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Till statsrådet och chefen för miljödepartementet

Genom beslut den 4 november 1993 bemyndigade regeringen statsrådet
Thurdin tillkalla särskild utredareatt med uppdrag utreda hur hushåll-en att
ningen med grundvattnet skall kunna förbättras.

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

Den 13 december 1993 förordnades hovrättsassessom Christer Ganelind att
fr.o.m. den januari1 1994 sekreterare iutredningen.vara

Såsom sakkunniga förordnades den 15 februari 1994 enhetschefen Torbjörn
Fagerlind, professorn Malin Falkemnark, hovrättsassessorn Christina
Jacobsson, och havsresursplaneraren Yngvevatten- Malmquist, byrâdirek-

Annikatören Nilsson, civilingenjören Martin Strid, avdelningsdirektören
Håkan Wahren och geologen Peter Wenster.

Utredningen, antagit Grundvattenutredningen M 1993:15,namnet harsom
tidigare överlämnat delbetänkandet Reglering enskildaVattenuttagê av ur
brunnar SOU 1994:97.

l Utredningen fâr härmed överlämna slutbetänkandet Grundvattenskydd.

Stockholm i april 1995

Fredrik Damgren

Christer Ganelind
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Sammanfattning

Utredningen behandlar i detta slutbetänkande ifrågor åtgärder syfte attom
bättre skydda våra grundvattenförekomster. Som till utredningensbakgrund

överväganden och förslag redovisas i kapitel 2 översiktligt vissa uppgifter om
grundvattnet i Sverige och vilka hot riktas grundvattnet.motom som

I kapitel 3 redovisar utredningen vissa allmänna utgångspunkter och mål som
angivits i miljöpolitiska ställningstaganden under de åren och kansenaste som

intresse vid behandlingen grundvattenfrågor. Vidare utred-vara av tarav
ningen frågan vilka allmänna utgångspunkter bör ställas förupp om som upp

arbete syftar till förbättrad hushållning med grundvatten.ett Mål försom en
arbete med grundvattenfrågor kan, enligt utredningen, syfta till säker-ett att

tillgångenställa på grundvatten, kvantitetsmål, och till säkerställaett att att
grundvattnet har viss godtagbar beskaffenhet, kvalitetsmål.ett

När det gäller säkra tillgången grundvatten utredningenatt attanser
målsättningen bör vara

grundvatten inte får överstiga nybildningenatt grundvatten inomuttag av av-
berört område och

allmänna försiktighets-, resurshushållnings- och miljöaspekteratt motiverar-
återhållsamhet med vattenförbrukningen också utanför områden dären

bristsituationer föreligger.

När det gäller grundvattnets kvalitet målsättningen börutredningen attanser

vara
skall kunna användas dricksvatten särskildaatt åtgärder förvattnet som utan-

från föroreningsutsläpp eller påverkan människanatt vattnetrena avannan
och,
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kvalitetinte har dengrundvattneti fallallmänt mål dekompletterandeettsom
angivet mål innebär,som

ytterligare försämras.i varje fall inte börkvalitetgrundvattnetsatt-

allmänt målytterligaredet börUtredningen dessutom ettatt varaanser
tänkas påverkakanliknandeochanläggningsarbetenalla enstörre somatt-

påverkas,nybildningenantingen attgrundvattenförekomst genomattgenom
få kommaavleds, skallgrundvattnetellerkvalitet försämras attvattnets genom

allvarligt påverkarinteanläggningenarbetena ellertill stånd endast om
grundvattnet.

hushållning med ]bättrevidtas förbehövervilka åtgärdergällerNär det ensom
utredningengrundvatten ianser

viduppmärksamhetökad ut-grundvattensituationen behöver ägnas iatt-
miljöproblem,storskaligaolikaåtgärdsstrategier förarbetandet av

miljöskydds-vidbeaktasmåstegrundvattnetförkonsekvenserna nogaatt-
medanläggningartillståndsprövning såvälprövningen eller storaavannan

endastmedanläggningargällerdetområde närpåverkan störreöver ett som
ochlokal påverkan

bebyggelseplaneringallvattenbrist,medproblemundvikandeför avatt, av-
detochgrundvattenförhâllandenatill atthänsynanläggningar börandraoch ta

skallbebyggelseorttrådevattenförsörjningen förutredas huralltid bör ett nytt

ordnas
.

förslagoch ärövervägandenutredningensförUtgångspunkterna
med grund-hushållningförbättradföråtgärdernaviktigastede enatt en av-

kunskapernagrundvattnet ärskyddbättre attocksådärmedoch ett avvatten
samhället,iökasgrundvattenförhållandenaom

iingående över-sättbehandlasbehövergrundvattenfrâgor ett meraatt-
ochsketti allmänhethittillsvadsiktsplanerna än som i

igå fåskalldettydlig förlagstiftningen att genom-viktigt är attdet är attatt-
utgångspunktenärgrundvattnetbeaktabättresträvandenför deslag somatt

utredningens arbete.för
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[kapitel 4 redovisar utredningen hur den skyddet våra grundvat-attanser av
tenförekomster kan förbättras. Utredningen föreslår bestämmelseatt en ny
förs in i lagen l987:l2 hushållning med naturresurs-om naturresurser m.m.
lagen uttryckligt skydd för värdefullaett grundvattenförekomstersom ger mot
åtgärder kan påverka grundvattnets kvalitet eller förutsättningarsom för
grundvattenbildning. Förslaget får återverkningar i samtliga de lagar ärsom
anknutna till naturresurslagen. Utredningen föreslår Naturvårdsverket skallatt

den myndighet i samråd med Sveriges geologiskavara undersökning,som,
SGU, skall lämna uppgifter enligt förordningen 1993: 191 tillämpningom av
lagen hushållning med vilka områdenom naturresurser inne-m.m. omr som
håller eller kan bilda grundvattenförekomster riksintresse.av

Vidare föreslås vissa ändringar i plan- och bygglagen 1987: 10 i syfte ökaatt
medvetenheten betydelsefulla grundvattenförekonnster. Förslaget går påom ut

områden innehålleratt grundvattenförekomsner betydelse plane-som av ur
ringssynpunkt skall redovisas i översiktsplanen pxå mark-sättsamma som
områden och ytvattenområden redovisas i dag. Boverket föreslås i uppdrag

i samråd med Naturvårdsverketatt och SGU allmänna råd vilka slagutge om
grundvattenförekomster lämpligen bör redovisas iav översiktsplanen ochsom

vad sådan redovisning bör omfatta.en

Utredningen föreslår dessutom ändringar i 19 kap. vattenlagen 1983:291 för
förtydliga de möjligheter tillatt skydd kapitlet såväl planeradmotgeir som

befintlig miljöfarlig verksamhet. Sålunda föreslås det lagtexten skallatt av
framgå föreskrifter inom vattenskyddsområde.,att inte gårett vadutöversom
fastighetsägaren måste tåla enligt aktsamhetsregeln i 19 kap. l § vattenlagen
och motsvarande bestämmelser i lag, inte innelbär pågående markan-annan att
vändning försvåras.avsevärt Därmed utgår inte ersäittning till den berörssom

sådana föreskrifter.av

I kapitel 5 behandlar utredningen möjligheterna förbättra hushållningenattt
med grundvatten minskning hushållems Vattenförbrukning. Ut-genom en av
redningens bedömningar och förslag det :rekommendationernär gäller i syfte

minska vattenförbrukningen i hushållenatt i avsnittredovisats 5.4. Förslagen
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på bygg-egenskapskravtekniska1994:1215förordningeninnebär att om
bristområden medifritidshusockså enklasåändrasskallnadsverk, attm.m.

Vidarehushållning medpåkravetomfattas vatten.skallgrundvatten av
tillämpningsföreskriftermeddelamöjlighetfåmyndigheterberörda attavses

vattensnålkravochhushållning medavseenderåd,eller allmänna vatten

teknik.

enskildochdricksvattenkontrollutredningen frågor6 behandlarkapitell om
myndighetsansvaretcentraladetUtredningen konstaterarVattenförsörjning. att

livsmedelsverkhand Statensi förstamellandelatdricksvattenkontrollen ärför
detgällerdetföreligger främst näroklarheterochSocialstyrelsenoch att

hushåll.enskildadricksvattenfrâgor rörförtillsynsansvaretcentrala som
samlatochtydligareLivsmedelsverketföreslårUtredningen ett meraatt ges

Livsmedels-skeföreslåsDettadricksvattenkontrollen. attför genomansvar
livsmedelslagen,enligtverket hartillsynsansvarsidan detvidverket, somom

gällersåvitthälsoskyddslagenenligttillsyncentralförockså får ansvaret
hus-andrahygien ochpersonligmatlagning,dryck,tillfrågor vattenom

hållsändamäl.

prövningbebyggelseplanering ochvidare avkonstaterarUtredningen att
ochskapagällerdetbetydelsefull roll när attavloppsanordningar har en

skallområdeinomvattenförsörjningenför ettförutsättningarnabevara att
respektiveBoverketföreslårUtredningenenskilda brunnar. attklaras genom

förrådallmännakompletterandebehovetskallNaturvårdsverket överväga av
grund-stärkai syfteavloppshanteringoch attbebyggelsefrågorprövning av

inomenskilda brunnarvattenförsörjningenochvattenskyddet genomtrygga
fritidshusbebyggelse.villa- ochförområden

påinte sällanberorenskilda brunnarikvalitet pådåligmedProblem vattnet
gällerAllmänt attbrunnarna.utförandefelaktigtplacering ellerolämplig av

informationtillräckligfåsvårtharenskilda brunnarmed attfastighetsägare
skötsel brunnargällervildiga detnärde faktorer är avrådgivningoch somom

be-föreslårUtredningenkvalitet. attkontrollochutrustning vattnetsoch av
åtgärds-medarbetetillinitiativ ettandra attmyndigheter ochrörda tarorgan
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för bättre i enskilda brunnar kommerprogram vatten till stånd. Programmet
bör innehålla insatser syftar till bättre kompetens hos och kontrollsom att av
brunnsborrare uppnås och kontrollen vattenñlteratt och liknandeav ut-amian
rustning förbättras. Vidare behövs ökade insatser för information, rådgivning
och utbildning vad gäller frågor enskild Vattenförsörjning.om

I kapitel 7 redovisar utredningen samlat sina överväganden och forslag dels
det gäller frågornär ansvarsfördelning och samordning mellan berördaom

centrala myndigheter vid behandlingen grundvattenfrâgor, dels i frågaav om
behovet åtgärder inom det aktuella området från olika myndigheters sida.av
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F örfattningsförslag

Förslag till

Lag ändring i lagen 1987:12 hushållningom medom
naturresurser m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1987:l2 hushållning medom om
m.m. det i lagennaturresurser skall införasatt paragraf, 2 kap. 6en ny a

följande lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Zkap.
6a§

Mark- och vattenområden som
innehåller värdefulla grundvatten-
förekomster eller där sådana kan
bildas skall så långt möjligt skyd-
das motåtgärder kan påverkasom

kvalitet eller förutsätt-vattnets
ningarna för grundvattenbildning.

Områden innehållersom
grundvattenförekørrtster ärsom av
riksintresse eller där sådana kan
bildas skall skyddas åtgärdermot

i första stycket.som avses

Dem1a lag träder i kraft den

Lagenomtryckt 1992:1146.
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tillFörslag2.

ändring i förordningen 1993:191Förordning omom

hushållning med1987: 12tillämpning lagen natur-omav

m.m.resurser

tillämpning1993: 191förordningenföreskrivs i frågaHärigenom om avom
2 § skall hahushållning medl987:l2lagen attnaturresurser m.m.om

följande lydelse.

Nuvarande lydelse

§2

berördasamråd medefterförvaltningsmyndigheter skallcentralaFöljande
områdentill länsstyrelsernauppgifterskriftlig form lämnailänsstyrelser om

1987:12lagenriksintresse enligt 2 kap.myndigheten bedömer vara avsom
hushållning med naturresurser m.m.om

jordbruksverkStatensriksin-Område av
rennäringenförtresse

5 §2 kap.
Fiskeriverketriksin-Områden av

yrkesñsketförtresse
§52 kap.

fritidsñskenaturvårdsverk. l frågorStatensriksin-Områden omav
ñskbe-skyddsvärdamedvattenområdenochnaturvärdenförtresse

samråd medefterNaturvårdsverketståndfriluftslivetoch
Fiskeriverket.6 §2 kap.
Riksantikvarieämbetet.riksin-Områden av

kulturmin-förtresse
2 kap.nesvården

6 §
undersökning. I frågageologiskaSverigesin-Områden omsom

enligtnyttjandefyndigheter prövasfyndigheter natur-nehâller vars
geologiskaSveriges1964:822vårdslagenellerämnen mate-av

Naturvårdsverket.medundersökning i samrådriksin-rial är avsom

I
1994:390.lydelseSenaste
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2 kap. 7 §tresse
Områden riksin-av

för vissatresse an-
läggningar 2 kap.
8 §

industriell produk- Närings- och teknikutvecklingsverket-
tion, energiproduk-
tion, energidistribu-
tion

kommunikationer Vägverket-
Banverket
Sjöfartsverket
Luftfartsverket
Telestyrelsen,
såvitt kommunikationer inomavser resp.
verksamhetsområde

Vattenförsörjning, Naturvårdsverket-
avfallshantering

ÖverbefalhavarenOmråden riksin- eller den myndighetav som
Överbefálhavarenför Överstyrel-totalför-tresse bestämmer och

anläggningar försvarets civil beredskap, såvitt anlägg-sen avser
2 kap. 9 § ningar inom myndighets ansvarsområderesp.

Boverket skall för uppsikten de särskilda hushållningsbe-översvara
stämmelserna för vissa områden i landet i 3 kap. lagen hushåll-som anges om
ning med Boverket skall enligtnaturresurser förordningen 1988:590m.m.

instruktionermed för Boverket verka för samordning de statliga myndighe-av
arbete med underlag för tillämpningenternas lagen hushållning medav om

och plan- och bygglagennaturresurser 1987: 10.m.m.

Föreslagen lydelse

2 §

Följande centrala förvaltningsmyndigheter skall efter samråd med berörda
länsstyrelser i skriftlig form lämna uppgifter till länsstyrelserna områdenom

myndigheten bedömer riksintressesom enligt 2 kap. lagen 1987:12vara av
hushållning medom naturresurser m.m.

Område riksin- Statens jordbruksverkav
för rennäringentresse

2 kap. 5 §
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Fiskeriverketriksin-Områden av
yrkesñsketförtresse

§2 kap. 5
fritidsñskefrågornaturvårdsverk. IStatensriksin-Områden omav

ñskbe-skyddsvärdamedvattenområdenochnaturvärdenförtresse
medsamrådefterNaturvårdsverketståndfriluftslivetoch

Fiskeriverket.6 §2 kap.
Riksantikvarieämbetet.riksin-Områden av

kulturrnin-förtresse
2 kap.nesvården

6 §
SverigesmedsamrådiNaturvårdsverketin-Områden som

undersökning.geologiskagrundvatten-nehåller
förekomster ärsom av

kap.2riksintresse
6 §a

frågaundersökning. IgeologiskaSverigesin- omOmråden som
enligtnyttjande prövasfyndigheter natur-fyndigheternehåller vars

geologiskaSveriges1964:822vårdslagenellerämnen mate-av
Naturvårdsverket.medsamrådundersökning iriksin-rial ärsom av

7 §2 kap.tresse
riksin-Områden av

vissaförtresse an-
kap.2läggningar

8 §
teknikutvecklingsverketochNärings-produk-industriell-

energiproduk-tion,
energidistribu-tion,

tion
Vägverketkommunikationer-
Banverket
Sjöfartsverket
Luftfartsverket
Telestyrelsen,

inomkommunikationersåvitt resp.avser
verksamhetsområde
NaturvårdsverketVattenförsörjning,-

avfallshantering
Överbefalhavaren myndighetdeneller somriksin-Områden av Överstyrel-Överbefälhavaren ochbestämmertotalför-förtresse

anlägg-såvittberedskap,civilför avseranläggningar sensvarets
ansvarsområdemyndighetsinomningar9 §2 kap. resp.
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Boverket skall för uppsikten över de särskilda hushållningsbe-svara
stämmelserna för vissa områdeni landet i 3 kap. lagen hushåll-som anges om
ning med Boverketnaturresurser skall enligt förordningen 1988:590m.m.
med instruktioner för Boverket verka för samordning de statliga myndighe-av

arbete medternas underlag för tillämpningen lagen hushållning medav om
och plan-naturresurser och bygglagen 1987: 10.m.m.

Denna förordning träder i kraft den
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tillFörslag
1987: 10bygglagenochändring i plan-Lag om

10 §l4 kap.1987:bygglagenochplan-i fråga attföreskrivsHärigenom om
lydelse.följandehaskall

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

4 kap.
§1

vidbeaktasbörintressenredovisas allmännaskallöversiktsplanenI som
vattenområden.ochmark-användningenbeslut avom

framgåskallplanenAv
ochmark-användningenavseddadeni fråga avgrunddragen om

bevarandeochförändringtillkomst, avi frågavattenområden samt om
bebyggelse.

vattenområdenochmark-
grundvattenföre-innehållersom

och grund-betydelsekomster av
avseddadenfrågaidragen om

grundvattnet.användningen av
till-hur kommunen atttill- avserkommunenhur attavser

enligt lagenriksintressengodoseenligt lagenriksintressengodose
hushållning med1987:12medhushållningl987:l2 omom

m.m.naturresursernaturresurser m.m.

kraft deniträderlagDenna

1992:1796.omtrycktLagen



SOU 1995:45 Författningsförslag 21

4. Förslag till

Lag ändring i vattenlagen 1983:291om

Härigenom föreskrivs i fråga vattenlagen 1983:291 19 kap. 2 § skallom att
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 kap.
2§

Till skydd för eller grundvattentillgángyt- utnyttjas eller kanen antassom
komma utnyttjas för vattentäkt fåratt länsstyrelsen besluta behövligtom
Skyddsområde vattenskyddsornrâde.

Länsstyrelsen får föreskriva inskränkningarde i förfogarätten överatt
fastigheter inom vattenskyddsomrâdet behövs för tillgodose syftet medattsom
omrâdet. Om det behövs, får länsstyrelsen föreskriva skyltar eller stängselatt
skall sättas och mark får i anspråk härför.attupp tasannans

Föreskrifter medför pågående markanvändningatt försvårassom avsevärt
eller mark i anspråk fåratt endast meddelas pâannans tas ansökan kommunav
eller den i intresse vattenskyddsomrädet fastställs.vars

Föreskrifter endast medförsom
sådan begränsning i rätten att
förfoga fastighetenöver följersom

1 § första stycket ellerav mot-
svarande bestämmelse i lagannan

inteutgör sådan inskränkning i
markanvändningen isom avses
tredje stycket eller i 7 § första
stycket.

Denna lag träder i kraft den



1995:45SOUFärfartningsfirslag

tillFörslag
ändring i hälsoskyddslagen 1982: 1080Lag om

1982:1080 l5 § skallHärigenom föreskrivs i fråga hälsoskyddslagen attom
följandeha lydelse.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

ii sådan nämndEnEn sådan nämnd som avsesavsessom
tillsy-tillsy- den omedelbara4 §4 § den omedelbara utövarutövar

inom varje kommun överinom varje kommun över nennen
lag och be-efterlevnaden dennaoch be-denna lagefterlevnaden avav

stödmeddelade medstämmelsermed stödstämmelser meddelade
tillsynencentralatillsynen lagen. Dencentralalagen. Den avav

socialstyrelsen,ochsocialstyrelsen utövas statensutövas avav
livs-naturvårdsverk ochenligtnaturvårdsverk statensstatens

regeringens be-enligtmedelsverkbestämmande.regeringens
stämmande.

inom försvarsmakten.tillsynenGeneralläkaren utövar
generalläkarenochlag har länsstyrelsentillsyn enligt dennaI sin samma

nämnd.kommunalbefogenhet som en

i kraft denträderDenna lag

1993:1608.lydelseSenaste
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6. Förslag till

Förordning ändring i hälsoskyddsförordningenom

1983:616

Härigenom föreskrivs i fråga hâlsoskyddsförordningen 1983:616om 17 §att
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§17

Den centrala tillsynen enligt Den centrala tillsynen enligt
15 § hälsoskyddslagen 1982: 15 § hälsoskyddslagen 1982:
1080 skall fördelas mellan social- 1080 skall fördelas mellan
styrelsen och statens socialstyrelsen,natur- statens natur-
vårdsverk på det framgårsätt vårdsverk ochsom livsme-statens

nedan angivna uppställning.av delsverk på det sätt framgårsom
nedan angivna uppställning.av

A Socialstyrelsen
bostäder,
lokaler för undervisning, vård eller omhändertagande,annat
samlingslokaler,

4. hotell, pensionat och liknande lokaler,
5. lokaler för hygienisk behandling,
6. lokaler för hantverk och industriell verksamhet,annan

luftföroreningar, buller och andra liknande störningar, avloppsvatten och
avfall, i den mån dessa förekommer inom byggnad,

ohyra,
övriga i demia paragraf särskilt nämnda frågor.

B Statens naturvårdsverk
luftföroreningar, buller och andra liknande störningar, avloppsvatten och

avfall, i de fall tillsynen inte ankommer pâ socialstyrelsen enligt 7 samtovan,
olägenheter från värrnepumpsanläggningar i 7 § andra stycketsom avses a
hälsoskyddslagen,

Senastelydelse1990:1069.
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hantering naturlig och2. spridning och gödsel, slamav amianannan
orenlighet,

anläggningar,idrottsanläggningar, badanläggningar, strandbad och liknande
4. vattentäkter,

ianläggningar 9 asom avses
C Statens livsmedelsverk

matlagning,dryck,tillvatten
hus-personlig hygien och andra

hállsändamál.
samarbeta i tillsynsarbetet.tillsynsmyndigheterna skallcentralaDe

iförordning kraft denträderDenna
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Förslag till

Förordning ändring i förordningen 1994:1215om om
tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga förordningen 1994:1215 tekniskaom om
egenskapskrav på byggnadsverk, 13 § skall ha följande lydelse.attm.m.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 §

Kravet pá hushållning med Byggnader skall projek-vara
i 2 §första stycket 9 lagenvatten terade och utförda på sådantett

994.841 7 tekniska de medgersätt god hushållningom attegen-
skapskrav på byggnadsverk, med I fråga fritidshusvatten.m.m om
gäller inte sådana fritidshus med med högst tvâ bostäder gäller
högst två bostäder, på grund kravet på hushållning endast isom

sin standard eller sitt läge inte skälig utsträckning.av
ägnade för boendeär under läng-
perioder.re

Denna förordning träder i kraft den
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Inledning

Regeringen beslutade den 4 november 1993 direktiv Dir. 1993:126 förom
utredning förbättrad hushållning med grundvatten. Direktivenen redovisasom

ibilaga l till detta betänkande.

Sedan utredningen i juni 1994 överlämnat betänkandet Reglering vatten-av
enskilda brunnar SOU 1994:97uttag har utredningen fortsatt arbetaur att

frågormed förbättrad hushållning med grundvatten. I förevarande be-om
tänkande, utredningensär slutbetänkande, behandlas frågor för-som ettom
bättrat skydd grundvattenförekomster, minskad förbrukning grundvattenav av
i främst hushållen dricksvattenkontroll och enskildsamt Vattenförsörjning.
Vidare behandlas de centrala myndigheternas ansvarsområden och åtaganden
vad gäller grundvattenfrågor.

Utredningen har i sitt arbete med analysera de centrala myndigheternasatt
arbete med grundvattenfrâgor utarbetat myndigheter.enkät till berörda Enen
sammanställning enkäten finns i bilaga 3 till utredningens slut-av svaren
betänkande. Utredningen har också haft kontakter med företrädare för läns-
styrelser och kommuner i denna fråga.

Utredningen i sitthar arbete haft kontakter med företrädare för olika centrala
myndigheter, länsstyrelserna, kommunerna vissa organisationer och hög-samt
skolor också i andra frågor grundvatten.rörsom

I samarbete mellan utredningen och Statens naturvårdsverk har rapporten
tagits fram tillsyftar belysa vilka möjligheter det finnsattsom att vattenspara
i hushållen både inom för dagens och utnyttjandeva-systemramen genom av

Rapporten ingår bilaga 2 till dettasystem. betänkande. I bilaga 4nya som som
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Sveriges geologiska undersökning, SGU, exempel på hurutarbetats ettav ges
översiktsplan.grundvattenfrágor kan behandlas i kommunalen

Följdlagstiftning till miljöbalkenUtredningen sig betänkandenahar överyttrat
miljödata1994:96 Samordnad insamling SOU 1994: 125.SOU och av
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Allmän bakgrund grundvattenre-om

och hot grundvattnetmotsurserna

2.1 Grundvattnets förekomst och användning

Utredningen har bilaga till sitt delbetänkande redovisat Sverigessom en en av
geologiska undersökning, SGU, utarbetad grundvattnets före-rapport om
komst, kvalitet och nyttjande i Sverige. Som bakgrund till de överväganden
och förslag i detta slutbetänkande utredningen detpresenterassom anser
motiverat översiktligt redovisa vissa uppgifteratt grundvattenresursernaom
och hoten grundvattnet. Redovisningen bygger i huvudsak tidigaremot den

presenterade rapporten.

Vatten är grundläggande betydelse för allt liv på jorden.naturresursen av
Inom för kretslopp och inverkanunder solen avdunstarvattnetsramen av
vattenånga från världshaven. Merparten denna vattenånga återgår till havenav

nederbörd. En mindre del vattenångan förs in kontinenternaöver därsom av
Ävenden förenas med vattenånga avdunstat från landområdena. demiasom

vattenånga återgår i form nederbörd. Nederbörden land avrinner tillöverav
huvudsaklig del grund- och ytvatten.som

Grundvattnet sig inverkanrör under tyngdkraften och markens egenskaperav
från högre till lägre belägna områden i landskapet. Efter kortare eller längre
uppehållstid i marken tränger grundvattnet åter till och avrinner viaytanupp
källor, bäckar, åar, sjöar och floder till havet. Hur fort går berortransporten

lutningen hos grundvattnets tryckyta och jord- och berglagrens genom-
släpplighet för vatten.
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ingår i förnybarGenom grundvattnet kretslopp detäratt natur-vattnets en
i ständig Nybildning sker nederbördenrörelse. grundvatten när ärresurs av

växtligheten. Nybildningen ochavdunstningen från markytan ochstörre än

i varierar med årstidernadärmed tillgången grundvatten områdeockså ett
olika år.också mellanmen

ellerfinns i den s.k. mättadeSom grundvatten betraktas det vatten zonensom
sprickutrymmenalla ochgrundvattenzonen, dvs. den del marken där por-av

markytan ochfyllda Mellan denna mättade ochmed ärär vatten. porerzon
omättade mark-luft. Vattnet i dennasprickor fyllda med både ochvatten zon,

betecknas detSombrukar kallas markvatten. vattenytvattenvattenzonen, som
finns i avrinner via sjöar och vattendrag.och

användabrukarbeskriva rörelse och förekomstFör grundvattnetsatt man
område.vattendelareavrinningsornråde, dvs. s.k. avgränsatbegreppet ett av

utifrånsammanbindningslinjen för punkterdärvidMed vattendelare avses
riktningar. Vattendelarnasi diametraltvilka grundvattnet strömmar motsatta

imed utgångspunktförhållanden normalt bestämmaskan för svenskalägen

inströmningsområden,avrinningsomrádet finnsuppgifter. Inomtopografiska

tillåtervänderutströmningsområden, därbildas, ochgrundvattnetdär vattnet
bliövergår tillmarkytan och att ytvatten.

grund-finns eller fleradetavrinningsområde kan talaInom attett enman om
Grundvattenförekomstvattendelare.avgränsadedevattenförekomster, även av

finnsdet grundvattenforhärvid centralt begreppanvänds attett somangesom
område.inom avgränsatett

i grundvattensamman-användsgrundvattenförekomstVid sidan begreppetav
grundvattenmagasin ochgrundvattentillgång,hang ofta också begreppen

betecknadärvid användas förgrundvattentillgång kanakvifer. Ordet att en
använd-vissttillgänglig förgrundvattenförekomst eller del därav är ettsom

vanligen förakvifer användsgrundvattenmagasin ochningsornråde. Termen
via eller flerautvinnaseller del därav kangrundvattenförekomst ensomen

Defi-Vattenförsörjning.förden har betydelsesåbrunnar och är stor attsom
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nitionsmässigt de båda dock syfta påanses termerna det mediumsnarare som
grundvattnet förekommer i än grundvattnet i sig. Utredningen använder i
detta betänkande i huvudsak begreppet grundvattenförekomst.

En grundvattenförekomsts storlek beror många olika faktorer. Förutom det
aktuella områdets areal och nederbörden också deär geologiska förhållandena

avgörande betydelse. Markens och sprickvolymav bestämmer såledespor-
hur mycket kan magasineras inomvatten det område förekomstensom som
omfattar. Exempelvis kan isälvsavlagring med sand ochen grus rymma
mycketi varvid förändringarna ivatten, grundvattennivån till följd tillskottav
eller bortledande grundvatten blir långsamma och små. I ellerav morän ur-
berg med liten eller sprickvolym finns mindre ipor- grund-vatten en
vattenförekornst och variationerna i grundvattennivån blir därmed snabbare
och större.

Nybildningen grundvatten i huvudsak klimatiska faktorer,styrsav dvs.av
främst nederbördens istorlek olika områden och avdunstningen markenssamt
genomsläpplighet. Hur snabbt avrinningen sker och vilken kapacitet för
magasinering grundvatten finns inom olika områden beroendeav ärsom av
markförhållandena.

Lokalt kan grundvattenförekomster i hög grad påverkas olika åtgärdergenom
Åmänniskan. sidan kan nybildningen ökasav infiltrationena yt-genom av

Å andra sidan kanvatten. grundvattenförekomster hotas t.ex. storagenom
täktföretag eller vägbyggen och samhällsutbyggnad kangenom annan som
inverka både på nybildningen och avrinningen grundvatten inomav ett
område. Också storleken de grundvatten inomskeruttag områdeav av ettsom
påverkar naturligtvis den aktuella grundvattenförekomsten.

Grundvatten förekommer såväl i jordlager i berggrund. Grundvattenföre-som
komsterna i jordlager i Sverige i allmänhet jämförelsevisär små. De största
vattenvolymerna finns i de sand- och grusavlagringar bildades under ochsom
efter den nedisningen. I jordlagren förekommersenaste grundvattnet i porer,
dvs. i jordpartildarna.mellanutrymmet Jämfört med kontinentala Europat.ex.
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iSveriges berggrund begränsade. Baraockså igrundvattenförekomsternaär
förutsättningar förfinnssporadiskt i övriga landetoch delarSkåne storaav

igrundvattnetYtmässigt deti berg. förekommergrundvattenuttag mesta
i Skånesedimentära lager, såsomIvissaSveriges berggrund i sprickor. yngre

ellerigrundvatten bergartcrnasListerlandet, finns dock mycketoch porer
och sprickor.i både porer

kommunal ocholika syften,för mängdskerUttag grundvatten t.ex.enav
djurhåll-bevattning ochjordbrukets behovVattenförsörjning, förenskild av

domi-Industrin denkylning.förenergiutvinning och ärtill industri, förning,
kraftigtminskatdockFörbrukningen hari Sverige.vattenanvändarennerande

recirkulation. Endastteknik ochvattensnålinförandetårpå avgenomsenare
industrier medIgrundvatten.industrinsdelmindre ärprocessvattenaven

livs-bryggerierbeskaffenhet,kemiskaspeciella krav på samtt.ex.vattnets ,
grundvatten.utnyttjas oftahygieniska krav,medelsindustrier med stränga

tilldjurhållning tillgodosesbevattning ochförJordbrukets behov vattenav
bevattningsprojekt aktu-i mångaytvattentäkterhuvudsaklig del mengenom

utnyttjande grundvatten.aliseras ett av

miljoner0001tillberäknasvattenanvändningen närmarekommunalaDen
frånfjärdedeloch cirkafråndrygt hälftenår,kubikmeter ytvatten envaravper

anläggningarfrånkommerfjärdedelenåterståendeDennaturligt grundvatten.
grundvattenbildningenförstärktsgrundvattenbildning därkonstgjordmed s.k.

tillgodosesvattenanvändningDeninfiltration genomsomytvatten.avgenom
âr, 5kubikmetermiljoner100tillVattenförsörjning beräknasenskild perca

vattenförsörjningen ärenskildafritidsboendet. Dentiondel avserca envarav
tätortsregionerna,från debortsergrundvatten. Omberoendehelt storamanav
vattenbehoven ärdeStockholm och Göteborg,såsom storasom genom

tillövriga landetdetVattenförsörjning,till ytvattenbaseradhänvisade tryggar
grundvatten.utnyttjandeVattenförsörjningsinövervägande delhelt avgenom

in-ochvattenförsörjningenutvecklingenforinga säkrafinnsDet avprognoser
dockfinnsDetrespektive grundvatten.sammanhanget fori det ytvattentresset

Mångagrundvattentäkter.ytvattentäkterexempel byterflera motutatt man
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kommuner nyanläggningöverväger grundvattentäkter anläggningaroch förav
konstgjord infiltration. Orsakerna bl.a. ofta svårbehandlatär äratt ytvattnet
och det producerade kvalitet mindre tillfredsställandeatt är änvattnets vatten
baserat på grundvatten. Grundvatten också ofta fördelaktigt på grundanses av
sin jämna Ytvattenanläggningar dessutom, grund sintemperatur. anses av
komplicerade rening, sårbara grundvattenanläggningar. Enänvara mera

minskaönskan kemikalieanvändningen i konsumtionsvatten ocksåatt är en
anledning försöka övergå till grundvatten konstgjord infiltration.elleratt

2.2 Hot grundvattnetmot

2.2. l Inledning

Grundvatten vanligen klart,är farglöst och lukt och med angenämutan en
frisk smak. Att det så beror på grundvattnetär har genomgått renings-att en

Marken och den omättade liknaskan både vid mekanisktprocess. ettzonen
filter och vid depå med kemiska försubstanser tillsatser till det passerandeen

Grundvatten bildas nederbördsvatten. Nederbördsvattnet harvattnet. ettav
lågt innehåll kemiska i jonform främst natrium, kalium, kalcium,ämnenav
magnesium, ammonium, sulfat, nitrat och kloridväte, löstasamt gaser som
kväve, och koldioxid. Men kemiska substanser tillförs marken iävensyre
form partiklar och s.k. nedfall.av torrtgaser,

Vilka kemiska substanser kemiskaoch mängden substanser tillförsav som
dess vilkamarken beror mineralväg ingår i jord-vattnet genom som

materialet, på hur kontaktytan och lång kontakttidenär hur mellanstor är
mineral och Lättvittrade mineral fxnkornigaoch jordarter, innebärvatten. som
både kontaktyta och lång kontakttid, befrämjar jonbytesprocesser ochstor
vittring, vilket generellt kemiskamängd substanser.vattnet storger en

De kemiska substanser manligt förekommer marken och därigenomi till-som
förs grundvattnet kan påverka kvalitet. många tillförsPå håll gnmd-vattnets
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människans aktiviteterhärutöver kemiska substanser härrör frånvattnet som
sammansättning, ibland såoch påtagligt kan förändra grundvattnetssom

mycket dess användbarhet begränsas. fråga påverkanDet kanatt avomvara
luftföroreningar, i hela landet ellerlångtransporterade berörstort sett avsom

betydelsemarkanvändningen, skogsbruk eller jordbruk har störret.ex. som
lokal påverkan frånpå den regionala nivån. Det kan också fråganvara om

Även oförsiktig kan lokaltdeponier användning grundvattenresursenm.m. av
saltvatteninträng-kemiska sammansättningpåverka grundvattnets t.ex. genom

ning områden.i bl.a. kustnära

kanskedeni ständigglobalt och lokalt rörelseDå både ärär vattnet lvatten
grund-Eftersomnyttiga onyttigaviktigaste både och ämnen.transportören av

hotkretslopp påverkas grundvattnetdel iär vattnets somvattnet av sammaen
detochvända dettakretslopp. Man kan också sägadelar i dettaandra att

i andra former.hotarhotar grundvattnet även vattnetsom

ii förhållanderelativt långgenomsnittligtuppehållstid i marken ärDå vattnets
tid derelativt långockså omsättaoch sjöar dettill i vattendrag atttart.ex.

så-kanDeti grundvattenförekomsterna.föroreningarnavattentransporterade
föroreningardepåverkadblivitgrundvattenförekomstdröja innanledes aven

välgrundvattnetsidanNär å andraochnederbörd, marktillförts ytvatten.som
dessakvåveföreningar, kanbelastning förorenadefått hög ämnen, t.ex.aven

därifrån saktaochgrundvattenförekomstitid finnas kvarockså under lång en
sjöar hav.ochtill vattendrag,läcka ut

påverkanStorskalig2.2.2

föroreningarLuftburna

lokala källormycketluften kan hamedFöroreningar mentransporterassom
mark- ellerinnan de nårhundratals milockså ha vattenytor.kan transporterats

deltillföroreningarna,lufttransporteradeallvarligastehittills storDe som
vissakväveföreningarochsvavel-utländska utsläpp,från är samtkommer

tungmetaller.
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Den ökade förbränningen fossila bränslen industriellunder tid har medförtav
nederbörden blivit alltatt Svaveldioxiden släpps vid förbrän-surare. utsom

ningen svavelhaltiga bränslen oxideras och bildar medav svavelsyra.vattnet
Halten sulfat i nederbörden ökade markant under slutet 1950-talet ochav
början 1960-talet för nå sin kulmen i slutet 1960-taletatt och börjanav av av
l970-talet. Sedan dess har sulfathalten långsamt sjunkit. Merparten deav sura
substanserna faller landetöver längtransporteradeär gränsöverskri-som ner
dande föroreningar från den europeiska kontinenten och Storbritannien.

