellllllvillldlllng vid kommunal Vattenförsörjning
fördelad på och grundvatten konstgjord grundvatten-yt- samt
bildning.

TYP Av KOMMUNALT VATTEN
m31000

KONST-
HLAN ToTALT GRUND- GJoRD YT-

VATTEN INFILTR VATTEN
208768sTocxaoLM 7033 10753 190982
28678UppsALA 7785 18795 2098

SÖDERMANLAND 26830 5877 18948 2005
ösTERGöTLAND 45865 1474 5246 39145
JÖNKÖPING 27732 7353 4473 15907
KRONOBERG 14290 4868 3010 6411
KALMAR 22912 7930 7857 7108

4451GOTLAND 3862 3 586
15386BLEKINGE 4049 1187 10151

KRISTIANSTAD 25324 21121 4243 0
MALMÖHUS 111717 29475 48082 34160

24084HALLAND 9693 9575 4816
88575 1561GBG OCH BOHUS 2991 84023

ÄLVSBORG 34579 8519 821 25239
23011SKARABORG 7385 606 15020

VÄRMLAND 26707 7062 11262 8377
ÖREBRO 31485 5114 24600 1769
VÃSTMANLAND 33916 7729 23849 2338

31197KOPPARBERG 23723 733 6741
GÄVLEBORG 28114 10821 10317 6975
VÄSTERNORRLAND 32322 20197 5618 6507
JÄMTLAND 16892 5164 318 11410
VÄSTERBOTTEN 25190 8982 8678 7530

30596NORRBOTTEN 6953 7687 15956
958621HELA RIKET 223730 229652 505254

PROCENT 23, 3 24, 0 52, 7



respektivekommunallänsvis medl.l-2: AntalTabell E en-personer
1992.VAVfritidsboende. Källavattenförsörjning. Exklusiveskild

| INVÅNARELÄN

PROCENTENSKILDPROCENTKOIVIMUNALTOTALT

4,77858195,315912431669824STOCKHOLM
19,25358780,8225078278665UPPSALA
14,63625285,4211666247918SÖDERMANLAND
13,85625586,2352059ÖSTERGÖTLAND 408314
16,65135383,4258505JÖNKÖPING 309858
24,24336475,8135777179141KRONOBERG
17,54243582,5199515241950KALMAR

19177 33,366,73840057577GOTLAND
12,919463131829 87,1151292BLEKINGE

65676 23,276,8217637283313KRISTIANSTAD
7,96311792,1730618793735MALMÖHUS
17,84445782,2205669250126HALLAND
10,57872789,5669139747866ocn BonusGBG
22,69243477,4316793409227ÄLVSBORG
26,17283073,9206036278866SKARABORG
22,96523777,1219580284817VÄRMLAND
16,14423183,9230057274288ÖREBRO
12,13152687,9228614260140VÄSTMANLAND
16,34398283,7225373269355KOPPARBERG
14,54021685,5237307277523GÄVLEBORG
14,43769485,6223139260833VÄSTERNORRLAND
21,62937478,4106617JÃMTLAND 135991
12,53056387,5213783244346VÅSTERBOTTEN
8,52269791,5243456266153NORRBOTTEN

13,6116322886,474178908581118RIKETHELA

hälften påtill drygtvattenförsörjningen baseraskommunalaDen
till ungefäri singrundvatten, ärResten utgörs turytvatten. somav

konstgjort.naturligt ochlika delar

dricksvattenförsörjningEnskildE.1.2

på lands-främsti Sverige,människormiljonerUppskattningsvis 1,2
1.l-2. ochVattenförsörjning, tabell Eberoendebygden, är egenav

boende imedfastigheterna20Ungefär %fig. E.1.2. permanentav
Vattenförsörjningen baseras nästanl.2-l.tabell Esmåhus berörs, se

grävdaellerborradeutvinnspå grundvatten,uteslutande ursom
200användning pågenomsnittligmedOm räknarbrunnar. enman

90 miljonerså användspermanentboendevidldygn och caperson
år.kubikmeter vatten per
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Tabell E 1.2-1: Antal med småhus förfastigheter pennanentboende
med kommunal enskild Vattenförsörjning.respektive Källa: Fastig-
hetstaxeringen SCB 1993.

LANRIKET TOTALT KOMMUNAL ANsL ENsKILD ANSL UPPG. sAKNAs

ANTAL ANTAL PROCENT ANTAL PROCENT ANTAL PROCENT

188401 166046 88,1 20414STOCKHOLM 10,8 1941 1,0
VÄSTERBOTTEN 48224 39088 81,1 8300 17,2 836 1,7

56853 48961 86,1 6843NORRBOTTEN 12,0 1049 1,8
43498 30122 69,2UPPSALA 12641 29,1 735 1,7

SÖDERMANLAND 42762 33129 77,5 8913 20,8 720 1,7
ÖSTERGÖTLAND 65748 51824 78,8 12785 19,4 1139 1,7
JÖNKÖPING 60479 50471 83,5 9475 15,7 533 0,9

38628 29093 75,3KRoNoBERG 9142 23,7 393 1,0
56218 43267 77,0KALMAR 11893 21,2 1058 1,9
11238 6025 53,6GOTLAND 4970 44,2 243 2,2
37312 27611 74,0BLEKINGE 9015 24,2 686 1,8
71293 55293 77,6KRISTIANSTAD 15330 21,5 670 0,9

MALMÖHUS 128887 113815 88,3 14309 11,1 763 0,6
59520 45997 77,3HALLAND 12983 21,8 540 0,9

111107 84454 76,0 24906GBG OCH BOHUS 22,4 1747 1,6
ÄLVSBORG 92259 66139 71,7 24812 26,9 1308 1,4

57198 41292 72,2SKARABORG 15032 26,3 874 1,5
VÄRMLAND 61896 43573 70,4 17200 27,8 1123 1,8
ÖREBRO 51859 39050 75,3 11900 22,9 909 1,8
VÃSTMANLAND 46031 37718 81,9 7768 16,9 545 1,2

66101 52241 79,0KOPPARBERG 12748 19,3 1112 1,7
GÃVLEBORG 55870 41503 74,3 13443 24,1 924 1,7
VÄSTERNORRLAND 55424 44869 81,0 9680 17,5 875 1,6
JÄMTLAND 25429 17443 735368,6 28,9 633 2,5

1532235HELA 1209024RIKET 78,9 301855 19,7 21356 1,4



kommunalpåtill 11 %Vattenförsörjning baserasFritidsboendets ca
inga30 % finnsVattenförsörjning. Förenskild59 % påtilloch caca

1.2-2. Pro-tabell EVattenförsörjning,uppgifter typ seanger avsom
vattenför-beräkningMedfastigheter.antaletcentandelen avenavser

vattenanvänd-fritidsfastighetoch250 ldygnbrukning samt attom
vattenanvändningårligåret detta60ning sker dagar omengerom

övervägande delenheltDenmiljoner kubikmeter9 vatten. avca
fördelningFritidshusens övergrundvatten.bedömsdetta vatten vara

E.1.3.framgår fig.landet av

enskild ochkommunal,medfritidsfastigheter1.2-2:E AntalTabell
1993.SCBFastighetstaxeringensommarvattenförsörjning. Källa:

SUMMALÃNRIKET UPPGTILLGSOMMARENSKILDKOMMUNAL . SAKNASSAKNASVATTEN

87171284815743365613075 28944STOCKHOLM
276221442119918409VÃSTERBOTTEN 1556 4224
26088105614034647428831641NORRBOTTEN
190422044292790655941046UPPSALA
2456515362947296 9210SÖDERMANLAND 1612
2665436592319241ÖSTERGÖTLAND 1554 6263
1221812143923517JÖNKÖPING 3838350
933017203918295015430KRONOBERG

238612325088773661044701KALMAR
79042811796229225241011GOTLAND

111121471960405129222032BLEKINGE
196432421418311980426822KRISTIANSTAD
2217126579645616MALMÖHUS 7421 5513
25069164920664757 653010067HALLAND
42562919586317988123245468GBG OCH BOHUS
2172319671976114ÄLVSBORGS 470 7746
1299839639193796556 4331SKARABORG
22343165102915168VÄRMLAND 6113606
163491546143ÖREBRO 4443 4861748
136844429 984272VÃSTMANLAND 3988897
391874251563310235 68426052KOPPARBERG
2740711657 4907724GÄVLEBORG 1343 6193
2155323864879581VÄSTERNORRLAND 1327 3920

125 249189820JÃMTLAND 7087 39723914
585174162747 1462018280964699 160299HELA RIKET

30%59%1 1%

vattentillgång saknasuppgivitsfastigheter för vilka ärAntalet att
inte känd.Orsakenanmärkningsvärt ärstort.
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Övrig grundvattenanvändningE.2

VattenförsörjningE.2.l Jordbrukets

år100 miljoner kubikmeterförbrukasIjordbruket knappt vatten per
centranbyrån, SCB.enligt statistiskabevattning,för djurhållning och

utredning frånkubikmeter grundvatten. EnmiljonerAv dessa 15är
kubikmetertorrår 25 miljonerjordbruksverket visar underatt ca

förjordbruksbevattning. användareAntaletgrundvatten äruttas ca
tillgång ochBevattning kräver mycket god500. med grundvattenl

sedimentbergartemai Skåne, iförekommer därför där brunnarmest
bevattningförekommer också medvattengivande. Lokaltofta riktär

ikambrisk sandstensberggrund ochi områden medgrundvatten
Bevattningisälvsavlagringar. Fig E.2.l uranslutning till större

literbil SGU visar 52 000, Jordbruksverket, änvar mera per
förutsättning förvilketenstaka brunnar,sekund kan ärtas ut enur

bevattning skall kunnamed grundvatten övervägas.att

vissaför bevattning träd-användare grundvattenAndra störreärav
gårdsanläggningar golfbanor.och

VattenförsörjningE.2.2 Industrins

Även förutsträckning grundvattenindustrin i vissanvänder eget
bryggerier sin verksamhetvissa Många baserar vattenprocesser.

i sin marknads-från använder egenskaperbrunnar och vattnetsegna
föring. för industrin dominerar dockTotalt ytvatten som process

användningindustrins grundvattenNågra säkra siffror förvatten. av
12erhålla. kommunala ledningsnätinte stått Frånhar tasatt ca

från ochmiljoner kubikmeter år. och bortsett pappers-, massa-per
användermineralindtistrin, till helt övervägande delmalm- och som

frånungefär lika mycketi sina producerasytvatten egnaprocesser,
i verksamheter med högadel detta användsvattentäkter. En stor av

Omkemisk-teknisk industri. detlivsmedels- ochkvalitetskrav, tex
grund-försiktigtvis ltälfteit detta Litgörsvattenattantas avav senare

industrivuttnetoch hälften kommunalt levereradedet ärvatten att av
Sveriges industriförbrukning ifås grundvattengrundvatten, avaven

150 år.100 miljoner kubikmeter per-
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E.2.3 Energi

Teknik för energiutvinning från mark och grundvatten utvecklades
1970-talet början 1980-talet. Teknikenunder slutetet och byggerav av

på med hjälp omvandla markens energiinnehållvärmepumparatt av
så det blir användbart för främst uppvärming Energi-bostäder.att av
utvinningen på två principer, nämligen:bygger

Utvinning energiinnehållgrundvattnetsav
Utvinning energiinnehållmarkensav

kWhm3Grundvattnets energiinnehåll 1.1 och gradär temperatur-
sänkning. Utvinningen såenergin går till grundvattenattav pumpas
till värmeväxling temperaturhöjningdär och sker. Denvärmepumpen
grundvattenmängd för uppvärmningbehövs normaltsom av enex
villa 30 dricksvattenförsörj-vad åtgår förär större änca ggr som
ningen förhållandevisi villa. Det behövs således grund-storasamma
vattenmängder energikälla. Grund-grundvattnet användsnär som
vattenenergianläggningar finns främst i sådana geologiska formationer

grundvattentillgångar, Skånes sedimentärahar bl bergarterstorasom a
grusavlagringar. grundvattenenergianläggningaroch sand- och Antalet

inte 2000exakt känt kan uppskattas tillär st.men ca

relativtRisker för konflikter finns främst denproblem och genom
ocksåmängd grundvatten hante-stora som pumpas upp men genom

ringen vanligt nedkyldaden vattenmängden. Det detär attstoraav
återinfiltreras i avbördas till ytvattendrag ellermarken ellervattnet ett

via dagvattensystem.

energiinnehåll LitvinnesMarkens k kollektorer kylerattgenom s
på så värmeflödemarken och kollektorerna,sätt ett motstartar som

uppfångar energin till föroch värmepumptransporterar tempera-en
turhöjning. vanligtvisKollektorerna plastslangar med kylvätskorär
sprit, glykol placeras antingen i jordlager markvärmeytnärasom

i djupaeller bergborrade kylslangsbrunnar. Antalet anlägg-brunnar

ningar inte till flerdenna heller känt uppskattasär äntypav men
10 000.

Förutom nedkylnin påverkan på skemarken kan grundvattnetg av
läckage kylvätskor.genom av

GrundvattnetE.3 recipientsom

Grundvattnet recipient, avsiktligt oavsiktligt, föranvänds ochsom
i olika grad förorenat eller för andra vätskor. Det kanärvatten som

nederbörd kontaminerad luftföroreningar, dagvattenavlopp,vara av
från lakvatten från deponier olja från trafikolycka.ellervägar, t ex en
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Enligt SNVs formulering miljömålet för grundvatten skall det kun-av
drickas föregående rening. Att använda grundvattnetutan reci-na som

pient strider helt detta mål. I praktiken det ändå såär grund-mot att
eller mindre avsiktligt får föroreningar,vattnet ofta lokalt, imer motta

sådana mängder användbarheten dricksvatten blir starkt be-att som
gränsad. Det gäller användningen gödsel- och bekämpnings-t ex av

inommedel jordbruket. Spridning vägsalt för halkbekämpning ochav
dammbindning kan påverka små akviferer i närheten vägar.storaav

Användningen grundvattnet recipient innebär alltid konfliktav som en
mellan olika intressen, främst miljö- och vattenförsörjningsintressen.

E.4 Grundvattnet i ekologisktett perspektiv

I det ekologiska perspektivet måste ställa människansman utnytt-
jande grundvattensystemet i relation till intressentersandra be-av
hov. Hittills har människan ha självklar förturansetts att ut-en
nyttja grundvattnet, idag börjar allt fler höjas förröstermen ett

Man frågar sigsynsätt. vad det egentligenannat är säger attsom
människans behov i första hand ska tillgodoses. Kanske lekplatsen
för havsöring i bäck, får sitt från utläckande grund-en som vatten

lika viktig detär kommunalavatten, vattenbehovet. Ellersom
kanske planerad dragning järnväg får stryka på foten fören av en

den skulle komma förändra grundvattenförhållandenaatt att och
därmed inkräkta på ovanlig flora beroende utläck-en som av
ande kalkrikt grundvatten.

Våtmarker och grundvatten beroende varandra fleraär av ur
aspekter. Våtmarker floraunikamed dess och fauna skulle endast
undantagsvis kunna existera grundvatten, till delerutan storasom

detär tillförs Våtmarkensvåtmark. beroendevatten som en av
grundvattnet främstär kvantitativt beroende. Möjligen skulleett
våtmarken kunna påverkas förändrad grundvattenkvalitetav men

sådan påverkan så länge outforskad.är änen

Idag förbrukar svenskar för hushållsändamål drygt 200 liter
högvärdigt till del grundvatten, ochvatten, dygn.stor per person
Av denna vattenmängd 190 literanvänds för bad, dusch, tvätt samt

transportmedium för fekalier. Endast 10 liter används isom mat-
lagning och dryck.som

I vissa kommuner har vid utbyggnad bostadsområden för-av nya
sök gjorts anlägga ekologisk grundsyn planering utifrånatt en -

förutsättningar. Statens naturvårdsverknaturens inför detavser
fortsatta utredningsarbetet belysa frågeställningarnännareatt om
hushållning med grundvatten kretsloppsanpassadegenom
lösningar.
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GRUNDVATTNETSMEDSAMBANDF. PROBLEM I
MÄNGD, NYTTJANDEOCHKVALITET

F.l Salt grundvatten

ochkloridhalter, mellan 1vanligtvis lågaSverige harGrundvatten i
förekommer emeller-kloridhaltermed höga30 mgl Problemvatten.

eller bräcktvarit täckta salttidigare hartid i områden vattenavsom
finnsrelikt saltvattenSådant så kallatnedisningen.efter den senaste

omsättningen grundvattnetområden, där ärofta i lågläntakvar av
kanområden vid havetstrandnåramycket långsam. I Vattenuttagstora

Nya under-till brunnama.havsvattenmedföra inströmning recentav
före-grundvattengammalt saltvisat mycketsökningar har vidare att

hela landet.förmodligendjup under markytan, överkommer stora

visarSer 17 deSverige, SGU AhGrundvattnet iFigur urF.1.1 nr
nedisningen legat undernågon gång efter denområden senastesom

10% de kändaungefärområde hardettahavsytan. I delenstörre avav
100kloridhalter,visat förhöjdabrunnsvattenanalyserna än mgmer

GotlandPå harnågotSkåne procentandelenCll större.För ärvatten.
under-hälften de brunnarisalthalter konstateratshöga nästan somav

till SGU.sökts och rapporterats

korrosi-smaken ochmed salt grundvattenfrämsta problemen ärDe
livsme-också Enligtdyrt.grundvattenviteten. behandla saltAtt ärett

kloridhaltenfrån teknisk synpunktanmärkningdelsverket omges
risken för korro-föranledsCl. Anmårkningenöverstiger 100 1 avmg

Överstiger sigocksåbörjar saltsmaken300 mgl Clsion. salthalten ge
dock inteinnebär dettadricksvattenkungörelsentill Enligtkänna. att

inträffar finnsvid vilket dettaNågot gränsvärdeotjänliårvattnet gt.
facklitteraturen.inte angivet i

in i brunnarna,till salt grundvattenfinns flera orsakerDet trängeratt
såsom:

Alltför djupt borrade brunnar.
kontakt medsprickor harvattenförandeBrunnar som genom

magasin grundvatten.djupare liggande med salt
skärgårdsöar och ikustotnråden, påStora isötvattenuttag, som

medför detta kanrelikt grundvattenövriga områden med salt att
uppåt påverka brunnarnasochtränga vatten.
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itill problem med salt brunnarvanligaste orsakernaDe vattenatt upp-
tekniska utformning och saltvatten-står bedöms brunnamasvara

förinträngning sötvattenuttag.storagenom

borrdjupet ochtekniska utformning främstMed brunnsen menas
sprickor, bl kani förhållande till vattenförandebrunnens läge asom

grundvattenmagasin.förbindelse djupare liggande salta Dennaha med
till registreradeden allra vanligaste deorsak, bedöms pro-somsom

djupare dagensborras allt medblemen, brunnarattaccentueras genom
bl.aborrteknik. Problemet väldokumenteratmoderna är upp-genom

bedriver rådgivningsverk-SGUs brunnsarkiv. Brunnsarkivetgifter i
med salt grund-kring problemensamhet för skapa medvetenhetatt

vatten.

problemen med salt grund-inte belagt hur delDet är närmare stor av
saltvatteninträngning förförorsakats söt-storavatten av genomsom

föreligger iriskerna för problemDe dennastörstavattenuttag. typ av
kusterna,områden och fritidsboende längsmed öartätt pennanent-

Mellansverige.sjöar vattendrag ii låglänta delar ochoch nära stora
medproblemetFarhågorna för kommer Ökasötvattenuttag attatt stora

till uttrycki emellertid och kommersalt grundvatten brunnar stora
sommarstuguägarföreningar.oftare från ochallt kommuner tex

Frånfigurerna F.1.2 och F.1.3.Saltvattenproblematiken illustreras i
1993i 1987, nytryckSalt grundvatten, Länsstyrelsen Stockholm,

områdenförhållande vanligt iförsta bilden visarDen näraett som
salt och kanpå skärgårdsöar. Sött grundvatten lättarehavet och iir än
för djupt iOm borrasflyta ovanpå salta brunndetsägas ettvattnet. en

grund-påverkas saltsådant område risken för den skallökar att av
vatten.

vidvidFigur F.1.3 illustrerar vad händakan ett stort Vattenuttagsom
på djupdjup Om det finns salt grundvattenbottnen brunn. störreav en

höjs mellan och salt sötvattensött närgränsen vatten pumpas ur
via sprickor i berggrunden.brunnen. Salt kan då trängavatten

minskar risken förvattenintag och mindreHögre placerat Vattenuttag
inträffa.skada skallatt en
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Fig. 91.2

Fig. F13
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F.2 Försurning

försurningspåverkat finnsSurt och grundvatten inom områdenstora
Sverige figurerna ochsödra D.1il D.li2 Surt. grundvattenseav

också i andra delarfinns landet, orsakerna inte alltidäven ärav om
Även områdenhelt klara. i med kalkhaltig berggrund har grund

kemiska sammansättning förändrats försurningen, Men ivattnets p g a
sådana områden förhar de den skull inte blivit korrosiva. Korrosivi-

påtagligaden för människan effekten försurningen.ärteten mest av

Naturvårdsverketsförsurningsinventering utförts iEn regi visadesom
så70 000 brunnar för perrnanentboende har korrosivtatt vatten attca

gårkoppar sönder och alltförvattenledningar höga kopparhalterattav
erhålls ledningsnäten, Det betyder 15%i drygt brunnarna föratt av

påverkade Bertills,permanentboende U., al., 1989, Försur-är et
enskilda i Sverige, SNVningsläget i vattentäkter Rapport 3567. De

har för framför alltbrunnar Men iärsurt vattensom
områden dålig förmåganedfallmed belastning ochstor surt attav

påverkadenedfalletneutralisera det bergbrunnar figurseår ävensura
b.Della och

Försurningsinventeringen brunnar visade kadmiumhalterna ärattav
förhållandelåga gränsvärdet,i till de hygieniska däremot koppar-var

nattståndet från kopparledningarhalterna i kranvatten mycket höga
Således 630 brunnarna54% de undersökta 1.0 mgl ochöversteg av

Även alurniniumhalterna befunnits25% 3.0 mgl. haröversteg vara
såledesundersökta hade halter 0.57% 700 brunnar mglhöga. överav

på Bertillsenstaka halter till ingl al, 1989. Aluminiumoch 2 etupp
frånkommer ledningarnamarken medan kopparnlöses ur

utfördes livsmedelsverkundersökning Statens i samarbeteEn som av
280med SGU visade ingen de brunnar ingick i undersök-att av som

kadmium- blyhalterningen hade med och översteg grän-vatten som
för bedömdes tjänligt med anmärkningvad Stenström,som somsen
1989, Kadmium och bly i brunns och grundvatten.T., Vatten, Vol

45 2.no

försurningens effekter sikt emellertid alltförKunskapen ärom
varför följas medofullständig utvecklingen bör uppmärksamhetstor

fortsatt forskning.genoma

KväveföreningarF13 i grundvattnet

kväveföreningar i grundvattnet i allmänhet mycketHalterna ärav
låga. Nitrathalterna i grundvatten i skogsekosystem vanligenär

mgl. Höga halter förekommer framför allt i kommunermindre län
framgårandel jordbruksbygd, vilket kartan figurmed i F.3.stor av

frånbaserad data 9355 brunnar uppgifterKartan 1982 ochär om
framåt från brunnsarkivet.
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framgårinte problemnitrathalterproblem med högaAtt är nyttett av
Arrhenius iO.undersökning presenteradesfigur F.3.2 den avsomur

Socker, handlingar banddenudationen i Sverige,Den kemiska
undersökningenhäfte 1954. landsomfattande11, I den som

Institut för50-talen i regi Statensgenomfördes 1940-ochunder av
den000 enskilda Trotsingick 10 brunnar.Folkhälsan nära att genom-

kommit tillutsträckningi någonfördes innan handelsgödsel större
fortfarande domine-vallanvändning gamla växelbruket medoch det

påkartbild baseradi denrade den ärstort sett somsomger samma
inverkan påS., 1992, Jordbruketsbrunnsarkivets Löfgren,data. yt-

verkan. Underlags-utveckling, ochtillstånd, orsakoch grundvatten:
SNVEutrofiering inom MIST. Rapportdelprojektettillrapport

Sverigei södra och4150.. Nitrathalterna högst motavtog norr,var
liten andeljordbruksområden medi landetsmed de högsta halterna

ii Skåne ochSärskilt halter förekomvinterbevuxen högamark.
Halland.

grunda brunnamaframgår 12% debrunnsarkivets dataAv att av
Om50 mgl.30 mgl, 5%100 st nitrathalter ochl hade överöver

siffror 7% ochblir motsvarandedjupa inkluderasde brunnamaäven
totalt 9 548 analyser.2%

1980-talet nitrathalt-i börjansammanställning gjordesEn avavsom
tätbefolk-60-tal landets000 ii 15 enskilda brunnar ett meraverna ca
med000 användeområden visade 100ade vattenatt merpersonerca

Nitrati grund-1982,C. Joelsson, A.,50 mgl nitrat Thoms, ochän
så halter1598. med högavattentäkteri Sverige. SNV PM Vatten

år.inte till spädbarn under 1skall ges

Även konsumerartill kommunala vattentäkteranslutnapersoner
sammanställningSCB gjortförhöjda nitrathalter. harmedvatten aven

grundvat-råvatten från kommunalanitrathaltema iVAVs data över
Miljö-Vattenverksstatistik.C., 1992, RapportJohansson,tentäkter

lågai landet harflesta vattenverkstatistik, 6s. visade deDen att
där värdeni Skåne och Halland,nitrathalter 2mgl motutom upp

vissavidförekommer80 mgl Förhöjda halter ävenuppmätts. vatten-
Älvsborgs Gävleborgs län.ochlän, Uppsala länverk i smålandslänen,

tillanslutnavisar mångaTabellen nedan hur är vatten-personer som
olika nitrahalt i råvattnet.verk med

råvatteni kommunaltTabell F.3.1. Nitrathalt

Antal anslutnaNitrathalt mgl personer
0004 7002
0002002 5 1-

000600105 -
200 00010 20-

00010020
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Fig. F.3.2. Nitrathalteri grundvattnet 1940-under 1950-talen.och
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F.4 J ärnhaltigt grundvatten

Höga järnhalter i konsumtionsvatten förenat med framför allt tek-är
niska problem, järnhaltigt kan olämpligt föräven vissvattenmen vara

0.4 medför missfärgningmatlagning. Halter mglöver ochtvättav
ocksåsanitetsporslin. lukt och smak tillDet Järn kanvattnet.ger

också falla ledningar och bidra tilli igensättning.ut

manganhalterna beroendeJärn- och pH- och framför alltäven är av av
på redoxförhållandena.tillgången löst i Därför före-vattnetsyre

kommer höga järn- och manganhalter särskilt i djupa brunnar i ur-
bergsornråden, problem kan förekomma i mycket grundaävenmen

tillåtermed bristfällig konstruktionbrunnar humöst ytligtatt vat-som
med organiskt bundet järn in. Statistik brunnsarkivetsträngerten

30% har järnhaltervisar alla brunnar föranlederdata att ca av som
anmärkning, medan motsvarande siffra för 20%.ärmangan ca

F.5 Radon i grundvattnet

finnas huvudsakligengrundvatten kan radongas, radon-222.I som
frånfrigörs till inomhusluftenRadongas sönderfaller ivattensom

kan efter inandning öka risken för lungcancerradondöttrar. Dessa
Även förtäring radonhaltigt utgöravattenav anses numera en
hälsorisk.

förekommerhalter radioaktivitet huvudsakligen i magmatiskaHöga
graniter,och i synnerhet i pegmatiter, syeniter ochbergarter unga por-

påträffatshalter radon har särskilt i Bohuslän, Blekingefyrer. Höga av
i Mellansverige. Uppspruckna krosszoner i berggrundenoch utgör

riskområden för radonhalter.höga

möjliggör radongasen i kan avluftas. Halt-Grävda brunnar vattnetatt
låga,därför i regel medan de högre i djupa brunnar ochär ärerna

neddrivna till grundvatten-i brunnar utgörs rörspetsaräven som av
förande lager tätande lera.genom

finnsradonhalt i brunnsvatten lagrade i brunnsarkivetDe data om som
ungefär 10% har halter överstigande191 brunnar visar 500l att

ungefärBecquerel liter medan 4% överskrider l 000Bql vatten,per
från så1980-talet visadeundersökning mycket 15%Bql. En att som

och 5%i berg hade radonhalt 1 000 Bqlenskilda brunnar överenav
Radon plane-Bql Nylund, Th., 1987, i grundvatten Ett2 000över -

Trita-Kutinst f kulturteknik, Meddelanderingsproblem KTH,
figur skillnaden i haltfördel-i F.5 visar den3036. Diagrammen stora

från brunnsarkivet.radon i jord- och bergbrunnar dataningen av
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Fig. F

F.6 Svavelväte

Svavelväte giftigär bara förekommer under mycketen gas, som syre-
fattiga reducerande förhållanden.. Den obehaglig luktger en av

ägg.ruttna

Svavelväte i brunnsvatten har blivit allt vanligare problem. Varförett
utvecklingen sådan inte tillräckligtär är Svavelväte analyserasutrett.
vanligen inte, redan mycket låga halter den karaktäristiskamen ger
lukten, avslöjar dess I brunnsarkivetnärvaro. 104har observa-som
tioner registrerats. De med få undantagär lokaliserade till områden
med sedimentär berggrund figur F.6, kan ha relativt högase som
halter svavel. Ibland kan höga svavelhalter i berggrunden förklara de
höga halterna, förekomsten i urberg ibland svårförklarlig.ärmen
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F.7 Fluorid

Fluorid förekommer i varierandealltid i grundvatten halter. Halterna
geokemiskt betingade.är Dricksvatten med halter mellan 0.75 och 1.5

mgl i vårt land skydd karies tandröta, medanvatten motanses ge
halter överstiger 1.5 fläckar påmgl kan tandemaljen hos små-som ge
barn. Halter under 0.75 ingetmgl eller mycket litet skyddett motger
tandröta. Halter 6 risk föröver mgl innebär skelettskador. Vatten med
så höga halter klassas otjänliga.som

Grundvatten i Sverige har i allmänhet låga fluoridhalter. Enligt upp-
gifter från brunnsarkivet har 54% 9 584 undersökta brunnar halterav

understiger 0.8 mgl se figur F.7.1, medan 24%endast fallersom
inom det haltintervall 0.8 till 1.5 mgl kariesprofylax sesom ger
figur F.7.2. Halter 1.5 mgl förekommeriöver 22% brunnama,av
medan 13%endast har halter 2.0 mgl se figur F.7.3.över

Generellt förekommer grundvatten förhöjda fluoridhaltermed i områ-
den med graniter och pegmatiter, förekomstendär flusspatunga av
och fluorapatit lokalt kan skadligt höga halter. Höga halter brukarge
förekomma i bergborrade brunnar med mjukt högtoch pH,vatten
medan jordbrunnar sällan med tillräckligt höga halter förvatten attger

karies.skydd motge

.
Fluorid 0.8 lmg i

Antal 5231 st
totalt analyser.9548av

SGU,

Brunnsarlcivet,
1992-09-25.
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iFluorid mgL brunnszgaftm08-75 i
anafzyger.Antal 2274 totalt 9:548st av i brunnsvatteru;Fluorid 2.0 mgl ,ar

SGU, -.totalt 9548 aznalfer.Antal 1287 st av
Brunnsarlcivet, SGU.

1992-0312577992 -03 -25 Brunvtsarkvuei.

F.7.3F.7.2Fig. Fig.

Områden på enskildbrist förF.8 där grundvatten vatten

uppstå.föreligger förväntasförsörjning eller kunna

uppståpå för enskild Vattenförsörjning kanEn brist grundvatten sägas
rimligtdå tillgängliga vattenmängden för liten förantingen den är ett

eller då kvalitet ombjligör användningenbehov vattnets vattnetav
dricksvatten.som

För liten vattenmängd

iBrist brunn kan ha olika orsakervatten en

Markornråden dikningsföretagdräneras vid vägbyggen, setex mm
D 2.1kap.

frånEn brunn För belägga måstebrunn. dettatar vattnet attannanen
uppvisa hydrauliskt samband föreligger mellan brunnama.att ettman

vanligen relativt omfattande förDet krävs arbete säkert beläggaett att
sådant samband ofta på eller mindre sannolikaävenett om man mer

sinat pågrunder kan bedöma detta. Om brunn grund uttageten av ur
brunn båda iligger brunnarna grundvattenförekomst.en annan samma

sinGrundvattenförekomsten, båda förberoendeärparter avsom
Vattenförsörjning, inte fastighets förefaller därförDetgränser.styrs av
rimligt konflikten så samfälltsöka lösa hur deatt att parterna enas om
skall utnyttja den på möjligabästa sätt.gemensamma resursen
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Brunnen har sinat period ellerunder med endast liten grund-utanen
vattenbildning. Detta ivanligt främst vattentäkter belägna i ytligaär
och små grundvattenmagasin, vanligen grävda brunnar. Man har helt
enkelt funnitsanvänt vad i fördet brunnen tillgäng-änvattenmera som
liga grundvattenmagasinet. förekommerDet till sinade brun-ägareatt

lägger skulden för detta fast orsaken till problemet ärnar grannen
naturliga förhållanden den vattenanvändnin Den heltsamt egna gen.
dominerande orsaken till vattenbrist bedöms naturligavara
variationer i grundvattenbildningen. Det brunnen i sigär själv

begränsningen,utgör inte mängden grundvatten. Problemetsom
löses vanligen anläggning brunn.genom av en ny

Brunnen sinar för vad rinner till.än Or-att tar ut vattenman mer som
saken till detta kan brunnskapaciteten för liten eller till-ärattvara att

Ökadrinningsområdet grundvattenbildningsområdet för litet.är egen
användning kan också medföra hamnar i bristsitu-vattenav att man en
ation. Brunnskapaciteten beroendeär markens porositet eller sprick-av
volym. Dessa faktorer reglerar den möjliga tillriimirigen. I berggrund
kan med högtrycksspolning hydraulisk uppspräckning ellerman
sprängning tillrinningenöka vidgar sprickor eller nårattgenom man

vattenförande sprickor. l jordlager kan förbättringar görasnya av
brunnsutfonnningen filterbrunnart för öka tillrinningen.ex att

Av ovanstående framgår brist på grundvatten för enskildatt vatten-
försörjning relativt begrepp.är ett

I flera Sverige,områden i främst i kustområden, upplever attman
brist föreligger.grundvatten Huruvida bristen faktiskt beror på för
liten grundvattenvolym i allmänhet inte klarlagt. finnsär närmare Det
därför inte underlag kvantifiera eventuell bristsituationnärmareatt en
i detta hänseende. Generella bedömningar vattenbalansberäkningar
och beräkningar grundvattenmagasinets storlek i samband medav
grundvattenuttag för Vattenförsörjningenskid emellertid bristattanger
kan uppstå särskilt inom grundvattenförekomster utnyttjassom av en

andel permanentboende fritidsboendeoch enskildstor med vattenför-
sörjning. I fortsättningen fråganbehandlas därför med utgångspunkt i
risken för brist på volymen grundvatten föratt enskild vatten-
försärjning kan uppstå.

De faktorer grund för dettautgörsom som

Områden med liten grundvattenbildning
Områden där grundvattenförekomsterna små
Områden där användningen grundvatten för enskildav
Vattenförsörjning är stor.

Risken för bristsituationer ska kunna uppstå givetvis iatt är störst om-
råden där ovannämnda faktorer samverkar.
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små caförhållandevisnederbördsmängdemaSveriges delarI äröstra
mmår.1200700Sverige caövrigamedmmår i jämförelse600 -

grundvattenbildning i deförutsättningar förocksåinnebärDetta sämre
kustområdena.särskilt iöstligaste landskapen,

enskildförutvinnesvilka grundvattenmiljöer frångeologiskaDe vat-
påEnskilt boendeberggrund ochtenförsörjning främst morän. storaär

grusavlagringar bedömssand- ochtgrundvattenförekomster ut-ex
begrän-generelltkan sägasmindre del. Moränernaendastgöra geen

kvantitativtsåvälgrundvattenförsörjningstabiltillmöjlighetersade en
för enskildbrunnarnaandelkvalitativt. mycketEn Vatten-stor avsom

småmedOmrådeni berggrunden.därförförsörjning anläggs numera
därockså sådanadärför sär-berggrundenigrundvattenförekomster är
före-Vattenförsörjning kanenskildförrisk för brist påskild Vatten
Söder-Stockholms,Upplands,ifinns främstSådana områdenligga.

manlands,Östergötlands, seBlekinge länochBohusochGöteborgs
C.3.1-2.figur

VattenförsörjningenskildmedboendeandelharI kommuner storsom
risken förNorrtälje kommun,fritidsboende,och atttexstortett

områ-uppstå i vissaVattenförsörjning kanenskildförbrist på vatten
förhållan-SCBVAV ochstatistik frånGenomsärskiltden ges enstor.

fritids-ochvidVattenförsörjningenskildbilddevis god permanent-av
3.lbilagornaE.1.3fig. E.1.2 ochboende samt -

Vattenförsörjning be-enskildförbrist på grundvattenSituationer med
inom kommunernaområdenbegränsadeuppstå iendast kunnadöms

bedömsRiskengrundvattenförekomster.någradå i någon elleroch
kom-fritidsboendeochvidsärskilt utantätt permanent-ettstorvara

Vattenförsörjning.munal

förgrundvattenför bristriskenSammanfattningsvis bedöms en-att
skärgårdsöarochVåra kusterfrämst längsVattenförsörjning finnsskild

Södennanlands,Stockholms,Upplands,särskilt ii allmänhet samt
Östergötlands, Got-påBlekinge länBohus ochochGöteborgs samt

Öland.ochland

dålig VattenkvalitetpåBrist vatten genom

måste betecknasenskildai brunnarVattenkvalitetmedProblem som
isitthaVattenkvalitetsproblem kanVanliga.mycket ursprung

förhållanden i markennaturliga
förhållanden.människan påverkadeav

i marken kanförhållandennaturligaVattenkvalitetsproblem pga av
eller radon-tungmetall-kalk-,fluorid-,järn-,högatex mangan-,vara

problemetförekommandenaturligtocksåSalt grundvattenhalter. är -
förelleranläggning brunnenfelaktig storauppstår genomavgenom
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grundvatten.sött grundvatten kan ocksåuttag Ettav surt,vara av na-
turliga orsaker i form geologiska miljönden Problemenärattav sur.
åtgärdas vanligen olika behandlarsätt Be-attgenom vattnet.man
träffande salt låter detta såsig dock länge intevatten ännu inomgöra
rimliga ekonomiska gränser.