Den nederbörden har påverkat grundvattnets kemiskasura sammansättning i
olika utsträckning beroendestor markens förmåga neutralisera denatt sura
nederbörden. Neutralisationen sker jonbytes- och vittringsprocesser.genom
intensiteten i dessa beroendeär hur lättvittrade mineral det finns i marken.av
Berggrunden i vårt land tillutgörs delen kristallinastörsta bergarter, främstav
gnejs och granit. Jämfört med länder med övervägande kalkhaltig sedimentär
berggrund erbjuder vår berggrund dåliga förutsättningar för neutraliseraatt
tillskott starkaav syror.

Det nedfallet iär störst sydvästra delen landet ochsura såvälavtarav mot
öster l Sverige nedfallet från kusten norskasom norr. avtarnorra grän-mot

Uppgifter från SGU:s brunnsarkiv och kommunala brunnsinventeringarsen.
visar påverkan iär södra Sverige,att speciellt i grunda brunnar.stor l
områden med kalkhaltiga jordar klarar sig grundvattnet bra, nedfall.trots stort

Enligt vissa beräkningar måste utsläppen svavel och kväve i Europa minskaav
med 85 respektive 50 för det ytligaprocent grundvattnets kvalitetprocent att
inte ytterligare ska försämras. Om inte utsläppen minskas i angiven grad kom-

också djupare belägna grundvattenförekomster tidenmed påverkasmer att
negativt.

Lösligheten och rörligheten hos de flesta ochtungmetaller hos aluminium ökar
med försurningen. Det betyder försurningen kan medföra förhöjda halteratt
tungmetaller i grundvatten och därmed tillstörre ytvattendrag.transport ut
Tungmetaller och aluminium kan lösas det geologiska materialet. Enut storur
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ikvicksilver, kadmium, finnstungmetallerna, bly ochdel t.ex. somav
Sverigeluften. I södraockså medgrundvattnet, har dock transporterats

dominerar imedan inhemska källorfrån utlandetkommer merparten norra
Sverige.

lägrei i allmänhet mycketi grundvattnet dag änTungmetallhalterna är

ackumulering ikraftigdricksvattenkvalitet. En mycketförgränsvärdena mar-
förkvicksilver inger dock farhågorochluftburna metaller blyken somav

iproblem ekosyste-tillräckligt höga förframtiden. Redan halternaär att genu
sigvisathittills främstmetaller harmänniskan hälsovädliga halterFör avmen.

ihydroforerkopplingar ochvattenledningar,korrosion påuppkomma

l
genom

aggressivtpå grund surt vatten.etc. av

miljö-allvarligastedecennier varit dei fleraFörsurningen har ett avnu j
minskade utsläppinneburitInternationella avtal hari Europa.problemen av

ifördröjning markensbetydandeföreligger dockDetförsurande ämnen. en
i marken.sulfatupplagringengrundåterhämtning påoch grundvattnets avav

föråtgärder behövsochöverenskommelserinternationellaYtterligare att

utveckling.långsiktigt hållbarsäkerställa en

radioaktiva utsläppockså nämnaskanutsläppende försurandeVid sidan av
Kärnkrafts-storskalig påverkan.medmiljöproblemexempelviktigtettsom

delhur lättpåminnelseverkshaveriet i Tjernobyl stor avenomoss engav
slåsköttproduktion, kangrödor ochsåsomlivsmedelsresurser, utvåra av

dock ha klaratGrundvattnetföroreningar.långtransporteraderadioaktiva anses
ioch därförmarkpartiklartillcesium bindsrelativt väl på grundsig attav

ornfattan-till Mergrundvattnet.grad följer med markvattnetringamycket ner
spridningeventuellacesiumsgjortsinte haundersökningar dockde avsynes

hadeundersökningarsådanaResultatgrundvattenförekomster.till viktiga av
kärnkrafts-framtidainför eventuellaberedskapförtjäna underlagkurmat som

olyckor.
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Jordbruk och skogsbruk

Det moderna jord- och skogsbrukets driftsformer kan på olika innebärasätt
risker för oönskad påverkan på grundvattnet.

Naturligt nitrathalterna iär grundvatten mycket låga. Nitrat bildas naturligt

oxidation ammonium frigörs vid förmultning Ned-växter.genom av som av
fallet kväveoxider tillför också nitrat till marken. Växternas behov ärav
emellertid så läckaget till grundvattnet under naturliga förhållandenstort att

litet.mycket Avverkningär inom skogsbruket, speciellt kalavverkning av
skog, medför behovet växtnäring mindreblir vad producerasänatt av som

förmultningen. Halterna i grundvatten brukar därför underökagenom en
period till 5 å 6 år efter avverkning innan det åter råder balansav upp en
mellan bildningoch nitrat.växtupptag Stora kalavverkade dockkanytorav
medföra mängden nitratkväve, via grundvatten tillatt transporterasav som
ytvattendrag, blir omfattande.

Kraven på hög avkastning från jordbruksmark gjorthar användningenatt av
stallgödsel, handelsgödsel olika bekämpningsmedel har varit och ärsamt stor.
Är givorna vadstörre grödorna förmår kan tillän läckage grundvattnetta upp
uppkomma. Läckagets omfattning beror på hur del året åkrarna bärstor av
gröda, hur gödselgivorna vilken jordart åkerjorden vilketär, utgörsstora av,
hydrogeologiskt läge åkern har och mängden i form nederbörd ochvatten av
bevattning tillförs åkerjorden.som

Höga nitrathalter i grundvatten har påträffats i områden med lättgenom-

åkerjordar,släppliga i inströmningsläge,sand- och mojordar och därsom
gödselgivor används för växtperiodkort där så kallade fång-stora samten

grödor kan kväveöverskottet inte används. De lätta åkerjordarnastasom upp
dåliga vattenhållande egenskaper konstbevattning vanlig.medför också äratt

Lerjordar á andra sidan kan litetså inget eller myckettäta att vattenvara
igenom till grundvattnet. jordartränger Ofta ligger områden med sådananer

också i låglägen kan innebära hydrogeologiskt ligger ide utström-att settsom
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vilket medförningsläge. strömningsriktning uppåtriktad,Där grundvattnetsär

nitratrika markvattnet ochgrundvattnet blandas markytan med detnäraatt
bidrar till ytavrinning till vattendrag.närmaste

nitrat speciellt i ytligt grundvattenhalter förekommerStora problem med höga

Kristian-Påi jordbruksbygder, särskilt i Skåne och Halland.södra Sveriges

vattenförsörjningendjupa i förstadslåtten har ibland det grundvattnet denäven

sandstensakviferen fått nitrathalter.så viktiga höga

påvisats i några fall. Pro-i harRester växtbekämpningsmedel grundvattenav
antalet på-förväntasblemet otillräckligt kartlagt och kan änstörreär vara

3iintensiva jordbruksområdenfall främst ivisade antyder. Det är

l
samt om-

hittills uppmärksammats.geologisärskilt känslig problemetråden med som
vid påfyllning ochoaktsamhetStudier vanlig orsak till problemvisar är tatt en

imetaboliterpesticider och derasrengöring sprututrustning. Problemet medav
bedömningsäkerundersökas bättre förigrundvattnet torde behöva att aven

omfattning skall kunnaproblemets göras.

Urbanisering

olika infrastruktur-berörsområden och sådana områdenI tätbebyggda som av
påverkanmångahanda. Förutomkvalitetprojekt grundvattnetshotenär mot
läckandeinfiltration frångällaanläggningsarbeten pågår kan detunder tider då

i anslutningspilloljetankar,avloppsvattenledningar, läckandeochdagvatten-
olika in-avfallsdeponierlakvatten fråntill bensinmackar och verkstäder, samt

tätortsområdenluftföroreningar ivissaFörhöjda halterdustriverksamheter. av
påverkatgrundvattnetbefarasbetydelse. Det kan ärkan också att avvara av

Kontaktertätbebyggda områden.i antalolika rniljöstörande ämnen ett stort
någon kon-inte förekommervisat det i regelharmed antal kommuner attett

i sambandområdenkvalitet inom tätbebyggda ängrundvattnetstroll annatav
därförñmisVattenförsörjning. Detkommunalgrundvattenuttag förmed uppen-

grundvatt-påverkarområdenade tätbebyggdabrister i kunskapen hurbart om

net.
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Vid exploatering mark för bebyggelse, ellervägar markanvänd-av ny annan
ning behöver hänsyn till risker för påverkanstor gnmdvattnet. Särskilttas av
borde risk för påverkan på grundvattenförekomsterstörre uppmärksammas.

2.2.3 Lokala föroreningskällor m.m.

Föroreningar påverkar någon eller några få grundvattenförekomster kansom
betraktas lokala. Man bör emellertid observera föroreningar till-som att som
förs grundvattenförekomst isedan sin avbördar sitt tillen tursom vatten ett
ytvattendrag kan påverka betydligt områden förorenings-större genom

i ytvattendraget. l det följandetransporten någranämns verksamheter som
lokalt kan påverka grundvattenförekomst och Vattenkvalitet och före-som
kommer på många ställen i landet.

Deponier, förorenade markomrâden m.m.

Det finns i Sverige flera platser med gamla avfallsupplag och förorenadetusen
markområden sprider föroreningar till miljön. Naturvårdsverket harsom
genomfört kartläggning förorenade områden i ilandet syfte bl.a. be-en av att
döma behovet eñerbehandlingsåtgärder för hindra miljöfarliga ämnenattav att

l7OOfrån dessa områden sprids till omgivningen. Hittills har områdenca
identifierats inom 60 olika branscher och verksamheter. Av dessa har 1200ca
bedömts innebära från mycket till måttlig risk for negativa effekter påstor
hälsa och miljö. Till detta kommer 500 kommunala deponier och likaca
många objekt inom försvaret efterbehandling.med behov av

Föroreningar från deponier och förorenade markområden sprids huvudsak-
ligen och till någon del via luften. Når nederbörden in-vattentransportgenom
ñltrerar i deponi eller förorenat markområde kommer i kontaktetten vattnet

föroreningarnamed och påverkas. Påverkansgraden beror på materialets art
och vittringsgrad kemiska surheten.egenskaper, De föro-samt vattnets t.ex.
reningar kan inñltreras i tillutsträckning grund-vattentransporterassom stor

och följer med grundvattenflödet tills det läcker tillvattnet Hurut ytvattnet.
omfattande grundvattenpåverkan blir beror dels på halter och mängder av
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olika föroreningar, hydrogeologiska förhållanden råder pådels på de som
platsen.

läcka från deponier ochDe miljöfarliga finns i och därmed kanämnen som
olika slag såsom tungmetaller,förorenade markomräden mångaär orga-av

billigaremiljögifter växtnäringsämnen. i allmänhet enklare,niska och Det är

lakningtidigt innan föroreningamaeffektivare vidta åtgärderoch att genom
miljöskydds-Ett förebyggandenått till och förorenat grundvattnet.markenur

ikostnadernaminska både problemen ochdärför viktigt förarbete är att
framtiden.

infiltration förorenat vattenav

viss rening,erhållaofta, förharFör bli med förorenat attvattenatt enmanav
i stället förtill grundvattnetvia markenförorenadevalt infiltrera det vattnetatt

hanteringsärskilt vidgällertill ytvattendrag. Dettaleda det av av-att ett
behandling hus-vattenförsörjning. Videnskildi medloppsvatten samband av

reducerasinfiltrationsanläggningarfungerandevälhållsavloppsvatten genom
materialorganisktfosfor ochi utsträckning medanmikroorganismer stor
från be-infiltreras också dagvattenomfattningi marken. I någonkvarstannar

deponierfrånoch lakvattenflygplatserområden, banvatten frånbyggda m.m.
anläggningar.i särskilt utfördahärför

avlopps-småskaligafastigheter medmiljonuppskattningsvis 1finnsDet ca
slarnavskiljning.reninggåendelängrelösningar. Många dessa saknar änav

kravdels vilkavarierar beroende påavloppsinñltrationTekniken för som
demarkförutsätmingarna. Förutomanläggningen till, delsdå komgällde

ochdet främst kväveimikroorganismer förekommer avloppsvattnet ärsom
reningofullständigresthalter frånsprids, då kani mån fosfor ochnågon som

växtnäringsänmena kanDe löstai ytliga marklager påverka grundvattnet.
Givetvis förekommervattendrag.igenväxning sjöar ochmedverka tillockså av

tungmetal-avloppsvatten,föroreningar i hushållensockså andra t.ex.typer av
snabbt iMikroorganismer dör oftastföroreningar.olika organiskaler och



SOU 1995:45 Allmän bakgrund grundvattenresurserna ochom

marken, varför sådan påverkan oftast lokal.mycket Det förekommer dockär
relativt ofta mikroorganismer kan näraliggandepåverka brunnar.att

Omfattningen infiltration påverkat till grundvattnet dåligtärannatav vattenav
känd. Däremot diskuteras sådan infiltration mycket idag i samband med
kretsloppsanpassade tekniska lösningar avloppsvattenhanteringen. Det finnsav

intresse för utveckla teknik för lokalt omhändertagandeett stort att av
dagvatten, lakvatten från deponier och avloppsvatten En utvecklad sådanm.m.
teknik kommer sannolikt innebära grundvattenförekomster kommeratt att att
beröras i samband med exempelvis Viddag- och lakvattenbehandling. be-

dömningen konsekvenserna härav det viktigt förekomsternas värdeär attav
för vattenförsörjningen beaktas.

Enligt Naturvårdsverket bör det mål skallgrundvatten kunnaett attvara
drickas föregående rening. Vid inñltrationsartläggning kan måletutan t.ex. en

gälla på rimligtsägas avstånd från inñltrationsanläggningen. I praktiken får

grundvattnet dock ofta mindreeller avsiktliga utsläpp föro-mottagenom mer
reningar i sådana mängder användbarheten dricksvatten riskerar bliatt attsom
begränsad.

Grundvattenuttag och vattendränering

Grundvattnets mängd påverkas dels geologiska förhållanden, delsav av
naturliga variationer i klimatet, dels också olika mänskliga aktiviteter.av
Människan kan påverka mängden inomgrundvatten områdeett genom
dränering, dikning och avledning dagvatten hårdgjordafrån ellert.ex. ytorav

grundvatten via brumtar. Grundvattenuttag brunnaruttaggenom av genom
sker för mängd olika syften, enskildkommunal eller vattenförsörj-t.ex.en
ning, bevattning och djurhållning i jordbruket, industrins Vattenförsörjning

energiutvinning eller kylning.samt

Ett grundvattenuttag eller vattendränering till minskadkan leda grundvatten-

mängd i området, minskat flöde till kvalitetsförändringarytvattendrag påeller

grund naturliga kemiska förhållanden och de variationeratt störs uttagetav av
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förändringarförRisker finnsförorsakar.i t.ex.grundvattenytan uttagetsom
influensområde nårbrunnskvalitetsförändringari jämhalt eller att engenom

Vidareavloppsinfrltration.förorenatsgrundvattnetområden där t.ex.genom
mark-risk föråtföljandeuppstå medhydrostatiska trycketsänkning detkan av

saltvatteninträngning.risk förbyggnaderskadorsättningar och samtt.ex.

Täktverksamhet

lgrundvattenintresset.medi vissa fallkonkurrerarBehovet naturgrusav
intressantaområdenkan ärtilltillgångliten somregioner med naturgrus som

Pro-bort.enkelthelt grävasinfiltrationkonstgjordförgrundvattentäkter eller
sannolikhetallmedoch kommer attåruppmärksammatsblemet har senare

hållmånga närmastsåledesandlig Det äreftersomöka ärgruset resurs.en
ståndtillbl.a.Förutbrutna.grustillgångarna är att eninnantidsfrågaen

aktionsprogrami sittNaturvårdsverketharhushållning medbättre naturgrus
täktavgifterna.höjningkraftigföreslagitsamhällemiljöanpassat avEtt en

motiv bättreförstarktgrundvattnetför ärskydd enbättre ettBehovet ettav
medhushållning naturgruset.

ochlandskapsbildeniingreppolika täktföretagsminskamåni någonFör att
anlagtsiblandgrustäkterhartäktutnyttja un-effektivtför upptagenatt enmer

dåligttäkter har ärdessagrundvattenpåverkanHurgrundvattenytan.der stor

känt.

Olyckor

depåer ellerfrånläckagetlygplanshaverier ellertrafikolyckor,Genom t.ex.
Vanligt före-förorenas.grundvattnetkanolikaspilloch ämnenledningar av

diskussionernali marken.petroleumprodukter omspridningkommande är av
olyckorförriskeruppmärksammatssärskilt somharmiljöfarliga transporter

för kom-grundvattenuttagdärgrundvattenförekomstermedför hot mot stora
angelägetdetgrundvattnet är att,skyddaFörVattenförsörjning görs.munal att

förekomma,skallverksamheterriskfylldaplaneringbl.a. varavgenom
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olyckorminska risken för inom områden med känsliga eller värdefulla grund-
vattenförekomster.





Allmänna utgångspunkter för utred-

ningens arbete

1 Inledning

Utredningens uppdrag enligt direktiven frågor hur hushållningenavser om
grundvattenmed skall kunna förbättras. Som övergripandedet målet för ut-

redningsarbetet åtgärder i syfte bättre skydda grundvattentillgángarnaattanges
vid planering och byggande så de bibehåller sitt värde för framtiden.att
Möjligheterna skall undersökas förbättra skyddet tillgångardessa såatt attav
de inte föröds eller skadas exploaterande verksamheter såsom bebyggelseav
och anläggningar. En utveckling den fysiska planeringen i syfte uppnåattav

bättre grundvattenskydd därvid möjlighet.ett anges som en

framhållsDet också i direktiven grundvattentillgångarnas utsatthet bl.a.att
beror på behov för enskild förbrukning.ett Därförstort skall under-vattenav

vilkasökas tekniska möjligheter det finns minska förbrukningen. Vidareatt
skall frågan hur bättre regleringtas enskilda brummarupp uttagenom en av ur

åstadkommas.kan

Grundvatten enligt direktivenär begränsad och sårbar Mednaturresurs.en
hänvisning till propositionen 199293: riktlinjerl80 för kretsloppsan-enom
passad samhällsutveckling understryks vikten effektiv hushållning medenav

Det framhålls enligt kretsloppsprincipen måstenaturresurser. att vatten utnytt-
jas uthålligt och så tillgång och bevaras.kvalitet Nedbrytande ochvarsamt att
uppbyggande behöver i balans förbrukningenså gnmd-processer attvara av

inte överstiger bildningen Hushållningskravetvatten grundvatten. skallnyttav
beaktas såväl vid grundvattenuttag brunnar inomenskilda befintligaur
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bebyggelseomrâden vid lokalisering bebyggelse och verksam-som nyaav ny
heter med hantering farligt industrier, trañkanläggningargods såsom etc.av

Naturresurser ibrukar delas förnybara icke förnybaraoch naturresurser.
De icke förnybara ändligaibland betecknasnaturresurserna som som resurser
eller lagerresurser fysiskt vid varjekännetecknas de minskar Deatt uttag.av
kan i sin indelas i mineraler,sådana återvinnbara, och sådanaärtur t.ex.som

inte kan återvinnas, fossila bränslen. Som förnybara naturresursert.ex.som g
iperspektivbrukar nybildas i mänskligtsådana under över-anges som en

blickbar tid. in i mark och ekosystemDe kan delas s.k. fondresurser, t.ex.
effektivt,kontinuerlig och s.k.kan avkastning de förvaltassom ge en om

havsströmmar,flödesresurser, solinstrålning, vindar ochsåsom nederbörd,

utnyttjarmänniskan dem.vilka i utsträckning påverkasbegränsad attavmera
förnybarindelning betraktaGrundvatten med sådan närmastär att som enen

Åtgärder markarbeten kangrusutvinning,människan såsom m.m.resurs. av
lagring grundvattenförutsättningarna nybildning ellerinnebära fördock att av

inom minskar eller upphör.områdeett

hushållning medförbättradförstås medinte klart vad börDet heltär ensom
hushållning. Ut-ligger i medsvårighet vadgrundvatten. En som menas

åtgärderbåde sådanaiinbegriper i detta sammanhang begreppetredningen

utnyttjandet grund-och därmed begränsatill reglerasyftar uttagenatt avsom
från föro-till grundvattensyftar skyddasådana åtgärderoch attvatten som

kvalitet påverkaellerförsämrapåverkan kanreningar och vattnetssomannan
svårig-Enlagring grundvatten.nybildning ellerförutsättningarna for annanav

stadiumbeskrivasgrundvatten kani förhållandethet ligger det ett avatt som
omsättnings-bör därför,Grundvattenhydrologiska kretsloppet. ävendet om

intelång,mycketgrundvattenförekomster kanvissatiden for ses som envara
för-föroreningar eller kanlokalt påverkasenbartstatisk tillgång, genomsom

dynamisktdelibör ställetGrundvattenbrukas ettavuttag. som ensesgenom
olikapåverkas påsin kan sätt,flöde väg attt.ex. genomvatten somav
Vattenförsörjning ellerförellerföroreningarförutsättas utatt tas av-genom

ikretslopptillåterförasförledas naturen.sätt vattnetsattannat senare
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Effekterna den påverkan skett sigkan visa långt från den plats därav som
påverkan ägt rum.

Åtgärder skall syfta till förbättrad hushållning med grundvatten kansom en
intesåledes bedömas med utgångspunkt iendast hur de påverkar undervattnet

den tid det grundvatten.utgör På nybildningensätt grundvattensamma som av
och grundvattnets kvalitet påverkas förändringar i andra stadierav vattnetsav
kretslopp påverkas dessa andra stadier vad händer med grundvattnet.av som
När nederbörden försuras leder det så småningom till också grundvattnetatt
blir Om soptipp ligger i grundvattenförekomsts utströmnings-surare. en en
område kanske det i första hand i närliggande vattendragär eller sjö desom
negativa effekterna de skadliga lakasämnen kommer märkas.av attsom ur

En slutsats det det inteär lämpligt möjligt,eller sigärsagts attav som nu vare
diskuterar åtgärdernär eller effekter, grundvattnet något iso-man att se som

Åtgärderlerat. för skydda grundvatten från negativ påverkan kan behövaatt
vidtas långt från den grundvattenförekomst aktuell. Påär kansättsom samma

miljöeffektersådana påverkan grundvattenförekomst visar sigav en av en som
långt utanför denna gnmdvattenförekomst behöva beaktas. Det därför svårtär

särskilda och tydligasätta mål för samhällets åtgärderatt det gällernärupp
grundvattnet sådant. Det också svårtär generella kriterier förattsom ange
vilket skydd just grundvattnet behöver. En hushållning med grundvatten måste

del det samlade miljöpolitiska arbetet.ses som en av

I det följandenärmast avsnittet redovisar utredningen vissa allmänna
utgångspunkter och mål angivits i miljöpolitiska ställningstaganden undersom
de åren och kan intresse behandlingenvid grund-senaste som vara av av
vattenfrågor. Härutöver kan uttalanden gjorts vid behandlingen olikasom av
lagstiftningsfrågor inom miljöområdet betydelse. Till dessa åter-vara av
kommer utredningen vid behandlingen främst i kapitel 4 berörda lag-av
stiftningsområden. I avsnitt 3.3 utredningen frågan vilka allmännatar omupp
utgångspunkter bör ställas för arbete syftar tillettsom nu upp som en

iförbättrad hushållning med grundvatten.
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3.2 Vissa miljöpolitiska ställningstaganden av

intresse för utredningens arbete

3.2.1 1991 års proposition livsmiljögodom en

propositionen livsmiljöI En god redovisas vissa mål strategieroch för

miljöpolitiken 199091:90, 1990:9l:JoU30,prop. bet. rskr. 199091:338.

Under rubriken Vatten och föroreningarhav s. 41 konstateras bl.a. att som
påverkar grundvattnet medför möjligheten utnyttja grundvattnetatt att som
dricksvatten försämras. Som exempel på hot från jord-kväveläckagenämns 4

till förhöjda nitrathalter i i vissa jord-bruket kan upphov grundvattnetsom ge
bruksbygder. Också vissa bekämpningsmedel blikan ökande problem ävenett

föreligger tidsfördröjning innan tilldet sådana medel når grund-om en ner
Som ytterligare hot god eller bibehållen grundvattenkvalitetvattnet. mot anges

föroreningar avfallsdeponier, och grustäkter,från förorenad mark :t.ex.
avloppsledningar, oljecisterner under mark, flygplatser föro-läckage från samt

iriktlinjer fortsatta arbetet inomfrån Som för detdagvatten tätorter.renat
användningredovisas minskad vissaområdet och hav bl.a. mål förvatten av

särskilt föroreningarmiljöskadliga Vad gäller grundvattenämnen. attanges
vattentäkt.användningen bl.a. grundvatteninte skall få begränsa somav

propositionen Statensunderlaget för den angivna hadeSom del natur-en av
rapporten Sötvatten 90, Aktions-regeringens uppdrag utarbetatvårdsverk

miljömål sjöar,Vattenkvalitet. övergripande förfor god Som vatten-program
Naturvårdsverket följandeoch grundvattendrag angav

populationer.livskraftiga balanseradeNaturligt förekommande finns iarter-
fiske, för friluftsliv ellerFöroreningar inte vattenomrádets värde förbegränsar

direkt konsumtion.användning förvattentäkt, inklusive grundvattenavsom
nyttjandekarakteriserar allt mark ochHushållning med naturresurser av-

utnyttjas förinom ekosystemensförnybaravatten ramen pro-resurser-
användningen icke förnybara präglasduktionsformâga och resurser avav

hushållning.ansvarsfull
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I anslutning till dessa mål verket skyddet ekologiskade funk-attangav av
tionerna ofta ställer högre krav vattenkvaliteten vad följerän som av an-
vändningen för tillfredsställa mänskliga behov, dricksvatten och be-att t.ex.
vattning. För sjöar och vattendrag redovisade särskildaverket s.k. kvali-

i formtetsmål högsta acceptabla halter för vissa föroreningar. För grund-av
verket avsåg utarbeta kvalitetsmål och grundregelvatten att attangavs att som

skulle gälla grundvattnet så långt det möjligt inte skall fororenasatt är
ytterligare.

I propositionen förklarade regeringen nyttjande ochatt vattenresursernas
skydd skall iövervägas samarbete mellan kommuner och länsstyrelser, varvid

bl.a. riktlinjerde för god Vattenkvalitet Naturvårdsverket föreslagit isom
Sötvatten 90 skall beaktas. Regeringen anförde vidare 148.s.rapporten

Inom för länsstyrelsernas arbete med regionala miljöanalyser bör deramen
övergripande miljömålen konkretiseras till kvalitetsmâl kan vägleda detsom
kommunala planeringsarbetet för nyttjande och skydd. Läns-vattenresursernas

istyrelserna bör samarbete med kommunerna utarbeta regionalt anpassade
belastningsrnål och åtgärdsplaner särskilda genomförandeprograrn. Detsamt

vidare angelägetär kommunerna vattenfrågor i sina översikts-att tar upp
planer. Dessa bör därmed kunna tjäna vägledning dels i det kommunalasom
miljövårdsarbetet och i den kommunala planering vattenfrågor, delsrörsom
vid prövning tillstånd för utnyttjande och skyddav vattenresurserna.av

särskiltNär det gäller grundvatten konstaterades i propositionen s. 153 att
kvaliteten på igrundvattnet allmänhet god det förekommer all-är attmen
varliga lokala problem till följd försurning, påverkan föroreningar ochav av
saltvatteninträngning. Det framhölls också grundvattnets kvalitet haratt stor
betydelse dricksvattenförsörjningenför långsiktigtoch skydd gnmd-att ett av

betydelsefulltär led i den samlade naturresurspolitiken. Detvattnet ett
konstaterades samtidigt kunskaperna bristfälliga bl.a. hur föro-äratt om
reningar i mark och grundvatten och hur grundvatten på-transporteras om
verkas miljöfarliga verksamheter landsbygden och i Regeringentätorter.av
förklarade därför det väsentligt kunskaperna förbättradesatt attvar om
grundvattnet och förutsättningar och restriktioner för utnyttjande.dess Förom
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grundvattenfrågorna skulle effektivare borde myndig-kunna bevakasatt
heternas arbete för långsiktigt skydd grundvattnet samordnas. Vidareett av
borde särskild utredning frågan till grundvattenhurgöras rätten renten av om
kan säkras bl.a. reglering i vissa enskildafall vattcnuttagetgenom av ur
brunnar.

I särskilt avsnitt i propositionen dricksvattensituationen,behandlades varvidett
Sverige, i internationellt hittillskonstaterades perspektiv, varitettatt gynnat

god vattensituation. bakgrund vattenproblemen iMot de ökadeav om-en av
världen förklarades vi inte lika omfattande problem måsteharävenatt om

målsättning vårt dricksvatten ipä dessa med allvar. Som ävenattse angavs
inte, vilketframtiden skall livsmedel god kvalitet och redanattettvara av

industriländer, hygieniska och andra hälso-idag fallet i flera rädsla förär av
viktigaste livsmedel pä flaska. Medmässiga risker skall behöva köpa vårt

kvaliteten pâ det dricks-till râvattnets kvalitet har förhänsyn den betydelse

människortill antalnär konsumenten och det ärstoravatten somsom
väsentligtregeringen detfrån brunn betonadeberoende ärattvatten egenav

långsiktigt skyddas och bevaras.vårt grundvattenatt

kretsloppsfrågor21 och3.2.2 Agenda m.m.

1992 behandladei Rio Janeiro ärmiljö och utveckling deFN:s konferens om
mänsklighetensförutvecklingsfrågor betydelseglobala miljö- och storav

regeringens skrivelseredovisats iresultat harfortlevnad. Konferensens

miljö ochanledning FN:s konferensredogörelse med199293:13 med omav
s.k. Rio-Vid bl.a. denutveckling UNCED. konferensenår 1992 antogs-

Agenda 21.handlingsprogrammetmiljö och utvecklingdeklarationen samtom
åtagit sig långsiktigtRiodeklarationen de deltagande ländernaGenom har att

rikt-Agenda 21utveckling. Handlingsprogrammethållbarsträva mot geren
in i århundrade.internationellt handlandenationellt och nästalinjer för

inte juridisktsåledesrekommendationer ochinnehållerProgrammet är

skrivelsen skall detregeringen redovisar ienligtbindande vad ses sommen
för-genomförandetförpliktande. Vidmoralisktpolitiskt och programmetav
fårKommunernainsatser på det lokala planet.ligga ityngdpunktenutsätts
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därmed centrala uppgifter i genomförandet Agenda 21.av

Frågor färskvattenresurser redovisas i särskiltom kapitel i Agenda 21. Iett
kapitlet finns sju olika programområden för färskvattensektorn. Det första
området Integreradär utveckling och förvaltning vattentillgångarna. Detav
övergripande målet tillgodose alla länders behovattanges färskvattenvara av
för hållbar utveckling. Utgångspunktenen är integreradär delatt vattnet en

ekosystemet, och socialav naturresurs och ekonomisk tillgång,en en en vara
mängd och kvalitet är avgörande för detvars på vilketsätt den används. Vid

användningen vattentillgångarna bör grundläggande behovav och skydd av
ekosystemen prioriteras. Det också dessa behovutöver skallanges att vatten-
användningen på lämpligt avgiftsbeläggas.sätt

Det andra programområdet gäller Uppskattning tillgängliga vattenresurserav
medan det tredje behandlar Skydd vattenkvalitetenvattenresurserna, ochav
vattenekosystemen. För det mål bl.a. de kompliceradesenare anges attsom
sambanden i farskvattensystemen kräver helhetssyn på förvaltningen färsk-av
vattenanvändningen baseradär balanserad människanssom ochen syn
miljöns behov. Skyddet grundvattnet mycket viktigt inslagav ettanges som
i förvaltningen Bland åtgärdervattenresurserna. för skyddav grundvattnetav

bl.a.nämns

utveckling jordbruksmetoder inte skadar grundvattnetav som-
åtgärder för förhindra saltvatteninträngningatt-
åtgärder för förhindra förorening regleringatt giftiga ämnengenom- av samt

upprättande skyddsområdengenom av
kontroll avfallsupplagöver-
åtgärder för förbättra brunnars och källornrådensatt säkerhet.-

Ett fjärde programområde berör Dricksvattenförsörjning och avloppsrening.
Enligt detta skall alla länder efter förmåga och tillgängliga bl.a.resurser upp-

skyddsornrådenrätta för källor för dricksvattenförsörjning, bygga ut vatten-
försörjningen och hand avloppsvatten. Detta femte området, Vatten ochom

hållbar stadsutveckling, behandlar bl.a. de problem fören vattenförsörjningen
följer den snabba befolkningsökningen isom storstädernaav särskilt i
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hållbarprogramornråde Vatten förutvecklingsländerna. Ett sjätte avser en
medan sjundeutveckling landsbygden detlivsmedelsproduktion och

Klimatförändringars inverkan påområdet behandlar vattenresurserna.

utveckling; Genomförandesikte på hållbarproposition l99394zlll MedI av
UNCED redovisasmiljö utvecklingochvid FN:s konferensbesluten om -

ocholika problemområdeni Sverige inomriktlinjer för utvecklingenallmänna
hållbarnationell strategi förformaTillsammans skall desamhällssektorer. en

propositionenEnligt detsvensk Agenda 21. ärdärmedutveckling och etten
utvecklingsikt hållbarpå skapaför miljöarbetetviktigt mål attatt genom

3
utvinnsvadkretsloppssamhälle, byggerförarbeta att som urett som

skadas.handåtervinnas ochskall användas, att naturenutantasnaturen om
miljön och förför förbättraverktygSamhällsplaneringen skall attattettvara

byggandethav grund-propositionen berörskretsloppssamhället. lunderlätta
fysiskmark ochHushållning medrubrikenundervattenfrågoma vatten -

i Sverige måsteocksåviinsiktenvarvid markerasplanering, attatt om
successivt harbegränsad och sårbargrundvattnetbetrakta naturresurssom en

grundvattenutredningen.tilldirektivenhänvisades tillanslutning därtillökat. I

kretsloppsanpassadriktlinjer förl99293zl80propositionI sam-enom
skallrniljöpolitiken gällariktlinjer förhällsutveckling bl.a. attatt somanges

resurshushållningen ocheffektiviserainriktadebeslut skallalla mot attvara
propositionen avsågilämnadesförslagkretsloppssamhället. Defrämja som

varuproduk-gällerkretsloppsprincip vadtillämpninghandi första enaven
vadbl.a.frarnhöllssamhället. Detrnaterialhanteringeni ut-tionen och att som

återanvändas, åter-användas,uthålligt kunnapåskall sättvinns ettnaturenur
resursförbrukning ochmöjligaminstamedslutligt omhändertasellervinnas

inom olikaåtgärdersåvälunderströksVidareskadas. attatt naturenutan
resurssnâlt krets-inriktassamhällsplaneringen skallnäringar ettmotsom

bygglagenändringar i plan- ochvissaföreslogsl detta syfteloppssamhälle.
avloppsanläggningar.ochallmänna1970:244och lagenl987:l0 vatten-om

bl.a.rad förslagredovisadesområdekemikaliekontrollensOckså inom somen
producentansvar.tydligttill lägga fastsyftade ettatt
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regeringensI skrivelse 199495: 120 Miljön Vårt gemensamma ansvar-
inriktningen ntiljöpolitiskadet Därvidarbetet.presenteras att ut-av anges

gâttgspunlcten ekologisktär hållbart i Sverige isamhälle såvälett restensom-
världen. Det internationella rniljöarbetets betydelse betonas liksom viktenav

lokaladet och regionala miljöarbetet där bl.a. kommunernas arbete medav
lokala Agenda 21 central Vidare redovisasbetydelse. underanges vara av

Biologiskrubrikerna mångfald och naturskydd Det ekologiskt hållbarasamt
industrisamhället inriktningen för olika områden miljöarbetet.det fortsattaav
Gnmdvattenfrågor inte direkt i skrivelsen på sätt närtas upp men samma som
det de tidigaregäller i detta avsnitt propositionernaberörda många dehar av
frågor behandlas indirekt hushållningenbetydelse för eller skyddetmedsom

grundvattnet.av

3.3 Utgångspunkter för förbättrad hushållningen

med grundvatten

3.3.1 Inledning

Med hänsyn till grundvatten del kretslopp och till denutgöratt vattnetsen av
betydelse och därmed också grundvatten förhar både ekosystemenstora vatten

i allmänhet och för människan bör behandlingen allmänt grundvattenfrágorav
i brett miljöpolitiskt sammanhang. Samtidigt studietmäste det konkretaettses

grundvattenmängder och grundvattnets kvalitet, nybildningen grund-av av av
och utnyttjandet grundvatten hot grundvattnet och åt-vatten samt motav av
förgärder skydda grundvattnet i avrinnings-ske med utgångspunkt detatt

område där aktuell grundvattenförekomst finns.en

Som berörts i inledningen till detta kapitel grundvattenförekomstkan en
påverkas händelser långt från den grundvattenförekomsten. Påaktuellaav
motsvarande kan åtgärder direkt riktar sigsätt bestämd grund-motsom en
vattenförekomst få effekter i miljön långt från plats där åtgärden ägdeden

Nu berörda omständigheter svårigheter det gäller försökautgör när attrum.
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formulera strategier förmål och arbete syftar till förbättrad hus-ett ensom
hållning med grundvatten. Det kan dock konstateras motsvarande svårig-att
heter förekommer det gäller många frågor inom miljövårdsontrådet.när

Svårigheterna bör inte leda till intesådana försök görs.att

3.3.2 Mål hushållningför bättre med grundvattenen

Mål gnmdvattenfrågor till säkerställa till-för arbete med kan syfta bådeett att
kvantitetsmål, till säkerställa grund-gången på grundvatten, ochett att att

Fråganhar viss godtagbar beskaffenhet, kvalitetsmål. ettvattnet ett om
kvantitetsmål blir i hand överväganden hurförsta aktuell det gällernär om

lämpliga från vissmöjligagrundvatten eller göraär attstora uttag enav som
inte överstigaDärvid börgrundvattenförekomst. brukar att uttagenanges

inom området.nybildningen grundvatten det berördaav

målkonstaterandemening kanske kan det änl någon sägas är ettatt ettmera
grundvattenlångsiktigt inte gåri varje fall ändet att ta utatt som ny-mera

grundvattenförekomster, därdetbildas inom område. När gällerett stora
nybildningen dock skeöverstigeruppehållstid lång, kanär uttagvattnets som

innanRedan dess kantydlig bristsituationinnan uppkommer.ganska länge en
negativa konsekvenseremellertid överuttagen medföra attt.ex. genom

grundvattemiivâsänktkvalitet försämras ellergrundvattnets att engenom
anläggningar skadas.så byggnader eller andramarldörhållandenapåverkar att

grundvattnetkan det ersättskonsekvens förEn sötauttag attstora avvaraav
inom vissaovanligt probleminteDetta heltinträngande saltvatten. är ett

neder-på grundsmå,grundvattenförekomsternaområden där är attt.ex. av
medgerintegeologiska förhållandena störrebegränsad och debörden attär

förområden kan effekternaInom sådanavattenmängder lagras. uttagstoraav
olikasåväl undernederbördenOjämn fördelningrelativt snabbt.visa sig av

uttagsmöjligheternapåverkaolika dock i hög gradårstider mellan år kansom
inom dessa områden.tidenöver

tillmöjligheternybildning ochsambanden mellanomedelbaraDe uttag av
Utredningenolika områden.skifta mellansålundakangrundvatten anser
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ändock principen balanseradeatt i den meningenom uttag att uttag av
grundvatten inte får överstiga njhildningerz grundvatten inom berörtav
område bör naturlig utgångspunkt vid överväganden vadvara hus-en om en
hållning med grundvattenresurs innebär. Vad principen innebären närmare
inom visst område behöverett studeras från fall till fall med hänsyn bl.a. till
nederbördsförhållandena, grundvattenförekomstens storlek och de geologiska
förhållandena i övrigt, Vid tillämpningen den angivna principen bör beaktasav

föratt denuttagen, aktuella grundvattenförekomsten,sammantagna inte får
så de kan påverka vattenkvalitetenstora att negativtvara eller deatt genom

sänkning gmndvattettmvån eller på kan skadasätt ekosystemenav ellerannat
bebyggelse eller anläggningar inom området, Det också naturligtär ställaatt

krav uttagsmöjligheterna börett fördelas rimligtatt mellan olikasättett
markägare och andra berörda inom aktuellt område.

Frågan kan ställas det med utgångspunkt i allmän målsättningom en om en
god hushållning med grundvatten kan finnas anledning ställa krav påatt att ut-

skall begränsas utöver vad följertagen den princip balanseradesom av ut-om
redovisats i det föregående. Dennatag innebär kansom att uttagen vara

mycket inom områden där det finnsstora grundvatten och anspråkengott om
små. I praktikenär kan det emellertid ofta svårt med säkerhet tillochattvara

rimliga kostnader bedöma hur grundvatten nybildningenstora uttag av som
och lagringskapaciteten inom område medger. Det kan också hävdasett detatt
från vidare resurshushållnings- och miljöaspekter kan finnas skäl för att

generellt bör begränsas till nivåVattenuttag vad kanmotsvararen som som an-
allmänt rimligt behov. En minskadett Vattenförbrukning innebärses vara

i fall sikt möjligheter till minskad miljöpåverkanvatt energiför-attgenom
brukning, kemikalieanvändning och kan begränsas.transportarbete Särskilt
inom villa- och fritidshusområden där vattenförsörjningen tillgodoses genom

brunnar och avloppsvattnet infiltreras kan minskad förbrukning i kombi-egna
nation med innebär bättresystem omhändertagande avloppsvattnetettsom av
också bidra till vattenkvaliteten och därmed den långsiktigaatt trygga vatten-
försörjningen för området. Utredningen därför allmänna för-attanser
siktighetsg resurshttshållnings- och miljöaspekter motiverar återhållsamheten
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bristsituationermed vaztenförbrukningen också utanför områden där föreligger.

redovisningenFrågan mål för grundvattnets kvalitet har framgårsom avom
i tidigare Naturvårdsverketsi avsnittet 3.2.1 berörts några sammanhang. I

kvalitetsmål90 i påSötvatten grundregel avvaktan närmarerapport anges som
ytterligare.möjligt inte skall förorenas lgrundvattnet så långt det äratt

livsmiljö föroreningar inte skall få begränsapropositionen god attangesom en
i sammanhang haranvändningen vattentäkt. Också andragrundvatten somav

särskilda renings-kvalitet detangivits grundvatten bör ha sådan att utanatt en
90 Natur-dricksvatten. I Sötvattenkunna användasåtgärder bör angersom

ekologiska funktionerna ställer högre kravvidare devårdsverket skyddetatt av
användningen för tillfredsställaföljervattenkvaliteten vadpå än attsom av

dricksvatten.mänskliga behov, t.ex.

Sverigetraditionellt har haft itill den roll grundvattnet närMed hänsyn stora
grundvattendricksvattenförsörjningen till den betydelseochgällerdet ett av

vattenförsörjningenframtidaockså för denkvalitet kan bedömas fågod anser
börgrundvattnets kvalitetgrundläggande mål förutredningen attatt ett vara

försärskilda åtgärderanvändas dricksvattenskall kunna attutanvattnet som
människan. Ettpåverkanföroreningsutsläpp ellerfrånvattnet avannanrena

framgår Natur-Somemellertid kompletteras.mål behöversådant allmänt av
fall föri många krävas,90 kan detSötvattenvårdsverkets att ettrapport

skadligavissahalterna ämnenbibehållas,känsligt ekosystem skall kunna att av
Viddricksvattenändamâl.förhalter kunnaärlägre deän accepterassom anses

börvilket detkvalitetsmål för grundvatten,preciseringenden närmare varaav
också tillsåledesbehöver hänsynuppgift Naturvårdsverketför göra, tasatten

ekosystem kandärvid till hela detochför berörda ekosystemeffekterna som
sjöar ochsådanaocksågrundvattenförekornst, dvs.påverkas t.ex.av en

områdevissttill vilka grundvatten från strömmarvattendrag ut.ett

intei i många fallgrundvatten dagframgårtillgängliga undersökningarAv att
därförUtredningenangivna mål innebär.kvalitethar den att ettansersom

varje fall intekvalitet igrundvattnetskompletterande allmänt mål bör attvara
kvalitetenallmänbör strävanfår försämras. Därutöverytterligare attvaraen
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successivt skall kunna förbättras inom sådana områden där grundvattnet är
negativt påverkat. Inom vissa områden det angeläget aktiva in-är att mera

kan för grundvattnetsgöras kvalitet skall förbättras. Det kan gällasatser att
grundvattenförekomster särskild förär betydelse områdesettsom vatten-av
försörjning eller där särskilt värdefulla ekosystem kan motivera förstärkta

insatser.

Grundvattnets kvalitet påverkas negativt skadliga tillförs bl.a.ämnenav som
nederbörden, utsläpp i marken direkteller utsläpp igenom genom genom

grundvattnet. Negativ påverkan grundvattenförekornst emellertidkanen
komma även andra åtgärder. Uttag kan försämra bådet.ex.genom av grus
grundvattnets naturliga skydd och förutsättningarna för nybildning grund-av

Grävnings- och språngningsarbeten, underjordsanläggningar, hård-vatten.
göring mark vid tätortsutbyggnad eller anläggningar avledningstörreav samt

dagvatten exempelär åtgärder kan påverka både vattenkvaliteten,av som
nybildningen och avrinningsförhållandena. Olika markarbeten och ellermer
mindre avsiktlig avledning grundvatten ledningssystem eller dyliktav genom
har sannolikt haft inverkan sänkningden grundvattennivâernastörre av som
skett inom många tätortsområden för vattenförsörjning. Generelltän uttagen
angivna mål de slag iberörts de föregående styckena inte till-ärav som
räckliga det gäller angivnanär hot grundvattnet. Utredningenmotnu anser
därför ytterligare allmänt mål bör alla anläggnings-att ett störreattvara
arbeten och liknande kan tänkas påverka grundvattenförekomstsom en
antingen nybildningen påverkas, kvalitet för-attgenom att vattnetsgenom

ellersämras grundvattnet skallavleds. få komma till stånd endastattgenom
arbetena eller anläggningen inte allvarligt påverkar grundvattnet. Dettaom

innebär alla sådana arbetsföretag bör miljökonsekvens-föregåsatt av en
beskrivning särskilt redovisar åtgärdernas inverkan på berörda grund-som
vattenförekomster.

Åtgärder3.3.3 för bättre hushållning med grundvattenen

Som berörts i den översiktliga redovisningen i kapitel 2 kan grundvatten-en
förekomst påverkas inte bara lokala åtgärder också utsläpputan t.ex.av av av
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skadliga skett avstånd. Många dessaämnen utsläpp påverkarstorasom av
imiljön negativt flera avseenden och således inte i formbara försämringav en

grundvattnets kvalitet. Eftersom vidåtgärder källan för minskaatt ut-av
isläppen allmänhet den effektivaste åtgärden skyddas ocksåär grundvattnet

de minskadekrav pä utsläpp till luften ställts gällerdetnär t.ex.genom som
försurande metaller olikaoch svårnedbrytbara miljöskadligaämnen, ämnen.

Generella inom jord-åtgärder och skogsbruket för minskabl.a. be-att
käntpningsntedclsanvärtdningen och tillförseln kvävegödselmedel har ocksåav

betydelse för grundvattnet. Effekterna såväl utsläppstor ut-av som av
visarsläppsbegränsande åtgärder sig emellertid ofta det gällernärsenare

i miljön i övrigt.grundvattnet En ökande försurning grundvattnet påän av
vidtagna imånga häll, de redan utsläppsbegränsningarna, dettaärtrots

Utredningensammanhang mycket oroande förhållande. därförett attanser
uppmärksamhet vid utarbetandetgmndvattensituationen behöver ökadägnas

för olika storskaligaátgärdsstrategier miljöproblem.av

Även i till del har sittmånga skadliga grundvattnet övervägandeämnenom
i föroreningar lång kan lokala utsläppvägtransporteratssom avursprung

enskilda grundvattenförekomster.betydelse försådana ändockämnen avvara
dominerande.föroreningar de källorna också deFör vissa lokalaärtyper av

måstekonsekvenserna för grundvattnetUtredningen därför att nogaanser
såvälmiljöskyddsprövningen tillståndsprövningellerbeaktas vid avannan

det gällerpåverkan omrâdeanläggningar med näröver störreettstora som
skelokal påverkan. För så skall kunna måsteanläggningar med endast att

försärskilt sådana vattenför-prövningsmyndigheterna ha god kännedom om
skullevärdefulla grundvattenförekomstersörjning eller ekosystemen som

framhållasanläggning Det kankunna påverkas den ävenprövas. att,av som
möjliga vidtas, situationenutsläppsbegränsningar kan denalla de ärsomom

god-vattenkvaliteten i grundvattenförekomst ändock inteföreligga äratt en
naturligt förekommer i grundvatten i halterfinns ocksåtagbar. Det ämnen som

skall kunna användas förmänniskor. För grundvattnetskadliga förär attsom
åtgärder för reningdricksvattenändamål i många fall ocksåär vattnetav

nödvändiga.
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Inom områden med begränsad tillgång grundvatten kan frågan om
begränsning bli aktuell. Därvid utredningenuttagen den tidigareav attanser
nämnda principen de inom grundvattenföre-attom sammantagna uttagen en
komst inte får överstiga nybildningen bör grundläggande utgångs-envara
punkt. l allmänhet krävs det emellertid undersökningar lokalt också tarsom
hänsyn till de geologiska förhållandena för det med någon säkerhet skall gåatt

bedöma hur kanatt ske problemstora uppstår. Föruttag som utan att att
problem med vattenbrist skall kunna undvikas det nödvändigtär allatt
planering bebyggelse och andra anläggningar hänsyn till grund-av tar
vattenfärhâllandena och det alltid utreds hur vattenfärsärjningen föratt en nytt
bebyggelseområde skall ordnas. Om situationen sådan begränsningarär att av

och därmed vattenförbrukningenuttagen behövs bör detta klarläggas i förväg
varvid begränsning utbyggnaden kan behöva Inom beñntligaövervägas.en av
bebyggelseområden där vattenbrist uppkommer och där inte till-kanvatten

utifrånföras måste de möjligheter minska förbrukningen finns tillatt tassom
Frivilliga åtgärder i samverkan mellan berörda fastighetsägare bör där-vara.

vid i första hand komma i fråga. Generella begränsningar Vattenförbruk-av
ningen bör långsiktig åtgärd samordnas med andrases som en mera som
insatser för resurshushållning och minskad miljöpåverkan.

Den påverkan grundvattnet sker tätortsutbyggnad och olikasom genom
mark- ochstörre anläggningsarbeten i övrigt behöver uppmärksammas i större

utsträckning vad hittillsän skett. Därvid krävs till början värdefullasom atten
grundvattenförekomster kartläggs och redovisas så grundvattensituationenatt
kan del underlaget för lokaliseringsbedömningar. Vidare krävsvara en av att
konsekvenserna också för grundvattnet olika utbyggnadsföretag redovisasav
och fortlöpande undersökningar grundvattensituationenatt görs.av

3.3.4 Utgångspunkter för utredningens överväganden och

förslag

Av de allmänna utgångspunkter utredningen redovisat i det föregåendesom
framgår insatser för förbättrad hushållning med grundvatten inrymmeratt en
frågor inom mycket brett område. Som del naturmiljön berörsett grund-en av
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miljöpolitiskadelar det arbetet. De kanske allvarligastevattnet storaav av
allmänna hoten grundvattnet delar nriljöproblem.är större I dettamot av
sammanhang bör särskilt försurningsproblemet jordbruketsoch växtnärings-

Med hänsyn till utredningens direktivläckage har utredningennämnas.

emellertid inte det ingått i uppdraget behandla ochnärmareansett att att
med förslag det gäller dessa generella miljöproblem.komma när Imera

direktiven läggs tyngdpunkten frågor fysiskdels planering, delsrörsom
reglering enskilda brumiar. Utredningens arbete har därförVattenuttagav ur

inriktats hushållningenfrämst frågor med och skyddet enskildarörsom av
grundvattenförekomster.

Utredningen bedömningen de viktigaste åtgärderna förgör att en av en
hushållning med grundvatten och därmed också bättre skyddförbättrad ett av

kunskaperna grundvattenförhâllandena ökas igrundvattnet är att om sam-
följer också insikt betydelsenMed ökad kunskaphället. atten om aven

vid olika ställningstaganden i frågorgrundvattenfrâgor beaktas rörsom
isamhällsplaneringen i vid mening. Med hänsyn till den betydelse detta

översiktsplanering utredningenharkommunernassammanhang attansersom
ibehandlas på ingående översikts-grundvattenfrágor behöver sättett mera

allmänhet skett.vad hittills iplanerna än som

översiktsplanemai förutsätterredovisning grundvattenfrågorförbättradEn av
myndigheter. Råd och exempelolika berörda centralainsatser sätt närav g

ispridas.redovisas fram ochgrundvattenfrâgor kan behövergäller hurdet tas
igrundvattenförhâllanden be-bedömning i olika sammanhangKriterier för av

grundvattenförekomster behöver kartläggas. Här-Värdefullautarbetas.höver

anvisningar hur grundvattenfrågor skallbehövas också bättrekanutöver om
i ntiljökonsekvensbeskrivningar eller i införredovisas underlagannatt.ex.

till olikaställningstaganden i enskilda ärenden utbyggnadsprojekt m.m.
vid sinatill flera dessa frågor överväganden ochUtredningen återkommer av

j
förslag.

i planeringssammanhang vid ställ-gnmdvattenfrågor ochbeaktandeEtt av
till olika projekt verksamheter kan påverka grund-ningstaganden och som
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vattenforhållandena förutsätter också lagstiftningen tillräckligt stödatt ettger
härför. Utredningen har därför gjort viktigastegenomgång de lagarnaen av
i sammanhanget. Genomgången visar hänsyn till grundvattnet endast iatt
begränsad omfattning på uttryckligt och tydligt inom de olikatas sättettupp
berörda lagstiftningsområdena det i allmänhetäven underförståttär attom
också grundvattenförhâllanden skall beaktas. Utredningens bedömning är att
det viktigt lagstiftningenär tydlig det skall gå fåär genomslag föratt attom

strävandende bättre beakta grundvattnet utgångspunktenär föratt som
utredningens arbete. Uttalanden i förarbeten inte har klart stöd i lag-ettsom

har därvid osäkert värde. Utredningen lämnar vissadärför förslagtexten ett
till författningsändringar syftar till markera grundvattenaspekternasattsom
betydelse och berörda myndigheter tydligare stöd för de ingripandenatt ettge

ställningstagandenoch i övrigt behövs för förbättrat grundvattenskydd.ettsom

frågorDe skyddetrör grundvattenförekomster främst olikasom motav
exploateringsforetag och andra verksamheter med lokal påverkan behandlar
utredningen i kapitel Frågor hushållning med grundvatten irör densom

meningen minskad förbrukningsnävare i kapitel 5 med inriktningtas upp
behovetfrämst åtgärder det gäller hushåll i områdennär med enskildav

Vattenförsörjning. Med tillhänsyn det finnssambandnära mellan frågorsom
hushållning med grundvatten, skyddet grundvattentäkter och kvalitetenom av

dricksvattendet enskilda brunnar utredningen i kapitel 6tas tarsom ur
särskilt frågor dricksvattenkontroll och enskildrör Vattenförsörjning.upp som

kapitel 7l utredningen slutligen den i direktiven särskilt nämndatar upp
behovetfrågan förändringar berörda myndigheters ansvarsområdenom av av

det gäller denär vattenfrågor utredningen behandlar. Utredningens ut-som
gångspunkt därvidhar liksom i övrigt varit grundvattenfrágorna inte böratt

isolerade del det samlade miljöpolitiska arbetet.utanses som en av
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4. l Inledning

Det övergripande målet för utredningen skall, enligt direktiven, attvara
föreslå åtgärder i syfte bättre skydda våra grundvattenförekornster vidatt
planering och byggande så de bibehåller sitt värde för framtiden. Ut-att
redningen skall därvid undersöka vilka möjligheter det ñmis förbättraatt
skyddet grundvattenförekomsterna så de inte föröds eller skadasav att av
exploaterande verksamheter såsom bebyggelse och anläggningar. Enligt direk-
tiven kan det handla utveckla den fysiska planeringen i syfteatt uppnåom att

bättre grundvattenskydd. Om det behövsett skall utredningen föreslå änd-
ringar i lagstiftningen i syfte förbättra skyddet.att

Sverige saknar med några få undantag riktigt sammanhängande grund-stora
vattenförekomster. Det beror de geologiska förhållandena i Sverigeatt är
ofördelaktiga för lagring och utvinning grundvattenmängder. Störrestoraav
grundvattenförekomster i Sverige ñnns främst i sand- och grusavlagringar och
i vissa sedimentära bergarter. För behov betydande mängder gnmd-av mera

för kommunal Vattenförsörjning,t.ex.vatten, hänvisad till dessa for-är man
mationer.

Trots Sverige, jämfört med många andra länder i Europa, haratt sämre
möjligheter utvinna mängder grundvatten har grundvattnet be-att stora stor
tydelse för landets dricksvattenförsörjning. Den kommunala Vattenförsörj-
ningen till ibaseras det närmaste 50 naturligt eller konstgjortprocent
gnmdvatten. Enskild Vattenförsörjning för permanentboende baseras nästan
uteslutande grundvatten liksom vattenförsörjningen för fritidsboendet. Det
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dricksvattenförsörjningen nyttjas grundvattenför den totala änatt mer

ytvatten.

dricksvattenförsörj-föreligger inga för utvecklingenDet säkra prognoser av
byter ytvattentäkterningen. finns dock flera exempel på kommunerDet utatt

nyanläggningdessutomgrundvattentäkter. Många kommuner övervägermot
inñltrationsanläggningar.grundvattentäkter ochav

bl.a.till väljer grundvatten framförOrsaken ärytvatten att ytvattenatt man
dricks-det produceradereningsåtgärder ochomfattandeofta kräver attmera

smaksynpunlct dricksvatten baseratmindre tillfredsställande änärvattnet ur
naturligt kvalitet.nämligen godoftagrundvatten. Grundvattnet harpå en

sårbara grundvatten-oftaYtvattenartläggningar dessutom änmeravaraanses
i konsumtions-kemikalieanvändningenminskaanläggningar. En önskan att

tillanledning gå grundvatten.också överär attvatten en

till mycket deldricksvatten når konsumentenKvaliteten på det är storsom
föroreningar viabelastningkvalitet. ökadråvattnets Enberoende genomav

vissa råvattentäktermöjligheten användamark kan radikalt påverkabl.a. att
långsamma ochframtiden. Eftersom grundvattensystemenioch styrs avnu

tills effektendärför sällanräcker detkomplicerade vänta t.ex.att avprocesser
nått så långt mycketFöroreningssituationen dåharutsläpp märks. attett

gmndvatt-minska hoteneliminera elleråtgärder lqävs. Föromfattande motatt
in tidigt.viktigt åtgärderdet därför sättsär attnet

dricksvatten-intressenandraperspektiv finns det också änekologisktI ett
gällagnmdvattenskydd. Det kanförsörjningen motiverar t.ex.ett ensom

utläckande grundvat-frånfår sitthavsöring i bäck,lekplats för vattenen som
kalkrikt grundvatten.utläckandeovanlig beroendeeller flora ärten aven som

riktasolikasammanfattat hotutredningen översiktligtavsnitt harI 2 motsom
mängd före-frågaredovisningen detDet framgår ärgrundvattnet. att om enav

i vissa fall ocksåkvalitet ochgrundvattnetskan hotteelser utgöra motsom
mängdGrundvattnetsådan.grundvattenförekomsten emottar enmot som
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från olika aktiviteter.ämnen Markanvändning för jordbruk, skogsbruk och
tätbebyggda områden exempelär på sådan användning innebär risker försom
oönskad påverkan grundvattnet. Andra exempel har lokal på-som mer
verkan deponier och avloppsinfiltration.är riktarHoten sig i dessa fall främst

vattenkvaliteten. Grustäkt och dikning verksamheter kan påverkamot är som
grundvattenbildningen inom område och på det hotsättet utgörett ettsom
både grundvattenförekomsten i sig och kvaliteten påmot mot vattnet.

Kunskaperna grundvattentäkters läge i dag ofta bristfälliga. Kunskapenärom
enskildade täkternas influensområden också ofta låg liksom medveten-ärom

heten skyddsbehovet vad gäller de områden där grundvatten bildas. Nämn-om
da förhållanden visar sig bl.a. grundvattenfrågor sällan redovisasattgenom
i kommunernas Översiktsplaner.

ytterligareEtt problem igrundvattnet dag ofta har otillräckligtär plan-att ett
mässigt skydd. Inte sällan tillåts verksamheter exploatering för be-att som
byggelseändamål, industriverksamhet, grustälct och utbyggnad teknisk in-av
frastruktur lokaliseras de markornrådenöver kan behöva skyddas försom
grundvattenbildning och upprätthållande vattenbalans.av

Kombinationen bristande kunskap grundvattentåkters läge det då-ochav om
liga planrnässiga skyddet leder många håll till oönskad påverkan ochen

fortlöpande förändring grundvattnet minskakan dess långsiktigaen av som
värde och funktion. Det därför viktigt grundvattnet tillförsälcrasär att ett
starkare skydd i den fysiska planeringen. Viktigare grundvattenförekomster

kartläggas.behöver Deras sårbarhet föroreningar olika slag och derasmot av
skyddsvärde behöver bedömas så lokalisering verksamheter kanatt av som
påverka grundvattnet sker lämpliga Den lagstiftningplatser. reglerarsom
tillkomsten sådana verksamheter behöver i syfte stärka grund-överav attses
vattenskyddet.

avsnittetI 4.2 gällande lagstiftning beskrivningingående lagenom ges en av
1987:12 hushållning med Be-naturresurslagen.om naturresurser m.m.

skrivningen inriktas på analys det skydd lagen grundvattnet. Utred-en av ger
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ningen sina otillräckligtkommer i överväganden fram till detta skydd äratt
föreslår därför i naturresurslagenoch bestämmelse försatt som geren ny

uttryckligt för värdefulla grundvattenförekomster sådana åt-skyddett mot
kvalitet förutsättningarna förgärder kan påverka grundvattnets ellersom

gnmdvattenbildning. Utredningen i sammanhang fråganförordar detta att om
vidare.förstärkt skydd också för ytvattentåkter utredsett

Även 1987:l0 redovisas ingående med tyngdpunkt påoch bygglagenplan-

förha betydelsede bestämmelser i gäller vattenfrågor och kanlagen som som
Utredningen vissa ändringar i plan- och bygg-grundvattenskyddet. föreslår

betydelsefulla grundvat-i syfte och medvetenhetenlagen öka kunskapenatt om
gÄndringarna innebäröversiktsplanens innehåll ochtenförekomster. gäller att

till tyd-tillkomst kommerintentioner vid och bygglagensde fanns plan-som
inom kommunEnligt skall dels områdenligare i förslagetuttryck lagtexten. en

planeringssynpunkt,grundvattenförekomster betydelseinnehåller uravsom
översiktsplanenredovisas ianvändningen grundvattengrunddragendels avav

iytvattenområden skallanvändningen markområden ochsätt avsamma som
iredovisas dag.