kvalitetsproblemDe uppstå påkan grund på-människanssom av
verkan mångskiftandet Man kan strukturera tvåär detta i huvudkate-
gorier, nämligen regional påverkan påverkan.och lokal se kapitel D.
Till den första kategorin hör luftföroreningar försurning, tung-
metaller m och markanvändning skogsbruk, jordbruk ochtypm av

områden,tätbebyggda och till den andra bl avloppsinñltration,a
deponier, förorenad mark och olyckor.

det gäller föroreningspåverkanNär på brunnar gäller som
grundregel i första hand orsakenangriper till föroreningen.att man

låterOm inte det sig behandlargöras brunnenvattnet, ettman ger
bättre tekniskt skydd föroreningar eller finner läge förmot sinett nytt
vattentäkt..

vanligaste orsakernaEn de till förorening i enskilda brunnar ärav att
ytligteller grundvatten tillåts rinna in i brunnenytvatten ett samt att

smådjur eller insekter t grodor,möss, maskar sig in i den.tarex
Många befintligade brunnarna dålighar för teknisk konstruktionav
för hindra nämndade föroreningar. Brunnensatt typerna närom-av
råde brunnskonstruktionen mångabehöver i fallsamt ochöverses
åtgärdas. En mycket del nyanläggning brunnarstor därförgörsav av

dålighargamla brunnenden Vattenkvalitet eller kanatt sina. Nya
brunnar utförda får oftastseriösa brunnsborrare skyddett gottav

den teknik idag. Det finnstillämpas emellertid inte någragenom som
område,detta fastställda tekniska råd.heller allmännanormer

påBrist möjligheter grundvattenförsörjningtill grund grund-attav
vattenkvaliteten dåligför kunna användas förför enskildär att vatten-
försörjning kan definieras följande sätt:

Bristande möjligheter till grundvattenjörsörjning för enskild vatten-
försörjning föreligger sådangrundvattnet kvalitetnär är detattav
kan behandlas till godtagbar dricksvattenkvalitetför rimlig kost-en
nad och möjligheternär för grundvattenutvinning före-inteannan
ligger.

ovanståendeMed definition grund bedöms främstdet saltärattsom
grundvatten sådankan upphov till brist kapitel F. l.som ge se

svårigheternaSkälet till bedömningen sådantbehandlaär att vatten
och de höga kostnaderna för detta. Andra problem svårlöstaärsom

sådanoch kan uppträda i utsträckning definitionen kan tillämpas äratt
före-komsten kväve-, järn- och manganföreningar. Förhöjdaav

uppståkvävehalter kan bl jordbruksaktiviteter ocha genom
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områdenpåverka och helaavloppsinfiltration och kan större
Måttligt och manganhaltigagrundvattenförekomster. järn- arvatten

går i regel behandlaSverige medförekommande i helavanligt attmen
rimligaoch till kostnader Järnmed vedertagen teknikresultatgott

förekommergrundvattnet, vilkethalter ii mycket högaoch mangan
håll, inte kan behandlasdäremotsina gör ettvattnetatt

tillfredsställande sätt.

dåligVattenförsörjning grundgrundvatten för enskildBrist av
föreligga begränsadeigrundvattenkvalitet kan enligt anses om-ovan

låglänta delar sjöarråden och ifrämst längs kusterna, näraöar stora
Mellansverige grundvatten, i delar jord-saltvattendrag ioch av

ställvis i helakvävehaltiga vattenregionerbruksintensiva samt
manganhalterochmycket höga järn-landet

uppståska kunnakvalitetsskälför vattenbristRisken störreatt 1av
dels medfallet hörför närvarandevadomfattning än sammansom

grundvattnet kapitel och dels medpåverkan Dsemänskligaden
Vattenförsörjningenskildförgrundvattenökat uttag av

kapitelsalt grundvatten..kapitel D23;avloppsinfiltra-tion, sese
1kF.



BILAGOR

Typ Vattenförsörjning för iboendepermanentav
småhusfastigheter enligt fastighetstaxeringen. SCB 1993

Typ Vattenförsörjning2. för fritidsfastigheter enligtav
fastighetstaxeringen. SCB 1993.

3.Typ Vattenförsörjning innevånareför folkbokförda inomav
enligt VAV 1992.kommunerna



SMÅHUS FÖR BOENDE SidPERMANENT 61ANTAL

småhusfastigheteriboendeVattenförsörjning för permanentTypTabell av
SCB 1993fastighetstaxeringen:enligt

ÖVRIGTENSKILTKOMMUNALTSUMMAKOMMUNER
VATTENVATTEN

ANTAL PROCENTPROCENTPROcENT ANTALANTALANTAL
27 05207 4AVÄSBY 95,145244753UPPLANDS

157021.797775.334504507vALusNruNA
1.711520A77.9 1419ÖSTERAKER 54035942
502335332550VÄRMDÖ 2007 414305
0,10.9733554 990JÄRFÄLLA 3543

117 251353 23353,7EKERÖ 32394714
73 0542952 5111153012154HUDDINGE
75 0,94,17915 950 3423332BOTKYRKA
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1514312311057720 3503973 -HANINGE
0,353597 9A39.3TYRESÖ 57195359
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1090153325 14197135SÖDERTÄLJE 3594

125 121221291355917310539NACKA
05400995 0799303SUNDBYBERG

1 020A99A 2452455SOLNA
0.5321510397.3LIDINGÖ 51245259
334429,355.9 3993971340VAXHOLM
4,1414503455 50404552NORRTÄLJE 10015
142 025A72.5 107529504073SIGTUNA
259425,9715 952NYNÄSHAMN 25333579
052013A35.1 520HÅBO 33353375
051215097.52523ÄLVKARLEBY 2535
2,913735052,1 155229324721TIERP
12253305532 54321434921034UPPSALA
2.1132353515 23023903ENKÖPING 5342
3,713134,115355223074ÖSTHAMMAR 4940
204525.7713 599VINGÅKER 15002245
2,75130A570 53112321914GNESTA

173 2A21575,1 15595557NYKÖPING 7304
0A313933 252025OXELÖSUND 2059
152225755 79325533523FLEN
153921A77.1 119543155500KATRINEHOLM
1012513,7303 23401005312519ESKILSTUNA
2513325,171A 13303779STRÄNGNÄS 5292
122713A30A 42413502301TROSA
324727,759,1 404ÖDEsHÖG 10071453
3A3534.735351.35451045YDRE
357927A52059.11553225211NDA
1520232753 3049371311BOXHOLM
205322A755 5522205ÅTVIDABERG 2915

1PTR93SCBKälla:



SMÅHUS FÖRANTAL PERMANENT BOENDE

ÖVRIGTKOMMUNER SUMMA KoMMuNALT ENSKILT
VATTEN VATTEN

ANTAL ANTAL PROCENT PROCENT ANTAL PROCENTANTAL
FINSPÅNG 4281 3224 753 22A981 98 2.2
VALDEMARSVIK 2075 1371 88,1 837 30,7 87 3.2
LINKÖPING 17058 14353 84,1 2507 14.7 198 1
NORRKÖPING 15887 12938 825 2490 15.9 259 1
SÖDERKÖPING 2784 1512 54,7 1184 42,1 88 3,2
MOTALA 8324 8933 833 1277 153 114 1A
VADSTENA 1512 1187 785 312 208 13 0,9
MJÖLBY 5058 3898 77.1 1094 218 84 1,3
ANE8v 1831 1701 71 423 25.9 38 2.3
GNOSJÖ 2129 1843 77.2 489 220 17 0.8
GISLAVED 8358 5250 828 1047 185 59 0,9
VAGGERYD 2981 2439 82A 487 18A 35 1
JÖNKÖPING 18857 18442 88.1 2097 11.2 118 0,8
NÄSSJÖ 8399 5295 82.7 1051 18A 53 0,8
VÄRNAMO 8303 5077 805 I 183 18,5 83 1
SÄVSJÖ 2844 2154 815 459 17A 31 1,2
VETLANDA 8389 5158 80.7 1178 18A 55 0,9
EKSJÖ 3725 3078 82.8 808 18,3 41 1,1
TRANAs 3285 2787 84,2 495 15,1 23 0,7
UPPVIDINGE 2983 2248 75,9 877 22,8 38 1
LESSEBO 2451 2187 88A 288 10.9 18 0.7
TINGsRvD 22123822 81,1 1353 37A 57 1,8
ALVESTA 4482 3309 73,8 1051 24,7 88 1
ÄLMHULT 3840 2459 87,8 1135 31 48 1,3
MARKARYD 2899 2115 73,0 781 28.3 23 0.8
VÄXJÖ 17A12835 10514 81,9 94 0,72227
LJUNGBY 5738 4089 70,9 28,2 491818 0,9
HÖGSBV 2198 1808 73,2 25,1 38 1,7552
TORsAs 2335 1207 51,7 45,0 771051 3,3
MÖRBYLÅNGA 4095 3122 78,2 21 92881 2,2
HULTSFRED 4432 3893 15,283,3 873 88 1
MONsTERAs 3533 2709 78,7 21 50774 1
EMMABODA 2872 2188 78,2 224 42 1.5842
KALMAR 10335 8389 81,0 17,9 1151851 1,1
NYBRO 5045 3929 77,9 205 821034 1
OscARsHAMN 5910 4830 78,3 19.21138 144 2,4
VÄSTERVIK 8458 8759 79,9 17,81503 194 2,3
VIMMERBY 3820 2740 75,7 831 230 49 1A
BORGHOLM 3387 2313 88.3 985 28.5 109 3,2
GOTLAND 11238 8025 53 4970 44,2 243 2.2
OLOFSTRÖM 3815 2811 73,7 952 25,0 52 1,4
KARLsKRONA 13114 8239 82,8 4558 34,8 317 2,4
RONNEBY 7819 8103 78.1 1801 20,5 I 15 1,5
KARLSHAMN 7828 8391 81,7 1308 18,7 129 18
sOLvEs8ORG 4738 4087 85,8 598 128 73 51
OsTRAGOINGE 4018 3104 773 878 21 34 0,8
ÖRKELLJUNGA 2500 1808 72.3 888 28,7 24 1,0
TOMELILLA 23783348 917 27,4 53 1
BROMÖLLA 3549 3084 88,9 412 118 53 I

2Källa: SCB FTR93



SMÅHU FÖRS BOENDEANTAL PERMANENT

ÖVRIGTKOMMUNER SUMMA KOMMUNALT ENsKILT
VATTEN VATTEN

ANTAL ANTAL PROCENT PROCENT ANTAL PROCENTANTAL
OSBY 3453 2415 700 28.9 39 1998
PERSTORP 1481 1135 755 337 22.8 9 0.5
KLIPPAN 4041 2987 73 501004 24.8 1
ÅSTORP 0.53045 2889 94,9 141 1545
BASTAD 1,04209 3050 72.7 107 253 421
KRISTIANSTAD 15455 12510 153755 3592 224 0.9

77.5SIMRISHAMN 5871 4558 1259 214 54 0.9
ÄNGELHOLM 7545 5982 793 1521 202 43 0.5
HÄSSLEHOLM 11781 9284 78,8 2395 203 101 0,9
SVALÖV 3392 2152 53.7 1182 34.8 48 14
STAFFANSTORP 4500 4345 945 53 13 0.3242
BURLÖV 2315 98,02354 44 1 4 0,2
VELLINGE 8198 7452 70090.9 8,5 45 0,5
BJUV 3800 3583 94.3 197 5.2 20 0.5
KÄVLINGE 5430 4428 81 959 17,7 43 0.8
LOMMA 14780 4599 95.2 170 3,5 1 0.2
SVEDALA 4124 3734 90.5 352 8,8 28 0,7
SKURUP 3553 3251 91 253 7,4 29 0.8
SJÖBO 70,4 1211 1154487 3151 27,0 2,5
HÖRBY 3247 2050 534 135 35,0 51 11
HÖÖR 70,8 951 31 0,93353 2381 28,3

19035MALMO 97,919442 377 30 0.21
LUND 12055 10974 91.0 1055 8.8 35 0.3
LANDSKRONA 5302 4575 88,2 591 21,1 35 0.7
HELSINGBORG 14550 92,3 1075 7,3 5113523 0.3
HÖGANÄS 5355 91 538 7,8 425935 0,5
ESLÖV 42275758 734 40 0,71491 25.9
YSTAD 5350 4753 0.788.7 35571 0.
TRELLEBORG 8037 5791 54 0,784,5 4.8I 192
HYLTE 2732 1983 72,5 I720 25,4 29
HALMSTAD 7047 152701 89,5 1597 0,0 80 0
LAHOLM 5209 4384 70,5 28.5 55 0,91770
FALKENBERG 9241 7234 78,3 :0.7 95 1,01912
VARBERG 9552 5522 57.5 130 13010 .31
KUNGSBACKA 14529 10504 72,5 151 1,03874 25.5
HÄRRvDA 5191 3942 53,7 35.0 80 12159
PARTILLE 5775 5480 94,9 287 5,0 9 0.2
0cKER0 3574 3488 97.5 55 21 0,5
STENUNGSSUND 4250 2575 8550,5 1589 37,4 2,0
TJÖRN 4378 2545 504 1512 34,5 220 5,0
ORUST 4293 1519 37,7 2431 55.5 243 5,7
SOTENÄS 3707 3153 85,3 480 2,9 54 1

1585MUNKEDAL 2932 54.1 1257 42,9 89 3.0
3533 1524TANUM 45,0 1745 49,4 153 4,5

GÖTEBORG 3748241385 90.5 3703 201 0,58,9
MÖLNDAL 9277 8071 87,0 1150 :2,5 0,545
KUNGÄLV 3924 58,55701 2542 39,4 135 2.0

2710 58,7 1125 28,5 107LYSEKIL 3942 2,7
UDDEVALLA 8485 4902 57,8 3440 40.5 144 1

FTR93Källa: SCB J



SMÅHU FÖRANTAL S PERMANENT BOENDE

KOMMUNER ÖVRIGTSUMMA KOMMUNALT ENSKILT
VATTEN VATTEN

ANTAL ANTAL PROCENT ANTAL PROCENT ANTAL PROCENT
STRÖMSTAD 2531 1241 453 1300 435 140 52
DALS-ED 1251 745 59.2 479 330 35 2,9
FÄRGELANDA 1721 1013 59.2 549 37,7 54 3,1
ALE 5435 4043 73,7 1401 255 42 0,3
LERuM 3449 5492 75.3 1357 22.1 90 1,1
VÅRGÅRDA 2132 940 43,1 1199 54.9 43 20
TRANEMO 3045 2439 31 529 174 23 0,9
AL1NGAs 5575 4543 59,1 1923 29.2 109 1
BENGTSFORS 3155 2249 713 343 25,7 54 2.0
MELLERUD 2721 1791 55.3 339 30,3 91 33

EDETLILLA 3331 1941 574 1349 39.9 91 2,7
MARK 7513 4532 502 2375 37,3 155 2.0
SVENLJUNGA 2594 1304 570 345 314 44 15
HERRLJUNGA 2055 1205 53.3 331 40.2 30 1.5
VÄNERSBORG 5951 4975 71 1339 25.5 137 2.0
TROLLHÄTTAN 3917 7424 33.3 1429 150 54 0.7
BORÅS 17771 13933 734 3724 21.0 114 0.5
ULRICEHAMN 5142 3492 57,9 1535 30.3 54 1
ÅMÅL 3127 2472 79.1 503 19,3 52 1,7
GRÄSTORP 1334 545 434 554 49,0 34 2.5
EssuNGA 1315 727 553 555 42,2 33 2,5
MULLSJÖ 1344 1525 33,1 209 11.3 10 0.5
HABO 2179 1539 77,5 473 21,7 17 0,3
1ARLs3oRG 1949 1544 79,2 349 17.9 55 2.9
GULLSPÅNG 1715 1233 71.9 440 25.5 43 2,5
vARA 3912 2425 52,0 1411 35,1 75 1,9

31,7GÖTENE 3355 2241 55,5 1055 59 1,3
TIBRO 2525 2253 35,2 345 13,2 15 05
TÖREBODA 2424 1413 53,3 947 39,1 54 2,5
MARIESTAD 4315 3292 53,4 1449 30,1 75 1
LIDKÖPING 5555 4315 72,3 1729 25.0 121 1,7
SKARA 3525 2457 70,0 1017 23,3 42 1
SKÖVDE 3293 5333 75,9 1345 22.2 70 0,3
HJO 2125 1574 73,3 425 20,0 25 1,2
TIDAHOLM 2951 2293 77.7 504 20,5 54 1
FALKÖPING 5152 4551 74,0 1512 24,5 39 1
11L 2727 2040 74,3 554 24,0 33 1
EDA 2571 1353 52,3 1150 45,1 53 2,1
TORSBY 4122 1712 41,5 2273 55,1 137 3,3
STORFORS 1345 393 55.3 420 31,2 27 20

MARÖHAM 3310 2950 39,1 309 9.3 51 1
MUNKFORS 1415 1310 92,5 97 5,9 3 0,5
FORSHAGA 3225 2334 37,3 355 113 25 0,3
GRuMs 2422 1944 30,3 455 13,3 22 0,9
ÅRJÄNG 2221 934 44,3 1150 52,2 77 3,5
suNNE 3143 1519 514 1450 45.1 79 2,5
KARLSTAD 12703 10752 34,7 1332 144 109 0,9
KRISTINEHAMN 4333 3337 73,5 959 19,5 37 1
FILIPSTAD 3371 2434 73,7 312 24,1 75 2.2

4Källa: SCB FTR93



SMÅHUS FÖR BOENDEANTAL PERMANENT

ÖVIHGTSUMMA KOMMUNALT ENSKILTKOMMUNER
VATTEN VATTEN

PROCENTANTAL ANTAL PROCENT PROCENT ANTALANTAL
2913 114 2,6HAGFORS 4422 660 1390 314

ARVIKA 6107 3357 550 42,7 141 2.32609
SÄFFLE 2566 65.7 32,1 2,23903 1253 34
LAXÅ 733 195 37 2,31643 1236 320

2799 706 27,3 31 20HALLSBERG 3962 1032
2336 343 14,3 27 10DEGERFORS 2332 419

HÄLLEFORS 76.6 21 1,62107 1613 460 34
1272 75.7 21 43 2.6LJUSNARSBERG 1630 365

ÖREBRO 1,717540 12462 710 4777 272 301
0,9KUMLA 4212 3337 79,2 339 19,9 36

19ASKERSUND 3149 2034 662 946 300 1 3,3
5777 103 61 0,9KARLSKOGA 6509 33.3 671

11733 724 25,9 40NORA 2463 640
2,35757 4246 73,3 24.0 130LINDESBERG 1331
4,0SKINNSKATTEBER 1321 362 65,3 406 30.7 53
0,72671 2459 92,1 7,2 20suRAHAMMAR 192