Be-vattenförsörjningen.förfinns regler skyddvattenlagen 1983:291I om
justdevidkommande eftersomutredningensintressanta förstämmelserna är
pâ-såväl planeradskyddvattenförsörjningens intresse kani ett mot somge

verk-alladessutommiljöfarlig verksamhet. Skyddet omfattargående typer av
övervägandenI sinagrundvattenförekomst.kan skadasamheter ut-gerensom

grundvattnet.kanvattenskyddsomrádesin på det skyddredningen ett gesyn
möj-förtydliga deändringari vattenlagen för19 kap.Utredningen föreslår att

uttalas StatensVidareligheter till bestämmelsernaskydd natur-attsom ger.
skyddsornråden.sådanatillsynsmyndighet förvårdsverk bör bli central

lagstiftningövrigocksånämnda lagar,Utredningen redovisar, förutom somnu
inbegriper sålundaRedovisningengrundvattnet.har betydelse för skyddet av

Flertaletändringar.föreslåutredningen inte funnit skäli vilkalagaräven att
föreslår iutredningenändringardock delagarna påverkas naturre-somavav

1979:429skogsvårdslagenbygglagen. Såväloch plan- ochsurslagen som
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lagen 1979:425 skötsel jordbruksmark skötsellagen redovisasom av m.m.
utförligt eftersom jord- och skogsbruket i många områden kan all-utgöra ett
varligt hot grundvattenkvaliteten. l anslutning tillmot beskrivningen gäll-av
ande lagstiftning lämnar utredningen i avsnitt 4.4 också redovisningen av
olika myndigheters arbete med frågor skydd för grundvattnet.om

Såväl lagstiftningen organisationen inom miljövårdsområdet förär när-som
varande föremål för vidare inomöversyn för arbetet med miljö-en ramen en
balk. Detta arbete bedrivs inom Miljöbalksutredningen M 1993:04. I upp-
draget för den utredningen ingår flera de lagaröver ocksåatt se av som
behandlas Grundvattenutredningen. Miljöbalksutredningen skall såledesav
enligt de tilläggsdirektiv Dir. 1994:134 utredningen fick i novembersom
1994 lägga fram förslag till miljöbalk. Därvid skall utredningenett nytt bl.a.
överväga smälta miljö- och hälsoskyddsreglemaatt på ända-samman ett
målsenligt införa reglersätt, särskilt jord- och skogsbruketrörsom samt
infoga vattenlagen helt eller delvis. Miljöbalksutredningens sker medöversyn
utgångspunkt i det förslag till miljöbalk redovisades i propositionsom
199495: 10 därefter återkallats. Grundvattenutredningen har i sinamen som
överväganden och vid utarbetandet sina förslag utgått från gällandeav
lagstiftning. Den samordning med miljöbalksarbetet kan erfordras fårsom
därmed ske i sammanhang.ett senare

Den januari1 1995 genomfördes vissa ändringar i 2 kap. 18 § regeringsfor-
meni syfte preciseranärmare det egendomsskydd Europakonventio-att som

En ändringarna innebar infördesdet grundlagsskyddadnen anger. attav en
till ersättningrätt vid vissa râdighetsinskränkningar. Grundlagsbestäntmelsen
så utformadär ersättning skall tillförsäktad den för vilken detatt vara

allmänna inskränker användningen mark eller byggnad sådant sättav att
pågående markanvändning inom berörd del fastigheten försvårasavsevärtav
eller skada uppkommer betydande i förhållandeär till värdet på denna delsom

fastigheten. Grundlagsåndringen har inte föranlett några ändringar i deav
lagar kommenteras i avsnitt 4.2.som
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4.2 lagstiftningGällande

4.2.1 Lagen 1987: 12 hushållning med naturresurserom m.m.

naturresurslagen

till fysiska riksplaneringen och denBakgrunden naturresurslagen denär
hushållningen med mark-praktiska tillämpningen riksdagens riktlinjer förav

bestämmelservattenområden riksintresse. Naturresurslagen innehålleroch av
exploateringsin-reglera avvägningar olika intressen, främstavsedda mellanatt

användning.och bevarandeintressen, i fråga markens eller vattnetstressen om

miljönfysiskaoch denEnligt kap. 1 § naturresurslagen skall marken,l vattnet
samhällsekonomisksociali övrigt så från ekologisk, ochanvändas att syn-en

syftet med lagenlångsiktigt hushållning främjas. I förarbetena harpunkt god I
kulturmiljö skall be-ochsammanfattningsvis förklarats god gatt natur-vara

långsiktigtiförsörjning skalllandets med etttryggasatt naturresurservaras,
ifrämjas. Bådeändamålsenligt samhällsbyggande skallperspektiv samt att ett

Resursbegreppetalltså beaktas.bevarande- och användningsintressen skall

denochinnefattar, enligt förarbetena, mark- ochvåra natur-vattenresurser
resursbegreppNaturresurslagenslcultunniljö formats människan.och som av

igjordesuttalandenframgår deinnefattar grundvatten. Detäven an-somav I
omfattadesifrågasatt grundvattnetledning vattenöverdomstolenatt avomav

förklaring resursbe-tillFöredragande statsråd anfördebestämmelserna. av
omfattade grundvattnetgäller frågan bestämmelsernaoch vad ävengreppet om

bl.a. följande prop. l98586:3 150.s.

innehållprincipiUttrycken marken och vattnet har somsamma
1970-taletsriksplaneringen sedanhaft i fysiskauttrycket arbetet med den

Även och grundvatt-liggande jordlagrenbörjan. de under markytan m.m.
omfattas såledessjö-finns under eller havsbottnennet samt gresurser som

ii förstai övrigt åsyftasfysiska miljönbegreppen. När det talas denav om
i form byggnader,fysiska människanhand skapats an-avresurser som av

läggningar m.m....
bördet lagtextenvill vattenöverdomstolenJag nämna attatt avanser

omfattasgrundvattnetframgå ochgrunden under ävenytvattenatt av
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bestämmelserna och det också fördelaktigt paragrafenatt vore om gav
direkt uttryck for de underäven markytan liggande jordlagren omfattas.att
Som framgår jagvad anförde jag detta inte nödvän-ärav attnyss anser
digt.

Begreppet god hushållning innebär tillgängliga skall utnyttjas påatt resurser
så effektivt och ändamålsenligt möjligt bådesätt med hänsyn till olikaett som

användningssätt och tiden.över En avvägning skall således mellan ågöras ena
sidan intresset bevara för framtiden och å andra sidanatt naturresurserav
värdet i anspråk prop. 1985863 151. Det tordeatt ta naturresursav en s.
innebära exploateringar kan skadliga för grundvattnetatt t.ex.som vara
ändock kan tillåtna enligt naturresurslagen. Syftet med lagen inte baraärvara

skydda och värna naturresurslagen tillhandahåller,att utan nämntssom
tidigare, regler för avvägningar i de fall då olika intressen exploa-t.ex.-
teringsintressen och bevarandeintressen står varandra.mot-

Enligt l kap. 2 § naturresurslagen skall de hushållningsbestämmelser som
finns i 2 3och kap. tillämpas i mål och ärenden enligt flera författningarandra

räknas i stadgandet. Det fråga bl.a. plan-är och bygglagen vidsom upp om
planläggning och bygglovsprövning, vidvattenlagen prövning tillståndt.ex. av

till vattenföretag, miljöskyddslagen 1969:387 vid prövning tillstånd tillav
miljöfarlig verksamhet, naturvårdslagen 1964:822 vid prövning täkt-t.ex.av
tillstånd väglagen vid prövning vägbyggen. Enligt motiven till stad-samt av
gandet prop. 1985863 153 tillnaturresurslagen sin uppläggningär när-s.

betrakta instrument för lösa konflikter utnyttjandetmast att ett attsom om av
Övervägandenaskall i anslutning till prövningsförfarandetgörasnaturresurser.

hos myndigheter enligt de författningar i stadgandet. Detomnämnssom var
lagstiftarens tanke hushållningsbestämmelserna skulle fungeraatt som gemen-

grundregler för markanvändningskonflikter.avgöra Naturresurs-attsamma
lagens mål genomförs alltså främst vid prövningar enligt författningar.andra

I förarbetena till naturresurslagen hushållningsbestämmelserna intesägs att
reglerar pågående markanvändning prop. 198586:3 14 och 96. Lagens.
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pågående använd-inte ingripandesåledes avsedd grund förutgöraär motatt
jordbruk.ning för ellermark- och skogs-vattenresurser t.ex.av

skall tillämpas förfinns hushållningsbestånunelserI 2 kap. grundläggande som
angivna i DetOmrådena inte särskilt lagtexten.vissa områden. ärtyper an-av

särskilt under-i varje falltillståndsprövande myndighetenkommer den att
verksamhetangivet intresse dennågot i berörs prövas.söka lagen somavom

reglerföljd naturresurslagensintresse får det tillsådant berörsOm något att
visst antalinnebär i korthettillämpas. Bestämmelsernaskall ettatt om-

medan andra,påtaglig skadariksintresse skall skyddasrådestyper mot somav
påtaglig skada. Av-möjligt skyddasriksintresse, så långt skallinte är motav

framgår 2 kap.i område skall,olika intressenvägningen mellan ett avsom
föreliggandetillochbeskaffenhet och lägetill områdetsmed hänsyn1 göras

godsynpunktallmänmedför frånanvändningDärvid skallbehov. ensom
hushållning prioriteras.

vattenområdenmark- ochbegreppeninnebördenutredningenFör är avav
be-inbegrips i någotgrundvattensärskilt frågangällerintresse. Det avom

grundvattnetomfattasi miljöskyddslagenelleri vattenlagenVarkengreppen.
detta begreppanvänderi dessa lagarNärvattenområde.begreppet manav

be-förekommeri vattenlagen,dock intemiljöskyddslagen,Iytvatten.menas
det be-hellerinteomfattas grundvattenTroligenmarkområde. avgreppet
fått sinmiljöskyddslagen8 §granskar hurframgårDet agreppet. manom
miljö-beträffandenedangällandebeskrivning rättlydelse senuvarande av

innebördhadock begreppennaturresurslagenskyddslagen. I annanensynes
för många12l98586:3motiven prop.linnefatta grundvatten. sägsoch s.

ifinnsdebeskaffenheten etti samhälletverksamheter är naturresurser somav
eller ihavsbottensjö- ellerunder vattnet-i marken,ellervisst område -

anspråken ianvända marken ochpå vattnetställsför huravgörande att
och förigrundvattendra slutsatsenkunnaområdet. Av detta attsynes man

Detvattenområde.ellermarkområdebegreppeninbegrips i någotsig av
§§i 2-92 kap.hushållningsreglerautomatiskt lagensdock inteinnebär att

för grundvattnet.skyddverkligen någotger
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En genomgång reglerna i 2 kap. 2-9 §§ naturresurslagen syftar främst tillav
huruvidautröna grundvattnet skyddasatt någon reglerna. Det därvidärav av

beakta grundvattnet kan skyddsvärtatt att olika aspekter. Som nämntsvara ur
i inledningen grundvattnetsär betydelse för dricksvattenförsörjning sådanen
aspekt. I detta fall vill skydda så det kan utnyttjas dricks-man vattnet att som

Olika åtgärder eller verksamheter inomvatten. markområde kan här utgöraett
hot möjligheten utvinna dricksvatten.ett mot Det i demia situationatt är en

konkurrens mellan människans behov utnyttja grundvattnet dricks-attav som
och människans behovvatten utnyttja markområdet innehållerattav som

grundvattenförekomsten för andra intressen. En grundvattenförekornst kan
emellertid skyddsvärd också från andra utgångspunkter, bl.a. med hänsynvara
till grundvattnet del kretslopp. Det kan ocksåvattnetssom en av t.ex. vara
fråga skyddsbehov särskilt för lekplatsett för havsöring i bäckom en en som
får sitt från utläckande grundvatten ellervatten för våtmarker med dess unika
flora och fauna endast undantagsvis kan existera grtmdvatten.som utan

När det gäller skydda grundvattnet främst ekologisktatt perspektivettur synes
2 kap. 3 § visst skydd. Detta stadgande skyddarett dock inte grundvatten-ge
förekomster behöver skydd i första hand för de utnyttjas ellerett kansom att
komma utnyttjas dricksvatten. Möjligenatt skulle 8 § kunna grundvatt-som ge

sådant skydd. Utredningen finner emellertidnet inte heller det stadgandet,att
eller några andra i 2-9 §§, egentligt skydd för grundvattnet kon-ettger mot
kurrerande intressen i de fall skyddet motiveras behovet dricksvat-rentav av

Nedan redovisas grunden for den uppfattningen.ten. Det endast beträffandeär
8 § utredningen det finns skäl uttömmande redo-som att attanser ge en mer
visning motiven. övrigtI berörs paragrafernas tillämpningsområden endastav
kortfattat.

I 2 § skyddas mark- och intevattenområden alls ellerstora endastsom
obetydligt påverkadeär exploateringsföretag eller ingreppandra i miljön.av
Några exempel på vilka områden inte givitshar i förarbetena. Därsom avses

dock prop. 198586:3 155 syftet med paragrafen skyddaanges äratts. att
förhållandevis opåverkade områden åtgärderstora, påtagligt kan på-mot som

verka deras karaktär. Det därför endastär exploateringsföretag och andra
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Paragrafeningrepp bestämmelsen. tordebetydande storlek berörsav som av
nyetableringtillämplig ii hand bli mål och ärendenförsta t.ex. avsom avser

fritidsbebyggelseliknande verksamhet, ochindustriell eller störretätorts- av
trafikleder, led-därtill anläggningar,omfattning med hörande störrestörre

terminalanläggningar, upplag ochtäkter,ningsföretag, och störregruvor
alltså sådana anlägg-muddringsföretag. Det gällerfarleder ochtippar samt
handlingsfrihetenbegränsningar i förmedföraningar åtgärder kanoch som

landskapsbilden iellerinverkan påframtida omdispositioner, ha betydande

i områdena. Förundvikasväsentliga störningar börövrigt upphov till somge
naturliga iskällokaliseringsmöjligheternasand, därtäkter sten, avgrus,av

dettillämpas endastparagrafenfall begränsade, börmånga är uppen-om
föreligger i denalternativ tillgodose de behovrealistiskabarligen finns att som

regionen.berörda

har betydandeåtgärdersådanai 2 § främst skyddStadgandet mot somger
skydd förlandskapsbilden. Paragrafen kaninverkan storaett samman-ge

exploateringsföre-opåverkadeoch vattenområdenhängande mark- är avsom
ochbeskrivning här,Enligt utredningen den ut-somgestag. sompassar

grundvattenföre-medinte områdenmotiven, i huvudsakivecklas något
bedöm-därför denUtredningenskyddsbehov. görnågot egentligtmedkomster

värdefulla grund-skyddmöjligheter tillinte destadgandetningen avatt ger
vattenförekornster behövs.som

ekologiskkänsliga frånsärskiltvattenområdenskyddas mark- och ärI 3 § som
produk-instabilamedfrämst områdensynpunkt. De områden äravsessom

in-områdenåterväxtförutsättningar,ochtionsförhållanden somogymisamma
övrigtiområdenutrotningshotadeoch djurarter ärväxt- samtsomrymmer

ekologiskasärskildainrymmersamtidigtsärskilt ömtåliga ochär somsom
Vidare157.dylikt a.betydelse genbank ellerharvärden, avsesprop. s.som

särskilt känsliga förlandsdelsperspektiviområden, ärbegränsade ettsom
exploa-skyddasvattendrag, kunnavissa sjöar ochförsurning, bl.a. mot

negativamotsvarandekan medföraingreppeller andrateringsföretag som
synpunkt.från ekologiskkonsekvenser
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Stadgandet i 3 § får visst skydd också för grundvattnet delettansesge som en
känslig naturmiljö. Man kan sigtänka det exemplet grundvattnet ärattav en

förbetydelse område inrymmer särskilda ekologiska värden; detettav som
kan gälla lekplats för utrotningshotad fiskart i bäck får sittt.ex. en en som

från utläckande grundvatten. I det exemplet har grundvattnet visstvatten ett
skydd åtgärder kan skada naturmiljön, den utrotningshotadedvs.mot som
fiskarten. Det kan gälla skydd grundvatten ellermot stora uttag motav
verksamheter förorenar grundvattnet. Skyddet därvidgrundvattnet ärsom av

del skyddet den värdefulla naturmiljön.en av av

I 4 § skyddas brukningsvärd jordbruksmark skogsmark ärsamt som av
betydelse for skogsnäringen. När jordbruksmarkdet gäller syftet endastär att

skydd vissa slag exploateringsföretag nämligen bebyggelse ellerett motge av
anläggningar. Beträffande skogsmark syftet däremot skydda allaär att mot

åtgärderslags kan försvåra rationellt skogsbruk.ettsom

I 5 § skyddas områden betydelse rennäring,för yrkesñske ellerärsom av
vattenbruk. Med biologiskvattenbruk produktion såsom odlingavses av
musslor, fisk och alger.

6 § skyddasI områden har betydelse från allmän synpunkt på grundsom av
eller kulturvärdena eller tillmed hänsyn friluftslivet. enligtDetnatur- är

motiven prop. 198586:3 162 f. fråga därområden bevarandevärdets. om
iligger rikt fågelliv, ovanlig flora eller kombinationt.ex. ett en en av egen-

skaper området värdefullt för förståelsengör Bevarande-naturen.som av
intresset hos intresseområde för friluftslivet kan hänga medett av samman

möjligheter till bad, frittgoda i obebyggda områden, förut-strövande goda

för fritidsñske,sättningar båtliv och camping, goda förutsättningar for

Vintersport o.d. Hos områden betydelse för kulturminnesvården liggerav
bevarandevärdet ofta i äldre värdefull bebyggelse eller i karaktären hos ett
odlingslandskap med dess kombination brukningsformer inom jord- ochav

bebyggelsensskogsbruket, struktur, fornminnen andra lämningaroch äldreav
bosättningar. Ofta enligt motiven,är, bevarandevärdena förgemensamma

kulturminnesvårdennaturvärden, friluftslivet.och
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material. Iellerinnehåller värdefullaI områden7 § skyddas ämnensom
områdenangeläget198586:3 69 f. detmotiven prop. ärsägs attatt soms.

material skyddasellertillgångar på värdefullainnehåller kända ämnen mot
denutnyttjandeframtidaförhindra eller försvårakanåtgärder ett avsom
vik-medundvikas i områdenVerksamheter börifrågavarande somresursen.

försvåraförhindra ellerdärför de kantiga råvarutillgångar, ut-ettatt senare
elleromfattningisamlad bebyggelse störrenyttjande är t.ex.resurserna,av

sprängningar ochskydd bl.a.kan behövakänsliga verksamheter motsom
Somtäktverksamhet.ochmedhängervibrationer i marken gruv-som samman

198586:3 71motivenmineral i prop.ochexempel på nämnsämnen s.

torvtillgångar.mineral- ochmalm-,

i
industriell ianläggningar förlämpliga försärskiltområdenI 8 § skyddas ärsom illkommunikationer,energidistribution,energiproduktion, vatten-produktion, i

lr198586:3stadgandet prop.motiven tillavfallshantering. lförsörjning eller l
livattenområden,ochför mark-till skyddbestämmelserna är167 attangess. illämpliga försärskiltsitt läge,eller ärsin beskaffenhetpå grund avsom

ifunktionernödvändigavissa viktiga ochförbehövsanläggningar sam-som
följande.anförsVidarehället.

lägesbundnasådanaslå vakt naturresur-frågabl.a.Det härär att omom
vissa mark-därför görochförekommandevanligtmindreär somsomser

gällakananläggningar. Detfor sådanasärskilt lämpadevattenområdenoch
loka-möjligheternabetydelse försärskild attkan hafysiska somresurser

särskiltellerdjuphamnsförutsättningar,industri,lisera viss gersomt.ex.
Även medområdenvindkraftsproduktion.förutsättningar förgynnsamma

vissaförförutsättningarfysiska typersärskilt av an-andra gynnsamma
tillgångbeskaffenhet,berggrundenstopografi,i frågaläggningar, t.ex. om

spillvatten, kanomhändertamöjligheteneller getill attprocessvatten
kanledningssystemkommunikationer ochgällerNär detenligt 8skydd-

olikaterränghinderförbiviktigastrategisktfråga avdet passageromvara
slag...

statligadeochinnebär kommunernastycketi förstaBestämmelserna att
angivet slagområden t.ex.till attskall hänsynmyndigheterna genomta av

iinom ellerverksamhetersådanatillstånd tilllämnaför ellerinte planera
försvårapåtagligthindra eller ett ut-kanområdenanärheten ett somav

så-Bestämmelsernai 8 tardeförnyttjande dessa som angesav
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ledes sikte inte bara på mark skall för anläggningarna.att reserveras
Markreservationen skall innebäraäven krav hänsyn från andra
verksamheter, så anläggningarna också kan brukasatt rationellt sätt.ett
Det innebär åtgärder kan försvåra driftent.ex. att anläggningensom av
inte bör tillåtas i anläggningens närhet. Om exempelvis bostadsbebyggelse
tillåts intill område förär flygplats, kan detta begränsaett avsettsom en
möjligheterna utnyttja flygplatsen, eftersom hänsynatt måste tilltas
bullerstörningar för de boende.

2l kap. 8 § talas mark- och vattenområden särskilt lämpligaatt är förom som
anläggningar för bl.a. Vattenförsörjning skall så långt möjligt skyddas mot
åtgärder kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet sådansom av an-
läggningar. Frågan är stadgandet skydd för grundvattenförekomstom ger en

konkurrerande verksamheter kan påverkamot grundvattnets kvalitet.t.ex.som
Som framgår stadgandet skyddas områden lämpliga förär vattenför-av som
sörjningsanläggningar åtgärder kan försvåra tillkomsten ellermot som ut-
nyttjandet sådana anläggningar. Man kan konstatera det tillkomstenärav att
och utnyttjandet anläggningen, inte grundvattenförekomsten sådan,av som

skall skyddas. Frågan är kan hävda avfallsan-som väg,t.ex. attom man en
läggning eller miljöfarlig industri planeras i inströnmingsområdet tillsom en
grundvattenförekomst kan hindra nyttjandet vattenförsörjnings-anses av en
anläggning. Anläggningen sådan torde kunna utnyttjas dentrotssom nya
verksamheten, risken för grundvattnet förorenas däremotärattmen stor.
Enligt utredningen torde det svårt med stöd 2 kap. 8 §attvara naturresurs-av
lagen med tillräcklig styrka kunna hävda skyddet grundvattenförekomst.av en

I motiven prop. 198586:3 s.75 bl.a. följande vilkasägs anläggningarom
i lagen.som avses

Att anläggningar behövs för avgörande funktioner i samhället fårsom en
lämplig lokalisering och ändamålsenlig utformning angeläget inteären
minst från samhällsekonomisk Samtidigtsynpunkt. sådana anläggningarär
ofta storskaliga och for sigmed omgivningskonsekvenser gör attsom man
måste hänsyn till andra intressen vid deras lokalisering och utform-ta stor
ning. Det gäller finna lösningar förenar teknisk och ekonomiskatt som
effektivitet med social omtanke och hushållning med naturresurserna.
Anläggningar det här slaget bör så långt möjligt förläggas till områdenav
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produktion, för be-biologiskmöjligt förblir så litetintrångetdär som
bebyggelsemiljöfgodför intressetvarandeintressen och av en

uppföramöjlighetenfrämjaintryck atti förarbetenaUttalandena attavger
grundvattenföre-skyddaföri ställetanläggningarviktiga t.ex.att enstora

vattenförsörjningsan-gällervadfinns i förarbetena,exempelDetkomst. som
grund-förskyddanvändas8 § kanfördåligt stödläggningar, enatt somger

Härexploateringsintressen.konkurrerande attvattenförekomst an-angesmot
ledningartunnlar,Vattenförsörjning kan utgörasför m.m. somläggning av

inomellermellandricksvattenexempelvisöverföringförbetydelsehar stor av
förtalarförarbetenauttalanden iandraOcksåi landet.regioner enolika

s.76.198586:3tolkning prop.sådan

självfalletkommerhar attanläggningar angettsDe som nutyper av
De harPBL.stödmedskerplaneringenfysiskai denbehandlas avsom
viktigaochbebyggelseutvecklingenförpåtaglig betydelseregel gerensom

inflytandeavgörande över atthaStaten bördenna.förutsättningar för ett
ochtill ståndkan kommabetydelsenationellanläggningar är avsomm.m.

iföreslagitsSålämpligtlandet sätt.helaför pro-påanvändas somett
bestämmelseinnehållabakgrundenden härNRLmemorian bör enmot

användningenförslutligtmöjligt for avdet ettgör att ta ansvarstatensom
anläggningar.avseddaförbehövsvattenområdenochmark- nusom

i dessnaturresurslagen8 §kap.2uppfattning nu-utredningens attDet är
grundvattenföre-skyddaföråberopaskanutfonnning knappast attvarande en

förarbetenellerlagtextVarkenkonkurrerande intressen.sådankomst motsom
direktintressen ärgrundvattenskydd. Deför sådanttydligt stöd somettettger

in-vidställetdärmed ikommer attnaturresurslagen eni 2 kap.utpekade
prövningen skerföreträdegrundvattenförekomstmedtressekonflikt omgesen

lag.utifrån denna

omfattarRegelntotalförsvaret. t.ex.förbetydelseområdenskyddasI 9 § av
beredskapslager.förplatserlämpligaochskjutfältmilitära

inteområdena är2-9 §§, dåiområdenskall deangivitsSom angessomovan
intresseAttpåtaglig skada.skyddas ettmöjligtså långt motriksintresse,av
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så långt möjligt skall skyddas vissa ingrepp innebär, enligt motiven prop.mot
198586:3 s.155, den avvägning skall mellan detatt skyddadegörassom

F intresset och motstående intressen skall innefatta hänsynstagande till de prak-l
tiska och ekonomiska konsekvenserna det skydd paragrafen I förstaav ger.

avsiktenhand iär det enskilda fallet för samhällsekonomiskaatt utrymmege
hänsynstaganden, med hänsyn till regionalpolitiska eller sysselsättnings-t.ex.

Ävenpolitiska intressen. konsekvenserna för berörda enskilda intressen skall
in. I uttrycket liggervägas dock också enbart ekonomiska hänsynstagandenatt

inte får deäventyra värden bestämmelsen skydda, änsom att annatavser om
samlad bedömning i enlighet med 2 kap. 1 § visar främjardetta frånen att en

allmän synpunkt god hushållning. Vidare visst intresse skallatt ettanges
skyddas åtgärder påtagligt kan påverka eller skadamot detta. Med dettasom
uttryckssätt utesluts bagatellartad påverkan. Endast sådana åtgärder åsyftas

kan ha bestående negativ inverkan på det aktuella intresset ellersom en som
tillfälligt kan ha mycket negativ inverkan på detta. Det sålundaär normaltstor

påtagligaendast skador bevarandevärden respektive påtagliga försvåranden
utnyttjanden kan hindras reglerna i 2 kap.av som av

Enligt 2 kap. 1 § skall mark- och vattenområden användas för det eller de
ändamål for vilka områdena lämpadeär med hänsyn till beskaffenhet ochmest
läge föreliggande behov. Företräde skallsamt sådan användningges en som
medför från allmän synpunkt god hushållning. Stadgandet huvudprin-en anger
cipen för hur intressekonflikter ska bedömas. Regeln kan ha två funktio-sägas

dels komplettera awägningsdirektiven i 2 kap. 2-9 §§,att dels handner, att ta
de fall inte under 2-9 §§. I det sistnämnda fallet det frågasorterar ärom som
intressen inte framhållits i 2-9 §§. Det kan fråga kon-om som t.ex. vara om

kurrens mellan å sidan skyddet grundvattenförekomst skallena av en som
dricksvattenanvändas for och å andra sidan exploatering for bostäder. I 2-9 §§

inte något dessa intressen försteg framför det andra. I detta fall träderges av
2 § in förkap. l intressekonflikten.lösaatt

Enligt kap.2 kan område riksintresse för remiäring och yrkesñske,ett vara av
naturvård, kulturminnesvård och friluftsliv, utvinning värdefulla ärrmenav
eller material, lokalisering anläggningar industri,för för produktion ochav
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distribution energi, for kommunikationer, Vattenförsörjning och avfallshan-av
tering anläggningar for totalförsvaret. Riksintresseområden skall skyddassamt
och inte i normalfallet så långt möjligt skyddas. Staten får i dessa fallsom
bryta det kommunala planmonopolet i plan- och bygglagen. Bl.a. ska läns-

styrelsen striderplanbeslut riksintressen.överpröva motsom

I 2 kap. inte, i 3 vilka riksintres-utpekas såsom kap., områden i landet ärsom
finns angivna riksin-Det inga i lagen kriterier för utmärkervadsanta. ettsom

motsvarigheter i landet.I motiven till 6 § området ska ha fåsägstresse. att
följande i motiven riksintressebegreppetNär det gäller 8 § beträffandeanges

l98586:3 167 f..prop. s.

bestämmelsernaframhållit i motiveringen skallSom jag den allmänna
anläggningarförtillämpliga bl.a. på mark- och vattenområden somvara

fallnationell eller i vissaingår i sammanhängandestörre system avav
transportförsörjning falletregionalt intresse. Detta kan det gällernär vara

sjötrafikleder förjärnvägar, kanaler,beträffande större vägar, transport av
ingår i det reguljära flyglinjenätet hamnar,flygplatsergods, samt somsom

Anläggningar förtill sjöss.betydelse för godstransponemahar vatten-stor
betydelseledningar harförsörjning tunnlar,kan utgöras storm.m., somav

olikaeller inomexempelvis dricksvatten mellanöverföringenför av
regioner i landet...

vilkapreciserasektorsmyndigheter skullestatligamotiven förutsattesI att
1993: 191i förordningenriksintresse. Detta reglerasområden är omavsom

NaturvårdsverketEnligt 2 § dettillämpning naturresurslagen är somm.m.av
vattenför-anläggningar förriksintresse förvilkabedömer områden är avsom

sörjning.

åtgärdvisst ändamål hotasriksintresse förområdeNär är ettett av ensom av
skyddFör dettaskall skyddas.ingen avvägning ske områdetskall alltså utan

områdetpåtagligeller ärdock försvårandet skadanförutsätts är samt attatt av
riksintresse.

vissa direktgäller förhushållningsbestämmelserfinns särskildaI 3 kap. som
skall, påmyndigheterna sätttillståndsprövandeområden. Deutpekade samma
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sker beträffande 2 kap., i varjesom enskilt fall reda på någotta dessaom av
områden berörs ioch så fall tillämpa lagen. områdena utpekadeär isom
3 kap. i sin helhetär riksintresse för naturvård, kulturrninnesvårdav ocheller
friluftsliv.

I 3 kap. finns dels särskilda krav i och 2-6 §§, dels generellt kravvar en av ett
i §l första stycket och flera generella undantag i l § andra stycket. Ett sådant
särskilt krav förbudet iär 6 § utföra Vattenkraftverkmot att eller vattenreg-
lering eller vattenöverledning för kraftändamál i vissa vattenområden, såvida
miljöpåverkan inte obetydlig.är Det generella kravet innebär inget exploa-att
teringsforetag eller ingrepp får skeannat kan påtagligt skada områdenassom

och kulturvärden. Begreppetnatur- påtagligt skadar har betydelsesamma som
i 2 kap. De generella undantagen innebär varken kraven i 2-6att eller det
generella kravet i §l första stycket fâr hindra utvecklingen befintliga tät-av

eller det lokala näringslivet,orter inte heller utförandetav anläggningarav
behövs för totalförsvaret.som

I 4 kap. finns krav på vissa anläggningar inteatt får utföras tillståndutan av
regeringen. En anläggning inte tillståndspliktigär enligt 4 kap.som 1 § kan
ändå prövas, nämligen regeringen enligt 4 kap. 2 §om den kanattanser, an-

få betydande omfattningtas eller bli ingripande beskaffenhet.av

I 5 kap. naturresurslagen finns bestämmelser :miljökonsekvensbeskriv-om
ningar. Kapitlet behandlas i avsnitt 4.3.1.

4.2.2 Plan- och bygglagen 1987: 10

Lagen inriktadär på den del kommunernas planering,av använd-rörsom
ningen mark Ävenoch bebyggelsemiljön.av vatten samt vattenfrágor skall
kunna regleras enligt lagen. Vattenfrägorna aktualiserades bl.a. med anledning

Vattenplaneringsutredningenatt i sittav betänkande Vattenplanering SOU
1980:39 och 40 hade föreslagit olika former förtre vattenplanering, bl.a. en
s.k. vattenöversikt. En vattenöversikt tänkt finnas i varje kommunatt ochvar

Översiktentäcka hela kommunen. skulle i enkel form redovisa tillgången
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riktlinjer förkonflikteroch förväntadeanvändningen, rådande samtvatten,
vattentill-begränsadevattenanvändningen. områden medFörframtidaden
skulle fåregeringenanvändningen föreslogsoch konkurrensgångar attom

förplanskullekommunerföreskriva berörda upprättamöjlighet att enatt
s.k.antal intressenter,mellanfördelning tillgångarnahushållning och ett enav

departe-bygglagen anfördeochtill plan-vattenhushållningsplan. l förarbetena

förslagvattenplaneringsutredningensföljande i anledningbl.a.mentschefen av
102.pr0p.198586:l s.

vattenfrågorjagvattenplaneringsutredningenmedlikhetl attanser
samhällspla-utsträckning ialltför liteniuppmärksammatshittills har
in påförsvattenfrågornadärför angelägetJag finner ettneringen. att mer

fysiskakommunalaiframför allt denplanering,iaktivt dennasätt
enligt minmåstetill vattenfrågornahänsynstagandeplaneringen. Ett större

utnyttjandebättreresurssynpunkti från vattnetbedömning resultera avett
användningsändamål.olikamellankonflikterrisker förminskadesamt

föreliggerhänseendeni skildaförutsättningarskillnader ideTrots som
jaganvändning,markensplanering attvattenplanering ochmellan anserav

samordningtill ståndförsökamöjligt börlångtså avensomman
miljön.fysiskagäller dendetplaneringsfunktionerolika närkommunernas

likartatbehandlas sättkunnavattenfrågornakommer ettHärigenom att
markanvänd-konsekvensernaömsesidigadeochmarkfrågorna, avsom

Olikabeaktas.kunnalättarevattenanvändningen kommeroch attningen
dessutomparallellt kandelvisåtminstonebedrivsplaneringformer somav

utvecklingenbildsamladefå denmöjligheternaförsvåra somlätt att av
rationelltuppfattningminenligtDärtill detplaneringen avsedd ärär att ge.

fysiskadende frågor rörflertaletkostnadsbesparandeoch att somav
PBL:sinombehandlasvattenmiljön, kaninbegripervilken jagimiljön,

plansystem.
medvattenplaneringenintegreraskalldärförJag annanatt mananser

PBL:s regelsystem.iinordna denmöjligtoch så långtplaneringfysisk som
bakomliggersyftendetillgodoserlösning väldennabedömerJag somatt

vattenhus-vattenöversikt ochtillförslagVattenplaneringsutredningens
hállningsplan.

och till-planermarkanvändningenmöjlighetharKommunen genomatt styra
intressende allmännareglerasbygglagenplan- och12 kap. somstândsbeslut.

framgår2 §Avbebyggelse.lokaliseringplanläggning ochvidbeaktasska av
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hushållningsbestämmelserna i naturresurslagen skall tillämpas iatt samband
med planläggning prövningoch bygglov och förhandsbesked. Vidareav anges
i 3 § bebyggelse skall lokaliseras till mark lämpad för ändamåletatt ärsom
med hänsyn till bl.a. vattenförhållandena och möjligheterna ordnaatt vatten-
försörjning och avlopp möjligheterna förebygga vattenföroreningar.samt att

hInom områden med sammanhållen bebyggelse skall enligt 4 § bebyggelsemil-

jön utformas med hänsyn till behovet bl.a. hushållning med vatten.av

Planläggning skall enligt 2 kap. 1 § ske så den främjar från allmänatt en syn-
punkt lämplig utveckling och förutsättningar för från social synpunktger en
god bostads-, arbets-, trafik- fritidsmiljö.och Kravet blir främst aktuellt när
områden för samlad bebyggelse planläggs och innebär långsiktiga ochatt

intressen skall beaktas tillvaratas.och Enskilda intressen börgemensamma
inte hindra utveckling från allmän synpunkt bedöms betydelse-en som vara
full prop. 198586:1 112. I stadgandet vidare mark- ochatt vatten-s. anges
områden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest
lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge föreliggande behov. Medsamt

ornrådes beskaffenhet både markens känslighet for påverkan,ett avses om-
rådets kulturella förutsättningar, utseende, grundförhållandenterrängens och
andra liknande förhållanden. Ofta kan och område användasett samma
samtidigt för skilda verksamheter intressen.och Vid bedömningen denav
lämpligaste användningen område bör, enligt motiven, alltid möj-ettav
ligheterna till kombinerad verksamhet beaktas. Vad anförts skall beaktassom

i ärenden byggloväven och förhandsbesked.om

Plan- och byggutredningen föreslår i sitt betänkande Miljö och fysisk
planering SOU 1994:36 vad angivits i föregående stycke, dvs.att attsom
mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka
områdena lämpadeär skall utgå § eftersoml det heltmest överens-osv, ur

med 2 kap. l §stämmer naturresurslagen och direkt hänvisning till denen
lagen finns i 2 l övrigt föreslås stadgandet ändras så det klargörs denatt att
fysiska planeringen underordnas kraven på miljöanpassad utveckling.en
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Vid planläggning och i ärenden bygglov och förhandsbesked skall enligtom
2 kap. 2 § plan- och bygglagen naturresurslagen tillämpas. Stadgandet har två
syften. Det syftet kommunerna vidär beslut enligt plan- och bygglagenattena
skall hänsyn till kraven god hushållning med Detta naturresurserna.en
andra syftet sinhar grund i de bestämmelser i plan- och bygglagen som ger

möjligheter riksintressenbevaka vid beslut enligt plan- och bygg-staten att
lagen. De riksintressen kommunerna tillgodose vidskall beslut enligtsom
plan- och bygglagen finns angivna i naturresurslagen. l förarbetena till

stadgandet anfördes prop. 198586:1 ll3 för skall få tillatt atts. man
stånd lämplig samhällsutveckling det särskild vikt behovetär atten av av en
långsiktig hushållning med våra beaktas vid beslut rörnaturresurser som
markanvändning. Därvid konstaterade föredragande statsrådet fysisk plane-att
ring viktigt i tillämpningenled förslagetutgör naturresurslag ochett attav en
till plan- och bygglag bygger Genom dennanaturresurslagenävenatt antas.
hänvisning till naturresurslagen åligger motiven,det, enligt kommunerna och

vid prövning enligtderas byggnadsnämnder all planläggning och lovatt av
plan- tilloch bygglagen bl.a. områden riksintresse används påatt ettse av

Åsidosätter ingripalämpligt kommun detta, kan och börsätt. staten moten
innebär grundläggandekommunen. Hänvisningen vidare de hus-ävenatt

hållningskraven i tillämpas planläggning vid prövninglagen skall vid och av
ansökningar och förhandsbesked.bygglovom

Bebyggelse skall enligt 2 kap. 3 § lokaliseras till mark lämpad förärsom
ändamålet till bl.a. vattenförhållandena, möjligheterna ordnamed hänsyn att

vattenförore-Vattenförsörjning möjligheterna förebyggaoch avlopp samt att
6ningar. innehåller precisering lämplighetskravet i kap.stadgandet 1en av

bebyggelse liksom i kap. 6 § ochMed uttrycket 1 grön-vägart.ex.avses - -
lokaliseras används förområden hör till samlad bebyggelse. Ordet attsom en

vilka skall bebyggas.det här fråga delar kommunenäratt somange om av
i 3 kap.byggnads exakta plats på fastighet behandlasFrågor valom av en en

denvid tillämpningen enligt förarbetena,Utgångspunkten stadgandet är, attav
förutsättningar för kravenbli använd skall ha naturligamark attsom avses

inte vidtas.kunna uppfyllda. Extraordinära åtgärder skall behövaskall anses
i utsträckning ekonomiska överväganden.Kraven i paragrafen inrymmer stor
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När bedömer område lämpat för bebyggelseär med hänsyn tillettman om
möjligheterna ordna Vattenförsörjning och avlopp handlaratt det i huvudsak

beräkna investerings- och driftskostnadernaatt för anläggningar. När detom
gäller möjligheterna ordna olika former samhällsservice handlaratt detav
oftast kommunalekonomiska överväganden prop. l98586:l 472 f.. lom s.
motiven understryks vidare lämpligheten kommunerna i underlaget tillattav
sina Översiktsplaner redovisar geotekniska och andra undersökningar harsom
utförts och har betydelse för bedöma markens lämplighet för bebyggelse.att

särskildAv vikt det redovisaär områden kan bedömas olämpligaatt som vara
pä grund risk för jordskred, bergras, sättningar,t.ex. onormalav stora
förändring grundvattennivån och leddjup.av stora

Inom områden med sammanhållen bebyggelse skall, enligt 4 bebyggelsen
utformas med hänsyn till behovet bl.a. hushållning med godavattenav samt
klimatiska och hygieniska förhållanden. Stadgandet vissa grund-tar upp
läggande krav skall beaktas vid utformningen bebyggelsemiljön. Densom av

tillämplig såväl vidär utformningen bebyggelse vid ändring ellerav ny som
komplettering befintliga bebyggelsemiljöer. Den däremot inte tillämpligärav
vid prövning tilllov enstaka byggnader inte placeras i anslutning tillav som

bebyggelse. motivenI anfördes följande avseende vattenhushâllningannan
prop. 198586:1 475:s.

Bestämmelsen vattenhushâllning innebär nyhet. Här inteom en avses
bara för konsumtion dagvatten. Beträffandeäven dagvatten-vatten utan
frågan problemenär hårdgörning markytanett ofta motverkarattav en av
möjligheten behålla god vattenbalans inom bebyggelseornrâde.att etten
Numera finns det teknik medger s.k. lokalt omhändertagande dag-som av

Här jagvill peka på kommunerna medvatten. stöd 5 kap. iatt av
detaljplan kan förmark anläggningaravsätta bl.a. för Vattenförsörjning och
avlopp. Vidare enligtkan 5 kap. planbestämmelser meddelas tomter.om
På det kansättet för sådana anläggningar behövsutrymme reserveras som
för lokalt omhändertagande dagvattnet. I sådana fall kanav genom-
förandebeskrivningen innehålla redogörelse för tekniskasystemetsen
utförande.
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3 kap. plan- och bygglagen reglerar placering och utformning byggnaderav
och bygglovsplilctiga anläggningar. Reglerna kompletteras detaljeradeav mer
föreskrifter från Boverket. Också i 3 kap. regleras olika allmänna intressen,

kulturmiljövärden,bl.a. trafiksäkerhet, omgivningsmiljön och hushållningen

energimed och På grundval förslag från Plan- och byggutredningenvatten. av
riksdagenhar beslutat ändringar i kapitlet prop. 199394:l78, bet.om

199394:BoUl8, rskr. 1993942372. Bl.a. har beslut fattats lagom en ny om
tekniska egenskaper pá byggnadsverk, 3-9 i kapitlet.ersätterm.m. som
Ändringarna skall träda i kraft den juli 1995l prop. 199495:106, bet.

l99495zBoU8, rskr. 199495:91.

För grundvattnets del framför allt 2 § i kapitlet betydelse. Därär attav anges
byggnader skall placeras och utformas så de eller deras avsedda använd-att
ning inte medför fara eller betydande olägenhet för omgivningen. Inverkan på

grundvattnet kan skadligt för omgivningen därvidskall begränsas.som vara
motiven tillI stadgandet anfördes följande 198586:1 484:prop. s.

inverkanSådan skadlig omgivningengrundvattnet kan försom vara
skall enligt andra meningen begränsas. Härmed inverkan både påavses
grundvattnets kvantitet kvalitet.och på dess Problem grundvattenrörsom
och metoden for omhändertagande tidigtdagvatten måste beaktasav m.m.
i planläggningsprocessen. finns i enskiltMen det byggnadsärendeäven ett
anledning bevaka problem kan uppstå i dessa avseenden. Ex-att som
empelvis kan olämplig placering grundläggningeller byggnaden av
medföra betydande olägenheter för omgivningen i fuktskador,form av
sättningar eller växtbetingelser.ogynnsamma

Vid bedömningen de krav möjliga ställa i denna del måsteär attav som
avvägning ske undvikamellan kostnaderna för skadan och kost-atten

för reglera i efterhand.naderna den Att strikt hävda bestämmelsenatt
skulle kunna medföra vissa inteområden möjliga bebygga.äratt att
överväganden sådana inteområden skall exploateras eller bör görasom
i första hand i den översiktliga planeringen. I de fall då bebyggelse tillåts
kan då med stöd paragrafen rimligasådana krav bedöms ställas iav som
det enskilda ärendet.

Vad gäller hushållning i kapitlet särskildmed 3 § betydelse. Härårvatten av
i områden knapphetdär på råder eller kan befaras uppkommaatt vattenanges
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byggnaderskall medge god hushållning med Föreskrifterna i stad-vatten.
återfinnsgandet från julioch med den 1 1995 i 2 § nionde ipunkten den

tidigare nämnda lagen tekniska egenskapskrav på byggnadsverkom m.m.
Enligt motiven prop. 1993942178 100 f. till den bestämmelsen hars. nya
föreskrifterna hushållning med med andra formuleringar i sakvattenom men
oförändrade överförts till vattenhushållnings-den lagen. I motiven tillnya

ikravet det nuvarande stadgandet i följandeplan- och bygglagen anfördes

l98586:l 232 och 486:prop. s.

Vattnet i vissa fall knapp sådan. Bebyggelsen och dessutgör en resurs, en
användning kan påverka såväl tillgången kvalitet.dessvatten som
Givetvis finns ingen anledningdet ställa hushållningkrav medatt vatten
inom områden med god vattentillgång. emellertid utredningensJag delar
uppfattning det angeläget kommunerna möjlighet inomäratt att attges
vissa områden ställa olikakrav på åtgärder för hushålla medatt vatten.

Vattenhushållningskravet kommer, jag har endastnämnt, attsom nyss
beröra byggnader inom vissa områden. Jag det bl.a. därför motiveratanser

kommunen redan vid planläggningen område ställning tillatt ett tarav om
skallkrav ställas på alla byggnader skall medge god hushållning medatt

Det bör således enligt mening inte imin komma fråga denvatten. att
byggande först vid bygglovstillfället införställs krav på byggnadenatt
skall utföras visst till imed hänsyn det området rådersättett att
knapphet på vatten.

Som framgår i motiven 198586:l s.486uttalandena prop. skall vatten-av
hushållningskravet belysas redan i planarbetet. Det skall inte komma i fråga

den byggande först vid byggtillfället ställs inför på byggnaden skallkravatt att
visstutföras med hänsyn till det i området råder knapphetsättett att

Det bör alltså detaljplan framgå i vilka områden kravvatten. t.ex.av en som
på lokalt omhändertagande dagvatten skall ställas eller i vilka byggnaderav
snålspolande skall installeras. sådana krav kan ställas i detalj-Attarmaturer
planen framgår 5 § fjärde fråga fritidshus med högstkap. 7 punkten. Iav om

bostäder i skalltvå och fråga byggnader får uppföras bygglovutanom som
dock kravet hushållning med gälla endast i skälig utsträckning. Dettavatten
framgår 9 Kravet hushållning fritidshus infördes ipå föräven sentav
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tilllagstiftningen. l motiven stadgandet anförs följande 1990912146prop.

75:s.

Ändringen utsträckninginnebär hushållning i visskrav medatt vatten
införs för fritidshus med två bostäder. Bestämmelsen harhögstäven ut-

utsträckning.hushållningskravet tillämpas i skäligformats så skallatt
i i relation till fritidshusensAvsikten kravet huvudsak skall ställasär att

innebäroftaststandard, eftersom högre standard medger och atten --
Omperioder del året.husen nyttjas under längre och under större aven

isig för helårsboende, skallhus har sådan standard det lämparett atten
hushållning permanenthus gälla. Kravet pâprincip krav församma som

relativtpå enklahushållning med skall också kunna ställas högtvatten
möjligt ställavattensituatlonen såledesfritidshus där så kräver. Det är att

fritidshus inte medgerförsnâlspolande toaletterkrav ävent.ex. som
förbjudamöjligt helti vissa fall ocksåâretruntboende. detAtt är att g

motiveringen.framgår den allmännainstallation vattentoalett avav

ingripa i efterhand medoch 14 § kan nämndenEnligt 10 12 § 3 lkap. stp.
inte harsig bestämmelsendet visarhandräckning föreläggandeeller attom

följts.

regionplan,översiktsplan,nämligenfinns fem plantyper;plan- och bygglagenI

kanSamtliga planerområdesbestämmelser.fastighetsplan ochdetaljplan, om-
vattenområdenMedvattenområden.inte fast markfatta bara även avsesutan

elleroch miljöskyddslagen,i vattenlagenliksomhär, ytvatten-ytvattent.ex.
områden.

Översiktsplanen i denhuvuddragenriktlinjerregionplanen skalloch omge
Översiktsplan medangäller inom kommun,markanvändningen.avsedda en

samordnasbehöveröversiktliga planeringenanvändas då denregionplan kan

ochoch plan-naturresurslagenförarbetena till bådelför flera kommuner.
förmedelfrämstförhoppningar översiktsplanenställsbygglagen stora som

naturresurslagens Planernahushållningsbestämmelser lokalt. ärpreciseraatt
planläggning medefterföljandedels vidskall beaktasinte bindande enmen

bygglov ochprövningvidområdesbestämmelser, delsdetaljplan eller aven
tillstånd.andra
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översiktsplanen framgå i frågaAv skall grunddragen den avseddaom an-
tillkomst,vändningen mark- och vattenområden i fråga förändringsamtav om

Till användningenoch bevarande bebyggelse. markområden hör ocksåav av
följandeundermarkens användning. l motiven anfördes härvidlag prop.

198586:1 530.s.

utredningens definition markanvändningl begreppet ävenav ryms
Ävenanvändning undermarken jag inte föreslår någonoch vatten.av om

definition markanvändning, jag dettabegreppet med begrepp ävenav avser
undermarkens användning.

innefattas användning berör grundvatten-I detta begrepp måste således som
behandling i översikts-förekomster. l fråga vattenanvändningsfrågornasom

följande 198586:1anförde departementschefen bl.a. prop. 125planen s.
530.och

iMånga markanvändningen påverkar hög grad de framtidabeslut om
grundvattentillgångarmöjligheterna utnyttja vattenområden och föratt

ibland utnyttjandet vattenområde ellerolika ändamål. Omvänt kan ettav
utnyttjagrundvattentillgång medföra begränsningar i möjligheterna atten

omgivande vattenanvändning också till följd dess in-mark. En kan av
kvaliten omöjliggöra eller i fall begränsaverkan på kvantiteten eller vart

tillanvändning för ändamål. Med hänsyn bl dennavattnets ett annat a
vattenanvändning väsentligtömsesidiga påverkan mellan mark- och detär

beroende i särskildai planeringen klart för sig vilket detgöratt somman
fallet finns mark- vattenanvändning. En konsekvens häravmellan och är

planeringen planeringen inte börmark ochatt vattenav av ses som av
uppgifter. Planering och ivarandra oberoende mark måste fort-vattenav

tiden bedrivassättningen möjligt integreras och arbetet hela såså långt att
begränsningarförutsättningar och kan beaktas föranleds dennade som av

omfattaömsesidiga påverkan Planarbetet bör alltså även vattenom-
markområdena.rådena. ske i princip för DetDet kan sättsamma som

tillgångenredovisning vid kunna ske påinnebär behov skallatt aven
kvalitet intressen anspråk pådess deoch gör vattnet samtytvatten som

konflikter dem emellan.
också behandlaSom framgår punkt 1 skall översiktsplanen vattenom-av

innehåll i dessa inte påråden. Planens avseenden kan sätt närsamma som
vissanvändning för-det gäller bygga på erfarenheter,markens även enom

bedrivits värdefullt underlag. Detsöksverksamhet kan utgöra ettsom
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viktiga tillgångenär efterfrågan och anspråk från olika in-att vatten,
problem det gäller användningennär vattenområdentressen samt av

Ävenbehandlas i planen. då det gäller vattenområden det endast grund-år
dragen i den avsedda användningen behöver Många gångersom anges.
torde det tillräckligt redovisa vattenområdet med den mångsidigaattvara
användning det oftast i praktiken obligatoriethar. I ligger emellertid att

behandlas del i det ekologiska sammanhanget ochvattenresurserna som en
deras samband med markanvändningens utveckling Därvidbeaktas. kanatt

vissa vattenområden behöva anvisas för speciella ändamål.

Översiktsplanering kommunal uppgift. Planenär kan överklagas endasten
laglighetsprövning enligt kommunalbesvär. Sådana besvär innebärgenom

prövningendast lagligheten däremot inte lämplighet.planens Mark-en av av
har heller inte till ersättningägare på grund planens innehåll.rätt Denav

statliga kontroll förekommer samråd skallär med länsstyrel-ägaattsom rum
sedan förslag till översiktsplan upprättats.sen

Plan- och byggutredningen föreslår i sitt delbetänkande Miljö och fysisk plane-

ring SOU 1994:36 relativt omfattande förändringar i plan- och bygglagen

gäller översiktsplanen.vad De förändringar föreslås kan kortfattat be-som
följandeskrivas I syfte till miljöhänsyn istånd ökad densätt. att en

förebyggande fysiska planeringen föreslås förstärkning översikts-en av
planeringen bl.a. tydligare utvidgadeoch krav på översiktsplanensgenom
innehåll bl.a. såvitt de allmänna intressena övriga miljöförhållandenochavser

betydelse konsekvenserna förändringar i mark- ochstörresamt vatten-av av
användningen, tydligare krav på redovisning översiktsplanens syfte ochav
innebörd, krav på årlig uppföljning översiktsplanens aktualitet och tydligareav

på länsstyrelsenkrav till intressenoch samordna rådatt ta statens samtvara ge
och förse kommunerna med relevant för översikts-och aktuell kunskap

planeringen.

Detaljplaner används främst vid prövning för sammanhållen bebyggelse.ny
Detaljplanen har, enligt Didön mfl., Plan- bygglagen 212, i princip tvåoch s.
huvudsyften. Det reglera förändringar markanvändning och be-är attena av
byggelse. Det andra varaktigt reglera bevarandet vissa bygg-är att mera av
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nader och bebyggelsemiljöer eller reglera förutsättningarna för förnyelse och
ombyggnad befintliga bebyggelseområden. l båda dessa situationer handlarav
det i planen precisera rättigheter och skyldigheter,att så uppnårom att man

i rniljöhänseende god helhetsverkan och lämplig samhällsutveckling. Tillen
grund för regleringarna i detaljplanen ligger dels bestämmelserna i 2 kap. om
de allmänna intressen skall beaktas vid planläggning och vid lokaliseringsom

bebyggelse, dels bestämmelsema i 3 kap. krav på placering, utformningav om
och utförande byggnader I detaljplanen preciseras dessa bestäm-av m.m.l
melser, så planen besked till fastighetsägare ochatt andra intressenterger oml

l de väsentliga egenskaper den kommande

i
eller befintliga bebyggelsensom

inom planområdet skall ha.

Utöver vad enligt 5 kap. 3 § skall redovisas i detaljplan ifår planensom en
meddelas bestämmelser lovpliktens omfattning. Därvid kan bl.a. före-om
skrivas bygglovsplikt för anordna eller väsentligt ändra anläggningar föratt
vissa grundvattentäkter eller byggnader inom området skall medge god hus-att
hållning med Regleringen härvidlag har samband med de frågorvatten. ut-
redningen i sitt delbetänkande. I motiven för införatog bygglovspliktupp att
för grundvattentäkter i vissa fall anfördes bl.a. följande prop. 199091:146

56 f..s.

Det finns jag tidigare månganämnt områden där det uppkommitsom
problem med grundvattenförsörjningen eller där sådana problem kan för-

uppkomma.väntas Uttag enskilda brunnar påverkar regel grund-ur som
vattenmagasinet utanför den fastigheten.även Flera brunnar i när-egna
heten varandra förstärker effekten och i det område påverkas kanav som
äldre och grundare brunnar sina. Vidare medför ökade risk föruttag
saltvatteninträngning i många områden. Sådana effekter det angelägetgör

husbehovstäkterpröva även i riskornråden.att
Ett skäl för prövning i fall brunnar riskenannat förärvartav nya

förorening grundvattnet. I många områden med äldre fritidsbebyggelseav
med vattentäkt förekommer ofta primitiva inñltrationsanlägg-gemensam
ningar for avloppsvatten. Detta företrädesvis falletär både dennär gemen-

vattenförsörjningen infiltrationsanläggningarnaoch avsedda förärsamma
enbart sommarbnik. I sådana områden kan okontrollerat upptagandeett av

tillbrunnar få följd brunnarna förorenas avloppsvatten. Vidare kanatt av
grundvattentäkter för värmeutvimiing förorsaka föroreningar genom
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läckage frostskyddsmedel eller liknande. I fall kan grundvatten-värstaav
magasinet används för den vattenförsörjningen skadas.som gemensamma

Vattenförsörjningsproblem enskildakan också orsaka kommunerna och
kostnader skyldigheten va-anläggningaranordna allmännanärstora att

aktualiseras enligt lagen 1970:244 och avlopps-allmänna vatten-om
anläggningar.

va-frågor iDet ankommer på kommunerna bedömanämnts attsom
lokalisering översiktligasamband med Genom denbebyggelse.av ny

planeringen uppfattningbör kommunerna ha skaffat sig god detav omen
finns det kan med grundvattnet. Jagområden där uppkomma problem

vidgasmanligtdet denna bakgrund kommunensäratt mot att ansvaranser
bedömningar innebära faror förtill åtgärder kanävenatt av somavse

bebyggelse...grundvattenförsörjningen för befintlig planeradeller

till åtgärderbygglov inte skall lämnasI detaljplanen fâr bestämmas att som
vissanvändning bl.a.väsentlig ändring markens förräninnebär vatten-,av

huvud-energianlåggning vilken inte skallför kommunenavlopps- eller vara
följande för-gjorde8 § Departementschefenkommit till stånd l p..man

väsentlig ändring markensinnebördentydligande angåendeuttalande avav
198586:1 589.användning prop. s.

innefatta bygg-uppfattning måste med detta uttryckEnligt min anses
fritidshus,permanentningleda till s.k.nadsátgärder kan t.ex.avsom

andrasanitära ochrisken föri vissa fall. Annars skulletillbyggnader
i idaginte påliknande problem kunna bemästras sätt somsamma

situationer.motsvarande
. .

intebegränsade områdenområdesbestämmelser inomSyftet med är att som
uppnås elleröversiktsplanensäkerställa syftet meddetaljplanomfattas attav

detalj-skillnad frånTilltillgodoses.riksintresse enligt naturresurslagenatt ett
bestämmelseranvändasavseddaområdesbestämmelser alltså närplanen är att

vattenområdengällerNär deti några få avseenden.endast något ellerbehövs
skulledepartementschefen sådanaytvattenområden ansåghärmed attavses --

nationellaockså lokala ochändamål. ansågför visst Hankunna attreserveras
198586:1råvattentäkt prop.tillgodoses förskyddsintressen skall kunna t.ex.

omfattninglovpliktens ochockså reglerasområdesbestämmelser kan604. Is.
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därmed bestämmas bygglov krävs för bl.a.att anordna anläggning föratt
grundvattentäkt för eller tvåfamiljsfastighets husbehovsförbrukning.en en-

Till skillnad Översiktsplaner och regionplanermot har detaljplaner och om-
rådesbestämmelser rättsverkan för enskilda och för myndigheter prövarsom
frågor enligt miljöskyddslagen och vattenlagen.t.ex. En kommun kan genom
dessa planer hindra eller förorenandevägar industrieratt t.ex. läggs i in-
strömningsomradeit för grundvattenförekomst. Pa så kan dessasätt planeren

viktiga grundvattenskyddssynpunkt.vara ur

Plan- och bygglagen har viktig roll för genomförandet naturresurslagensen av
hushållningsbestämmelser. Den skall, enligt 2 kap. 2 tillämpas vid plan-
läggning. I detaljplaner och områdesbestämmelser ska hushållningsbestäm-
melserna preciseras bakgrund de särskilda lokala förhållandena.mot av
Planerna kan dock överprövas länsstyrelsen har uppfattning, för-om en annan

planen strider riksintressen.utsatt att mot

Bygglov krävs enligt 8 kap. §l plan och bygglagen för uppförande av en ny
byggnad och för vissa slags ändringar befintlig byggnad, till-av en t.ex.
byggnader. Dessutom krävs, vad gäller vattenfrågor, bygglov för i bygg-att
nader installera eller väsentligt ändra anordningar för Vattenförsörjning och
avlopp. Bygglovsplikten gäller dock inte beträffande eller tvåbostadshusen-

tilloch dem hörande komplementbyggnader byggnaden skall anslutenom vara
till anläggning för Vattenförsörjning eller avlopp. För sådanaegen anordningar

inte faller in under undantagsregeln får kommunen enligt 8som kap. 5 i
detaljplan eller områdesbestämmelser, besluta bygglov inte krävs.att

Kommunen kan i viss mån i detaljplan eller områdesbestämmelser utifrån
kommunens förhållanden specialreglera vilka åtgärder ska lov-som vara
pliktiga. Idetta sammanhang regeln i 8är kap. 6 § särskilt intresse. Enligtav
denna får kommunen, såsom tidigare nämnts, det finns särskilda skälom

detaljplan eller områdesbestämmelser bestämma bygglovgenom krävs föratt
anordna eller ändra sådana anläggningaratt för grundvattentäkter som avses

i 4 kap. l § l vattenlagen. Syftet med bestämmelsen det möjligta ärp göraatt
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detaljplan eller områdesbestämmelser införa bygglovsplikt till skyddatt genom
inomför grundvattnet område. framgår krävs särskildaAv lagtexten detett att

införa bygglovsplikt.skäl för Sådana skäl får föreligga det råderatt omanses
brist finns risk brist saltvatteninträng-på grundvatten eller det för ellerattom
ning skall Bestämmelsen skydd föruppkomma. avsedd användasär att ettsom
grundvattnet som resurs.

4.2.3 Miljöskyddslagen 1969:387

miljöfarligtill miljön olika slagssyftar skydd för denLagen att yttre motge
tillståndstvång.verksamhet, vattenförorening. Detta sker bl.a.t.ex. genom

respektiveTillståndsmyndigheter miljöskyddKoncessionsnämnden förär

länsstyrelsen.

förorening mark,verksamhet fastighet kan orsakaEn sådan avsomen
störning försjö grundvatten ellervattendrag, eller vattenområde ellerannat av

miljöfarligi verk-luftförorening enligt definitionen l §omgivningen ärgenom
fastavloppsvatten,Sådan verksamhet dels utsläppande ämnesamhet. är av

anläggning påbyggnad ellerfrån mark, dels användning mark,eller avgas
sjö ellerförorening mark, vattendrag,eljest kan medförasätt annatavavsom

byggnad elleranvändning mark,vattenområde eller grundvatten, dels av
luftföro-omgivningenstörning föranläggning kan medförasätt genomsom

heltstörningensådantbuller skakning, ljus eller ärrening, annat om
tillfällig.

framgårmiljöskyddslagenenligtden prövning skall skeOmfattningen somav
miljöskyddslagen.tillåtlighetsreglerna i 4-7 §§av

ändamåletväljas sådan platsmiljöfarlig enligt 4verksamhet skall,För att
Grundprin-oskälig kostnad.minsta intrång och olägenhetkan vinnas med utan

tilllokaliseras denskalllokaliseringen miljöfarlig verksamhetcipen för är att
möjligtdet ändåminst rniljöstörning förutsatt ärorsakarplats där den attatt

oskäliga kost-platsverksamhet på dennaden aktuellautöva utantypen av
skulleinsatserinte rimligavisa det medmåstenader. Företagaren attatt
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finna bättre platsannu med skäliga kostnader kundeen användas för hanssom
ändamål.

Lokaliseringsproblemet har samband med markplaneringen i I 4 §stort. a
tillstånd inte får meddelas i stridatt detaljplananges eller områdesbe-mot en

stämmelser. Mindre avvikelser, inte motverkar syftet med planen ellersom
bestämmelserna, dock enligtär 4 § första stycket tillåtna. Stadgandet är,a som
framgår ordalydelsen, bara tillämpligt vid tillståndsprövning. Genom detalj-av
plan kan kommunen således hindra viss plats får användas för vissatt en
verksamhet, förutsatt relation finns till bebyggelse eller anläggningar.att en
Oavsett kommunen områdeavsätter för viss verksamhet så gällerom ett
kravet lokalisering enligt 4 Kommunen kan alltsåt.ex. planering-genom
sinstrumentet hindra verksamhet på viss plats. Däremot kan kommunen inte

säker på det området kan användas för avsedd verksamhetattvara avsatta
eftersom den kan strida lokaliseringskravet i 4mot t.ex.

Vid prövningen miljöfarlig verksamhet skall, enligt andra stycket iav nyss-
stadgande,nämnt lagen hushållning med tillämpas. Inaturresurserom m.m.

motiven anfördes bl.a. följande miljöskyddslagens samordning medom natur-
resurslagen prop. l98586:9O 123.s.

Man kan konstatera fysiska planer och sådant material normaltatt som
ligger till grund för upprättande sådana planer central betydelseärav av
också för bedömningen miljöskyddsärcnden. Den obligatoriska över-av
siktsplanen enligt PBL-förslaget och sådant underlagsmaterial läns-som
styrelsen och kommunerna kommer sammanställa för tillämpningenatt av
NRL bör därför bli betydelse för bedömningen rniljöskydds-storav av
ärenden. Planerna i PBL kommer med utgångspunkt i NRL:supprättasatt
regler. För samstämmighet i utgångspunkterna för lokaliserings-att en
prövning miljöfarlig verksamhet bör emellertid de materiella reglernaav
i NRL direkt tillämpligagöras för prövningen miljöskyddsärenden.av
Kommunens ställning enligt PBL i frågor gäller bebyggelse och densom
lokala miljön medför översiktsplanen och kommunens yttrande i miljö-att
skyddsarenden får betydelse för prövningen sådana ärenden.stor av

De flesta de regler markanvändning finns i N RL kan i och förav om som
sig beaktas med stöd de vida tillåtlighetsregler redan finns iav som nu
miljöskyddslagen. I dessa delar innebär koppling till NRL närmareen en
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frånvattenanvåndningsaspekterutveckling de markanvändnings- ochav
lokaliseringsprövningensynpunkt skall till grund förallmän läggassom

omgivningspâverkan fråntillfor de villkor bör ställas med hänsynoch som
viss verksamhet.en

miljöfarligeller§ första stycket skall denEnligt 5 ämnar utövautövarsom
begränsning verksamhetenvidta skyddsåtgärder, tåla denverksamhet de av

före-skäligen fordras förförsiktighetsmått i övrigt kaniaktta deoch attsom
olägenheter kvarståravhjälpaavhjälpa olägenhet. Skyldighetenbygga eller att

miljöfarlig verksamhetOmverksamheten har upphört.efter detäven att en
hotettill lämpligare fårinte omlokaliseras platskan pröva motman omen

Föreskrifterslag.försiktighetsmått någotmiljön förebyggaskan omavgenom
tillåtlighetsprövningen.roll vidförsiktighetsmått spelar centralsådana jen

jskäligen kan for-iaktta försiktighetsmåttföretagaren deEnligt 5 § skall som
bli frågaocksåavhjälpa olägenheter. Det kanellerdras för förebygga omatt j

olikabegränsning verksamheten sätt.av
l

enligt stadgandetsskall,enligt stycketåliggandena förstaOmfattningen av
möjligt vidtekniskti vadmed utgångspunktbedömas ärandra stycke, som

allmännabeaktande såväli och medfrågaverksamhet det slag är avsomav
enligtskall,olika intressenavvägningen mellanintressen. Videnskildasom

detsidan beskaffenhetentillsärskild hänsyn åtredje stycket, tas om-avena
verkningar,störningensstörning betydelsenbli för ochkanråde utsatt avsom

skyddsåtgärd ochkostnaden förverksamhetenå andra sidan samtnyttan av
i fråga.kommerövrigt försiktighetsmåttekonomiska iverkanden somav

Regeringen ellertill EES-avtalet.kopplades 5 §lagändring 1992Efter en
meddelafårNaturvårdsverketregeringen bestämmermyndighet som --

tillSverige ska levaförolika slags försiktighetsmåttföreskrifter att uppom
bl.a. förbudDet gällerföljer avtalet.miljöområdetåtagandena attsom av

för grund-skyddDir. 8068EEGvissa i grundvattnetsläppa ämnenut om
Direktivet och dessvissa farliga ämnen.föroreningvatten mot genom

denEES-avtalet och1992:43i promemorian Dsbehandlaskonsekvenser
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svenska miljöskyddslagstiftningen och 199293:60 med förslag till änd-prop.
ring i miljöskyddslagen m.m.