2076 614 36,7 64 1,9HEBY 3331 1241
KUNGSÖR 17 0.32010 1672 33,2 321 16,0

25 0,3HALLSTAHAMMAR 3239 2343 364 421 12,3
37 2,7NORBERG 1003 72,5 343 24,31333

VÄSTERÅS 149 0,316564 90,0 1693 9,213411
1,9335 314194 2709 64.6 1404SALA
0,91 21FAGERSTA 2436 2144 33,0 271 1

KÖPING 47 1,13266 77,3 214223 910
31 1,12712 2120 73,2 561 20,7ARBOGA

3,527,4 34VANSBRO 2414 1663 69.1 662
70.3 94 2.32339 393 26,3MALuNG 3326

14,7 13347 2322 343 491 34GAGNEF
124,1 542905 74,5 940LEKSAND 3399

RÄ1Tv1K 59 2,01742 60,0 104 33,02905 1
54 2,952,9 44,2ORsA 1332 996 332

ÄLVDALEN 25.1 33 3,41731 71 6072421
102 3,12345 72,2 799 24.6SMEDJEBACKEN 3246
145 2,74706 37,0 10,3MORA 5411 560

24,7 126 110620 7363 74,1 2626FALUN
BORLÄNGE 0,5439202 3750 95,1 409 4,4
SÄTER 13,7 33 12095 30,0 4912619

54 1,43093 31 671 17,6HEDEMORA 3313
132.5 16.6 434957 4033 321AVESTA
1,614,0 995093 344 342LUDVIKA 6034
4,543,0 71333 52,5 633OCKELBO 1537
0,317,6 192417 1972 31 426HOFORS

OvANAKER 52 12343062 2141 69,9 369
3,343,7 931337 47,9 1359NORDANSTIG 2739
1,4723127 62.1 1337 36.55036LJUSDAL

GÄVLE 1,31711434 37,3 1497 11,413102 1
37 1,113,57772 6635 354 1050SANDVIKEN

SÖDERHAMN 123 2,176,9 216023 4633 1262
BOLLNÄS 1,031.1 644136 67,3 19006100

5Källa: SCB FTR93



SMÅHUS FÖR BOENDEMANENTANTAL PER

ÖVRIGTKOMMUNER SUMMA KOMMUNALT ENSKILT
VATTEN VATTEN

ANTAL PROCENTPROCENTANTAL ANTAL PROCENT ANTAL
157 2.17932 5255 32,1HUDIKSVALL 55,3 2550

ANGE 95 3,13133 1945 34,952,1 1092
TIMRÅ 1.2155 434054 3335 333 530
HÄRNÖSAND 17,3 51 15457 4431 31 9750

215 1315095 13904 123SUNDSVALL 354 1975
135 205723 5505 31.9 15,11032KRAMFORS

SOLLEFTEÅ 2910 172 2,55492 4435 533 1335
ÖRNSKÖLDSVIK 147 133.7 15213449 11252 2040

3,51352 352 455 924 49,9 55RAGUNDA
BRÄCKE 51 3,11150 535 751 3341932

31 253123 2009 542 1033 33,2KROKOM
STRÖMSUND 2411 54.5 141 3.33735 1134 31.7
ARE 59.1 51 2.31520 529 2352200

54,5 7391052 410 34 44BERG 1925
HÄRJEDALEN 72.12301 313 255 75 243190
ÖSTERSUND 12155123 325 73 1.07415 154

439750 41 2.11919 1439 22.9NORDMALING
52.9 295 2.1343 450 14553BJURHOLM
53.9 5431041 45 2.31530 33.3VINDELN

2553251575 1334 15.3 35 2.1ROBERTSFORS
NORSJÖ 744 305 14940 24,2 131254
MALÅ 19073.0 1.7729 15935 203

51057,51311 25.3 113 5.11939sToRUMAN
30151535 31 3.5357 34.7soRsELE

50,5 315525 23 3.2353 353DoRoTEA
vÄNNÄs 21 1,124,71347 1370 74.2 455

5.910523,9VILHELMINA 1794 1159 55.2 519
ÅSELE 33 3525.71033 759 59.3 291
UMEÅ 0,77,5 9314157 12995 91,3 1054

2,715,7 30LYCKSELE 3012 2430 30.7 502
SKELLEFTEÅ 1,015,9 14514571 12113 33,1 2312

37 117,5ARVIDSJAUR 1545 30,52040 353
57 5.3ARJEPLOG 749 75,3 134933 132

3,324,9 59JOKKMOKK 1322 1299 71 454
ÖVERKALIX 35 2,3345 23,31235 53.4 355

1.470KALIX 5103 4519 90,4 3,2419
övERToRNEÄ 43 2.31515 1155 75,3 20.3303

4,41217 41.5 100PAJALA 2257 53.9 940
GÄLLIVARE 344173 37,3 9,3 1534731 445
ÄLVSBYN 19 0,32175 37,4 112491 295
LULEÅ 0,711,4 3111772 10350 37,9 1341
PITEÅ 33 0,39037 92,4 550 5.79330

1,1575257 5493 37,3 597 11,1BODEN
23 12205 2073 94,0 109 4,9HAPARANDA
202 444550 4070 39,5 273 5,1KIRUNA

6Källa: SCB FIR93



FRITIDSHUSANTAL 62 Sid

enligtVattenförsörjning för fritidsfastigheterTypTabell av
SCBfastighetstaxeringen: 1993

IKOMMUNALT TILLGÅNG UPPGIFTENSKILT SOMMAR-SUMMAKOMMUNER
SAKNAS SAKNASVATTEN VATTENVATTEN

% ANTAL ANTALANTAL ANTAL 91,ANTAL %ANTAL
VÄSBY 17,5 21067 45 73 304 545,1 26,1257 13UPPLANDS

41,2 263 133 6 0415 566 33,6 604221466VALLENTUNA
ÖSTERAKER 46.1 1247 17.2 20 03391 54 2242 31 33327232
vÄRMDÖ 446 2742 17,7 56 045399 6910335 25 34,915492
JÄRFÄLLA 24.6 54 45,3 0 0015 12.7 2920 16.9113
EKERÖ 041037 34,3 370 27,34,7 1009 32,33125 143

0,1975 350 369 312 3322 295119 432733HUDDINGE
0627,3 735 37610.9 453 23.2 5441956 213BOTKYRKA

1 0,5294 45 24,112,3 62 33.2 5524137SALEM
49,7 135 95 133540 1321153 2,1 2020 23.3HANINGE 7129

TYRESÖ 45,1 10 041050 372 16059 2,5 337 36.02323
0034,2 325 23,7 010,3 31.3 470143 4301373UPPLANDS-BRO

TÄBY 0 00151 43.4 69 22,155 17,6 37 11,9312
750 0 0,04 2.2120 20 10,9 13322134DANDERYD

1 0 0,030,2 16 33019,7 37 12,1 9260305SOLLENTUNA
314116 44 214904347 13.1 17 0,62640STOCKHOLM

SÖDERTÄLJE 117 2.732.1 1219 27,354 1404 32,0 14072364333
0,1475 592 13,9 2916 29,3 1436134 4.33130NACKA
00500 00,0 11 500 0 0.0 02SUNDBYBERG

0 0,00.0 0 0066.7 1 33.3 023SOLNA
1,7 25,1LIDINGÖ 1 347,3 29.3 3937 26.0 26 93334

15,2 5 0255,6560 24,7 1261 344100 442270VAXHOLM
112 04NORRTÄLJE 45,5 3666 14,21754236 1,1 10007 33.725325 1
9 127,2 163 21621123 3,6 360 46.4776SIGTUNA

103 2,9NYNÄSHAMN 433 1361 36,90,6 1637 46,0 131223556
10 0,9HÅBO 325 125 112257 23,1 359 32.3 3621113

0.7150 51 103ÄLVKARLEBY 57 31 164,1 3,3439635
91 3429.1 366 32,3313 763103 3,9 30.32641TIERP

19,9 50 0,346.7 12291 1923 233739 4 316133UPPSALA
7 0.2753 234ENKÖPING 44,604 1012 31 1434123213

41 0,345,6 1216 234ÖSTHAMMAR 1425 27,4 2374146 2,35202
v1NGÄKER 0323,0 413 34,6 3110 9,2 334 23,0 3341194

0,1330 15,3 3737 35,3975 46,741 2.02036GNESTA
0,91031 24,1 40NYKÖPING 39.31260 29,5 1677264 6.24272
0.1674 222 236 1OXELÖSUND 1 69 7,3 63314939
04566 203 1033,010,1 1016 922231 36,42795FLEN
2234.3 52320590 24.6142 5,9 790 33,02394KATRINEHOLM
0636,3 32375 19127,7 901 17,3 19494025196 jESKILSTUNA
02200 6STRÄNGNÄS 44,0 753165316 1234 34.2603756
03247 12,3 6370154 667 34.5 7152931933TROSA
14175 276 931.4ÖDESHÖG 19946 221 34.929633

AI 346 6 0.625.5 326165 215 22.3 240YDRE 155942
0,9759 434 1529.251159 3,4 406 23,21750KlNDA
20379 33,3 2230,37,6 25,3 34535 2391201BOXHOLM

52,3 2 02549ÅTVIDABERG 22,3237 23714 1,3 22.31039

1FTR93SCBKälla:



ANTAL FRITIDSHUS

IKOMMUNALT TILLGÄNGKOMMUNER SUMMA SOMMAR- UPPGIFTENSKILT
VATTEN VATTEN SAKNAS SAKNASVATTEN

ANTAL ANTAL ANTAL L ANTAL % ANTAL %L ANTAL %
FINSPÅNG 2124 37,7 798 37,6 25 118 8010,8 482 22,7
VALDEMARSVIK 0,82435 262 974 40,0 645 26.5 2010,8 534 21
LINKÖPING 37.1 1,54052 208 5.1 1504 1500 37,0 59781 19,3
NORRKÖPING 22430 38,0 2283 35,7 1256392 313 4,9 1241 19A
SÖDERKÖPING 592 12427 32 1 1044 43,0 24A 283 731 30,1
MOTALA 2520 24.7 841 19 0,8326 12.9 711 28.2 623 33A

3.7VADSTENA 456 33 7,2 116 25A 144 31,6 146 32,0 17
MJÖLBY 764 20 189 24,7 2382,6 299 39,1 31.2 18 2A
ANEBY 30,6571 15 26 188 32.9 175 191 335 2 0A
GNOSJÖ 0.72% 9 3.2 116 41A 73 26.1 80 28,6 2
GISLAVED 2.71020 25 2.5 443 43A 188 18A 336 32.9 28
VAGGERYD 1.2 214 31,9 31,8 219 32.7 16 2.4670 8 213
JÖNKÖPING 32,5 0,33324 192 5,8 956 28,8 1086 32.7 1080 10
NÄSSJÖ 1432 12 0.8 385 26.9 39.4 468 32,7 3 0,2564
VÄRNAMO 0.5 388 33.3 27,4 71164 6 319 444 38.1 0.6
SAVSJÖ 206 36.1570 8 1A 131 23,0 202 35A 23 4,0

466 30.4VETLANDA 1534 47 3.1 21 684 44.6 1 0.1336
EKSJÖ 25.72,4 238927 22 245 26.4 403 43,5 19 2.0
TRANÅS 0,8 238 32.8726 6 187 25.8 285 39.3 10 1

267 46.5UPPVIDINGE 574 22 3,8 0 0.0142 24,7 143 24.9
127 46ALESSEBO 8.0274 22 44 16,1 81 29.6 0 00
731 54.6TINGSRYD 4,81338 64 253 18,9 290 21,7 0 0.0

4,1 436 43.941 0,0ALVESTA 994 187 18,8 330 33.2 0
ÄLMHULT 63.77211,4 0.51132 16 189 16.7 2C 17.7 6

527 73.55,6MARKARYD 717 40 89 12,4 61 8.5 0 0,0
VÄXJÖ 749 40,377 4,1 5571857 469 25,3 30 5
LJUNGBY 18.7 377 15A 0,22444 148 456 66.1 1457 59.6
HÖGSBY 779 70 185 252 32,3 3 0A9.0 23,7269 34,5
TORSAS 582 55,8 115 1 1,11043 94 9.0 1241 23,1
MÖRBYLÅNGA 4473072 1064 754 24,5 4,6 25 034 782 i25,5
HULTSFRED 44,51038 57 5,5 2G 19,3 462 19 131 28.9
MÖNSTERÅS 165 285 20.3 53 3.81405 599 42,6 11303 21,6
EMMABODA 13483 19 63 142 29,4 2 0,43,9 257 53,2
KALMAR 2472 419 16.9 948 38,3 390 15,8 17698 28,2

55NYBRO 612 9.0 16,0 1 29,2 12268 98 243.8
OSCARSHAMN 1878 130 47,3 25,6 16,9 369 19,6 888 480 I 3.6
VÄSTERVIK 2734388 6,2 967 1851 42,2 1256 28,6 41 0,922,0
VIMMERBY 71102 1,9 328 217 19,7 529 48,0 3,629,8
BORGHOLM 19035589 34,0 1322 23,7 1785 31,9 551 9,9 31 é
GOTLAND 7904 1011 12,8 2524 2292 29,0 1796 22,7 28131,9 3 6
OLOFSTRÖM 5 1337 150 79 23A 103 30,6 0 0,044,5

277KARLSKRONA 4269 6,5 1578 1472 34,5 905 21 37 0,937,0
370RONNEBY 2520 14,7 691 27A 992 39,4 18,3 7 0,3460

KARLSHAMN 74 5,3 309 22 687 332 23.6 21404 48
SÖLVESBORG 1306 50,6 194 1012582 7,5 821 31 160 6,2 3,9
ÖSTRAGÖINGE 48 7,0 15,5 15A 3,5689 404 58,6 107 106 24
ÖRKELLJUNGA 164 13,4 768 63,0 207 17,0 5,5 1,11220 67 14

159 56816,2 58,0 13,1TOMELILLA 979 124 12.7 128 0 00
BROMÖLLA 26,068 61 23,3 13262 35 A 96 36,6 2 0,8

2SCB FTR93iälla:



FRITIDSHUSANTAL

IKOMMUNALT TILLGANG UPPGIFTSOMMAR-ENSKILTKOMMUNER SUMMA
SAKNASVATTEN SAKNASVATTEN VATTEN

b% ANTAL L ANTALANTAL i ANTALANTAL ANTAL
0,619,6 113 16.1 460.1 1377G 25 3,6 421OSBY
0,027,7 16,1 036122 545 62224 4 1,8PERSTORP
0,7103 12,517,5 6366 445 144203 24,7KLIPPAN 822

ÅSTORP 9,526 11,2 2240.5 77 33.213 5,6 94232
BÅSTAD 140352 10.9 50 1652 20.23225 2131 66,1

2,512020,1 234 5,030A 9501982 42,0 14364722KRISTIANSTAD
0,111,5 76 2.9 245A 29840,1 11752590 1039SIMRISHAMN
0,2ÄNGELHOLM 1% 6,9 337,3 15,639,9 565 2361513 604
0,2HÄSSLEHOLM 278 515.8 111410 57.2 390382 15,52465
1,6SVALÖV 19,2 51 14,0 6218 59,7 7020 5,5365
0,011,8 4 23,5 017,6 247,1 317 8STAFFANSTORP
88.9BURLÖV 0 0,0 80 0,00,0 1 11,109
0,2620,9 29 1.15461854 71 173 6,62608VELUNGE
3,3211,5 14 23,017 27.9 761 34ABJUV
5,6KÄVLINGE 3819.6 20 2.939,3 134222 32.6 268682
0,019,3 6 4A 02697 71.9 6 4A135LOMMA
0,617 9,6 115,380 45,2 27177 52 29,4SVEDALA
0.22,9 112.6 1318,9 56291 65A 84445SKURUP
10.7225SJÖBO 187 8.9437 20.81034 49,1223 10.62106
9,65.2 154HÖRBY 11,7 8456,8 18716,7 9102681603
0,1HÖÖR 125 319.7 6,01145 54,7 412410 19,62095
29.7MALMÖ 90.41 8 0,312 0A 1254857 28,33031
0,3215,8 56 8,849,2 10125.9 315166640LUND
18A29455A 25 1,612.71,9 204 888191 11602LANDSKRONA
38,051719 1A43,84.3 59612A 59169HELSINGBORG 1360
1AHÖGANÄS 71 5,1 1915,711,5 22066A 1629321404
4,012ESLÖV 41 13.820.26020 6,7 164297
23,1425118 6,418,221 335563 30,6 3981839YSTAD
2.676 45 4415,215,3 2581057 62A 2601695TRELLEBORG
0,927,5 720614,056.1 1051,3 420748 10HYLTE
16A3.6 81529.5 1791470516 10A1998 40,14978HALMSTAD
0,15197 4A9,121 40765.2 9464473 2918LAHOLM
7,514,3 306581351 8,6471 112363 58,04072FALKENBERG
7.9432478 8,740.9224022,6 1085 19.81239VARBERG 5474
1,68,0 844251957 36,81319 24,81539 28,95324KUNGSBACKA
0,016,1 1HÄRRYDA 351651 29,81.9 1141 52.2412185
0,016.2 029A 325820,3 67 34.040197PARTILLE
0,775 13,8 4ÖCKERÖ 26,014155A 22 4,131542
0,36243 13.244,335,9 816115 6.2 661STENUNGSSUND 1841
0,624392 10,0TJÖRN 38,31715 15087,5 43,62963935
1,812,5 9364242,32181481 9,3 1755 34,15152ORUST
0,97,0 22SOTENÄS 16334,610A 8031090 47,0 2422320
0,625A 633.7 264350397 38,222 2,11039MUNKEDAL
1.048407 8,845,7211132,1566 12,3 14844616TANUM
6,13971167 17,9GÖTEBORG 43,313.1 282919,6 85812836534
0,618.1 4130MÖLNDAL 26,2188356 49.640 5.6718
2,617,8 84581KUNGÄLV 45,014681053 32,376 2,33262 v
4,79,1 15830447,3157820,3 618 18,56773335LYSEKIL
0,918A 4078551.221871A 1205 28.2584275UDDEVALLA

3SCB FIR93Källa:



ANTAL FRITIDSHUS

[KOMMUNALTKOMMUNER SUMMA TILLGÅNGENSKILT SOMMAR- UPPGIFT
VATTEN VATTEN VATTEN SAKNAS SAKNAS

ANTAL ANTAL ANTAL ANTAL % ANTAL ANTAL
STRÖMSTAD 2611 333 14,7 750 23,7 1119 42,9 327 125 32 12
DALS-ED 661 16 24 243 375 113 17,9 263 405 1.7
FÃRGELANDA 639 13 2,0 202 31 134 23.3 233 37,2 2 03
ALE 610 9 1,5 302 495 167 274 131 215 1 0,2
LERUM 1626 57 35 721 443 472 290 353 21,7 23 14
vARGARDA 550 2 04 226 41,1 145 264 153 23,7 19 35
TRANEMO 633 29 4,6 229 362 123 194 243 39.2 4 06
AL1NGAs 1623 39 24 636 39,2 445 274 432 29,7 21 13
BENGTSFORS 1173 61 5,2 347 29,6 236 20.1 516 44,0 13 1,1
MELLERUD 1392 61 44 335 27,7 347 24,9 592 425 7 05
L1LLAEDET 1023 1,1 433 42.3 379 37.0 134 13,0 16 1,6
MARK 2036 24 1,2 919 44,1 579 27,3 544 26.1 20 10
SVENLJUNGA 1115 20 1,3 474 42,5 259 23,2 341 30,6 21 1,9
HERRLJUNGA 462 11 2,4 135 29,2 75 16,2 234 50,6 7 1.5
VÄNERSBORG 1673 21 1.3 332 22,3 674 40,3 595 35,6 1 0,1
TROLLHÄTTAN 723 5 0,7 262 36,2 273 335 173 23,9 5 0,7
BORAs 3239 37 1,1 963 29,4 1046 31 1221 37,1 17 05
ULRICEHAMN 1520 30 2,0 607 39,9 371 24,4 503 334 4 03
AMAL 925 24 2,6 270 29,2 216 234 411 444 4 04
GRÄSTORP 197 1 05 33 44,7 35 17,3 67 34,0 6 3,0
EssuNGA 133 2 1,1 91 434 36 19,1 54 23,7 5 2.7
MULLSJÖ 531 20 3,3 175 33,0 195 36,7 119 22,4 22 4,1
HABO 663 53 3,7 191 23.3 202 305 173 26.3 34 5,1
KARLSBORG 1025 55 5,4 356 34,7 357 34.3 249 24,3 3 0,3
GULLSPÅNG 724 30 4,1 239 33,0 212 29.3 239 33,0 4 0,6
VARA 500 21 4,2 259 51,3 119 23,3 99 19,3 2 04
GOTENE 943 13 1,9 379 40,0 255 26,9 230 29,5 16 1,7
TIBRO 713 39 5,5 195 27,3 306 42,9 170 23,3 3 04
TOREBODA 747 13 1,7 236 33.3 215 23,3 225 30,1 3 1,1
MARIESTAD 1195 37 7,3 317 26,5 333 27,9 453 37,9 5 04
LIDKÖPING 1912 79 4,1 471 24,6 664 34,7 653 34.2 45 24
SKARA 495 14 2,3 215 43,4 131 26.5 133 26,9 2 04
SKÖVDE 1127 16 1,4 310 27,5 222 19,7 373 33,1 206 133
HJO 573 63 10,9 147 254 141 24,4 213 37,7 9 1,6
TIDAHOLM 553 25 4,5 230 41,2 155 27,3 140 25,1 3 1,4
FALKÖPING 397 15 1,7 332 42,6 213 24,3 269 30,0 13 1,4
KlL 957 13 1,9 319 33,3 236 29,9 329 344 5 05
EDA 923 24 2,6 293 32,1 149 16,1 452 43,7 5 05
TORSBY 2260 125 5,5 1076 47,6 230 124 743 32,9 36 16
STORFORS 927 5 0,5 174 13,3 269 29,0 479 51,7 0 0,0
HAMMARÖ 673 5 0,7 94 13,9 146 21 404 59,6 29 4,3
MUNKFORS 155 63 40,6 37 23,9 15 9,7 40 25.3 0 00
FORSHAGA 553 17 3,0 121 21 95 17,0 325 53,2 0 0.0
GRuMs 734 23 2,9 154 19,6 246 31,4 356 454 5 0,6
ÅRJÄNG 1741 13 1,0 533 33.3 22,9393 721 414 16 0,9
suNNE 1746 90 5,2 731 41,9 371 21.2 550 31,5 4 0,2
KARLSTAD 2553 29 1,1 505 19.3 722 23,3 1279 50.1 13 0.7
KRISTINEHAMN 2157 9 0,4 341 15,3 532 27,0 1207 56,0 13 0,3
FILIPSTAD 1153 23 2,0 353 305 243 21,0 533 465 1 0.1

4Källa: SCB FFR93



FRITIDSHUSANTAL

|KOMMUNALT TILLGÄNG UPPGIFTSOMMAR-ENSKILTSUMMAKOMMUNER
SAKNASSAKNASVATTENVATTENVATTEN

LANTALIa ANTAL %ANTALANTALANTAL ANTAL ia
0,1695 44,0 220,933027,87,2 439HAGFORS 158 114
0,61159 47A 1427,3666567 23,237 152443ARVIKA
0,7SÄFFLE 21,5 1014 59D 12370316 18A1718 0,36
0.1LAXÅ 36,7 139.1 26328022,91,3 164717 9
0,0454 45,2 026.2263270 26,917 1KIMHALLSBERG
0,3355 493 2213 29,619,61.3 141720 9DEGERFORS
1,3HÄLLEFORS 42,7 17415 32,3 54821,026935 2,71284
11222.7 298 32,021138.254 5.8 356931LJUSNARSBERG
121955 36,6 63ÖREBRO 29,815891493 28.04,45336 236
0D35,2 08054 23,83743,5 85227 8KUMLA
1,134,7 2331 703645445 22,010,32024 208ASKERSUND
2554.9 2325,2 49522717,00A 153902 4KARLSKOGA
0,027.5 036,0 31441033.92,6 3861140 30NORA
0,61326.8 678 32.85543306.7 6812064 138LINDESBERG
0,726.7 839,8 328489371 30.232 2.6SKINNSKATTEBER 1228

5 1,4155 189 53,25526,534 94355 12SURAHAMMAR
0.224.6 431.1 44341,5 5617492,61803 46HEBY
0,00KUNGSÖR 218 47,328.922,3 1337 1,5 103461
0,9272 32,028,032.0 637.1 72225 16HALLSTAHAMMAR
0,332.2 2185161 28,033,36.1 191574 35NORBERG
0,2VÄSTERÅS 36D 629,2 139413022,8 1457 11 8843871

67 3,428,431,9 551619631 32,575 3,91943SALA
0,133A 1257237 30,8313,8 246770 29FAGERSTA
0,231 3482KÖPING 566 37,422,1127 8,4 3341512

0 0,0310 32,927,433,2 2586,5 31361942ARBOGA
0.6958.113,1 89820,8 2027,5 3211546 116VANSBRO
127,1 856,7 159040,8 39424,0 240014095878MALUNG
1,2271072 46,6421 18,313.020.9 2992301 482GAGNEF
0,535,5 191253525 14,926.223,0 9248123533LEKSAND

18 0,832,517,3 776RÄTTVIK 413799 33,4385 16,12391
1,21443,312,9 498149324 28,1166 14,41151ORSA

37,3 62 1,66.7 1460ÄLVDALEN 2621255 32,1873 22,33912
16 0,838,1805552 26,126,09,0 5482111 190SMEDJEBACKEN

52,9 93 2,31813.9 2115,9 55815,0 6366014006MORA
7 0.249,0188823,922.8 920161 4.2 8793855FALUN
10 0649,7BORLÄNGE 859414 24,013,1 217 12,62271727

0,12696 464SÄTER 27,019,1 4057,3 2861101499
1,538,4 2360428,0355 22,6 440152 9,71574HEDEMORA

29,1 12 0,930.9 41029.1 43510,0 410141AVESTA 1408
30,8 28 1706752 32.8582 25,4227 9,92295LUDVIKA

2,243,2 25491257 22.626,35,6 29964OCKELBO 1136
13 1.644,136029,3187 22,9 23918 2,2817HOFORS

0,3OVANAKER 53,5 5834368 23,6301 19,351 3,31559
3,331,0 7239,9 668858484 22,571 3,32153NORDANSTIG

405 0.3922,2 14007687,1 1035 29,92443456LJUSDAL
145,7 421994GÄVLE 29,0205 1264894172 3,94366
2,347,8 63128428,4180 7643,4 4842687 92SANDVIKEN

106 2,944,01637SÖDERHAMN 29,0672 18,1 1080224 6,03719
0,535,8 13976BOLLNÄS 26,530,7 723176 6,5 8362724

5FIR93Källa: SCB



FRITIDS HUSANTAL

IKOMMUNALT TILLGÅNGSUMMA SOMMAR-KOMMUNER ENSKILT UPPGIFT
VATTEN VATTEN SAKNASVATTEN SAKNAS

ANTAL % ANTALANTAL ANTAL ANTAL 7a ANTAL% i%
4790 231 1403 29,3 20134,8 1001 20,9 42D 142 3,0HUDIKSVALL

ÅNGE 1318 75 5.7 354 26.9 312 23.7 574 43,6 0,23
TIMRÅ 1294 3 589 45 385 29,8 0,548 266 20,6 6
HÄRNÖSAND 2427 53 1241 51 701 28.9 0.52,2 420 17,3 12

6121 162 49,5 1731 28,3 1.7268 4A 989 3032 101SUNDSVALL
3249 344 106 506 15.6 1363 42,0 966 29.7 70 2,2KRAMFORS

SOLLEFTEÅ 2175 195 9,0 507 23.3 522 24,0 947 43,5 4 0.2
ÖRNSKÖLDSVIK 878 7.74969 344 6.9 1 2522 50.8 1183 23.8 42 0,8

1012 112 11,1 259 25.6 21222 408 403 1.1RAGUNDA
BRÄCKE 1847 3 25.3 50,766 363 19 468 936 14 0.8

12,0 614 1852690 323 22.8 498 1247 0,3KROKOM 46,4 8
STRÖMSUND 3080 183 5,9 760 24.7 671 21.8 1444 0,746.9 22
ÅRE 19A 14203897 757 36.4 435 11 1268 32.5 17 0,4

13533478 370 10,6 38.9 1176 16 0,5563 16,2 33,8BERG
HÄRJEDALEN 29,7 19876833 2032 29.1 583 8.5 2211 32,4 20 0.3
ÖSTERSUND 331 15.92081 71 3,4 25,6 1 54,3532 130 17 0,8

3,2 150 10,81394 44 509 36.5 567 40.7 124NORDMALING 8,9
722,3 18,8383 9 141 157 41 4 1,0BJURHOLM 36.8
159 18.3870 35 40VINDELN 292 33.6 350 40,2 34 3,9

7,6 175 11.21565 119 45,3 5,9ROBERTSFORS 709 469 30,0 93
NORSJÖ 83 11,319 2.6736 154 20,9 444 60,3 36 4,9
MALÅ 2.4 64 22.17 55.2290 47 16,2 160 12 4,1

951457 14.3 29,83193 507 15,9 1230 38.5 48 1STORUMAN
87 10.8 188 23,3807 14.7 50,7 0,5119 409 4SORSELE

17025,3 22.3193 35.8 21763 106 13 273 2,8DOROTEA
VÄNNÄS 87539 12 2.2 16,1 42.7 206 38,2 4 0,7230

17,8 52,6 3,72650 96 471 1393 99VILHELMINA 3,6 591 22,3
ÅSELE 7,8576 27 21,5 136 23,6 244 42A 454,7 124
UMEÅ 5877 178 2065 35,1 2620 44,6 463 7,93,0 551 9,4

661 52,7 0,51255 54 4.3 14,3 354 28,2 6LYCKSELE 180
SKELLEFTEÅ 41 6,76724 219 2569 38,2 2808 44933 679 10,1

615 61,4 341001 41 4,1 152 15,2 159 15.9 3AARVIDSJAUR
74 13,7 53,2 77 9.2839 8,8 127 15,1 115 446ARJEPLOG

12,7 62,4 104 10,01039 20 1,9 132 135 13,0 648JOKKMOKK
ÖVERKALIX 82 9.5 258 38,1 10 1,2862 184 29,9 328

7,2 58,42177 156 187 499 22,9 1272 63 2,98,6KALIX
ÖVERTORNEÅ 720 15.7 153 21,3 43,1 45113 99 13,8 310 6,3

39,71782 172 9,7 371 334 18,7 707 198 11.120,8PAJALA
GÃLUVARE 2103 128 6,1 196 199 9,5 1539 73.2 419,3 1,9
ÄLVSBYN 8,1 546789 64 92 11,7 202 25,6 431 0 0,0
LULEÅ 117 477 52.25085 23 9,4 1647 2655 189 3,732,4
PITEÅ 325 8,8 273 7.4 1461 39,7 1423678 1477 40.2 3,9

2171 84 3,9 251 11,6 636 1167 53,8 33 1,5BODEN 29,3
138 12,9 50 4.7 27,6 540 505 471070 295 4AHAPARANDA
1272772 4,6 292 10,5 13,2 1915 69,1 73 2,6365KIRUNA

617mmSCBKälla:



KOMMUNALENSKILD 6 Sid3
VATTENFÖRSÖRJNING

invånarefolkbokfördaförVattenförsörjningTypTabell av
1992enligt VAVinom kommunerna

ENSKILTKOMMUNALTSUMMAERKOMMUN
VATTENVATTEN

%Antal%AntalAntal
5.2185594,834GB35855Upplands-Väsby
19,5442680,583m122726Vallentuna
13.8432386,2Österåker 2700031323
25,86296742181m24396Värmdö
0,314699.75733657482Järfälla
2143m78,5157m20000Ekerö
1132998,27350074829Huddinge
0.963999.169GB69639Botkyrka
4,760895,31220012808Salem
176698.8634m64166Haninge
5,7200094,3328m348mTyresö
10,4210989,61811520224Upplands-Bro
0,952199,1568m57321Täby
-0,1-15100.12780927794Danderyd
0,524999,55218552434Sollentuna
0.7446999.368mm684469Stockholm
13,01061587,07115081765Södertälje
6,8447793,26162766104Nacka
0,05100.03071030715Sundbyberg
0.29899,85273152829Solna
0.727999,33785338132Udingö
19,0132881D56757003Vaxholm
39,91931160.12909548406Norrtälje
13.84440862776232202Sigtuna
17.9400782.11839522402Nynäshamn
8.1131591.9149m16215Habo
4D37296.090mÄlvkarleby 9372
372753662,81272320259Tierp
15,02615285,0148445174597Uppsala
29.71064870.32526035908Enköping
33.9756466,114750Östhammar 22314

9974Vingåker
23,3221676,772939509Gnesta
19,79495803386m48095Nyköping
113298,92353112485Oxelösund

2554416745129m17316Flen
17,859028222720033102Katrineholm
16,81657083.2820m98570Eskilstuna
21609778,22185027947Strängnäs
4342495,794709894Trosa
21127478.747mÖdeshög 5974
44,1191455.924254339Vdre
34636476569m10547Kinda
25,9147874,142255703Boxholm

1S92VAVStatistikKälla:



KOMMUNALENSKILD

VATTENFORSORJNING

KOMMUNER SUMMA KOMMUNALT ENSKILT
VATTEN VATTEN

Antal Antal %% Antal
Åtvidaberg 12686 10100 2586 20,4m,
Finspång 23150 19347 3803 16A83,6
Valdemarsvik 8872 24406432 72,5 27,5
Unköping 126394 113900 1249490,1 9,9
Norrköping 120787 1106m 91,6 10187 8A

13642 10000Söderköping 73,3 3642 26,7
42265 359mMotala 84.9 6365 15.1

Vadstena 7655 6030 78,8 1625 21
Mjölby 263m 215m 81 48m 18,3

7200 4670 2530Aneby 64.9 35,1
Gnosjö 9782 7200 73,6 2582 26A
Gislaved 29388 23400 79,6 5988 20A
Vaggeryd 12409 9493 76,5 2916 23,5
Jönköping 112789 1015m 90,0 11289 10,0

25400 82Nässjö 30799 5399 7,51
Vörnomo 31372 25000 79,7 6372 20,3

74,3Sävsjö 12119 90m 3119 25.7
81,8Vetlanda 27938 22842 5096 18,2

18224 146m 80.1Eksjö 3624 19,9
Tranås 17838 154m 86,3 2438 13,7

10485 7700 73AUppvidinge 2785 26,6
89.59051 81m 951 105Lessebo

7550 52,0Tingsryd 14509 6959 48,0
1 69,919749 3803Alvesta 5946 30.1

Älmhult 72,21158016037 4457 27.8
70,110736 7524Markaryd 3212 29.9

Växjö 70891 10861 15,36m30 84.7
Ljungby 27683 19490 70,4 8193 29.6
Högsby 7049 4885 2164 30.769,3
Torsås 8029 4500 3529 44.056D
Mörbylånga 13794 10760 303478,0 220
Hultsfred 16872 13780 3092 l 8.381
Mönsterås 13294 10400 2178.2 2894
Emmaboda 749010636 70A 3146 29,6

56837 499m 6937Kalmar 87.8 12,2
20837Nybro 165m 79,2 4337 20.8

Oskarshamn 27123 23000 4123 15.284,8
Vöstervik 39791 376m 94,5 2191 5.5
Vimmerby 16050 114m 71.0 4650 29,0
Borgholm 11638 93m 79.9 2338 20,1
Gotland 57577 384m 66.7 19177 33.3

14990 11640 77.7Olofström 3350 22,3
Karlskrona 59395 50300 84,7 9095 153

29185 26169Ronneby 89,7 3016 10,3
29200Karlshamn 31312 93.3 2112 6.7
14520Sölvesborg 16410 885 1890 11

Östra 11430 75.7Göinge 15106 3676 24,3
Örkelljunga 9770

12566 8712 69,3Tomelilla 3854 30,7

2Statistik s92Källa VAV



KOMMUNALENSKILD

VATTENFORSORJNIN G

ENSKILTKOMMUNER SUMMA KOMMUNALT
VATTENVATTEN

%% AntalAntal Antal
2088 16.512688 106m 83,5Bromölla

75.7 3341 24.313741 104mOsby
15.27491 1141Perstorp 6350 84,8
20.916444 13GB 79,1 3444Klippan

Åstorp 476 3.613176 127m 96A
38.75439Båstad 14039 86m 61
27,872,2 2021772817 526mKristianstad
2120383 15965 78,3 4418Simrishamn

Ängelholm 26.535246 25900 73,5 9346
161641380 83A 8236Hässleholm 49616
35,61 64A 4624Svalöv 2972 8348
16,017850 15000 84.0 2850Staffanstorp
114498 14230 98.2 268Burlöv
14A28505 856 4105Vellinge 244m

1174 8.1Bjuv 14424 13250 91,9
5260 22,0Kävlinge 23860 186m 78.0
225 1,317325 17100 98.7Lomma

13.117840 155m 86,9 2340Svedala
13799 189 1ASkurup 13610 98,6

26,916544 12100 73.1 4444Sjöbo
13746 4946 36,088m 64,0Hörby

15.113308 1300 2m8Höör 1 84.9
0,5236709 99,5 1109Malmö 2356m
5A92005 870m 94,6 5005Lund
3.236162 35000 96,8 1162Landskrona

10591 952 5291 4,81 105300Helsingborg
1672 7,323042 2l 370 92Höganäs

28255 22610 80,0 5645 20DEslöv
3451 1325451 22000 86AYstad

295m 80.0 7379 20.0Trelleborg 36879
1107Hylte

740m 91 7066 8,781066Halmstad
15474 67,2 7569 32Laholm 23043

38293 27500 71 10793 28,2Falkenberg
50489 79 10289 20A402mVarberg
57235 48495 84,7 8740 15.3Kungsbacka
27921 214m 766 6521 23AHärryda
31078 30278 97,4 8m 2.6Partille

Öckerö 1,711324 11130 98,3 194
19417 125m 64A 6917 35,6Stenungsund

Tjörn 14419 9950 69,0 4469 31.0
54,1 45,9Orust 14930 8070 6860

9917 8250 83,2 1667 16,8Sotenäs
11lm 6720 60,5 4380 395Munkedal

7200 58,2 5166 41Tanum 12366
433783 4226m 97A 11183 2,6Göteborg

7,852424 48351 92.2 4073Mölndal
71 28,134780 25000 9780Kungälv

12990 84,5 15.515371 2381Lysekil

3Källa: Statistik S92VAV



KOMMUNALENSKILD

VATTENFORSORJNING

KOMMUN ER SUMMA KOMMUNALT ENSKILT
VATTENVATTEN

Antal Antal % Antal %

Uddevalla 48159 36111 12159 25,274,8
Strömstad 10877 217787m 20.080.0
Dals-Ed 5307 160737m 30.369,7
Färgelanda 7567 33174250 562 43.8
Ale 24528

27030 6779Lerum 33809 79,9 20.1
Vårgårda 10474 48m 45.8 5674 54.2
Tranemo 12470 9775 78A 2695 216
Bengtsfors 11811
Mellerud 10525 6813 64.7 3712 35.3

EdetUlla 13199 72m 545 5999 45.5
Mark 33403 224m 67.1 11003 32,9
Svenljunga 11303 6560 58.0 4743 42
Herrljunga 9743 5300 54A 4443 456
Vönersborg 36463 29380 80.6 7083 19A
Trollhättan 51671 46130 89.3 5541 10,7
Alingsås 34098 26405 77,4 7693 22
Borås 102836 90150 87.7 12686 12.3
Ulricehamn 22973 154m 67D 7573 33
Åmål 13386 11500 35.9 1886 14,1
Gröstorp 6182 2730 44.2 3452 55,8
Esunga 6134 2850 46.5 3284 53.5
Mullsjö 7450 6430 86.3 1020 13.7

78.49540 7480Habo 2060 21
7048 87.2Karlsborg 8084 1036 12,8

6436 4650 72,2Gullspång 1786 27,8
Vara 17053 9705 734856,9 43,1
Götene 13660 90m 65.9 4660 34,1
Tibro 11243 96m 164385,4 14,6
Töreboda 10427 61m 4327 41558.5
Mariestad 24714 572418990 76,8 23,2
Lidköping 36294 250m 1129468,9 31,1
Skara 18705 13926 74,5 4779 25,5
Skövde 48448 41100 734884,8 15,2
Hjo 9286 7027 75.7 2259 24,3
Tidaholm 13265 99m 74,6 3365 25A
Falköping 31945 245m 76,7 7445 23.3
lGl 12307 8850 71,9 3457 28,1
Eda 9474 48m 50.7 4674 49,3
Torsby 15066 8355 555 6711 44,5
Storfors 5235 3720 71 1515 28,9
Hammarö 13876 13410 96,6 466 3A
Munkfors 4749 4650 97 99 2,1
Forshaga 12408 11105 89,5 1303 10,5
Grums 10343 78,28090 2253 21
Årjäng 10118 4550 4510 5568 550

13957Sunne 7110 50,9 6847 49,1
77261 701m 90.7Karlstad 7161 9,3
25955Kristinehamn 217m 83,6 4255 16A

4Källa: Statistik s92VAV



KOMMUNAL ENSKILD

VATTENFORSORJNING

ENSKILTKOMMUNALTSUMMAERKOMMUN
VATTENVATTEN

%% AntalAntal Antal
2224 16.883,213224 110mFilipstad
3359 2178.815859 125mHagfors

34,19212178m 65,927012Arvika
34.1613317973 11840 65.9Säffle
16,7122583,37339 6114Laxå

4128 24.875.216628 12500Hallsberg
9,7113090,311630 105mDegerfors

1726 19.173m 80,99026Hällefors
9,762890,358606488Ljusnarsberg

Örebro 18852 15.384,71043m123152
3812 20,379.718812 150mKumla
4069 33,166.9823312302Askersund

4.695A 1530319m33430Karlskoga
2435 22,977,110635 82mNora

18.9469620150 8124846Lindesberg
1519 28,2715377 3858Skinnskatteberg

6.169611404 10708 93,9Surahammar
38.0527686m 62D13876Heby
14,385,7 123373828615Kungsör
8,5140915076 91.516485Hallstahammar
13,5865 90858106718Norberg

7395 6,193,920895 1135m1Västerås
30,86840154m 69,222240Sala
2.027098013670 134mFagersta

4423 16,883,226303 21880Köping
10,7155789.314557 1300Arboga

7878Vansbro
21250178.311501 90mMalung

152 10.989.1 1938410536Gagnef
4615 30,369,715250 10635Leksand

33.566.5 382376m11423Rättvik
34.125084850 65,97358Orsa
22,4Älvdalen 187377.68358 6485

13318Smedjebacken
9,790,3 2020189m20920Mora

0953 20,080,0 14370054653Falun
5.92799445m 94.147299Borlänge
37.5446762.51917 74501Sater
11,4192215000 88.616922Hedemora
15A377120769 84624540Avesta
594,5 15782710028678Ludvika

2386 36.863,26491 4105Ockelbo
0.018761Hofors

27.1364698m 72,913446Ovanåker
42.657A 4863654011403Nordanstig
21452278,621122 166mLjusdal
3.3289996.789199 863mGävle
9,5373890.535762395mSandviken
7,02071275m 93,029571Söderhamn

5S92VAVStatistikKälla:



KOMMUNALENSKILD

VATTENFORSORJNING

KOMMUNER SUMMA KOMMUNALT ENSKILT
VATTEN VATTEN

Antal Antal % Antal %
Bollnäs 28150 217m 645077,1 22
Hudiksvall 38641 29GB 75.0 9641 25D
Ånge 12442 92m 73 3242 26.1
Timrå 18756 155m 325682.6 17A
Härnösand 27526 25375 215192.2 7.8
Sundsvall 94337 825m 87,5 11837 12.5
Kramfors 24081 18115 752 5966 24
Sollefteå 24550 21lm 85.9 3450 14,1
Örnsköldsvik 59141 51349 86,8 7792 13.2
Ragunda 6867 4500 65,5 2367 345
Bräcke 8557 4300 56.1 3757 43,9
Krokom 147m 9254 63.0 5446 37,0
Strömsund 159m 12850 80.8 3050 19,2
Åre 9941 71m 71A 2841 28.6
Berg 8648 4992 57.7 3656 42,3
Härjedalen 12358 10421 84,3 1937 15,7
Östersund 59020 527m 89,3 6320 10,7
Nordmaling 8187
Bjurholm 2909 12m 413 1709 58.7
Vindeln 6621 3950 59.7 2671 40,3
Robertsfors 71m7835 906 735 9,4
Norsjö 5313 42m 79,1 1113 20,9
Malö 4126 3160 76.6 966 23A
Storuman 7731 4984 64.5 2747 35,5
Sorsele 3525
Dorotea 3756 12662490 33,7663
Vännäs 8771 63m 2471 28,2
Vilhelmina 8409 160968m 19,180,9
Åsele 4049 3346 70a 17A826
Umeå 94925 90453 4472 4,795,3
Lycksele 14157 123m 1857 13,186,9
Skellefteå 75744 675m 824489,1 10,9
Arvidsjaur 7966 6950 101687,2 12,8
Arjeplog 3723 3060 663822 17,8
Jokkmokk 6595 4900 74,3 1695 25,7
Överkalix 4718 3895 82,6 823 17A
Kalix 19253 177m 91,9 1553 8,1
Övertorneå 6234 5950 95,4 284 4,6
Pajala 8407 5490 65,3 2917 34.7
Gällivare 22382 22000 98,3 382 1
Älvsbyn 9497 7818 823 1679 17,7
Luleå 68945 64158 93,1 4787 6.9
Piteä 40785 37562 92.1 3223 7,9
Boden 30513 284m 93.1 2113 6,9
Haparanda 10911 10503 96.3 408 3,7
lGruna 26224 25070 95,6 1541 4.4

6Källa: Statistik s92VAV
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UNDERSÖKNINGSMETODERHYDROGEOLOGIS KA

Sammanfattning

Grundvattnet förekommer olikapå i sand- ochsätt grusavlagringar, i
kristallina bergarter graniter och gnejser och i sedimentärasom
bergarter sandstenar och kalkstenar. Detta innebär måstesom att man
tillgripa olika undersökningsmetoder i de olika fallen. Valet av
undersökningsmetod beroendeär huräven storaav
grundvattenbehoven och hur mycketär känt från tidigareärsom
undersökningar på platsen.

En hydrogeologisk undersökning inleds vanligen med inventeringen
och sammanställning tillgängliga hydrogeologiska, jordarts- ochav
berggrundsgeologiska geofysiska kartor vanligaoch topografiskasamt
kartor. Dessutom sammanställs data från tidigare utförda
undersökningar. Sådana finnsdata tillgängliga i SGUs brunnsarkiv,
rapportarkiv och kemiarkiv i arkiv hos kommuner, länsstyrelsersamt
och vattendomstolar. Dessutom finns arkiv på konsultföretag och
eventuellt andra företag.

Redan studier befintligt underlagsmaterial kan översiktliga,genom av
hydrogeologiska bedömningar göras avseende grundvattentillgångar
och grundvattenkvalité.

Sedan detta gjort får vilka slag geofysiskaövervägaman av
mätmetoder kan behöva användas för identifiera bästaatt t.ex.som
lägen för undersökningsborrningar och brunnsborrningar, eller för att
undersöka risker för salt grundvatten.

Den viktigaste fasen i de hydrogeologiska undersökningarna ligger i
provpumpningar och utvärdering provpumpningar. Med ledningav av
förhållandevis enkla, väl utförda provpumpningar kan tillmen man
rimliga kostnader beräkningargöra konsekvenserna olika storaav av
grundvattenuttag vad gäller påverkan på andra brunnar, inverkan av
olika långa torrperioder, vattenkvalitetsvariationer etc.

Man kan uppdela de hydrogeologiska undersökningsmetodema i olika
ambitionsnivåer.

Ambitionsnivå studier tillgängliga hydrogeologiska ochav
geologiska kartor uppgifter från SGUs brunnsarkivsamt av

andra arkiv och databaser. Detta kan sådansamt ge
information kan detavgöra överhuvudatt ärman tagetom
möjligt erhålla de grundvattenvolymer önskas.att som



Ambitionsnivå utökade medstudier enligt
tillgängligaberäkningarvattenbalansberäkningar och av

information hurgrundvattenmagasin. Detta storaomger
kritiska frågor kanvilkagrundvattenförekomsterna ochär som

utredasbehöva närmare.

Ambitionsnivå medenligt utökadestudier och

provpumpningarvattenkvalitéundersökningar gäller samtsom
informationkonkretberäkningar.hydrauliska Dettamed ger

avseende:bl.a.konsekvenserna Vattenuttagavom

uttagsmöjligheterFaktiska-
Vattenkvalité-

kringliggande brunnarpåverkan påEventuell-
olikakonsekvensernaberäkningarMöjligheter till avav-

minskadetorrperioder, ökade ellerlånga
grundvattenuttzlg m.m.

undersökningsmetoderhydrogeologiska2. Allmänt om

hydrogeologiskaGenerellt valetkan sägas att av
undersökaföreller metoderundersökningsmetoder, att

kvalitetkvantitetvadsåvälgrundvattenförekomsterna, somavser
geologiskagivnapå destorlek ochpå vattenbehovetsberor

materialtillgängligtpå eventuelltförutsättningarna på platsen samt
befintligakartor,gjorda undersökningarfrån tidigare rapporter,
måste tillämpastillvägagångssättOlikam.m..vattenanalyserbrunnar,

jordlageri lösautnyttja grundvattenpåberoende attman avserom
gnejst.ex.kristallina urbergetgrusavlagringar, i dett.ex. ochsand-

t.ex. ochsandstensedimentära bergartergranit i lagradeelleroch
kalksten.

inventeringundersökning medhydrogeologiskinledsVanligen enen
kartmaterial, såvältillgängligttidigare utförda rapporter samtav

jordartsgeologiska,hydrogeologiska,topografiska kartorvanliga som
geofysiskaberggrundsgeologiska kartor.och

ingårundersökninghydrogeologiskför äveninledningsfasenI en
i SGUsregistreratsi områdetutsökning på brunnardata somav

inventering brunnarkompletterandebrunnsarkiv vanligenoch även av
i fält.

kompletterandenödvändiga,sammanställts kanbefintliga dataNär ga
vidtas.undersökningar



Föreliggande beskrivning hydrogeologiska undersökningsmetoderav
i första hand frågor sambandi med enskild vattenförsörjning.avser

Dessa metoder kan tillämpasemellertid i många andraäven
sammanhang miljökonsekvensbeskrivningari samband medt.ex.
sådana anläggningar som:

jämvägarochvägarnya-
flygplatser-
miljöfarliga industrier-
bergtäkter och grustäkter-
avfallsdeponier-
etc.-

2.] Geofysiska undersökningvsnzetoder.

För i visst område finna de grundvattentillgångamaatt störstaett
utnyttjas vanligen olika geofysiska undersökningsmetoder. De olika
metoderna bygger på större mängder grundvatten i regelatt
förekommer i särskilda strukturer i jord och i berg. Dessa strukturer
har fysiska egenskaper skiljer sig från omgivande geologiskasom
bildningar på mindreeller markant De vanligenett användasätt.mer
geofysiska utnyttjarmetoderna variationer i följande egenskaper och
benämns efter dessa.

Morfologiska-
Elektriska-
Magnetiska-
Seismiska-
Gravimetriska-

2.1.1. Morfologiska metoder

Av markytans former kan ofta dra många slutsatserman om
förekomsten grundvatten, isälvsavlagringarnas ellerav t.ex. av rygg-
åsform och hur branta sluttningarna i sprickdal.är Att studeraav en
markytans morfologi de första åtgärdernaär eftersökernären av man
grundvatten i område.ett

I kristallin berggrund, urberg granit och gnejs, förekommert.ex.
grundvattnet egentligen endast praktiskt tillgängligt i sprickor. Ur
sprickfritt berg kan inte tillgodogöra sig något Dettavatten.man
innebär för erhålla mängderstörre grundvatten iatt attman
urbergsområden måste hitta vattenförandestörre, sprickor eller
sprickzoner.

De morfologiska metoderna innebär i urbergsområdenatt man
försöker identifiera sprickzonerstörre många ellerattgenom mer



dalstråk vittring ochsvackor ochmindre och långsträcktaraka av
sprickigt trasigt bergochfram just därför ärerosion attpreparerats

dalsidornasprickfritt berg. Ju brantaremotståndskraftigt ärmindre än
definiera sprickzonens läge.desto lättare detär att

sprickzoner ochberggrund har förekomstensedimentärI av
iinte likadockförkastningar också betydelse, storstor som

sedimentära bergartermångapåurbergsområden. Detta beror att
vattenförandebetydande,kritkalkstenar harocht.ex.sandstenar en

inte har.kristallina urbergetporositet, vilket det

har dei jordlagrenefter grundvattenprospekteringenVad gäller t.ex.
isälvsavlagringarnas,viktigasynnerligenfrån grundvattensynpunkt

lokaliseraförbetydelsemorfologi mycketrullstensåsamas, attstor
harMorfologiskt beroendeför grundvatten. ävenuttagsplatserbästa

förhållandevis starktoftapackad, ochförekomsten löstav
på läsidanavlagratsså läsideslnoränvattenförande kallad ettavsom

rörelseriktning.till inlandsisenshöjdområde i förhållande

för vidareutgångspunktvanligenmorfologiska studiernaDe är
metoder.geofysiska mätningar med kostsammamer

Elektriska2.1.2. metoder

i jordlagrenelektroderlikström viamätningar sändsVid elektriska ner
potentialerpåStrömmen markytan mätsberggrunden.och somger

olikaharolika bergarterOlika jordarter ochelektroder.med andra
mätningar.med dessaregistrerasledningsförmåga, viket kanelektrisk

vattenförandelokaliseraföranvändasElektriska metoder kan t.ex.att
sprickzonvattenförandedärför ärsprickor i urberg, att meren

profilering.geoelektriskberggrundomgivandeelektriskt ledande än

identifiera olikaförockså användasElektriska kanmetoder att
skildagrundvatteninnehåll ocholikamedjordarter eller bergarter

mindreellersedimentär,elektriska ledningsförmågor i meren
sondering.geoelektrisklagerseriehorisontellt skiktad,

användakanpåSenare mätresultat tyder ävenatt mannu
itill grundvattendjupet saltsonderin förgeoelektriska mätaattgar

urbergsområden.

Magnetiska2.1.3. metoder

indirekt metodutnyttjasi fallMagnetiska metoder kan vissa som en
Vissa bergarter,för prospektera efter grundvatten. t.ex.att

mineraletinnehåller vanligen mängderdiabas gångar större av



magnetit vad gnejs ochandra bergarter granit ellerän gör, det.ex.
sedimentära bergarterna kalksten och lerskiffer.sandsten,
Diabasgångar stelnad Magma har för många hundraär magma.
millioner år sedan från djupt liggande magmakammare iträngt upp

sprickor i jordskorpan och sannolikt försett dåtida vulkaner medstora
lava och aska. Diabasgångama vanligen några till några tiotalär meter

breda och ofta långsträckta. imycket De allmänhetär mycketmeter
långsträckta. SkåneI förekommer sålunda mycket antalett stort
diabasgångar i nordväst- sydöstlig riktning helagenomsättersom

Ävenlandskapet från kust till kust. i andra delar landetav
förekommer lika lån diabasgångsträckta gar.

Diabasgångar således alltid indikationer påär sprickzoner. Detstora
emellertid inte diabasen bergartär vattenförandeär dessutansom som

sidokontakteruppspruckna omgivande bergarter.mot

Diabasens höga magnetithalt kan detekteras med instrumentett som
kallas Med sådana instrument kan mätningarmagnetometer. göraman
såväl på frånmarken flygplan. Vid SGUs flygbuma mätningarsom
utförs magnetiska mätningar resultat sammanställs tillvars
flygmagnetiska Diabasgångamakartor. framträder vanligtvis mycket
väl på flygmagnetiskadessa kartor. Se SGUs kartkatalog för
information tillgängligheten dessa kartor.om av

Magnetiska mätningar i förstakan hand utnyttjas för lokalisering av
vattenförande sprickor i kontakten mellan diabasgångar och
sidoberget. vissa fallI kan de även användas för lokalisering av
vattenförande sprickzoncr lär i bergarten ursprungligen högen
magnetithalt har reducerats oxidation magnetiten igenom av
sprickzonen.

2.1.4. Elektromagnetiska metoder

För grundvattenprospektering används huvudsakligen två olika
instrument bygger elektromagnetiska metoder. Det ärsom ena
VLF-instrument, utnyttjar radiovågor, och det andra är georadar,som

utnyttjar radarvågor. Radio- och radarvågor elektomagnetiskaärsom
vågor vilka kan uppdelas i elektriska ioch magnetiska komponenter.

VLF-instrumentet, utnyttjar radiovågor inom VLF-bandet Very Low
Frequency i detta fall 10 25 Hz utsända från mycket avlägsenen-
radiosändare. Sådana radiovågor, med låg frekvens och våglängd,stor
har förmåga djupt itränga berggrunden. Om dessa radiovågoratt ner
träffar elektriskt ledande bildning i berggrunden,en t.ex. en
långsträckt, brant stupande, vattenförande sprickzon, uppstår genom
induktion sekundära radiovågor. Med hjälp VLF-instrumentet,av som

radiomottagare,är kan med förhållandevis enkla mätningaren man
således lokalisera läget för sådan bildning.en



VLF-mâitningar första utnyttjas lokaliseringkan i hand för större,av
vattenförande sprickzoner, särskilti urbergsområden.