Kan miljöfarlig verksamhet befaras föranleda olägenhet väsentlig betydelse,av
försiktighetsmåttäven i § iakttages,5 fårom verksamheten enligtsom avses

6 § utövas endast särskilda skäl föreligger. I motiven SOUom 1966:65
220 sägs olägenhet väsentligatt betydelses. sådana immissionerärav som

innebär direkt våda för människors hälsa och så hälsorisken när påtagligsnart
intensitet måste den innebära olägenhet väsentlig betydelse.anses av

Även olägenheten är väsentlig betydelse fårom verksamhetenav utövas om
det finns särskilda skäl. I detta uttryck ligger avvägning mellan nytta ochen
skada. Vad typiskt erfordras försett skall tolererasom olägenhetatt man en-

väsentlig betydelse är det föreligger klartav dokumenteradatt övervikten-
på nyttosidan. Den immitterande anläggningen skall alltså medföra fördelar,

från allmänna och enskilda synpunktersom avsevärt olägenhetema.överväger
Kraven på sådan nyttoövervikt ställs högre väsentlig olägenhetenmer
bedöms SOU 1966:65 222. Situationer kan inträffavara där olägenheternas.
blir så inte aldrig såstora att kan göra verksamhetenstor tillâtlig.ens en nytta

motivenI anförs SOU 1966:65 223 den hänsyn skall till sani-atts. tassom
olägenhetertära och andra intrång på typiskt allmänna intressen i allmänhet

inte kan skattas i Här måste räkna med det finnspengar. attman ytterst en
gräns inte får överskridas, hur vägande nyttosidansom tungt än är.

Innebär den befarade olägenheten antal människor får sinaatt ett lev-stort
nadsförhållanden väsentligt försämrade eller betydande förlust frånatt natur-
vårdssynpunkt uppkommer eller liknande allmänt intresse skadasatt avsevärt
får verksamheten Regeringenutövas. kan dock lämna tillstånd verk-om
samheten synnerligär betydelse för näringslivet eller förav eller eljestorten
från allmän synpunkt. Stadgandet fastslår integräns får överskridasen som
vid Koncessionsnämndens tillståndsgivande. Endast regeringen kan tillåta
sådan miljöförstörande verksamhet.
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i övrigt intevissa situationer förbud enligt 6 §6 § tredje stycketl näranges
anläggning åtgärdgäller sålunda inte ellerfår Bestämmelserna varsges.
rörledning framdragandetillåtlighet enligt 4 kap naturresurslagen,prövats vars

rörledningar160 vissabegagnande enligt lagen 1978:eller prövats samtom
särskild ordning. I dessaieller järnväg anläggandeflygplats, prövasväg vars

verksamhetstycket. Sådanenligt 6 § första och andrafall inte förbudkan ges
ogiltig enligt 4 ellerjärnväg kan dock förklarasflygplats, ellervägsom avser

§§.5

För utsläppi också avloppsvatten.Tillåtlighetsreglerna 4-6 §§ gäller av av-
reningsåtgärder ochlokalisering,alltså reglergällerloppsvatten samma om

längrefall finns dockföroreningar. I vissaandrai frågaförbud omsom
iinte alls släppasavloppsvattenEnligt vissa7 § fårgående krav. uttyper av

Stad-olägenhet.det kan skeinte uppenbartvattenområde det är utanattom
fråneller härrörvattenklosettfrånkommergandet gäller avloppsvatten som

slamavskiljning,reninggåendeundergått längre äntätbebyggelse och som
ytbehandlingsbadvassle ochdjurstall,siloanläggning, urin frånfrånpressaft g

Regeringen kansådant bad.sköljvatten frånmetallindustri eller koncentrerati
börslag. Detavloppsvattenskall gällaföreskriva regeln även annatatt av
inteskyddassåledesendastvattenområdemedbeaktas ytvatten;att avses

stadgandet.grundvattnet av

föreskrifter förgenerellameddela§§ möjlighetfinns i 8 och 8Vidare atta
liksomde,intressanta eftersomområden. Bestämmelserna vatten-vissa är

förtill skyddanvändaskanenligt 19 kap. vattenlagen,skyddsomrâden en
generellabeträffandei 8 § dock endastvattenförekomst- ytvatten genoma -

i vattenla-från reglernainte, till skillnadberättigarföreskrifter. Stadgandena

för markägare.markanvändningintrång i pågåendeersättning fortillgen,

Är eljest med hänsynellernaturvårdssynpunktsärskild betydelse fråndet av
visspå delavseende§ medenligt 8intresse, regeringenkantill allmänt --

frånellerfastavloppsvatten, ämneförbjuda allt utsläppandelandet gasavav
vattenområdesjö elleranläggning i vattendrag,ellerbyggnadmark, annat

oskäligtskedet kankan fororenas,eller grundvattenså mark utaneller att om
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intrång for innehavare fabrik eller inrättning innananlagts beslut med-av som
delats eller för kommun eller dessförinnan börjat avledaannan som av-
loppssvatten. Regeringen kan alltså meddela totalförbud utsläpp i viss delmot

landet, detta har särskild betydelse från naturvårdssynpunkt ellerav om annars
tillmed hänsyn allmänt intresse, möjligheten till vattentäkt. Förbudet fårt.ex.

emellertid inte medföra oskäligt intrång för innehavare fabrik eller in-av
rättning innananlagts beslutet meddelats inteoch heller för någonsom som
före beslutet har börjat avleda avloppsvatten. Förbud enligt 8 miljöskyddsla-§

berättigar inte den företagare till ersättning hindras i sin rnarkanvänd-gen som
ning. Skyddet för markägare och företagare ligger i specielladen skälighets-

hänsyn skall visas dem redan miljöfarlig verksamhetutövar och dåsom som
använder det aktuella området recipient liknande.ellersom

Efter ändringen år 1985 får regeringen, fråndet allmän synpunkt är sär-om
skilt angeläget skydda mark- eller vattenornråde för miljö-äratI ett utsattsom
farlig verksamhet, med stöd 8 förklara omrâdet och angränsandeav a
marker särskilt fororeningskänsligt omrâde. För sådant mark- ellerett ettsom
vattenområde skall regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, läns-

styrelsen föreskrifter skyddsåtgärder,närmare begränsningar och för-ge om
siktighetsmått i övrigt för inomversamheter området. innebäraDet kan t.ex.
begränsningar i utsläpp från industrier restriktionereller för gödsling jord-

bruksrnark.

Det bör anmärkas bestämmelsen i sin nuvarande utformning troligen inteatt
kan användas för skydda grundvattenförekomst. Enligt den ursprungligaatt en
lydelsen stadgandet till för skydda vattendrag, sjö elleratt ett ettvar annaten
vattenområde förorening. Begreppen sjövattendrag, eller vattenområdemot
inbegriper inte grundvatten. Genom ändringar i miljöskyddslagen 1987 kom-

vissapletterades andra bestämmelser i miljöskyddslagen så de skulle bliatt
tillämpliga mark- och grundvattenföroreningar.även Bl.a. utvidgades rege-
ringens befogenheten enligt 8 § så den inte omfattade bara ytvattenområdenatt

mark- och grundvattenförorening. Några ändringar iäven 8 § förutan atta
detta stadgandet skulleäven omfatta grundvatten gjordes inte detta samman-

hang. När sedennera, med ikraftträdande 1989, ändrade ilydelsen 8 §man a
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till mark- och vattenområde det inte meningen lagens tillämpnings-attvar
område skulle ändras luftföroreningarsätt än skulle omfattasävenannat att

bestämmelsen. Med mark- och vattenområde inbegrips alltså troligen inteav
grundvatten.

Tillåtlighetsreglema i 4-7 §§ för hur hårdasätter kraven får igränser vara
8 En generell bestämmelse intefår medföra miljöfarlignågon verk-atta
samhet åläggs hårdare krav vad verksamheten skulle ha ålagts vid indi-än en
viduell bedömning. Eftersom det fråga generella föreskrifter fårär dessaom
bestämmas med utgångspunkt från den verksamhet skulle drabbas desom av
lindrigaste Vidarekraven. beakta inga ytterligare riktaskrav kanär att att mot
den verksamhet har tillstånd enligt miljöskyddslagen. För ändra vill-attsom
koren för sådan verksamhet krävs omprövning tillståndet. Generella före-av
skrifter enligt innebär8 § alltså ingen ändring i tidigare meddelande till-a
ståndsbeslut. förarbetena 198485:l0 följandeI 28 f. bl.a. kom-s. anges

till stadgandet.mentarer

framgår paragrafen jag i motivering-Som och den allmännasagtav som
för regeringens från allmänskall grunden beslut det äratten, vara

skydda förorening. Befogenhetensynpunkt angeläget vattenområdetatt mot
inte utnyttjas i fall, skyddsintresset tillgodosesbör sådana då kan genom

tillämpning vattenskyddsbestämmelser.VL:s eller hälsoskyddslagensav
inte utnyttjas i då möjligtTanken den heller bör sådana fall, det ärär att

vanligakomma till med föroreningsproblemen med stöd ML:srättaatt av
i fall då föroreningarna härrör från endast någon ellerbestämmelser, t.ex.

individuellaingripanågra få verksamheter, kan mot genomsom man
iåtgärder. Detta gäller fråga utsläpp avloppsvatten frånt.ex. avom

industrier ingripandenoch Det skall också frågatätorter. motvara om
bedrivsförorenande verksamheter kretsstörreen personer,som av av

jord- och skogsbruk markerna sjö eller utsläppt.ex. runt aven
avloppsvatten från bebyggelsen vid denna.

förorenings-regeringen särskiltInom område förklaratsett som av som
känsligt vanliga tillåtlighetsreglerna i dengäller de 4-7 §§ ML för som
bedriver miljöfarlig individuella bedömningenverksamhet. Vad denavser

inom innebärföretag området förordnandet konstateran-närmastett ettav
föreliggerde det förutsättningar för långtgående krav föratt attmer en

bedrivas. Närmast dock syftet med för-förorenande verksamhet skall är
smidigareordnandet det möjlighet dvs.sätt,att ettatt genomger
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generella föreskrifter, reglera verksamheten vid antal företagstörreett av
slagsamma

Av jagvad anfört i den allmänna motiveringen framgår tanken äratt att
regeringen, i samband tried förordnande meddelasatt ett områdeatt ettom

särskilt föroreningskänsligt,är också skall vilka föreskrifter iange som
huvudsak skall gälla. Inom för vad regeringen sålunda bestämt kanramen
länsstyrelsen sedan meddela detaljerade föreskrifter.mera

Som exempel på föreskrifter bör kunna komma i fråga kan nämnassom
föreskrifter rörande gödselanvändningen, dosering gödselmedel i jord-av
och skogsbruket, gödsellagring i jordbruket utsläppande avlopps-samt av

från ekonomibyggnader,vatten permanentbostäder och fritidshus.

Bemyndigandet har utnyttjats beträffande Ringsjön i Skåne och beträffande
Laholmsbukten. De föreskrifter därefter har meddelats för dessa områdensom
innehåller bl.a. bestämmelser gödselhantering, lagring gödsel ochom av
djurhållning.

Med stöd 10 § miljöskyddslagen kan regeringen meddela föreskrifterav om
förhandsprövning miljöfarlig verksamhet. Den omfattningennärmareav av
denna förhandsprövning framgår bilagan till miljöskyddsförordningen.av
Även förprövningsskyldighet inte har föreskrivits kan sådan ske fri-om påen
villig Harväg. verksamheten inte tillståndsprövats kan tillsynsmyndigheten
meddela de förelägganden försiktighetsmått och förbud behövs förom attsom
lagens bestämmelser skall efterlevas.

Naturvårdsverket, länsstyrelserna kommunal nämnd tillsynenutövarsamt över
miljöfarlig verksamhet. Naturvårdsverket har den tillsynen,centrala samord-

tillsynsverksamheten och lämnar vid behov bistånd i demia verksamhet.nar
Länsstyrelsen tillsynutövar sådanöver verksamhet tillstånd.kräver Densom
kommunala nämnden har tillsyn övriga verksamheter.över Om kommunen
åtar sig det kan dock länsstyrelsen överlåta tillsynen tillståndspliktigaöver
verksamheter till kommunal nämnd.
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4.2.4 Vattenlagen 1983:291

tillämpligVattenlagen på vattenföretag. Dessutom finns det iär lagen be-

skydd för vattenförsörjningen.stämmelser För vattenföretag skallatt ettom
till stånd och bedrivas fimis i principkomma förutsättningar. Dentre som

utföra vattenföretag rådighetmåste ha inom detöveratt ett vattnetavser om-
företaget skall Vidareråde där utföras. skall verksamheten uppfylla de all-

förutsättningarna för vattenföretag enligt 3 kap. Företagaren måste,männa

tillståndmed några undantag, också ha till vattenföretaget. Tillsynen över

âvilarvattenföretag länsstyrelsen.

tillgodogöra sig tillkommer, enligtRätten 2 kap. 2 i första handatt vatten
den fastighet finns. fråga grundvatten gällerden där Iäger vattnet attsom om

sigfastighetsägaren tillhörigt område tillgodogörahar honomrätt att vatten
Ägaren jordenfinns under berättigad undermarkens är tayta. att vattensom

linje fastighetens SOU 1977:27 128.fram till lodrätt underrät gräns s.en
tillkommarådighet också enligt 3-6 §§ kapitel andraSådan kan änsamma

enligt bli skyldigkan dock 9 §fastighetsägaren. Den råder över vattnetsom
iAvsikten förstatåla hans vattentillgång avstâs för allmänt behov. äratt ettatt

katastrofliknandevattenförsörjningen ihand säkerställa den allmännaatt en
situation.

aktuali-förutsättningar för vattenföretagBestämmelserna i 3 kap. allmännaom
vattenföretag. De gälleri tillståndsprövningenoftast samband med avseras

inte prop.vattenföretag tillståndsprövats ellerdock oavsett ettom
411.198182:130 s.

till stånd, det med hän-vattenföretag får, enligt 3 kap. § inte kommaEtt 1 om
hinder från allmännatill valet plats eller på något sätt möterannatavsyn

möjligtlångt sökaAvsikten med stadgandet såplaneringssynpunkter. är att
Lämplig-lokaliseringar vattenföretag.förhindra olämpliga eller felaktiga av

utgångspunkt i behovettillämnat vattenföretag skall bedömas medheten ettav
vattentillgângar. Bl.a.ochlångsiktigt hushålla med landets samlade mark-att

ligga till grund förÖversiktsplaner ingår i det material skallkommunernas som
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tillåtlighetsprövningen. Vid tillståndsprövningen skall vidare naturresurslagen
tillämpas.

Ett vattenföretag och anläggningsarbeten utförs för vattenföretag fårettsom
enligt 3 kap. 2 § vattenlagen inte strida detaljplan eller områdesbe-mot en
stämmelser. De beslut mark- och vattenanvändning detaljplan ochom som om-
rådesbestämmelser skall ligga tillutgör förgrund alla efterföljande beslut om
användning de mark- och vattenområden omfattas planerna och be-av som av
stämmelsema. Som regel bör erforderliga avvägningar mellan olika intressen
ha gjorts i samband tillkomstenmed fastställd plan. En plan för-av en som

visstutsätter vattenföretag genomförs bör naturligtvisatt ett tillmätas bety-
delse. Det kan emellertid inträffa något allmänt intresse har tillkommitatt nytt
eller förhållandena har ändrats efter det planen fastställdes.att Då kanannars
företaget ändå bli otillåtligt på grund 3 § prop. 198l82:l3O 412 f.. Vidav s.
tillstândsprövningen skall, enligt motiven, hänsyn tilläven andra be-tas
stämmelser för mark- och vattenområdens bebyggande vid utförande av
vattenföretag. Exempel bestämmelser med stadgandet ärsom avses

Ävenregionplan och föreskrifter enligt naturvårdslagen. byggnadsförbud som
meddelas i avvaktan på planläggning innefattas under stadgandet.

I de fall då vattenföretag inte har otillåtligt páett gnmd detansetts attav
strider allmänna planeringssynpurtkter eller fastställd planmot fâr det dettrots
enligt 3 kap. 3 § inte komma till stånd någon skada eller olägenhetom av

betydelse därigenomstörre uppkommer för allmänna intressen. Regeringen
kan dock meddela dispens den finner företaget synnerligär be-attom av
tydelse från allmän synpunkt.

Ett vattenföretag får enligt 3 kap. 4 § komma till stånd endast fördelarnaom
från allmän och enskild synpunkt företaget kostnadernaövervägerav samt
skadorna och olägenheterna det. Syftet med bestämmelsen hindra till-ärav att
komsten företag inte samhällsekonomisktär motiverade. Förevarandeav som
bestämmelse medger bl.a. företag kommer till stånd vid strikt eko-att som en
nomisk bedömning kan visa sig förlustbringande hart.o.m. vara stormen som
allmän betydelse, rniljövårdande åtgärder. Den samhällsekonomiskat.ex. be-
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dömningen baseras ekonomisk analys rimlig omfattning i alla de fallen av
där sådan kan Analysengöras. bör ekonomisk uppskattningen ge en grov av
anläggningskostnaderna och de direkta skadorna företaget prop.av
1981822130 416 f.. Pâ motsvarande vid tillåtlighetspröv-kan skesätts. som
ningen enligt 3 § vidskall den samhällsekonomiska prövningen kunnaman
beakta inverkningarandra företaget sådana företagets in-änav som avser
verkan pâ vattenförhállandena.

Vid prövningen vattenföretags tillåtlighet enligt 3 kap. l-4 skallettav en-
ligt 5 § hänsyn också till följdföretag till vattenföretaget. Det intebehövertas

fråga följdföretag i det kan särskilda anläggningar påvatten utanvara om vara
land kraftledningar, pumpstationer och Det frågadock endastvägar. ärt.ex.

följdföretag har omedelbart samband med det ifrågavarandeettom som
vattenföretaget skall beaktas l98l82zl3Oprop. 417.som s.

Enligt 3 kap. 6 § gäller inte bestämmelserna i 1,2 och 4 §§ vattenföretag som
vid prövning viss anläggning eller åtgärd enligt 4 kap.en av en
naturresurslagen har villkor anläggningensför eller åtgärdensangetts ettsom
utförande, broar eller andra vattenföretag för järnväg, tunnelbana spårvägeller

anläggande i särskildhar ordning, rörledningar i vartillprövats vattenvars
koncession enligthar meddelats lagen 1978: 160 vissa rörledningar samtom

verksamhet vartill bearbetningskoncession enligthar meddelats lagen

1985:620 vissa torvfyndigheter. Tillåtlighetsprövning enligt vattenlagenom
de uppräknade företagen skall således inverkanendast företagets påav avse

allmänna intressen enligt 3

AEtt vattenföretag tillâtligt skall enligt 3 kap. § utföras med sådan7ärsom en
omfattning och på sådant ändamålet oskälig kostnad vinns medsättett att utan
minsta intrång och olägenhet för motstående enskilda intressen.allmänna och

Syftet skydda motstående intressen både allmän och enskildär att natur.av
Hänsyn skall inte bara till ekonomiska till ideella alltsåockså värden,tas utan

intesådana värden ersättningsgilla enligt 9 kap. prop.även ärsom
1981822130 419. Vattenföretaget oskälig kost-skall, det kan ske utans. om
nad, utföras så det inte försvårar vattenföretag elleratt annat annan
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verksamhet kan i framtiden beröraantas vattentillgångsom ochsamma som
främjar allmänt eller enskilt ändamål vikt. Företaget eller verksamhetenav
behöver inte någon ornfatming.större Hänsyn behöver dockvara av endast tas
till företag eller verksamhet med viss sannolikhet kan kommaväntassom en
till utförande inom inte alltför avlägsen framtid. Prövningen kan resulteraen
inte bara i ändring det aktuella företagets utförande ien av även dessutan att
omfattning inskränks prop. 198182: 130 420. Den utför vattenföreta-s. som

skyldigär vidta åtgärderget att ägnade förebyggaär eller minskaattsom
skador företaget, han därigenom inte åsamkas oskälig kostnad.av Detom är,
enligt motiven, främst fråga åtgärder för motverka eller avhjälpa skadorom att
på allmänna intressen eller för kretsstörre enskilda sakägare.en av

Genom tillståndsprövning kontrolleras bl.a. ifrågasatt vattenföretagatt
stämmer medöverens gällande markanvändningsplaner och allmänna plane-
ringssynpunkter. Vidare kommer utredning till stånd vattenföretagetsen om
inverkan på vattenförhållandena på motstående allmänna och enskildasamt
intressen. I samband med tillståndsprövningen klarläggs också företagens
rättigheter och skyldigheter, exempelvis betala ersättning för skada. Sam-att
tidigt tillstånd företagaren viss iett trygghet fråga företagetsger bestånd.om
Tillståndsprövningen medför emellertid arbete och kostnader för företagaren
och tillstândsmyndigheterna andra berörda myndigheter och enskilda.samt
Det har därför inte böra komma i fråga föreskriva tillstândspliktansetts föratt
alla vattenföretag graden inverkan på vattenförhållandenaoavsett prop.av
1981822130 426. Huvudregeln därför tillståndär krävs för varjes. att
vattenföretag varefter det undantag från dennagörs huvudregel detattgenom
i lagen i vilka fall tillstånd inte behöver sökas. Huvudprincipen har,anges
enligt anförda motiv, varit endast vattenföretag inteuppenbart skadaratt som
motstående intressen undantagits från tillstândsplikten. Generellt undantas, en-
ligt 4 kap. 2 vattenföretag det uppenbartär varken allmänna ellerattom
enskilda intressen skadas företagets inverkan på vattenförhållandena.genom
Bevisbördan åvilar enligt motiven företagaren. Det finns dock särskilda undan-

vissaför kategorier vattenföretagtag vilka effekter dessa kan orsakaoavsettav
i det enskilda fallet. Ett sådant undantag enligtgäller 4 kap. 1 § för vatten-a

ellertäkt för tvåfamiljsfastighet eller jordbruksfastighets husbehovsför-en-
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brukning eller värmeförsörjning och utförandet anläggningar för vissaav
Med husbehovsforbruloiing enligt motiven 198182:prop. 130avses

430 användning för hushållsändamål, bad, och rengöringtvättvattens. av
hyreshus, villor och lantgårdar, vidare för vattning kreatur, mjölkbe-av

handling och vanligt lantbruksändamål, för bevattning trädgård,annat av som
huvudsakligen avsedd för behov,är och för mindre hantverk. Dit räknaseget
däremot inte användning för industri, handelsträdgård ellervattnets tvätt-en
inrättning inteoch heller för jordbruksbevattning.

I 19 kap. vattenlagen finns vissa bestämmelser skydd för Vattenförsörjning-om
Till skydd for sådana eller grundvattentillgångar utnyttjas för elleryt-en. som

kan komma utnyttjas för vattentäkt finns aktsamhetsregel i 1antas att en
Alla vill bedriva sådan verksamhet eller utföra sådana åtgärder isom vatten
eller land, vilka kan skada vattentillgången, skyldiga vidta deär att an-
ordningar, tåla de begränsningar verksamheten iakttaoch de försiktig-av
hetsmått i övrigt skäligen kan fordras för förebygga avhjälpaellerattsom

innebärskadan. Det alla utföra åtgärd i eller påatt att vattensom avser en
land kan skada grundvattentillgång skyldiga iaktta skäliga för-ärsom atten
sildighetsrrtått. Skyddet i första hand vattenkvaliteten åtgärderävenavser men

kan minska vattenkvantiteten. Aktsamhetsregeln det gällerutgör närsom
vattenföretag komplement till det allmänna kravet på skadeförebyggandeett
åtgärder villkor för vattenföretag i 3 kap. 7 Aktsamhetskravet skallsom
iakttas antingen vattenforetaget tillståndsprövats eller ej. Om tillståndsprövning

sker skall tillstândsmyndigheten vilka försiktighetsmått skall vidtas.ange som
Lagtexten har likheter med rniljöskyddslagen.5 § Nämnda stadgandestora
innehåller krav på försiktighetsmått i fråga miljöfarlig verksamhetom som

förevarande aktsamhetsregel.motsvarar

Den verksamhet eller utförutövar åtgärder i enlighet med vad före-som som
skrivits i tillstândsbeslut enligt vattenlagen, miljöskyddslagen eller 18 § natur-
vårdslagen skall ha fullgjort sina åligganden. Om sådan verksamhet elleranses
åtgärd medför icke önskvärd inverkan vattentillgångenpå får bestäm-en
melserna omprövning tillämpas för ändra villkoret. Länsstyrelsen får,attom
enligt tredje stycket, vid vite förelägga villden bedriva sådan verksamhetsom
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eller utföra sådana åtgärder iaktta aktsamhetsregeln. Somatt exempel på åt-
gärder omfattas aktsamhetsregeln kan bl.a.som nämnas utspridandeav av
gödsel eller bekämpningsmedel.

För förstärka skyddet föratt grundvattentillgång får länsstyrelsen, enligten
2 inrätta vattenskyddsomrâde kring dennaett föreskriva de inskränk-samt
ningar i förfogarätten fastigheteröver och meddelaatt de andra föreskrifter

behövs. Ett Skyddsområde bör enligt motiven sådan omfattningsom attges
garantier skapas för råvattnet efter normalt reningsförfarandeatt kanett an-
vändas för sitt ändamål. Syftet med beslut vattenskyddsområde kan iett om
vissa fall i stället tillgodoses beslut regeringen enligt 8 § miljö-ettgenom av
skyddslagen förbud allt avloppsutsläpp och dylikt inommot område. Iom ett
förarbetena till stadgandet anförs bl.a. följande prop. 198182:l30 138 ff..s.

Efter miljöskyddslagens tillkomst torde det möjligt komma tillattvara
med avloppsutsläpprätta och miljöfarlig verksamhet in-annan av mera

gripande karaktär. Miljöskyddslagen dock endast tillämpligår i fråga om
förorening Som utredningen anför kan det alltjämtytvatten. uppståav pro-
blem detnär gäller generella bestämmelser begränsa föro-att genom
reningskällor såsom båttrafik och trafik, oljelagring, gödsling,annan
kemisk växtbekämpning bad och camping. För komma tillsamt rättaatt
med föroreningskällor denna fordras skyddsföreskrifter förart attav
berörda områden kan utfärdas på relativt enkelt sättett

Härtill kommer angelägenheten lagstiftning samordnar skyddetav en som
såväl grundvatten. En sådanyt- samordning särskildav be-ärsom av

tydelse i de fall vattenförsörjningssystem byggerett på såväl yt- som
grundvatten. Att inrätta skyddsornråden för ytvattentäkter

I enlighet med utredningens förslag bör alltså den gällande akt-nu
samhetsregeln i fråga grundvatten utvidgas omfatta ävenattom ytvatten.
Regeln bör innebära alla utföra åtgärd iatt ellerattsom vattenavser en
land kan skada eller grundvattentillgáng skyldiga iakttasom yt- ären att
skäliga försiktighetsmått. Skyddet i första hand vattenkvalitetenavser men

åtgärderäven kan minska vattenkvantiteten, grävning ellersom t.ex.
sprängning, bör liksom f.n. omfattas...

Vid tillkomsten de nuvarande bestämmelserna grundvattenskyddav om
framhölls se 1964:42 syftet med lagstiftningen aktiveraattprop. attvar
skyddsverksamheten och skapa bättre möjligheter planmässigt tillgodo-att

vattenförsörjningens skyddsbehov. Länsstyrelserna, med deras möjlig-se
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initiativ,heter ansågs bättre fullgöra uppgifterägnade dessaatt ta attegna
vattendomstolama och därför förordna Skyddsområ-än rätten attgavs om

den och utfärda bestämmelser. För ordning ansågs också taladenna att
länsstyrelserna hade många andra uppgifter hade samband medsom
skyddet för vattenförsörjningen tillgång till erforderligde hadesamt att
teknisk medicinskoch expertis.

Enligt 2 kap. 64 § vattenlagen Skyddsområde endast inrättas förkan
vattenförsörjningen inom tätbebyggelse. liksom utredningenJag attanser
det inte motiverat behålla denna begränsning. Enligt min mening börär att

inte möjligheten Skyddsområdelänsstyrelsen betagen förordnaattvara om
ivattenförsörjningen ii de undantagsfall då detta kan motiverat förvara

glesbygd.

skyddsföreskrifter gårLänsstyrelsen befogenheter meddelahar utöveratt som
Skyddsföreskrifter medföra på-aktsamhetsregeln. kanden allmänna attsom

imark anspråk,markanvändning försvåras ellergående avsevärt att tasannans
enligt 7 fårför ifrågavarande fastighetsägarevilket medför ersättningsrätt

intresseiansökan kommun eller dendock endast meddelas vatten-varsav
föreskrifter förbudExempel inskränkandeskyddsområdet fastställs. på är mot

användningtäktverksamhet ochutsläpp avloppsvatten,bebyggelse, avav
inskränkasEnligt ocksåbekämpningsmedel. 3 § kan allemansrättengödsel och

för vid-skyddsföreskrifter länsstyrelseni område. Vid brott fårsådant attmot
3 ochhandräckning med stöd 21 kap.vite eller begärarättelse föreläggata av

4 §§.

inrättandeförfarandet vidfinns vidare reglerkapitlets 4 och 5I avom
före-ändring upphävandevid meddelande, ochvattenskyddsområde samt av

redovisat tillvägagångs-skrifter. har i allmänna råd 1990: 15Naturvårdsverket

skyddsföreskrifter för grundvatten-utforma skyddsomrâden ochförsättet att
täkter.

miljö- ochutsträckning överlämna åtmöjlighet i vissLänsstyrelsen har att
vilkamyndigheter bestämmakommunalahälsoskyddsnämnden eller andra att

länsstyrelsenTypfalletinom Skyddsområde.villkor skall gälla är attettsom
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föreskriver uppläggandet vissa angivnaatt inte fårämnen ske förrän miljö-av
och hälsoskyddsnämnden har tillstånd härtill prop. 198182:130gett 604.s.

Ersättning till fastighetsägare eller innehavare särskild till fastigheträttav
utgår, enligt 7 endast i de fall föreskrifterna har meddelats efter ansökan
och medför pågående markanvändningatt försvårasavsevärt eller mark itas
anspråk. Ersättningen skall betalas den begärt föreskrifterna. Vidav som
mycket kvalificerat intrång har ägaren få fastighetenrätt inlöst. I frågaatt om
inlösen och ersättning gäller 9 och 16 kap. Ersättningsfrågorna prövas av
vattendomstolen.

I begreppet pågående markanvändning ingår markägare företaratt en en
normal och naturlig rationalisering. Bedömningen vad är normalav som en
och naturlig rationalisering måste ske från fall till fall och med utgångspunkt
i vad vid varje tidpunkt framstår naturlig fortsättningsom densom en av
faktiskt pågående markanvändningen. Som exempel har i motiven nämnts en
lantbrukare lägger sin verksamhet från kombinerad mjölk-som ochom
spannmålsprodulction till enbart spannmålsproduktion prop. 1972: bilaga1ll 2

333 f.. Om däremot förfarande generellt tillståndspliktigt,ärs. ett t.ex.
uppförande s.k. svinfabrik koncessionspliktigär enligt miljöskydds-av som
lagen, kan utgå från det innebär ändring i pågående markanvändningattman
och således, förfarandet förbjudsatt med stöd naturvårdslagen,om av
ersättning inte skall tillutgå följd härav prop. 1972:111 bilaga 2 334. Is.
pågående markanvändning inräknas också de ändringar markägaren fårsom
eller kan enligtgöra gällande detaljplan, områdesbestämmelser, bygglov och
tillstånd enligt naturvårdslagen. Tillåten ändring i markanvändning måste, för

pågående, aktuell. Näratt frågan ersättning kommeranses som vara om upp
måste det framstå troligt den tillåtna ändringen faktisktattsom avses genom-
föras prop. 1972: bilagalll 2 334 f.. När den förhindrade mark-s.
användningen varit tillåten inte påbörjats det klartär någon ersättningmen att
inte skall utgå på grund förbudet prop. 1972:111 bilaga 2 527 f..av s.
Intrång i förfoganderätten föreskrivs med stöd den allmänna aktsam-som av
hetsregeln i vattenlagen eller miljöskyddslagen dockt.ex. inteär ersättnings-
grundande.
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Ersättning skall utgå endast pågående markanvändning försvåras.avsevärtom
För ersättning skall utgå krävs därför föreskrifterna innebär någorlundaatt att
kvalificerat intrång i markägarens förfoganderätt. iSkadan får absoluta eller

relativa intetal framstå obetydlig eller bagatellartad. Skadan relaterasskasom
till berörd del fastighet. Utgångspunkten överstigerskadanär attav en om
10 så till 198687:1värdet, ska markägare ha ersättning BoUrättprocent av

f..150 Hovrätten för Norrland i 1989, 1003har två fall DT ochövres.
1990, DT 1001 preciserat itoleransgränsen 26 § naturvårdslagen. l dessa två

fall intrânget, i inte fick överskridaansåg hovrätten värderat absoluta tal,att
8 782 kr.

Naturvårdslagen4.2.5 1964:822

Naturvårdslagen innehåller för naturmiljön. Förbestämmelser skydd attom
vissakunna sådant skydd har myndigheterna möjlighet beslutautöva att att

särskilt angivna områden skall enligt någon de skyddsformerskyddas av som
nationalparker. Syftetinnehåller. I 4 och § finns bestämmelserlagen 5 ärom

viss i dessområde landskapstypbevara sammanhängandestörreatt av
miljö alltidnaturliga eller i väsentligen oförändrat skick. Sådana områden ägs

Med stöd § kan länsstyrelsen förklara område7 naturre-ettstaten. somav av
särskilt eller vårdasDet kan ske området behöver skyddasservat. om

ellersin sin skönhetgrund betydelse för kännedomen landets natur,av om
för fri-märkliga beskaffenhet eller därför det väsentlig betydelseäratt av

inskränkningar iluftslivet. I beslut föreskrivas defår rättennaturreservatom
ändamålet medförfoga fastigheter nödvändiga föröver äratt att tryggasom

inom vilket särskilda åtgärderMed stöd 19 § kan område,reservatet. av
lämpligen börför skydda eller naturmiljön intebehövs vårdaatt men som

naturvårdsområde.till länsstyrelsen förklarasavsättas naturreservat av som
tillsammanstillvarata intresset föremål medFör orörd kan enstakaatt naturav
för naturminne.området omkring, enligt 13 förklarasdet närmaste runt

mindre mark- ellerVidare fimis i 21 § möjlighet skydd förutverkaatt
djurvattenområden biotoper livsmiljö för utrotningshotade ochutgörsom- -

Skadliga arbetsföretag kaneller särskilt skyddsvärda.växtarter ärannars
förbjudas på sådana områden.
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I 18 § naturvårdslagen finns regler tillståndstvång för vissaom typer av
arbetsföretag kan ha allvarliga verkningar, bl.a. för grundvattenföre-som en
komst. Stadgandet utmärkande dragnaturresurser de inteäravser vars att
förnyas eller förnyas mycket långsamt. Täkt sand, jord,lera,sten,av grus,

eller andra jordarter förtorv ändamål markhavarens husbehovän fårannat
enligt 18 § således inte ske länsstyrelsens tillstånd. Detta gäller dock inteutan

itäkt vattenområde vartill tillstånd lämnats enligt vattenlagen. Täktverksamhet
utgör företag medför särskildtyp påverkan på naturmiljön. Sådanen av som
verksamhet kan också farautgöra för grundvattnet påverkaen attgenom
förutsättningarna för grundvattenbildning.