Georadarmätnin utnyttjar elektromagnetiska vågorutsändagar egna
50 000l MHz, reflekteras från därgränsytorsom-
dielektricitetskonstant elektrisk ledningsförtnåga står i tilloch kontrast

omgivningen.

Georadannätningar information lagringsstrukturer,ger om
igrundvattenytans läge underliggande bergyta i första hand sand-och

och grusavlagringar.

2.1.5. Seismiska metoder

mätningar seismiska utnyttjas det förhållandetVid med metoder att
ljudhastigheten olika olika Somi olika jordarter och bergarter hög.är

800 ms iexempel ljudhastigheten sand,kan nämnas äratt torrca
ms i 3 000 ms i500 ms i grundvattenmiittad 2 2001 sand, morän,

sprickzoner i000 6 000 ms i urberg. I urbergsandsten och 5 är-
ljudhastigheten 2 500 3 500 ms.-

infonnation jordarts- ochseismiska mätningar kan fåMed man om
sprickzoneri berggrunden och ijordartemas mäktighet,bergartstyp,

vissa fall grundvattenytans läge.

Gravimetriska2.1.6. metoder

olika täthet.Gravimetriska mätningar på olika bergarter harbygger att
utnyttjats för iGravimetriska mätningar hittills i första handhar att

områden lokaliserajordtäckta i övrigt dåligt kändaoch
iuppsprucknasamtidigt skulle kunnabergartsgränser varasom

kontakten.

i vårt förGravimetriska mätningar utnyttjas sällan landmycket
grundvattenprospektering.

gravimetriskamedPå tid har det rapporterats att mansenare
jordlagrens mäktighet.precisionsmätningar skulle kunna bestämma

utnyttjas för bestämningDetta skulle kunna ettav
grusavlagring.grundvattenmagasins i sand- ochstorlek t.ex. en



2.2. Borrningar

Sedan de beskrivna undersöknin i relevanta delarovan garna
genomförts kommer i fasarbetet in undersökningsbomiingen av -
sonderitzgsborrrzirzg och brunnsborrnin med provtagning ochg-
provpumpning.

De geofysiska undersökningarna har i första hand syftat till att ge
infonnation förhållandena på djupet, i jordlagren ochom nere
berggrunden vilka inte iakttaskan direkt från markytan. Med de
geofysiska metoderna får information på flertal platser ellerettman

något områdeöver större tids- och kostnadseffektivt sätt änett mer
utföra antal borrningar. De geofysiska mätningarnaatt ett stortgenom

ligger till grund för val platser för olika bormingsarbeten.av

För fastställa grundvattentillgången i isälvsavlagring,att t.ex. en
grusås, utförs sonderingsborrningar borrnin församt gar
observationsbrunnar och produktionsbrunnar.

2.2.1 Sonderingsborrningar

Vid sonderingsborrningarna fastställs hur jordarterna lagrade påär
varandra. Man bestämmer exakt på vilka djup olika sand- och

förekommer,gruslager hur mäktiga tjocka de och hurär
kornstorleksfördelningen Dessa uppgifter ligger till grund för var
brunnar för observation grundvattennivåer skall placerasav samt var

filterbrunnarpumpbrunnar med diameter skall anläggasstörre och
hur de skall konstrueras.

2.2.2. Observationsbrunnar

I det valda exemplet grusås utförsmed observationsbrunnarna ien
allmänhet 2-tums perforeradmed vilka allmänt kallasrör spets,som
obsrör. Rören drivs så perforeradeden blir belägen iatt spetsenner
det vattenförande gruslager grundvatten exploatera.attvars man avser
I obsröret kan sedan grundvattennivån eller grundvattnetsmätaman
trycknivå och hur denna nivå varierar, antingen naturligt eller
beroende på grundvatten brunnar eller andra störningar.uttag av ur
Genom sammanställa nivåmätningar från flera obsrör kanatt man
fastställa grundvattnets strömningsriktning. Obsrör också mycketär
betydelsefulla för fastställa brunns influensområdeatt en
påverkansområde och vilket håll föroreningar sprids i
grundvattnet m.m.
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2.2.3. Produktionsbrunnar

I sand- och grusavlagringar utförs produktionsbrunnar olika typersom
filterbrunnar ofta med diameter storleksordningen 250 500av en av -

Filtertypen väljs efter kornstorleksfördelningen i sand- ochmm.
filtretsgrusavlagringen och längd bestäms efter lagrets mäktighet.

I det kristallina urberget utförs brunnarna brunnar,öppnasom
vanligen med någotdiameter 115 eller 150 utanen av mm

såledesbrunnsfilter. Brunnar i urberg betydligt enklare tillär
konstruktionen filterbrunnarvad i sand- och grusavlagringarän är.

2.3. Provpumpningar

2.3.1. Allmänt

alla olika förundersökningarAv kan provpumpningarsäga ärattman
sådanaviktigaste,de i den meningen det först genomförtsär näratt

påoch utvärderats, kan säker storleken, kvalitén ochsom man vara
grundvattentillgång.tillförlitligheten av en

därför nödvändigt genomförsDet provpumpningar riktigt ochär att
ocksåadekvat I vissa fall kan det krävas vattendom innansätt.

påbörjas.provpumpningen

Provpumpningar kan genomföras olika beroende påblsätt, a

-hur ekonomiska eller andra värden berörsstora som
-hur grundvattenuttagen skall bli vattenbehovetstora
-vilken grundvattenförekomst skall utnyttjastyp av som
-grundvattenbildningens storlek

-grundvattenmagasinets storlek

påverkanför-risken kringliggande, befintliga brunnar
-risken för kvalitetsförändring med tiden
-årstidsvariationer grundvattentillgångeni

Två exempel kan belysa olika behov avseende omfattningen av en
provpumpning.

grusås2.3.2. Provpumpning brunn iav en

förstaI detta exempel kan det industri eller kommunvara en en som
har mycket vattenbehov storleksordningen 50 ls 180 000ett stort -

Så fålh. vattenmängder kan endast i de sand- ochstörrestora man
Skåne. ocksågrusavlagringarna utom i vissa bergarter i kräverDet

och omfattande förundersökningar med detaljeradet.ex.noggranna



ll

hydrogeologiska bedömningar, rapportinventering, brunnsinventering,
mätningar med seismik,georadar sonderingsborrning,och
obsrörslagning, grundvattennivåmätningar, sammanställning av
resultaten från dessa förundersökningar, anläggning eller fleraav en
ñlterbrunnar, eventuellt vattendom och först därefter
provpumpningar.

Sådana provpumpningar brukar inledas med s.k.en
stegprovpumpning där brunnen med stegvis ökadman provpumpar
kapacitet under kortare någontid timme steg. Dettaen per ger
infonnation vilken kapacitet lämplig förär längre tidsom som en
provpumpning, med påavseende grundvattenförekomstens
egenskaper och brunnens konstruktion.

Före bör samtliga kringliggande brunnar inom rimligtpumpstart
avstånd kanske á 2l km ha inventerats och provtagits för kemisk
vattenanalys. Detta måste förgöras skall kunna avgöraatt man om
provpumpningen och den eventuella, framtida
produktionspumpningen kan förorsaka försämrad vattenkvalité i
brunnarna.

Den egentliga provpumpningen kan i korthet beskrivas på följande
Eftersätt. upprättat tidschemaett pumpninnoggrant ochstartas gen

grundvattennivåerna med lodmäts i tillgängliga obsrör ioch lämpliga
kringliggande Grundvattennivåernabrunnar. till börjanmäts meden
mycket tidsintervall.korta Man kan allasäga obsrör och brunnaratt
kräver eller mindre kontinuerlig tillsyn förstadet dygnet. Däreftermer
förlängs tidsintervallen mycket grundvattennivåerna i obsrör ochatt
brunnar behöver någon gång dag såmätas och småningom någonper
gång vecka. Numera finns instrument för automatisk registreringper

grundvattennivåer, vilket hållakan kostnaderna något.av ner

Med matematiska beräkningar sambanden mellan pumpadav
kapacitet, förändringen med tiden grundvattennivåernaav
avsänkitingen i obsrör och brunnar och avstånden mellan
pumpbrunnen och de olika mätplatsema kan bestämmaman
akviferens hydrauliska iegenskaper första hand hydraulisk
konduktivitet mått grundvattnets strömningshastighet,
transmissivitet mått den vattenmängd kan sig i denrörasom
geologiska formationen och magasinskoefñcient mått på den
geologiska formationens fönnåga lagra eller vatten.att avge

Med ledning dessa kan beräkna det avseddaav parametrar man om
grundvattenuttaget verkligen kan och vilken effekt olikatas ut stora
grundvattenuttag får grundvattennivån på olika avstånd frånt.ex.
brunnen; grundvattenmagasinet tillräckligt för klaraom stort att
längre torrperioder etc.
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Provpumpning i2.3.3. berggrundenbrunnav

vid kusten,andra exemplet kan detI det sommarstugeägarevara en
fall måste600 900 ld 30 lh. I dettakan beräknas behövasom -

därförförundersökningama bli begränsademycket attmer
Sommarstugetomter såvälförutsättningarna annorlunda.heltär som

för små för medgeekonomiska betingelserna i allmänhetde är att
undersökningarundersökningar. endanågra omfattande De som

vanligtvis provpumpning och vattenanalys.ärgörs

Menfall får erforderliga vattenmängden ochI de flesta den mer.man
ligger intill varandra iflera småmed etttomtersommarstugorom

riskenjordtäckestrandnära, låglänt område med är att vattnetstortunt
i blirbrunnarna salt.

vanligen så brunnenfall utförs provpumpningenI detta att pumpas
borrning vilket kannågra timmar direkt efter avslutad närvara som

året.helst

magasinettillgängligafall storleken det söttI detta harett avavsom
harMagasinet grundvattengrundvatten avgörande betydelse. söttav

salti anslutning till stranden, gränsävengräns motmen enen
i berggrunden.någonstans på djupetgrundvatten nere

fall har50 -60 I dettavanligen djupBorrade brunnar har ett m.av
50 berg. Denochkanske borrat 1,5 morän mmman genom

%. vanligtåri 5 Ii allmänhettillgängliga magasinsvolymen morän ca
0,05 % istorleksordningenmagasinsvolymenurberg är av

i sprickfriaochsprickzoner denhelhet. Ibergmassan är störresom
storlek kangrundvattenmagasinensmindre. Relationenpartier mellan

0,0550för berggrundenför 5 7,5 ochberäknas: jordlagren 1,5 xx
3grundvattentillgången i fall såledesdettaVid fyllda magasin2,5. år

brunnenijordlagren i berggrunden,gånger större än trots att
ihuvudsakligen borrad berg.är

naturligt sjunkerheltgrundvattennivån tonperioderEftersom under
grundvattenmagasinendettvå i moränområden betyderá attmeteren

jordmäktighet imindrei områden motsvarande eller ärmed stort sett
frångrundvattenvid sådana tillfällen. Något tillskottuttömda av

ske. Pumpartill inte längrejordlagren berggrunden kan man
frånhuvudsakligentillskottetytterligare från brunnarna skervatten

grundvatten kanin, saltvarifrånsidorna, salt kan trängavatten men
brunnsbotten.från djup långt underin i brunnenäven tränga

provpumpning endastkortvarigDetta betyder mycketatt enaven
grundvattennivåer och fylldahögabrunn under senhösten med

förleda till slutsatsengrundvattenmagasin i fall mycket väl kandetta
på aktuelladensalt grundvatteninte finns några problem meddetatt

tomten.
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Skulle provpumpningen mittenskett i augusti ochtorrsommarav en
pågått veckor samtidigtett utnyttjade sina brunnarpar som grannarna
skulle sannolikt ha uppmärksammat saltvattenproblem.man

Således det viktigasteär i detta andra falläven provpumpningatt en
genomförs på rätt sätt, framför allt den utförs vid tid.rättattmen

Det kan emellertid olika skäl svårt genomföraav attvara
provpumpningen så önskvärt, praktiska och ekonomiskasom vore av
skäl och kanske föräven grannsämjans skull.

3. Behov hydrogeologiska bedömningar i sambandav

med enskild Vattenförsörjning

Som tidigare framgått behovenär och möjligheterna tillav
förundersökningar mycket varierande huvudsakligen beroende på hur

vattenbehoven och vilkenärstora geologisk formationtyp av som
bli utnyttjad.avses

I det första exemplet 2.3.2. där vattenbehovet mycketovan stortvar
det ofrånkomligtär genomföra mycket omfattandeatt och kostsamtett

undersökningsprogram.

I det andra exemplet 2.3.3., gällde isom sommarstuga etten
strandnära sommarstugeotnråtle vid kusten, det knappastvar ens
praktiskt-ekonomiskt möjligt genomföra några egentligaatt
förundersökningar, skulle kunna förutsättningarnaavgöra försom om

få bra dricksvattenatt annorlunda på justett den aktuellavar tomten
vad deän i området helhet.var som

Detta beror på geologiska hydrogeologiskaoch förhållandenatt kan
variera så småöver avstånd det vanligen mellan iår tomtersom ett
sommarstugeområtle. Detta gäller speciellt förhållandena för
bergborrade brunnar, där varje influensområdebrunns kan sträcka sig
flera hundra från brunnen, viket innebär flerameter ut närbelägnaatt
brunnar i urberg, samtidigt kan interferera med varandrasom pumpas
på mycket kompliceratett sätt.

Den viktigaste undersökningen i det aktuella exemplet attvar
genomföra provpumpning riktigt och vid tid,sätt någotråtten som

praktiska skäl inte alltid så lätt. Enår provpumpningav blir också
förhållandevis kostsam.

I sommarstugeområtlen och andra områden där behovet enskildav
Vattenförsörjning iär den meningen många brunnarstort, kanatt
behöva anläggas i mycket begränsat område, kanett göraman
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pågrundvattenförekomsten baseradbedömningarhydrogeologiska av
tillgängligaberäkningarvattenbalansberäkningar och av

tillgängligaberäkningargrundvattenmagasin. Vikten av av
alltid beaktats.grundvattenmagasin emellertid intehar

innan område byggsnaturligtvisSådana beräkningar bör göras ut.ett
innan bygglov Dennaingå beslutsunderlagetDe bör i typges. av

det gällerberäkningar betydelsekan ha avgöranäräven attt.ex.stor
fastigheter frånområde eller enskildatillåtligheten omvandlaatt ettav

vilket oftast innebär ökatfritidsboende till pennanentboende,
grundvattentillgången inte längre räckerkanskevattenbehov, varvid

till.

vattenkvalitén avseende saltBedömningarna kan gällaäven t.ex.
kväveföreningar, fluoritl och radon.grundvatten,

bedömningar i sambandför hydrogeologiskaMetoder4.

tillförlitlighetVattenförsörjning ochenskild derasmed

4.1. Allmänt

bedömningarhydrogeologiskaVad gäller metoder göraatt av
indelas iVattenförsörjning, dessamöjligheterna till enskild kan grovt

tillförlitlighet ochambitionsnivåer vad gäller noggrannhet.tre
kostnad.

hydrogeologiska geologiskatillgängliga ochstudier av
från SGUs brunnsarkiv ochuppgifterkartor samt av

kommunalaarkiv och databasereventuellt andra t.ex.

vattenbalansberäkningar ochstudier enligt utökade med

tillgängliga grundvattenmagasinberäkningar av

översiktligamed under-studier enligt utökadeoch
vattenkvaliténsökningar frågor gäller samtsomav

hydrauliska utvärderingarprovpumpningar med

studier ochinnefattar skrivbordszlrbete med kartorNivå 1 endast av
arkiv databaser.sammanställning uppgifter från befintliga ochav

besiktning i fält.Nivå 2 innefattar beräkningsarbete ochvisstäven
ocheller hydrogeologiskaNivå 3 innefattar vissa geofysiskadessutom

utvärderingar.i fält provpumpningar medarbeten samt

olika bedömningsmetoderna medde följande kapitlen illustreras deI
antagits olika värden påolika exempel. I dessa exempel har t ex

värdenporositet, grundvattenbildningens storlek Dessamarkens mm.
gällarealistiska i fall kan andra värdenbedöms konkretettsom men

beroende hur de särskilda förutsättningarna är.
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4.2. Hydrogeologiska olika ambitionsnivâerbedömningar i

4.2.1.Bedömningari nivå l

Hydrogeologiska bedömningar i nivå 1 kan ledningmed bl.a.av
hydrogeologiska kartor sådan information t.ex.:ge som

-brunnari berggrunden i området geri allmänhet mellan 600
2 000och lh

om de inte ligger så varandra så de påverkarnära att
varandra, d.v.s. mindre hundraän meterett par

viss sand- och grusavlagring kan eller fleraen man ur en
filterbrunnar erhålla totalt mellan 5 och 25 ls 18 000 -
90 000 lh

trakten i det, eller inte,år det risk för saltärstort
grundvatten eller grundvatten med för höga fluorhalter

Från SGUs och eventuellt andra förekommande arkiv och databaser
kan få information hur mycket de kringliggande,närmastman om
registrerade brunnama ioch vissa fall uppgifterävenger om
vattenkvalitén.

Man får inhämta information, i första frånäven hand kommunen, iom
området befintlig bebyggelse befintligtoch grundvattenutnyttjande.

Bedömningarna i nivå information1 sådan kan avgöraattger man om
det huvud föreliggeröver några möjligheter erhålla detaget att
grundvattenmängder önskas.som

De kan pekaäven förekommande riskereventuellt beträffande
vissa kvalitetsfrågor.

4.2.2. Bedömningar nivåi 2

I nivå 2 utvidgas arbets- och kostnadsinsatserna med konkreta
beräkningar vattenbalansen och volymerna de på den aktuellaav av
platsen tillgängliga grundvattenmagasinen. Sådana beräkningar bör
ingå i beslutsunderlagen dels för vidare med exploateringatt en
och dels också för framtidaeventuellt, bygglov.ett

Följande avsnitt visar hur beräkning grundvattentillgångarna ien av
fall liknar exempel avsnittet 2.3.3., kanett utföras.som
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4.2.2.1 Grunder för bedömningar grundvartentillgångarav

Tillgången på grundvatten i område begränsas i första hand tvåett av
faktorer. Den den mängd grundvatten nybildas i områdetärena som
och den andra förutsättningarna för dettaär grundvatten skallatt
kunna magasineras i området. Om grundvattenmagasinen små ellerär

fullaredan kommer ytterligare tillskott till magasinen rinnaatt av
såsom bräddavlopp tillskotten överstiger tillgängligett om
magasinsvolym.

Vid pumpning bergborrad brunn i vanligt urbergsområdeettav en
kommer rinna till från områden långt utanför villa-denvatten att egna
eller lnfluensområdets storlek i förstaberor handsommarstugetomten.
på storlek och på berggrundens magasinskoefficientvattenuttagets
tillgänglig porvolym. Tillriniiiiigeri till brunnen kan ske från avstånd

hundratalett meter.av

På kan tillrinningen tillskesätt helt sommarstugeområdeettsamma
med många brunnar från områden utanför det området. Vid ettegna
visst tillfälle kanske detta inte utnyttjas till denägarevatten av
omgivande marken och vattentillgången kan mycket god.synas vara

Det emellertid inte givet fastighetsägareär eller motsvarandeatt en
sommarstugeförening i framtiden kan utnyttja grundvattentillgångar

på eller tillhör, och i framtiden kan kommasättett annat attsom
disponeras angränsande fastighet.av en

Därför grundvattenbildningensbör grundvattenmagasinensoch

utgångspunkt frånstorlek beräknas fastighetenmed den egna
fråntillrinningstorlek, även fastigheter.kan ske angränsandeom

Jordlagrens mäktighet i detta fall relativt ringa, i genomsnitt kanskeär
2 och den vattenförande delen 1,5meter,ca m.