Av motiven framgår till täkt bör hänföras företag primärt syftar tillatt attsom
nyttiggöra det materialet antingen direktuttagna försäljning eller inomgenom
företagarens övriga verksamhet. Till täkt räknas däremot inte materialuttag av

huvudsakligen sker för bereda plats för verksamhet, såsomsom att annan
skärningar för vägbyggen, sprängning tunnlar, bergrum, husgrunder, dikenav

dyliktoch eller skärningar för vägbyggen andra arbetsföretagstörre prop.
1964:148 61 och 74. Tillståndstvånget omfattar täkt för tillgodoseendes.

markinnehavarens husbehov. Med husbehovstäkt den förbrukningav avses
krävs för skötseln jordbruks- eller skogsfastighet, intesom av en t.ex. ett

cementgjuteris från fastighet prop. 1964:148grusuttag 75.egen s.

Vad gäller tillståndsprövningen lagen inte direkt efter vilka grunderanger
ansökan täkttillstånd skall eller hur olikaprövas intressen skallom vägas mot
varandra. Av betydelse det materialär länsstyrelsenstor kan begärasom en-
ligt andra stycket; behovsutredning och täktplan. l motiven bl.a. föl-anges
jande i denna fråga 1981822220 12:s.

Av lagen framgår emellertid hänsyn skall till tilltänktadenatt stor tas
täktens inverkan på naturmiljön. Bestämmelserna skall användas till att
skydda naturmiljön i dess helhet, inbegripet landsformer, vegetation och
alltså även kultur- och odlingslandskapet.t.ex. Hänsyn skall också tilltas
naturmiljöns betydelse för friluftslivet. Tillbörlig hänsyn skall å andra
sidan till övriga allmänna och enskilda intressentas berörs frågansom av

täkttillstând. Nyttan verksamheten och behovet materialetom kanav av
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i avvägningen hurfår alltså medLänsstyrelsenalltså beaktas. stortta sam-
innebär bl.a.naturtillgången Detexploateras.hällsintresset är att omattav

täcker redanår framåt,för fleraberäknade behovettäkttillstånd, detsom
Vid täkt-tillståndytterligareregion kan vägras.inom någonhar lämnats

täktmaterialockså hur behovetprövningen bör beaktas är att tastort avav
Även beaktasersättningsmaterial börtillgångenkvalitet i anspråk.viss

tillståndspröv-restriktivitet vidalltförSamtidigt beaktasbör att storen
energi för längreförbrukningökadningen medföra transporterkan aven

prisstegringar.i sin kan orsakatäktmaterialknapphetoch tursom
individuelltgivetvis skemåstetäkttillståndfråganBedömningen ettomav

enskilda fallet.iföreligger detomständighetertill demed hänsyn som
in-motståendedeochskiftande slagomständigheter kanDessa vara av

starkaregällaemellertidprincipvarierar. I börbetydelse atttressenas
intressetmåstestarkaredestotill område,knytsnaturvårdsintresse ettsom

lämnas.täkttillstånd skallförexploatering attvaraenav

vattenskydds-beakta§ länsstyrelsentillståndsprövning enligt 18 skall ävenVid
grundvattentillgång§19 kap. 1 vattenlagen ut-Enligt är,synpunkter. enom

bedrivavillallavattentäkt,utnyttjas förkommanyttjas eller kan att somantas
anordningar,devidtaskyldigaskada vattentillgångenkanverksamhet attsom

övrigtförsiktighetsmått iiaktta deochverksamhetenbegränsningartåla de av
denavhjälpa skadan;ellerförebyggafordras förskäligen kan somattsom
fullgjorthanaturvårdslagenenligt 18 §i tillståndföreskrifternaföljer anses

samband med600 f.. l130198182:åligger honom prop.sålundavad s.som
anledningalltså fålänsstyrelsentäkttillstånd kan attansökanprövning omav

enligt 19 kap.grundvattnet,skyddsföreskrifter förfråganuppmärksamma om
naturvårdsförordningenEnligt 25 §meddelas.behövervattenlagen,2 §
prövning görsdensamordning skei dessa fall1976:484 skall som en-aven

täktansö-prövningenmedskydda grundvattnet,i syftevattenlagen,ligt avatt
innehålletanfördes18 §tillI motivennaturvårdslagen.enligtkan avom

1964:42 62.skyddsföreskrifter följande prop.bl.a.sådana s.

marklagergrundvattenförandemedfastigheterutnyttjareandraLiksom av
Skyddsområdeinomlertäktsand- eller attbedriver etthar den grus-,som

grundvatt-skadaförsiktighetsmått förskäligaersättning iakttaga attutan
itordehänseendei dettaSkyddsbestämmelseundvikas.skall kunnanet

vissned tilltillåtes blottföreskrift täktgivas formenregel kunna attenav
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nivå, bestämd i förhållande RÅtill högsta grundvattenytan jfr 1956
52 ff Ofta torde det kunna krävas,s. till sin mäktighet bestämtatt ett

skyddsskikt skall lämnas orört exploatören. Då länsstyrelse harav att
fastställa bestämmelse denna innebörd måste den beakta förutomav -
grundvattentillgångens betydelse från allmän och enskild synpunkt mot-vilka föroreningsrisker skydd skall åvägabringas. Avgörande för vilken
omfattning det täckande skiktet skall ha bör också beskaffenhetenvara av
marklagret och den därav beroende förmågan oskadliggöra tillfördaatt
föroreningar. Det märka,är med skyddsföreskriftenaatt i övrigtatt avses

skapa skydd deatt påtagliga föroreningsriskemamot mest såsom oljespill
från stationära maskiner, ansamling avskräde i och in-av grusgropar
ñltration avloppsvatten i grunden. Mången gång torde förav den skull

påkallat säkerhetsâtgärd krävaatt någotvara betydande skydds-som mera
skikt. I allmänhet bör dock åligga exploatören grundvattenytanöveratt
kvarlämna skikt sådant djup, tillräckligett dränering kan erhållasav att för

vegetation skall återkommaatt och därmed på längre sikt grundvat-
tenskyddet säkerställas. Regelmässigt lärer kravet på skäliga försiktighets-

förevarandemåtti hänseende uppfyllas, därest avstår från utvinningman
sand och lera lägre nivå änav grus, denöver högsta grund-meteren

vattenytan.
Till följd andrageologiska ochatt förutsättningar förav hållaatt

grundvattnet fritt från föroreningar kan variera inom ochett samma
Skyddsområde bör länsstyrelsen kunna förbehålla sig huruvidaprövaatt

sand- eller lertäkt i särskilda fall bör tillåtasgrus-, under den nivå som
länsstyrelsen skyddshänsyn fastställt den generellt lägsta.av som

4.2.6 Väglagen 1971:948

I väglagen regleras byggande väg Fråga byggande vägav prövasm.m. om av
vägverket efter samråd med länsstyrelsen. För byggandeav skallvägav

arbetsplanupprättas skall ställas för granskning. Vägrätten uppkomsom ut
väghållaren i anspråkatt mark med stödmer genom tar upprättad ochav

fastställd plan. Sådan innebärrätt väghållaren tillgånghar till detatt ensam
markområde erfordras för byggandevägens och bestånd ochsom redo-som
visats vägområde i arbetsplanen.som

För byggande skall enligt 15 §väg väglagen arbetsplan.upprättas Enligtav en
stadgande skall i planen den mark behöver isamma anspråk föranges tassom
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skallvägbyggnadsföretaget. Planenväganordningar för genomförandetoch av
övrigtuppgifter imiljökonsekvensbeskrivning och deinnehållaäven somen
inne-Miljökonsekvensbeskrivningen skallför genomföra företaget.behövs att

erforderli-tillmiljöeffekterna förslagredovisning de väntadehålla samten av
förebyggaförförsiktighetsmått behövsskyddsåtgärder eller andra attsomga

enligt 24 §skall,från trafiken. Dennastörningar eller andra olägenheter

arbetsplanen.fogas tillinnan dengodkännas länsstyrelsenvägkungörelsen, av
föreskrifterVägverketspreciseras iMiljökonsekvensbeskrivningskravet

1987:2.VVFS

förut-ochprövningen enligt väglagenolika stadgandenFlera styr anger
4 §åtgärd. leller utförabedriva verksamhetsättningar för få angesatt enen

tillbörlig hänsynskalloch driftväghållning byggande vägvid vägatt avav --
trafiksäkerhet,såsomintressen,intressen, till allmännaenskilda ochtilltas

anfördetillkomstVid stadgandetskulturmiljövård.naturvård ochmiljöskydd,
1971:123miljöskydd prop.följande vad gälldedepartementschefen endast

152.s.

påmiljöskydd,beaktasintressen skallde allmänna nämnsBland somsom
betydelse.kommit allttid störreattsenare

läge ochsådantfårtillsesskall vägenvid byggande§ vägI 13 attatt avanges
olägenhetintrång ochminstavinnes medmedutförande ändamålet vägenatt

lokaliserings-andramed tvålikheterStadgandet haroskälig kostnad.utan
vattenlagen.7 §och 3 kap.nämligen § rniljöskyddslagen4regler,

naturresurslageni 2 och 3 kap.hushållningsbestänunelsernaEnligt 3 § skalla
kommunika-mellanavvägningar skallinnebär görasDettillämpas, att
lokaliseringstadgasI 14 § vägensintressen.och motståendetionsintressen att

kanområdesbestämmelser. En kommundetaljplan ellerstridainte får mot
i planviss platslokaliseringförhindraalltså väg att annanangegenomav

19enligt kap.vattenskyddsområdenFöreskrifter förmarkanvändning där.

vägdragning.också hindravattenlagen kan en
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4.2.7 Hälsoskyddslagen 1982: 1080

Hälsoskyddslagen innehåller bestämmelser åtgärder för hindraattom upp-
komsten sanitära olägenheter och för undanröja sådana olägenheter.av att
Enligt ll § första stycket 2 och 5 hälsoskyddsförordningen 1983: 616 får en
kommun meddela föreskrifter spridande naturlig gödsel, slam ochom av

orenlighet inom tätbebyggda områden eller skyddannan för ytvattentäkterom
och enskilda grundvattentäkter. Sådana föreskrifter får endast utfärdas detom
behövs för hindra uppkomsten sanitäratt olägenhet. Kraven måste enligtav
6 § hälsoskyddslagen skäliga i hälsoskyddslagens mening. innebärDettavara

endast sådana föreskrifter kan utfärdasatt för varje berörd fastighetsägaresom
eller motsvarande kan skäliga. Härigenom föreligger hinderanses ett mot att
införa omfattande generella regler. Vidare beakta kommunen,mera är att att
enligt 2 § 2 stycket hälsoskyddslagen, vid meddelande kommunala före-av
skrifter skall tillse därigenom inte läggs onödigtatt tvång allmänheten eller

obefogadgörs inskränkning i den enskildes frihet. Stadgandet tillkomannars
efter påpekande frän Lagrådet. Bestämmelsen understryka viktenattavser av

det inte kommunala föreskrifteratt lokala hälsoskyddsföreskriftergenom
införs oskäliga restriktioner i handlingsfriheten för allmänheten i eller förstort
vissa kategorier enskilda. I övrigt kan kommun miljö- ochav en genom
hälsoskyddsnämnden, i den män det behövs, meddela förelägganden och
förbud för hindra uppkomsten Sanitär olägenhetatt eller för undanröjaav att
sådan olägenhet.

4.2.8 Lagen 1985:426 kemiska produkterom

Lagen syftar till förebygga skador människorsatt hälsa eller i miljönatt
förorsakas kemiska inneboendeämnens egenskaper. Lagen tillämpligav är
hanteringen kemiska ämnen och beredningar, kemiska produkter. Medav
hantering bl.a. användning. Enligt 5 § skall den hanterar kemiskavses som en
produkt vidta de åtgärder iakttaoch de försiktighetsmått i övrigt behövssom
för motverka de angivna skadorna. Regeringenatt eller myndighetden som
regeringen bestämmer får meddela särskilda föreskrifter försiktighetsmått.om
Med stöd detta bemyndigande har bl.a. föreskrifter meddelats spridningav om
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såvitt han-tillsynen,och lokaltRegionaltbekämpningsmedel. utövas avserav
länsstyrelseni principjordbruket,inomkemiska produkterteringen res-avav

hälsoskyddsnämnden.pektive miljö- och

finnskemiska produkteri § lagenregeln 5kompletterarFöreskrifter omsom
stadgasDärbekämpningsmedel.1985:836förordningen attbl.a. i ll § om

skadas ellerintemänniskorsåskall skebekämpningsmedelspridning attav
Åt-möjligt.litenblir såmiljöpåverkansåocholägenhetvållas att somannan

kringliggandetillspridsmedletmotverkavidtas förskallgärder attatt
meddelaförordningenligt 15 §får ytter-Naturvårdsverketområden. samma

Föreskrifter kravbekämpningsmedel.spridningföreskrifterligare omavom
meddelas dock,visst områdeinombekämpningsmedelspridatillstånd att

länsstyrelsen.paragraf,enligt avsamma

1979:429Skogsvårdslagen4.2.9

medskogsvårdslag1948 årsbeslutskogspolitiska1979 årsGenom nuersattes
gäller alljanuari 1980. Lagenkraft den lträdde iskogsvårdslaggällande som

de grund-reglerarmark. Denutsträckningi viss ävenskogsmark annansamt
Miljömålet förskogsvård.i frågaställersamhälletläggande kraven omsom

naturgivnaskogsmarkens199293:226,enligt pro-skogsbruket år, attprop.
variationgenetiskochmångfaldbiologiskEnskall bevaras.duktionsfomiâga

djurarterochbrukas så natur-skall växt-Skogensäkras.i skall somskogen att
naturliga be-underfortlevaförutsättningari skogenligt hör hemma attges

skyddas.skallochHotadelivskraftiga bestånd. naturtyperitingelser och arter
skallvärden värnas.socialaestetiska ochdesskulturmiljövärdenSkogens samt
skogsmarkenochskogenproposition,enligtProduktionsmálet attär, samma

avkastning.goduthålligtdenansvarsfullt såeffektivt ochutnyttjasskall att ger
använd-i frågahandlingsfrihetskallinriktningSkogsproduktionens omge

producerar.vad skogenningen av

innebärDettainriktningen.skogspolitiska attavspeglar denLagstiftningen
avverkningochåterväxtbestämmelsersådanaomfattarskogsvårdslagen om

rnång-biologiskadensamtidigtavkastninggoduthålligttillsyftar somsom
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falden behålls lagstiftningen också utformats såatt detmen att utrymmeges
och i vissa fall garantier för hänsyn till andra allmänna intressen. Enligt för-
arbetena skogsvårdslagen inte bör syfta tillatt någon detaljregleringanges av
det vilketpåsätt skogsägare skall sköta sin skog lagen börutan att vara en
ramlag samlar de for skogens skötsel grundläggande bestämmelsernasom och

i övrigt bemyndigar regeringen eller Skogsstyrelsensom meddelaatt mer
detaljerade föreskrifter.

Regeringen har således i skogsvårdsforordningen 1993: 1096 lämnat närmare
föreskrifter för hur skogsbruket skall ioch vilkautövas avseenden andra
myndigheter skall meddela detaljerade regler. I skogsstyrelsens för-mer
fattningssamling SKSFS återges de föreskrifter och allmänna råd avseende
skogsbruket skogsstyrelsen meddelat. Föreskrifterna bindande för demärsom
till vilka de riktar sig medan de allmänna råden rekommendationerär av
skogsstyrelsen syftar till främja enhetlig tillämpning skogs-attsom en av
vårdslagen eller anvisar hur den enskilde lämpligen kan handla i vissa hän-
seenden utesluta andra handlingssätt.utan att

I §1 skogsvårdslagen sammanfattande beskrivning statsmakternasges en av
ikrav fråga skötseln landets skogar. Skogen nationell tillgångärom av en

skall skötas så den uthålligt god avkastning samtidigtsom att denger en som
biologiska mångfalden behålls. Vid skötseln skall hänsyn till andraäventas
allmänna intressen. I paragrafen används begreppet skog för beteckna såvälatt
skogsmarken den skog finns på sådan Enligtmark. paragrafen skallsom som
hänsyn till allmänna intressen,tas naturvårdens intressen. Dent.ex.som
skogspolitiska kommittén preciserade målen och beskrev önskvärda föränd-
ringar skogstillståndet hur skogen framgent bör vårdas nyttjasochav samt för

de skogspolitiska målen skall kunna utnyttjasatt se SOU 1992:76 154 ff..s.
sammanfattningen nedan främst de områden där och grundvattenavser vatten
omfattas de preciserade målen.av

: Om miljömålet
för skogsbruket säkerställa den biologiska mångfaldenatt ochom att
skydda hotade och skall kunna uppfyllasarter detnaturtyper nödvändigtär
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heltområdenvattenområden och ärbiotoper tnark- ellervissaatt --
undantag-arealer behöverHurfrån skogsbruk.undantagna stora som vara

vilkai grad påhögsammansättning dessa bör ha beroroch vilkenna
Allmäntskogsmarkenanvänds den brukadeskogsbruksmetoder som
möjligtså långtbedrivs så detskogsbruketgäller dock attatt somom

minskarfungerar såvilket skogsekosystemenefterliknar det sätt
i be-skogsbruketKommitténarealer.behovet undantagna attanserav

bedrivas på dettahittills måste sätttydligt högre grad att ut-samtän
fortsätta.metoder börståndortanpassadeanvändningenvecklingen och av

frånundantasheltområdenomfattningentotalaHärigenom kan den somav
....skogsbruket begränsas

vårthelai sådominerande ekosystemetdetnyttjande: Skogen gottär som
människorsåväl växterviktig förmiljö därförland. Skogen är somsom

sysselsättning ochförbetydelseocksåSkogsbruket hardjur.och stor
bestå. Detbetydelse ärDennahela landet. väntasutkomstmöjligheter över

börförmågavirkesproducerandeuppfattning skogsmarkenskommitténs att
intressen,inte andradärall skogsmark natur-nyttjas väl på t.ex.

hän-börskogsproduktionen. Skogarnavårdsintresset, änväger avtyngre
sammansättningsådanglesbygden hai främstsysselsättningentill ensyn

angelägetvidarevirkesavkastning. Det ärjämnlångsiktigt kandeatt ge en
livsmiljöskoggammalviss mängdtillständigt finns tillgångdet somatt en

och djur.för växter
ökaförKvävegödsling utförs attSkogshmketsmetoder: -

oftaGödslingkvalitetsvirke. ärframför alltproduktionen engrovtav
godbeståndäldreochi medelålderssärskiltåtgärd,lönsammycket av

förmåganaturgivnaskogsmarkensboniteter attmedelgodakvalitet
miljö-negativavissakvävegödsling kanföljdvirke. Tillproducera av

ochmarkförsurningfrämst samt ut-gäller vattenuppstå. Deteffekter av
förRiskenoch hav.sjöarvattendrag,till grundvatten,lakning kväveav

naturgivna förutsätt-växtplatsensmeddelseffekter sammanhängersådana
Försurningenluftföroreningar.kvävebelastningenningar, dels med genom

produktionsförmagaskogsmarkenssikt till utarmas.leder påmarken attav
blirmiljöeffekternegativasåutförasKvävegödsling endastbör allmänt att

till följdgödslingSverige böroch mellerstaSärskilt i södraförsumbara.
Markavvattning ochDikningstarktluftföroreningarna begränsasav -

beslut underpolitiskaochflitig debattföremål förvaritskyddsdikning har
bl.a.regeringenbemyndigades1991miljöpolitiska beslutetår. I detsenare
våt-särskilt angelägetdetområden därmarkawatming i är attförbjudaatt

förslag påuppgift lämnafått iNaturvårdsverket harbevaras.markerna att
ändringar iinfördesVidarepågår.arbeteområden. Dettasådana genom

föreskrifterskyddsdikning ochföranmälningspliktskogsvårdslagen omen
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hänsyn till naturvårdens intressen vid bl.a. sådan dikning Generellt
dock kommittén brukningsmetoderanser att för skog våta marker som

inte kräver dikning bör främjas. Vissa skogsbruksåtgär--
der, främst dikning, gödsling och hyggesupptagning, har inverkan på
vattenkvaliteten i Ävensjöar, vattendrag och hav. vattenflödena kan på-
verkas. skogsbruket bör bedrivas så negativa effekteratt vattensy-

minimerasstemen I-tätortsnära områden liksom i andra områden betydelse för rekreationav
och friluftsliv, vid sjöar ocht.ex. vattendrag, öar längs kusterna,samt
bör skogsbruket bedrivas så dessa intressen tillgodoses.att På all skogs-
mark särskilt i de Omnämnda områdenamen bör landskapsbilden beaktas
vid skogsbrukets bedrivande.

I 2 § definieras skogsmarksbegreppet. Med skogsmark enligt lagen delsavses
mark lämpligär för virkesproduktionsom och inte i väsentlig utsträck-som
ning används för ändamål, dels mark därannat det finns skog till skydd mot
sand- eller jordtlykt eller fjällgränsen flyttasmot att ned. Mark ligger heltsom
eller i huvudsak outnyttjad skall dock inte skogsmark den påanses som om
grund särskilda förhållanden inte bör iav anspråk för virkesproduktion.tas
Marken skall lämplig för virkesproduktionanses densom enligt vedertag-om

bedömningsgrunder kan producera minstna kubikmeter virke åreten om per
hektar. Med skogliga impediment i denna lag mark inte lämpligavses ärsom
för virkesproduktion produktionshöjande åtgärder,utan bär skogmen som
eller har förutsättningar bära skog. De skogliga impedimentenatt alltsåär
marker har lägre produktionsförmågasom under förutsättningen de inteatt
dikas eller någonut produktionshöjande åtgärd vidtas.amian

Enligt 3 § lagen inteutgör hinder skogsmark imot att anspråk förtas annat
ändamål virkesproduktion.än Exempel detta omläggningär till jordbruks-
mark eller omläggning för bebyggelseändamál enligt detaljplan. En avverkning
för omläggning till virkesproduktionän skallannat anmälas till skogsvårdssty-
relsen enligt 14 Sker avverkningen inom svårföryngrad skog eller skydds-
skog krävs tillstånd enligt 16

Lagen skall inte, enligt 4 tillämpas i den mån den strider föreskriftermot
har meddelats med stödsom naturvårdslagen eller lag. Exempelav påannan
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enligtnaturvårdsområdeskötselföreskrifter inom ellerdetta är naturreservat
enligt 8 9 §föreskrifter trädfállning kap.marklov förnaturvårdslagen samt om

plan- och bygglagen.

föreskrifter meddelasenligtskogsmarkens skyldigEnligt 14 § ägareär att som
underrättamyndighet regeringen bestämmerregeringen deneller somav

mark, sådanavverkning skall på hansSkogsvårdsstyrelsen äga rumom som
tillstånd enligtavverkning inte kräverdikning i samband med natur-som

naturvârdens ochtillgodoseförvårdslagen vad han göraatt attsamt avser
15 §mark. li avverkning hanskulturmiljövårdens intressen samband med av

iföreskrifter dettaregeringen lämnatskogsvârdsförordningen har närmare

Enligt deskogsstyrelsen.föreskrifter har lämnatsavseende. Ytterligare av
minstskogsmarkensanmälan hänsyn, ägareskall, vad sexomavsersenare

i syfteavverkningsåtgärdföryngringsavverkaninnanveckor att upp-ge-
minstmarkenskogsbestånd påutvecklingsmöjlighetkomst- eller nytt om-

naturvår-tillgodoseförhanpåbörjas anmäla vad0,5 hektar göra attattavser
tredjeavverkning. 14 §i samband medintressenlmlmrmiliövårdensdens och

specialmotive-januari 1994. Ii kraftträdde den lskogsvårdslagenpunkten
följande.statsråd bl.a.föredragandeanfördetill punktringen denna nya

mark-skyldighet förår 1991infördes§ skogsvárdslagenGenom 19 b en
avverkning i fjällnäratillstånd tillmed ansökani sambandägare att om

hankulturrniljövârdenochtill naturvärdenden hänsynskog somange
denmarkerasträvandenaiavverkningen. Som ledvid attettatt taavser

utredning-idelaktighetenochiroll sektorsansvaretenskilde skogsägarens
avverkningsanmälanbestämmelsennaturvärden harskogens omen av

gällerdetredovisningsskyldighet närmotsvarandemedkompletterats en
skogsmarken.vanligaslutavverkning inom den

vadingår inte änredovisningsskyldighetenI den att sommerangenya
förhållan-till enskilde skogsägarensdenrimligt möjligt med hänsynochär

skallnormaltinnebärandra. Dettaekonomiskasåvälden, att mansom
skogsbruka-privatpåskogsbolag änställa kravkunna större t.ex. ett en

re.
kvalifice-denhandredovisas i förstaskall börDen hänsyn meravsesom

avverkningsomrädetkartskissutmärkning överkräverrade hänsyn som
trädsarn-träd ochsparandeanteckningarpreciseradesärskilda,eller avom

uttrycktillkommervardagliga hänsynendenlingar. Men även sommer
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först vid åtgärdens utförande och handlar skogsbryn,som attom spara
lämna träd och träddungar för utveckling till framtida boträd, undvika
markberedning och plantering på använda stigar, ochrönn sälg förspara
det vilda och liknande åtgärder bör särskilt det inte i det enskildaanges om
fallet kan obehövligt.anses

Enligt 30 § får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddela
föreskrifter den hänsyn skall till naturvårdensom ochtas kulturmiljö-som
vårdens intressen vid skötseln skog. Sådana föreskrifter kan omfattaav fråga

hyggens storlek och utläggning, beståndsanläggning,om kvarlämnande av
trädsamlingar och skogsbilvägars sträckning. Föreskrifterna får dock inte

såvitt de skogligautom impedimentenavser mark inte uthålligt kansom-
producera kubikmeterl virke hektar och år ingripandesåper pá-vara att-
gående markanvändning försvåras.avsevärt Föreskrifter i detta avseende med-
delas Skogsstyrelsen, efter samråd med Naturvårdsverket,av Riksantikvarie-
ämbetet och central förvaltningsmyndighetannan kan beröras, med stödsom

30 § skogsvârdsförordningen. Skogsstyrelsenav skall vidare samråda med
kommunen i frågor särskild vikt med hänsyn till de lokala förhållandena.av

Av Skogsstyrelsens föreskrifter till 30 § framgår följande. Under rubriken
Allmänt anges.

Dessa föreskrifter den hänsyn skall till naturvårdensom ochtassom
kulturmiljövårdens intressen gäller vid all skötsel skog, påäven markav

inte skogsmark.ärsom
Föreskrifterna gäller i det enskilda fallet i den utsträckning intede såär

ingripande pågående markanvändningatt försvårasavsevärt intrångsbe-
gränsning. Denna begränsning gäller dock inte föreskrifterna under
rubriken Skogliga impediment.

Med uttrycket skador skall undvikas eller begränsas i före-avses
skriftema skador skall undvikas helt,att det möjligt inomär förom ramen
intrångsbegränsningen, eller i fall begränsas så långt detannat möjligtär
inom denna ram

Under rubriken allmänt allmämia råd den markanvändninganges som att som
i föreskrifterna intrángsersättningavses bör markanvändningenovan om avse
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inom i enlighetberörd del med naturvårdslagen. rubriken SkadoLpåUnder

följande föreskrifter.ges

till följd undvikas begränsas påSkador skogsbruksätgärder skall ellerav
imark och vatten.

Vid awerkning skall näringsläckage till sjöar och vattendrag begränsas.
skogsgödsling, skogsmarkskalkning vitaliseringsgödsling utförs,När och

lmiljön undviks När träddelarskall det ske så skador på eller begränsas.att
3inte uppstårstamvirket skall det ske så skadorskogen,utöver atttas ut ur

näringsbalans.skogsmarkens långsiktiga
nyttjade stigar, stigar kulturhistoriskt intresseAllmänt samt permanen-av

avverkningsrester det be-spår leder skall från och lagas,och närta rensas
på sådanaframkomligheten skog får inte anläggashövs för dem. Ny

stigar och leder.

rubrik följande râd.allmännaUnder samma ges

anslutning tillvid avverkning iNäringsläckage detkan begränsas om
buskar.kantzoner med träd ochsjöar och vattendrag sparas

7minskasså medgerskyddsdikning kan där förhållandenaBehovet av
i formtnarkberedning skerskärm kvarlämnas, attatt avgenomgenom en

åt-kombineras dessaskyddsdikning medhögläggning eller attgenom
så läckageskyddsdikning dikesrensning bör utförasochgärder. att av

till sjöar vattendrag begränsas.slam ochnäringsämnen och transport av
vattendrag. Påinnan når sjöar ochDiken möjligt avslutas debör om

undvikas.skyddsdikningerosionsbenägna marker bör
oljoranvändning drivmedel ochförsiktighet iakttagas vidStor bör av

i skogen.
j 1991:2 för använd-råd SKSFSSkogsstyrelsen har meddelat allmänna

Vidare meddelats allmännaskogsmark. harning kvävegödselmedel påav
begränsning vid träddelar1986:râd SKSFS 1 utöver stam-uttag avom

virke skogsmark.

användningledning förråd Skogsstyrelsen meddelat tillde allmännaAv som
börjanföljande. Tillkvävegödselmedel skogsmark framgår attangesenav

tillämpningenhetligbindande syftar tillråden inte har karaktär utan aven
gödselmedel därkvävegödselmedelfrågor i skogsbruket. Meddessa avses

tillämpasbörviktmässigt dominerande näringsämnet. Rådendet ävenkväve är

medför doservitaliseringsmedelanvändning ellervid andra gödsel- somav
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motsvarande 25 kgän kväve hektar. De begränsningarmer iper som anges
råden gäller inte gödsling torvmark inteoch heller gödsling för forsknings-
och försöksverksamhet eller för förbättra marktillståndet efteratt matjords-
eller grustäkt. Vidare följande.anges

Vid användning kväve för skogsgödsling fastmark bör hänsynav tasav
till såväl kortsiktiga långsiktiga effekter kan uppstå i skog, marksom som
och Hänsyn bör därvidvatten. tilläven andra påverkande faktorer,tas
främst atmosfäriska nedfall svavel- och kväveföreningar. De allmännaav
råden syftar till skogsgödslingen ska utförasatt på sådant detsättett att
tillförda gödselmedlet avsedd effekt och negativa miljöeffekterger att
undviks eller minimeras. För minimera oönskade effekter ....att

Under rubriken Allmänna begränsningar bl.a. följande.anges

2.1 Tidpunkt för spridning Spridning kvävegödselmedel bör skeav-
på tjälad eller snötäckt mark eller vid snösmälming.
2.2 Skyddszoner och vissa områden inom vilka gödsling bör ske Vid-
skogsgödsling bör gödselmedel inte spridas deöver områden som anges
i nedanstående tabell. Dessutom bör ogödslade frizoner lämnas dessamot
områden. Smärre spridningsavvikelser, dock högst motsvarande 10 kg
gödselmedel hektar, kan tolereras inom frizonerna.per

Gödselmedel bör Gödslingsfria zonens
spridas över bredd, m

Vattentäkt 50
Sjö och större vattendrag 50
Tjärn, damm och å 20

Bebyggelse, gârdstun och trädgård 50

Vid skogsgödsling bör gödselmedel möjligt heller spridas överom
dvs. mindreävenytvatten vattendrag.