Grundvattennivåerna i jord varierar påoch berg naturligt såsättett att
de i delar landet vidhögst snösmältningen på våren ochstora av
lägst i början hösten. tillgängligaDet ijordlagrengrundvattnet ärav
beroende bl.a. nivåvariationer.dessaav

Av naturliga skäl grundvattennivåerna lägst vid torrår. Enligtär
uppgifter i SGUs Grundvattennät, där bl.a. de naturliga variationema

grundvattennivåer övervakas registreras påoch flertal iställenettav
landet, har grundvattennivån i under torrår på de flesta ställenmorän
sjunkit minstmed 1,5 i slutet juli. Detta i förstagäller handmeter av
grundvatten i i relativt höga innebärterränglägen, ochmorän att
grundvattnet dränerats bort mångaoch grävda brunnar under torråratt
sinar någon gång under hälften juli, sigandra tar vattenav vare man
från brunnarna eller inte.
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bedömningarna tillgängligtvidDetta utgångspunkternaär aven av
porositeten ieffektivagrundvatten. En moränen ärdenär att caannan

5%.

tillgängligt grundvatten ibeträffarVad bedömningarna av
synpunktermåste följande beaktats.berggrunden

bedömningen gjortsundvika salt grundvatten har denFör attatt
i allmänhet inte bör avsänkasi brunnargrundvattenytan bergborrade

på oregelbundnavisst Beroende bl.a. denantalän ett meter.mer
emellertidi skulle grundvattenytansprickigheten berggrunden

jämn nivå.inställa sig på heltknappast komma att en

0,05 % ieffektiva porositet kan bedömasBerggrundens vara ca
i sprickfriahelhet. I sprickzoner den ochbergmassan störreärsom

partier mindre.

vidberäkningar nybildning grundvatten finnsBeträffande av av
studier tvåöversiktliga fråga i första handsådana det här ärsom om

hydrometeorologiska,Det kan kallas detbetraktelsesätt. ena. som
bildar grundvatten.från all nederbörd inteutgår avdunstaratt som

ivarierande hastighet via jord och berg havet.rinner medDetta ut
från rörande längreHärvid utgår vattenbalansekvation,en somman
skrivas:tidsperspektiv kan

AvdunstninNederbörden Avrinningengen-
Grundvattenbildningen

i område kunnaavrinningen skulle dettaEtt representativt värde

200 lm2 innebär såledesår.200 och Dettammår, d.v.s. attvara
mängd bildardenna grundvatten.

emellertid snabbt bort ochrinnerEn del denna vattenmängdstor av
välfyllda ocksågrundvattenmagasinen Man kansnabbare mer

grundvattenmagasinen pågår sånaturlig avrinning frånsäga att en
ihavsnivån.grundvattennivånlänge högreår än

svårtfall visat sig mycketpraktiska i flestaDet har skäl de attvaraav
har erfarenhetsmässigttillgodogöra sig Därförallt grundvatten. man

utbildat tumregler, ellerandra grundatsynsätt,ett
delav nederbörden kanstandardberäkningar för hur stor som man

sådan beskaf-utnyttja. områdenräkna med praktiskt kunna Iatt av
10 % Ivanligen med nederbörden.fenhet detta räknar avsom man

sådana torrårberäkningarna nedan har nederbörden under som
underlag.återkommer tionde 475 mrnår använtsvart som

lm2 normalår, detbildas så 200I detta fall mycket ärett mensom
lm2 möjligtpraktiskterfarenhetsmässi endast 47,5 det är attsom

utnyttja under torrår.ett



18

4.2.2.2. Bedömningar grundvattentillgângarav

Med hänsyn till vattenbalansen finns det fleranämnts sättsom ovan
beräkna grundvattentillgånatt Nedan följer beräkningar enligtgarna.

dessa olika sätt.

Följande ingångsvärden för beräkningarna har använts:

Sommarstugeonträdets 15xl04 m2areal 15 haär

m3m2,årmmåravrinningen 200 grundvattenbildningen 0,2
nederbörden torrår 1 10 475 mm,

av4475 4,7,5xl02 m3m200% mm
20 % är medmorän genomsnittlig mäktighetytanca 2av av m,

moränens grundvattenförande mäktighet 1,5 m
effektivamoränens porositet %,5

berggrundens effektiva porositet 0,05 %,

m3d,tomt,genomsnittlig förbrukning 0,7

Detta värde valtär exempel. I vissa områdensom anses
m3d,tomtförbrukningen 0,3 i andra 0,9. Olika kommuner harvara

olika Den faktiska förbrukningen i allmänhetär okänd. Dennormer.
varierar med tiden och mellan olika områden.

Hydrometber.

15x104 m3x0,2 365 82,2 Id, tillåter 82,2 0,7 117: tomter: om
kunde utnyttja allt grundvatten bildats underman normalår.ettsom

Standard ber.

15x104 x4,75x10-2 m3365 19,5 d, tillåter 19,5 0,7 27: :
kunde fördela dettomter praktiskt åtkomliga grundvattnet påom man

utjämnat undersätt torrår.ett ett

Dessa två beräkningar visar grundvattenbildningen i sig skulleatt
kunna räcka till förhållandevis antalett mycketstort tomter, men en
viktig fråga är grundvattenmagasinen tillräckligtär förom stora att
klara sommarmånaderna, då det normalt inte nybildas mycket
grundvatten och det under torrår inte nybildas något grundvatten alls
under juni, juli och augusti.

Ber. grundvattenmagasinenav
A. i jordlagren
15xl04 x20xlO2 x1,5x5x102 IT1360 37,5 dygn i två: per
månader. Detta 53 vattenanvändningmotsvarar under junitomters och
juli. Därefter grundvattenmagasinenär i jordlagren tömda under ett
torrår.
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Detta innebär grundvattenmagasinet i jordlagren väl räcker till föratt
förse magasinet i underliggande berget med de två förstadetatt vatten

sommarmånaderna, då sjunker nedåt och håller detta ivattnet stort sett
fullt. Därefter magasinet i jordlagren i princip och endastär tomt
bergmagasinet återstår för sista sommarmånaden.den torra

B. i berggrunden, vid 3 avsänkningm
15x104 x3x5x10-4 m330 7,5 d, tillåter 7,5:0,7 10 undertomter
augusti.

vid 4 avsänkningm
15x104 x4x5x10-4 m330 10 d, tillåter 10:0,7 14 undertomter
augusti.

vid 5 avsänkningm
15x104 x5x5x10-4 m3:30 12,5 d, tillåter 12,5:0,7 17 tomter
under augusti.

Hur många tillåtakan generell avsänkningmeter man en av
grundvattennivån står i detta fall i relation till mångahur denmeter
ursprungligen låg havsnivån.över l strandnära område medett en

10generell marknivå ö.h. kan grundvattenuttagca ettav m som
generell avsâinkning på 5 den ursprungligamotsvarar en avm

grundvattennivån så mycket bli saltpåverkat.kanatt vattnetvara

Här kan tilläggas magasinsberäkningarna normalthär gälltatt ett
urberg. I sedimentådergnejs, bergart förekommer påt.ex. en som
många ställen, kan magasinskoefñcienten 4 gånger5 lägre,vara -
vilket minskar möjligheterna Vattenförsörjningtill därmedoch
bebyggelse i motsvarande grad.

Beräkningarna i detta fall visar att:

-den kritiska tiden ärvslutet innanmest av sommaren,
höstregnen åter börjat fylla grundvattenmagasinen

-vad dimensionerande- för hur mångaår kantomtersom somv
bebyggas i området grundvattenmagasinen i berggrundenår
vilket innefattar bedömningar .hur mycket kanav man
avsänka grundvattennivån salt in frånträngerutan att vatten
havet eller underifrån d.v.s. att

-saltvattenrisken måste beaktas



20

Bedömningar nivå4.2.3. i 3

nivå 3I utvidgas arbets- och kostnadsinsatsema ytterligare med
arbeten i fält syftar till samla data och data gällerattsom ny som
just det aktuella området och den eller de brunnar skall utnyttjassom
för vattenförsörjningen, och kan så bra beslutsunderlagettsom ge

möjligt inom rimliga kostnadsramar. Det kan sigrörasom om:

-vattenprovtagning och analys brunnar varifrån data saknasav

-studier tidsmässi variationer grundvattenkvaliténav ga av

-mätning grundvattennivåerav

-geofysiska mätningar för t.ex:
lokalisering vattenförande sprickzoneri berggrundenav
precisering jordartsförhållandenav
bedömning risken för salt grundvattenav

-hydrauliska beräkningar baserade på korta, strikt utförda,men
provpumpningar genomförda vid visst tillfälle läggsett som
till förgrund bedömningar hur situationen skulle iav vara
slutet under torrårettav sommaren

4.2.3.1. Risken för salt grundvatten

Risken få salt grundvatten grund direkt inträngningatt av av
havsvatten vid anläggande bergborrade brunnar naturliga skälärav av

stranden borrar. Påstörre närmare avstånd några hundraettman av
från stranden torde riskendock den vanligen liten. Detmeter vara

salta grundvatten påträffas i brunnar på avstånd från havetstörresom
härrör från eller mindre djup under brunnsområdet.storamer

Beträffande möjligheterna bedöma risken för salt grundvatten iatt
sådana områden, pekar nuvarande kunskaper på salt grundvattenatt
förekommer inteallt, baraöver kusten och inte heller endast inära
områden efter istiden varit täckta salta hav. I sambandsenastesom av

djupborrningenmed vid Gravberg i Siljansonrrådet påträffades salt
grundvatten på 4 000 djup och på 0006 djup påträffadesca m ca m en
saltlake med salthalt storleksordningen 100 000 mgl. Motsvarandeav
saltlake har påträffats i Oskarshamnsområdet och på endastävennu

1 000 djup.ca m

Det salta grundvattnet förekommer således på mycket olika djup och
försöksmätningar med geoelektrisk sonderin tyder på attg nu man
skulle kunna kvantifiera risken för salt grundvatten mätaattgenom
hur långt det till mellan och saltär gränsen grundvatten.söttner
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Som exempel på sådana mätningarresultat från kan följande uppgifter
ges:

frånDjup markyta till mellan och salt grundvattengränsen sött

-Liten 600x40O m i Västerviks 50ö skärgård m

Östergötlands-Harstena i skärgård 50 m

-Gålö i Stockholms skärgård 75 m

-Smådalarö 150 m

-Utö 200 m

-Ornö 250 m

Dessa värden får inte tillåtna borrdjup måstestörstases utansom ses
relativa mått på risken erhålla salt grundvatten inneatt öar.som ett

Detta beror brunn inte måste nå ända tillatt en ner
saltvattengränsen för den skall kunna bli påverkad det saltaatt av
grundvattnet.

GrundvattenniváT-á
saltaDet1 --V-grundvattnets- - - - - - ---- -- -- - - - -- -- - -- --i tryckmva

Sött grundvatten
°°°° °&quot;Tan toderror ihola 195mvägen200 m

l

Salt grundvatten
35 Sö

Enligt principen kommunicerande kärl balanserasom en
200 pelare med 195 pelare med saltsött vattenm av en m

3,5 %.vatten
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A H60 B LAG
callhall ulthalt

saltaDet
° grundvattnet-

trycknlvl

.of

grundvattenSött 200m200 m

...;Ã__a_.j.____.

Salt grundvatten

fårBrunn A från i huvudsak dåligt vattenförandevatten en,
spricka. Den delenövre sprickan efter påtidtöms sittav en
söta Via den undre delen sprickan trycks det saltavatten. av

sina. Brunnen med hög salthalt.vattnet utan att vattenupp ger
Brunn fårB från flera rikligt givande sprickor med söttvatten

och det förhållandevis lilla bidraget frånsaltvatten vattenav
djupet medför brunnen lågmed salthalt,att vattenger

Om till 200 underdet salta grundvattnet liggergränsen m
grundvattennivån den salthalt.söta och salthalten havensmotsvarar
så innebär de hydrauliska saltatryckförhållandena det vattnetsatt
trycknivå inte 200ligger på djup endast 5 lägre änutan cam m
grundvattennivån. Detta medför i många fall kansalt grundvattenatt
trycka i sprickor når tillvia brunn saltvattengränsen,upp som neren

pumpnin sprickoma. I dedränerar isötvattnetutom man genom g
flesta fall får emellertid tillförselinte rent saltvattenett utanman av
ytterligare från sprickighetmycket oregelbunden kanvatten en ge
vilka blandningsförhållanden helst.som

Av undersökningar provpumpningardessa utfördatorde korrekt

Övervakning åtföljdamed vattenkvalité hydrauliskaav av
utvärderingar viktigaste.bland devara
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Befintligt underlagsmaterial för hydrogeologiska
bedömningar

5.1. Befintligt kartmaterial

Som tidigare inleds vanligen hydrogeologisknämnts undersökningen
med inventering tillgängliga berggrunds-, jordarts- ochav
hydrogeologiska kartor.

Tillgängligheten de geologiska kartorna varierar mycket i olikaav
delar landet. Berggrundskartor, jordartskanor och hydrogeologiskaav
kartor i skala 250 0001 finns delaröver landet. Denna skalastora: av

dock allt för översiktligär för vägledande iänatt grovtvara mer
samband med konkreta grundvattenundersökningar.

Moderna jordarts- och berggrundsgeologiska kartor skala 50 0001 :
finns huvudsakligen i tättbefolkade områden i södra Sverige och i
Norrlands malmprovinser. Moderna jordartskartori skala 1 100 000:
finns Västerbottens och Norrbottensöver kustland. Hydrogeologiska
kartori 50 000skala l finns i mycket begränsad omfattning i:
Mellansverige och i Skåne. Se SGUs kartkatalog för närmare
information.

Orsaken till så få hydrogeologiska kartori skala 1 50 000 finnsatt :
tillgängliga förär hydrogeologisk karteringatt resurserna
inledningsvis koncentrerats länskartering i skala 250 000.1 :
Regional undersökning kartläggningoch landetsav
grundvattentill gångar påbörjades mycket jämfört medsent
kartläggningen berggrund jordarter.och Den första berggrunds-av
och jordartskartan i 1862serie och förstaAa kom den
grundvattenkartan kom 1970.

SGUs för hydrogeologisk kartering kommer emellertidresurser nu,
allt efter länskarteringen färdig,blir successivt överflyttas tillattsom
kommunvis kartering i 50skala 000. Detaljeringsgradenl blir:
betydligt länskartomastörre ochän kommunkartoma kommer iatt

utsträckning kunna efter de enskilda kommunernasstor anpassas
behov.

5.2. Tillgänglighet befintliga och utredningarrapporterav

Uppgifter resultat från eventuellt tidigare utförda hydrogeologiskaom
undersökningar i området i form och utredningar kanrapporterav
sökas från SGUs rapportarkiv arkiv hos kommun,ut länsstyrelsesamt

7vattendomstol konsultföretag och eventuellt företag.andrasamt
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SGUs rapportarkiv har i huvudsak byggts i samband med denupp
hydrogeologiska länskarteringen. Ett viktigt iled denna kartering är

informationsammanställa från äldre utredningar. Detta tillgåttharatt
så kommuners, länsstyrelsers och konsultföretags arkiv haratt
genomgåtts. En del dessa ingår därför i SGUs rapportarkiv.stor av

SGUs rapportarkiv omfattar 5 600 avseende grundvatten-rapporterca
frågor.

SGUsI brunnsarkiv finns data från 000150 brunnar.ca

SGUsI arkiv kemiska analyser brunnsvatten finnsöver 35 000av ca
analysprotokoll.

Samtliga arkiv har fullständig tillgänglighet för och önskarvar en som
uppgifter från dessa. Uppgifterna kan lämnas i tabellform ocheller
utplottade kartor.

På SGU finns således omfattande databaser, vilka liggakan till grund
för översiktliga bedömningar i tidigt planeringsskede.ett

5.3. Tillgänglighet nödvändig injbrnzationivrig:av

Förutom infonnzition geologiska och hydrogeologiskaom
förhållanden krävs meteorologisk infonnation, i första hand
information nederbörd, avdunstning avrinning.ochom

informationDenna finns väl tillgänglig från antalett stort
nederbördsstationer i tillhandahållslandet och SMHI.runt om av

En viktig fråga kan höra hit hurgällersägas stortannan som
vattenbehovet skall hushåll tomt såväl för pennanentanses vara per
boende för fritidsboende.som

l detta avseende varierar kraven på vattentill gång från kommunernas
sida i samband med bygglov förhållandevis mycket olikamellan
kommuner. Det ikan kommun sig 300 ld och hushåll ochröraen om
i 900 ld och hushåll. naturligtvisDetta kan leda till detatten annan
på ställe tillåts gånger så många bostäder på ävenett tre ett annat,som

förutsättningarna i övrigt lika.helt Jfr avsnitt 4.2.2.2.ärom
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Kostnader för olika hydrogeologiska bedömningar

Det naturligtvisär svårt fullständig överblick huratt enge storaav
kostnaderna förär olika hydrogeologiska bedömningar, imen som
fallet med kustnära sommarstugeområdeett kan kostnadsnivåema för
de olika ambitionsnivåerna uttryckas på följande sätt:

Ambitionsnivål, studier tillgängliga hydrogeologiska ochav
geologiska kartor uppgifter från SGUs brunnsarkivsamt av

andra arkiv och databaser,samt sammanställning uppgifterav
befintlig bebyggelse och befintligt grundvattenutnyttjande,om

2 4 arbetsdagar 10 20 000 kr, plus moms, vilket kan- ge-
sådan information kan detavgöra huvudatt överman om taget

möjligtär erhålla de grundvattenmängderatt önskas.som

Ambitionsnivå studier enligt utökade med vatten-
balansberäkningar och beräkningar tillgängligaav
grundvattenmagasin, 5 10 arbetsdagar 25 50 000 kr, plus- -

och reskostnader. Detta information hurmoms ger storaom
grundvattentillgängarna och vilkaär kritiska frågor kansom
behöva utredas närmare.

Ambitionsnivå studier enligt och utökade med under-
sökningar gäller vattenkvalité provpumpningarsom medsamt
hydrauliska beräkningar, 10 15 arbetsdagar 50 75 000 kr- -
plus och reskostnader eventuella kostnader förmoms samt
arbetsinsatser rör brunnsbomiing. DettaLex. konkretsom ger
information konsekvenserna deVattenuttagom vatten-av ur
täkter skall bl.utnyttjas, avseende:som a.

-Faktiska uttagsmöjligheter
-Vattenkvalité
-Eventuell påverkan på kringliggande brunnar
-Möjligheter till beräkningar konsekvenserna olikaav av

långa torrperioder, ökade eller minskade grundvatten
uttag m.m.

I samband med Vattenförsörjning för enstaka hushåll kan dessa
ambitionsnivåer för kostsamma. Vad i känsliga områden ivara man
första hand skulle kunna begära kräva i sådana fall bättre utfördaär
provpumpningar och utvärderingar dessa vad iän allmänhetav som
gors.
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