2.3 Marker bör gödslassom -

Brunjordar med skogstyperna högört eller mark faltskilct harutan som
regel aktiv nitratbildning. Kvävegödsling sådan mark medför ökad riskav
för utlakning nitrat till grund- ochav ytvatten.
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gödselmedel InomolikaanvändningbeträffandeBegränsningar2.5 av -
medförsurningskänsliga sjöar,ellerförsuradetilltillrinningsornrâden
ellersjöarmindreandraellermyrtjärnar naturenundantag suraavav

länsstyrel-ochförsurningkalkatssjöarsådanavattendrag mot avsamt som
gödselmedelförsurandeickekalkning börbehovibedömts avvarasen

gödselme-UREAgödselmedelförsurande samtickeMedanvändas. avses
CaO0,2 kgminstmotsvarandesubstanstteutraliserandeinnehållerdel som

gödselmedel.armnoniurnnitratbaseratN avserkgper
räknasvattendragochsjöarförsurningskänsligaellerförsuradeSom

0,10mindre änbuffringsfömiágan ärytvattenalkalinitetendärsådana
vinterperiod, dockellerperiod, dvs.stabilundermekvlit, mätt sommar-

regnperiod.längresnösmältning ellerefter
såtillrimringsomráde ärdelsådaninteomfattar somBegränsningen av

grad be-nämnvärdinte idenbuffringsförmåga,sådanoch har attbelägen,
sjön ellerförsurningskänsliga vatten-ellerförsuradedenpåverkaräknas

draget.

regeringen bestämmermyndigheteller denregeringen§ fårEnligt 32 som
Be-finnas.skallmiljökonsekvensbeskrivningarföreskrivabefogenhet attatt

inverkanvilkenbedömningmöjliggöra som nyaskallskrivningarna aven
fårFöreskrifternamiljön.påskogsodlingsmaterial harochskötselförmetoder

denskall upprättasmiljökonsekvensbeskrivningen avsersomavinnebära att
skogsvårds-§31skogsodlingsmaterialet. Avellermetodenanvändaatt

rniljökonsekvensbe-beslutafårSkogsstyrelsen attföljerförordningen att
inverkanvilkenbedömamöjligtdet engör attskallskrivning upprättas som

miljön,påskogsodlingsmaterial harskötsel ellerskogens nyttmetod för ettny
iutförasskallelleromfattningnämnvärdipågåverksamheten avsesom

§enligt 32beslutar,Skogsstyrelsen sammakänsliga.särskiltmiljöer ärsom
innehålla.skallbeskrivningsådanvadenskilt ärendevarjeiförordning, en

eller detskötselmetodendenanvändarenbeslutafårSkogsstyrelsen nyaatt av
rniljökonsekvensbeskriv-bekostaochskallskogsodlingsmaterialet upprättanya

frånbeskrivningsådanyttrande överskall inhämtaSkogsstyrelsen enningen.
länsstyrelse.berördochNaturvårdsverket

föreskrifterdessoch ut-lagenefterlevnadentillsynen övercentralaDen av
denskogsvårdsstyrelsen utövarmedanskogsstyrelsenenligt 33övas, av

länet.inomtillsynennärmare
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Lagen 1979:425 skötsel jordbruksmarkom av m.m.
skötsellagen

Våren 1990 fattade riksdagen beslut livsmedelspolitik prop.om ny
198990:146, bet. 198990:JoU25 rskr. 1989901327. Den livsmedelspolitis-,
ka reformen innebar genomgripande förändring svensk jordbruks- ochen av
livmedelspolitik. I beslutet livsmedelspolitik anfördes bl.a.om en ny att ett
syfte med reformerad livsmedelspolitik måste förbättrad miljö,en ettvara en

varierat odlingslandskap, ökad genetisk mångfald och bevarandemer en av
landskapets kulturvärden bet. 198990:JoU25 82. Vidare anfördes bl.a.s. att

anpassning produktionen till den inhemska efterfrågan bören leda tillav
förbättringar i miljön.

I den proposition låg till grund för det miljöpolitiska beslutet anfördessom
bl.a. det aktiva jordbruket bidrar till varieratatt och levande kulturlandskapett
och till variationsrikedom hos och djurarter.växt- Under de senaste
decennierna har dock det moderna jordbrukets negativa effekter miljön
uppmärksammats 199091:9Oprop. 429. Iden miljöpolitiska propositionens.
anfördes också ökad användning kemikalier, tillsammansatt med bruk-en av
ningsformer där marken under vintertid obevuxen, har bidragitär till att
läckage växtnäringsänuien och bekämpningsrester runnit i havsomrâden,av ut
vattendrag och grundvatten. Det intensiva jordbruket har inneburit att av-
kastningen kunnat öka arealenhet det har också medfört miljö-per men
problem.

Skötsellagen syftar till tillvarata jordbruksmarken på ändamålsenligtatt ett
I 1 §sätt. skötsellagen lagens tillämpningsområde. Tillämpningsområdetanges

jordbruksmark dvs.är sådan åkermark och betesmark ingår i fastighetsom
taxeradär lantbruksenhet. Med åker mark har plöjts ochsom som avses som

används för växtodling och fältmässig odling köksväxter, frukt ochsom av
bär. Med betesmark mark används eller lämpligen kan tillanvändasavses som
bete och inte lämplig plöja.är Det skall dock beaktas kraven påsom att att
hänsyn enligt 6 § till naturvârds- och kulturmiljövårdsintressena skall iakttasa



1995:45SOU124 grundvattenförekomsterSkyddet av

betraktasmarki jordbruket beröråtgärd somsomoavsett om en
198384:96 9.mening eller prop.jordbruksmark i lagens s.

jordbruketmarkanvändning ividochjordbruksmarkskötselVid annanav
intressen.kulturmiljövårdensochnaturvårdenstill6 § hänsynenligtskall tasa

före-meddelafårregeringen bestämmermyndighetdenRegeringen eller som
odlings- ochskyddeti frågasåsomskallden hänsynskrifter tas avomsomom

sådock intefårFöreskrifternadjurlivet.ochkulturlandskapet växt- varasamt
Föreskrifterförsvåras.markanvändningpågående avsevärtingripande att

Naturvårdsverketsamråd medefterjordbruksverk samtStatensmeddelas av
historiskaRiksantikvarieämbetet och Statens museer.

får åker-1991:97SJVFS§till 6föreskrifterJordbruksverketsEnligt a
Bruknings-bort.ellerinte skadasodlingsrösen och tasholmar, stenmurar

kulturhistorisktharbuskarträd ochridåeranlagdaalléer ochvägar, somav
får inteoch faunafloraodlingslandskapetsvärde förharellervärde stortsom

skogsbrynoch iåkerholrnarvegetationröjningVidbort.ellerskadas tas av
Enligt före-bort.träd heltäldreochträd och buskarbärande tasintefår

påigen ellerinte fyllasytvattensarnlingar annatvåtmarker ochfårskrifterna
skadasåutförasintediken fårRensning atteller bort.skadas upp-sätt tas av
sådantoch sättpå sådan platsinte skefårnaturmiljön. Uttagstår på vattenav

alltidskallvattenrnagasintömningVidskadas.flora och faunaområdets avatt
överleva.skall kunnafaunaochför florakvarrestvolym lämnastillräcklig att

enligt Jord-avfall fårorganisktellergödsel, slamSpridning annatav
sådana ämnenmedförsådantinte ske påföreskrifter sätt attbruksverkets som

Ängs- gödsling fårinte bär spårbetesmarkochutanför åkem.hanmar avsom
Före-till åkermark.omvandlasinte hellerfårSådana markergödslas.inte

avfall.ochdeponeringbestämmelserocksåinnehållerskriftema massoravom

med-regeringen bestämmermyndighetregeringen eller den§ fårEnligt 6 b
frågaimiljöskyddssynpunktfrånskäligen kan fordrasföreskrifterdedela som

gödsel-förförsiktighetsmåttjordbruk,djur ibegränsningar antalet ettavom
i tidigareändringinteinnebärFöreskrifternaväxtodlingen.hanteringen samt

enligtfårJordbruksverketmiljöskyddslagen.enligttillståndsbeslutmeddelade
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6 § skötselförordnixigen meddela föreskrifter begränsningen djurantaletom av
i jordbruk 6 b Iett förordning finns föreskriftersom avses samma attom
stallgödsel och andra organiska gödselmedel under vissa förutsättningar inte
får spridas under viss tid vissaoch områden föreskrifter lagringsamt om av
stallgödsel se LSFS 1990:17, SJVFS 1991:79, 128 och SJVFS 1994:11 samt
allmänna råd 1990:1.

Stadgandet från 1988 ochär regeringen bemyndigas alltså meddela före-att
skrifter från miljöskyddssynpunlçt djurbegränsning, gödselhantering ochom
växtodling. Föreskrifterna enligt 6 b § får långtgående krav enligtänvara mer5
6 Föreskrifterna får dock inte gå vadutöver skäligen kan fordras.a som
Enligt motiven det kravnivån i 5 § rniljöskyddslagen, vilketmotsvarar mycket
kortfattat innebär avvägning skall ske så endast sådana försiktighets-att en att
mått krävs skäligen kan fordras för förebygga eller avhjälpa olägenhet.som att
Skötsellagen saknar bestämmelser ersättningsrätt för jordbrukaren.om.l

Förarbetena till 6 b § kommer redovisas något utförligare eftersom syftetatt
med bestämmelsen bl.a. skydda grundvattentillgångama. Iatt förarbetenavar
till 6 b § anförs bl.a. följande prop. 198788:128.

Under rubrikerna Jordbrukets miljöpåverkan Jordbrukets andel när-av-Q
saltutlakningen till kustvatten och hav anförs bl.a. följande s. 11 ff..

lg uv
Trots det befintliga underlaget har bristeratt står det klart jord-nu att

bruksmarken för betydande i vissaoch fall helt dominerandesvarar en -
del närsalttillförseln via vattendragen. Denna tillförsel delvisav är-

beroende jordbruksdriften i sig, består till deläven denav men en av
naturliga utlakning sker från all mark dess utnyttjande. Densom oavsett
totala kväveutlalcningen från svensk åkermark har beräknats till 50 000ca
tonår. Ungefär hälften kommer från åkermark i Götalands södra slättbygd
och mellanbygd.

Vad jag har redovisat talar för åtgärder måste vidtas i jordbruket förnu att
bidra till minskad föroreningsbelastning iatt kust- och havsornråden.en



1995:45SOU126 grundvattenförekomsterSkyddet av

utlakningen tillminskaintresseallmäntfinnsDet vatten-även attett av
kvalitet.dricksvattnetsinte minst i syfte förbättrai inlandet, attsystemen
minskaskankväveläckagetenighet främstiDet råder dag attstor om

gödselhan-förbättradnämligenåtgärder,olikamed två typer genomav
ökad andel bevuxenstallgödsel, ochsärskilt vadtering, engenomavser

iåtgärdernaallmäntVidareoch vinter.under höståkermark attanses
känsliga från utlak-särskiltin i områden ärhand börförsta sättas som

åtgärdsprogram,tillföljande förslagredovisar i detJagningssynpunkt. ett
i jordbru-närsaltläckagetreduktiontill avsevärdvilket syftarbl.a. aven

ket.

grundvattennitratföroreningbeträffanderollrubriken JordbruketsUnder av
13 f..följande s.anförs

föregåendei detjag hargrundvattenNitratförorening är ettantyttsomav
områdensärskiltgällerDettajordbruksintensiva områden.inomproblem

därdjurtäthetmedområdengenomsläppliga jordar ochsandiga,med stor
SvealandGötaland ochIåkermark antasnitratutlakningen från är stor.

hälso-nitrathaltermed övermänniskor dricka100 000totalt vatten
nitrat liter.50gränsvärdet, permg

ökatharvattentäkterallmännanitratförorening mångaTilltagande av
nitratpro-Hittills harvattenförsörjningen.kostnader förkommunernas

djupare,utnyttjatekniska åtgärderolikamed attbemöttsblemen t.ex.som
jonbytestek-grundvattenmagasin ellernitratfatügare vattnetatt genomrena

nitrat-harolönsammamöjliga ellerinte varitåtgärdertekniskanik. När
bruk.fåttvattentäkterförorenade tas ur

jordbruksinten-vattenförsörjningen i mångakommunaladenklaraFör att
nödvändigaåtgärdertekniskatillämpaderegioner kommer attsiva varanu

tideninämligenMarkutlakning äråren.också dehjälpmedel närmaste en
utlakningsbegränsandeeffekterocksåDetta görutdragen att avprocess.

tid uppnå.åtgärder tar att
nitratpro-jordbrukslandskapeti ärvattenförsörjningenenskildaIden ute

grunda,vanligtvis ärvattentäkternaofta störreblemen ännu attgenom
åkermark.omgivnagrävda brunnar av

utsträckningi ökadvattenförsörjningen krävslångsiktigtFör tryggaatt
Miljöförbättrandenitratutlakning.åkermarkensnedbringaråtgärder som

havsföroreningsproblemenmeddärför hajordbruket böriåtgärder ett
grundvattentillgångar.våraoch avlastaskyddanämligenmål,jämställt att



Skyddet grundvattenförekømsterav

Under rubriken Förslag till rniljöförbättrande åtgärder jordbruketi anförs
vidare följande.

s. 19 Det kan konstateras jordbruket i vissa avseenden haratt
påtagligt negativa effekter på miljön och dessa effekter har sambandatt
med produktionens struktur och intensitet. Några särskilt angelägna om-
råden minskning växtnäringsläckagetär och användningen bekämp-av av
ningsmedel.

s. 20 Djurtäthet Det råder enighet stallgödselhanteringenattom-
jordbruketsutgör främsta miljöproblem. Min uppfattningett ärav att

jordbrukarna själva delar denna samtidigt alltmer stall-syn, som man ser
gödseln Jag de åtgärder praktisktärattsom en resurs. anser som genom-
förbara bör vidtas redan for stallgödseln så möjligt tillatt snartnu tassom

på minskarsätt belastningen miljönpåettvara som
De synpunkter jag här har framfört berör i hög grad frågan djurtäthe-om

I såväl aktionsplanen intensitetsutredningen förordasten. animalie-som att
produktionen bör arealbunden. Jag delar i princip denna uppfattningvara
och således djurantalet bör relaterat till den areal finnsattanser vara som
tillgänglig för spridning gödseln. Stallgödseln förutär nämntsav som en
viktig bör utnyttjas med varsamhet för så långt möjligtresurs som att
minimera utlakningsproblemen. Detta kan ske med bättre ochen mer
välavvägd hantering och antalet djur till spridnings-attgenom anpassas
arealen. Grödornas fosforbehov bör i princip inte överskridas vid stallgöd-
selhanteringen. Huvudsyftet med arealanpassad animalieproduktion ären

minska den överoptimala kvävetillförsel förekommeratt på stall-som
gödslade arealer.

Särskilda föreskrifter djurhållningen i jordbruket bör dennaom mot
bakgrund kunna utfärdas.

En prövning djurtätheten för varje jordbruksföretag jag fleraav anser av
skäl inte lämplig. Dels skulle sådan ordning skapa admini-vara storaen
strativa problem, dels skulle djurhållningen med dess behov långsiktigav
planering bli avhängig växtodlingsirtrilctningen, välmycket kan ändrassom
redan i kortare tidsperspektiv.ett

Mot denna bakgrund förordar jag generella föreskrifter bör utfärdasatt
för djurtätheten ....

22s. f. Spridningstidpunkt -
En anpassning spridningstidpunkten för stallgödsel viktig förärav att
begränsa utlakningen växtnäringsämnen från åkermarken. Jagav attanser
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höstspridning på obevuxen mark därför bör begränsas i möjligastörsta
utsträckning. Spridning bör tillåtasdock i växande gröda eller före sådd

höstgröda. Det kan befogat tillåta spridning vintern,på underav attvara
förutsättning nedbrukning sker dag. En viss regional anpassningatt samma

föreskrifterna bör ske med hänsyn till klimat och produktionsför-av
hållanden i övrigt.

Jag föreskrifterna rörande höstspridning främst bör omfattaattanser
Blekinge, Skåne och Halland kustområdena från Bohuslänsamt t.o.m.

ÖlandStockholms skärgård, och Gotland inräknade. De siktbör dock på
ikunna utvidgas till gälla särskilt känsliga områden i övriga delarävenatt
2landet. Lantbruksstyrelsen bör i uppdrag i samråd medattav natur-

vårdsverket utreda i vilka övriga föroreningskänsliga områden motsva-
rande restriktioner bör aktualiseras

Under rubriken anförs slutligen följande 46 ff..s.

Jag har i det föregående föreslagit viss reglering gödselhanteringen.en av
Förslagen djurtätheten, lagringskapaciteten spridningstidpunkten.rör och
Jag har vidare föreslagit viss reglering växtodlingen, nämligen kraven av
på viss andel jagmarken skall hållas bevuxen. Dessutom har förtatt en av
fram den uppfattningen på spridarutrustningkrav typgodkännandeatt av
bör införas.

De föreskrifterna bör, framgår vad jag tidigare harnärmare som av
anfört, enligt min mening regeringenmeddelas regeringen ellerav om
bestämmer det myndighetsnivå. Något bemyndigande medger attsom
sådana föreskrifter meddelas med giltighet i hela finns inte förlandet
närvarande.

Utredningen rniljövårdsorganisationen har i sitt betänkande SOUom
1987:32 För miljöbättre föreslagit bemyndigande såvittatt etten avser
gödselhanteringen skall in i ML.tas

spridande gödsel enligt definitionen i ML miljöfarligär attav anse som
verksamhet. Bestämmelser härom skulle därför utredningen föreslagitsom
naturligt ini den ML byggerlagen. emellertid i huvudsak på detattpassa
sker individuell prövning de verksamheter omfattas lagen.en av som av
Endast i mycket begränsad omfattning kan generella föreskrifter utfärdas.
Bestämmelser spridning gödsel begränsar det tillåtna antaletom av som
djurenheter kan innebära direkt styrning omfattningen jord-en av av
bruksnäringen sådan. Bestämmelser motsvarande generelltsättsom som

begränsakan hel närings finns i övrigt iverksamhet inte ML.en



SOU 1995:45 Skyddet grundvattenförekomster 129i av

De bestämmelser jag har förordat vidare reglera, förutom gödsel-avses
hanteringen, också växtodlingen. Bestämmelser i sistnämndadet hänseen-
det hör, även de förbättra miljöskyddet, inteatt sättom avser samma

bestämmelser gödselhanteringen hemma i ML. En samladsom om reg-
lering vad jordbruket skall iaktta i båda dessa hänseenden måste dockav

önskvärd.anses
Sammantaget innebär jagvad har anfört jag inte före-att attnu anser

skrifter i de aktuella hänseendena bör meddelas med stöd ML. I ställetav
bör erforderliga beniyndiganden i lagen skötsel jordbruks-tas om av
mark. Enligt den lagen gäller redan vissa bestämmelser jordbruks-hurom
märk skall brukas och viss skyldighet hänsyn till sådana allmännaatt taen
intressen naturvärden.som

Bemyndigandet avseendegödselhanteringen bör kunna utformas i huvud-
saklig överensstämmelse med vad föreslagits i betänkandet ut-som av
redningen miljövårdens organisation. Det innebär regeringen ellerom att
den myndighet regeringen bestämmer helt allmänt bemyndigassom att
meddela föreskrifter skyldighet iaktta särskild försiktighet vid han-attom
tering gödsel.av

Utredningen anförde de frågor det kunde bli aktuellt regleraatt attsom
med stöd paragrafen främst frågor lagring stallgödsel ochav var om av
spridning gödsel åkermark. Det föreslagna bemyndigandet börav
emellertid enligt min mening utformas så det också medger före-att att
skrifter meddelas bl.a. djurtäthet.om

Det bör i det här sammanhanget påpekas bemyndigandet torde fåatt
betydelsestörst såvitt hanteringen stallgödsel. Handelsgödsel äravser av

kemiskt Hanteringenämne. sådanaett regleras i lagenämnenav om
kemiska produkter. Med stöd den lagen kan redan enligt gällande rättav
föreskrifter meddelas försiktighetsmått för hindra eller motverkaattom
skada i bl.a. miljön.

I förhållande till utredningens förslag jag tilläggetdet bör görasattanser
till bemyndigandet viddet meddelande föreskrifter skall skeatt av en
bedömning föreskrifternas skälighet. Detta med vadöverensstämmerav

gäller enligt ML. Föreskrifter meddelas för särskilt förorenings-som som
känsliga områden enligt 8 § ML enligt iuttalandena förarbetenaär prop.a
198485: lO 29 betrakta preciseringar lagens tillåtlighetsteg-atts. som av

iler 4-7 §§. Enligt 5 § gäller avvägning skall ske så endastatt atten
sådana försiktighetsmått krävs skäligen kan fordras för förebyggaattsom
eller avhjälpa olägenhet. Samma grundläggande princip enligt minbör
mening gälla för bedömningenäven vilka åtgärder skall krävasav som
enligt skötsellagen. Det bör framhållas föreskrifterna inte fåratt vara mera
omfattande nödvändigtän förär uppställda mål skall uppnås.attsom
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Även princip framgårgrundläggande kan,med beaktande denna somav
be-föreskrifter meddelas med stödjag tidigare anfört,vad har avsomav

iinskränkningar pågåendevissa innebäramyndigandet i fall komma att
inteersättning föreligger för demtillverksamheter. Någon rätt som

tillkoppling be-föreskrifter enligt ML. Någoninskränkandedrabbas av
lagstiftningen varken förmarkanvändning inte i denpågående görsgreppet

föreskrifter eller såmeddela sättmöjlighetenbegränsa attattatt
i markan-föreskrifterna innebär intrångersättning skall lämnas om
föreskrif-fall. Eftersombör gälla i förevarandevändningen. Motsvarande

drabbasmiljöskyddsskäl skall debetingadeskall avterna somavvara
ersättning.tillinte hävda någonföreskrifter kunnainskränkande rätt

Även växtodlingen börföreskriftermeddelabemyndigandet att om
imiljöskyddssynpunkt.skäliga frånföreskriftertill sådanabegränsas ärsom
Ftill-med densambandenligt ML. IprövadeVissa jordbruksföretag är

gödselhanteringen.bl.a.behandlas också frågorstándsprövningen rör isom
skötsellagenstödmedföreskrifter meddelasgenerellaJag avatt somanser

3efterverksamhetföreskrivits förvillkor redan harinte bör över enta som
uttryck i regeltilli kommabedönming. Det bör lagtextenindividuell enen

ändring iinnebärinteenligt skötsellagenföreskrifterinnebörd attav
föreskrifterna vidFinnsenligt ML.tillståndsbeslutmeddelandetidigare

bör dåFöreskrifternasituationenblirtillståndsprövningen varaen annan.
aktuellt för till-blir det knappastI de fallenverksamheten.bindande för

iverksamheten de hän-förnågra villkormeddelaståndsmyndigheten att
finnsintedetföreskriftergenerellareglerasseenden an-omgenomsom

Åföreskrifterna.tilli förhållandetillståndetvillkoren förledning skärpaatt
Även exempelvis gödsel-föreskrifterna förkan8 § ML,med stöd av a

i förstadå handFöreskrifternameddelas.hanteringen komma att som
innebära skärp-vattenområden kanfororeningskänsligasärskilttorde avse ,

iGenomenligt skötsellagen.ställs ut-ningar de krav noggrannensomav
meningmin kunnaenligtdockföreskrifterna börolikaformning deav

uppstår. Jagolika regelsystemenkollisioner mellan deundvikas sådanaatt
skulle kommabestämmelseri månemellertid framhålla denvill attatt

be-självfallet dengällerstrider varandra strängastemeddelas motsom
stämmelsen.

länsstyrelsen.efterlevnaden lagentillsynenEnligt 7 § över sutövas avav
förbudförelägganden ellermeddela9får, tried stödLänsstyrelsen somaav

med-föreskrifterelleri § andra stycket5for villkorbehövs somatt avsessom
förbudellerFörelägganden6 § skall efterlevas.6 § och bmed stöddelats av a

fallbrådskandeföljts.inte lanvisningarråd ochförst sedandock meddelasfår
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eller det finns särskildanär skäl, fâr dock föreläggande eller förbud meddelas
omedelbart. l beslut föreläggande eller förbud får länsstyrelsen sättaom ut
vite.

Enligt l3 § får länsstyrelsens beslut enligt lagen eller enligt föreskrifter som
meddelats med stöd lagen överklagas hos Jordbruksverket. Jordbruks-av
verkets beslut i särskilt fall får överklagas hos kammarrätten.ett

4.3 Miljökonsekvensbeskrivningar och miljökvali-

tetsnormer

4. l Miljökonsekvensbeskrivningar

År 1991 infördes bestämmelser miljökonsekvensbeskrivningar i 5 kap.om
naturresurslagen. Enligt dessa bestämmelser ställs krav på ansökanatt en om
tillstånd för anläggning eller åtgärd i 4 kap. naturresurslagenen en som avses

innehållaskall miljökonsekvensbeskrivning. regeringenDärutöver får elleren
den myndighet regeringen bestämmer föreskriva det i enligtärendenattsom
någon de i 1 kap. 2 § naturresurslagen angivna lagarna skall upprättasav en
miljökonsekvensbeskrivning. olikaI lagar tillknutna naturresurslagenärsom
har därefter införts krav på miljökonsekvensbeskrivning. Vidare har sådana

införtskrav för beslut enligt vissaäven andra lagar inte anknutna tillärsom
naturresurslagen.

Enligt 5 kap. 3 § naturresurslagen skall miljökonsekvensbeskrivning möj-en
liggöra samlad bedömning anläggnings,planerad verksamhets elleren av en
åtgärds inverkan på miljön, hälsan hushållningenoch med Inaturresurser.
förarbetena till stadgandet anförs bl.a. följande 199091prop. :90 457 f..s.

... Avsikten miljökonsekvensbeskrivningär skall bättreatt etten ge
beslutsunderlag miljösynpunkt och upprättandet ingåden skallattur av

integrerad del redan från inledningen den beslutsprocesssom en av som
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leda fram till exempelvis viss anläggning byggs eller åtgärdatt enavses en
vidtas.

inte lämpligt i miljökonsekvensbe-Det lagtexten exakt vadär att ange en
föreskrifterskrivning innehålla. får bestämmas deskall Detta genom som

till eller åtgärdskall utfärdas och med hänsyn den verksamhet avsessom
pågeografiska Givetvis skall kraven dendet område berörs.samt som

myndighet alltidenskilde inte nödvändigt. En börställas högre strävaän
tidigare liknandeutnyttja frånefter redan kunskap,att t.ex.vunnen

ärenden.
blir omgivandeinverkan miljön inverkan på denMed på den somavses

Därmedmiljön såsom marken, luften och landskapet. ävenvattnet, avses
miljö.odladdjur liksom i byggd ochinverkan och kulturvärdenväxter

Vadmänniskans hälsa och säkerhet.Med inverkan på hälsan somavses
lagensframgårinverkan hushållningen medmed naturresurser avavses

fysiskaoch denEnligt skall marken,och 3 kap. 1 kap. 1 § NRL2 vattnet
ekologisk, social ochfrånmiljön i övrigt användas så att sam-en

resursbegrepphushållning främjas. N RL:shällsekonomisk godsynpunkt
kulturmiljöoch ochdeninnefattar våra mark- och natur-vattenresurser,

150-152.198586:3människan prop.kulturvärden formasde s.som av
i paragrafen innebär regelbeskriva inverkan på vadAtt somsom anges

åtgärden skallanläggningen elleralternativ till åsyftadedenäven att anges
ingenalternativetvadDå böroch konsekvenserna dessa. även attangesav

....vidtas får för konsekvenseråtgärd

förordningeninriljökonsekvensbeskrivningar finnsbestämmelserNärmare om
§föreskrivs i 12miljökonsekvensbeskrivningar. Där1991:738 att enom

redovisningmotiveradmiljökonsekvensbeskrivning skall innehålla aven
konsekvensernautformningar uppgifteralternativa lokaliseringar och samt om

intelokaliseringar behöverAlternativaåtgärden inte vidtas.den söktaatt
miljökonse-till syftet medändamålsenligt med hänsynredovisas det ärom

ingafinnsexploateringsföretagets Däremotkvensbeskrivningen och art.
utformningar och noll-redovisa alternativafrån kravenundantag att

alternativ.

direktivmiljökonsekvensbeskrivningar;1985 antagit direktivEG har ett om
offentligavissa ochmiljöninverkan på85337EEG bedömning avom av

miljöeffekternabedömningenDirektivet tillämpas förobjekt. skallprivata av
medföra betydandeprojekt kanoffentliga och enskildasådana antassomav
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påverkan miljön och medlemsländerna skall ha sin lagstiftning tillanpassat
direktivet till mitten 1988.senast av

1 och med EES-avtalet ställdes krav på Sverige skulle ha miljökonse-att
kvensbeskrivningar avseende de verksamheter i direktivet. För attsom anges
alla verksamheter med säkerhet skulle omfattas ansågs regler miljö-att om
konsekvensbeskrivningar borde införas i bl.a. plan- och bygglagen. Regler om
sådana beskrivningar finns därför i 5 kap. 18 § plan- och bygglagen.numera

Plan- och byggutredningen föreslår i sitt betänkande Miljö och fysisk plane-
ring SOU 1994:36 13 f. kravet miljökonsekvensbeskrivningar skallatts.
utvidgas till gälla generellt för uppnå systematiskatt förenkling ochattmer en
enhetlighet och bättre integrering naturresurslagen i plan- och bygg-en av
lagens prövningssystem. Det innebär, enligt förslaget, rniljökonsekvensbe-att
skrivningar skall såupprättas detaljplan medger åtgärder innebärsnart en som
betydande inverkan på miljön, hälsan och säkerheten eller hushållningen med

Vidare skall konsekvensbeskrivningarnaturresurser. i översiktsplanen kunna
miljökonsekvensbeskrivningutgöra på innehålletsätt ien samma som

översiktsplanen skall kunna för detaljplan.utgöra ettanses program

År 1987 infördes i väglagen krav arbetsplan för byggandeatt vägen av
skall innefattaäven miljökonsekvensbeskrivning.en

I tidigaredet arbetet med miljöbalk har betonats det, för människorsen att att
hälsa, miljön hushållningen med mark ochsamt skall viktigtvärnas, ärvatten

idet större utsträckning utvecklasatt och används beslutsteknik där förut-en
sättningarna för miljön beaktas inför beslut olika slag. En sådan teknikav
innebär beslut åtgärder för sigatt eller medom som var sammantagnasom
andra åtgärder har betydelse för människors hälsa, miljönstor hushåll-samt
ningen med mark och skall grundas på genomlysningvatten m.m. en av
beslutens konsekvenser för dessa intressen.

I den återkallade propositionen miljöbalk har lämnats förslag på i vilkaom en
situationer, inom miljöbalkens krav skall ställas upprättanderam, som av
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miljökonsekvensbeskrivningar och vilket innehåll sådana beskrivningar skall

ha prop. 199495:10 143 ff..s.

4.3.2 Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer utgår från tillstånd i given miljö och ställerett uppen
nivåer föroreningar miljö.för eller störningar inte överskridas i dennafårsom

vissaDet kan fråga högsta tillåtna värden fört.ex. att typervara om ange av
föroreningar i bedömningen tillståndet igrundvattnet underlag försom av en
grundvattenförekornst.

rniljökvalitets-miljöbalkI l99495:l0 s. 122 föreslås, vad gällerprop. om
miljökvalitet för mark,vad kan lägsta godtagbaraattnormer, som anses vara

miljökvalitetsnor-i övrigt föreskrivas iluft eller skall kunnavatten, naturen
biotekniskaFöreskrifterna förekomst kemiska ellerfår pro-mer. avse av

bedömningorganism tjäna till ledning fördukter, förekomst kan avsomav
ljus, strålning ellermiljötillståndet nivåer för buller, skakning,eller amian

och kom-myndighetermiljöpåverkan. Miljökvalitetsnormer skallsådan av
Då påkallatdetplanering övrig verksamhet.läggas till grund för och ärmuner

lägstaföreskrifterför underlättaskall åtgärdsprogram upprättas attett att om
föreskriftersådanamiljökvalitet uppfylls. I de fall det kangodtagbara antas att

överskridas skall mätningarkan komma göras.att

lagreglermöjligt i ochEnligt propositionen 126 torde det knappast attvara
stringenstillräckligför miljökvaliteten i ord. Enföreskrifter gränserange

användningEnsiffervärden.i allmänhet endast kunna uppnåstorde avgenom
propositionen, detdock, enligtsiffervärden miljökvalitet förutsätterför att

be-I sammanhangetfinns definierade mätmetoder ochklart mätparametrar.
ocholika markornrådenskillnader mellantonades också det finnsatt stora

djurliv, vilketoch hängerolika i fråga bl.a.mellan vattenområden växt-om
Följaktligen finns detgeografiska berggrunden,med det läget, m.m.samman

skillnader i vad kanpropositionen, väsentligaockså, enligt anses varasom
gäller i hög gradolika problemmiljökvalitet mellan områden. Dettagodtagbar

beträffande grundvattnet.
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Utredningen återkommer i avsnitt 4.5.4 till frågorna miljökonsekvens-om
beskrivningar och miljökvalitetsnormer.

4.4 Olika myndigheters arbete med frågor om

skydd för grundvattnet

4.4.1 Kommunerna

Kommunernas uppgifter på miljöområdet har, främst under 1980-talet, växt
följd offentliga verksamheter decentraliserats till lokal nivå.attsom en av

Lokalt har kommunen det samlade för åstadkomma godansvaret att en
livsmiljö. Ytterst ligger detta på kommunens fullmäktige. Påansvar mot-
svarande sätt Naturvårdsverket har samordnande densom ett ansvar
nationella nivån har miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt bl.a. miljö-
skyddslagen och hälsoskyddslagen den lokala nivån tilldelats vissa över-
gripande uppgifter. Motsvarande gäller byggnadsnämndens kom-ansvar
munal nivå i förhållande till Boverkets samordnande på den nationellaansvar
nivån. En utvecklingstendens i kommunerna förvaltningsuppgifterär de-att
centraliseras for utföras så dem berörsnära möjligt. Detta medföratt som som

den tidigare detaljregleringen också inomatt den kommunala organisationen

sedan tid tillbaka påär målstyrning.väg ersättasen att av

Kommunerna har, enligt riksdagens övergripande miljöpolitiska beslut, ett
uppdrag föra in miljöhänsyn och resurshushållning i sinaalla verksamatt
hetsområden. Kommunernas kan delas in enligt följande; planerings-ansvar

informationsansvar, utbildningsansvar, drift och förvaltningsansvar,ansvar,
för tjänster tillsynsansvar.samtansvar

Kommunen har för den fysiska planeringen. innebärDet detansvaret äratt
kommunens uppgift bebyggelse mark- och vattenanvändningenatt styra samt
så olika allmänna intressen och mål kanatt uppnås, och så avvägningatt en
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kan ske mellan allmänna och enskilda intressen. Inom för kommunalramen
vattenplanering kan grunden läggas for långsiktig hushållning med kommu-en

samlade I den fysiska planeringen det främstvattenresurser. är över-nens
siktsplanen samlat dokumentutgör för kommunernas mark- ochettsom
vattenanvändning. Där redovisas huvudinriktningen för den kommunala
miljöpolitiken och planen tänktär vidstyrande bl.a. mark- ochatt vara
vattenanvändningen utifrån långsiktigt hushållningsperspektiv. Kommuner-ett

arbete med Agenda 21 och kretsloppsanpassad naturresurshushållningnas
innebär bl.a. ytterligare motiv för kartlägga relationen mark- ochett att
vattenanvändning skyddsbehovet för olikasamt naturresurser.

Enligt 4 § hälsoskyddslagen miljö- och hälsoskyddsnämnden skyldigär att
lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor nämndensrörsom ansvars-
område. En liknande bestämmelse finns i ll kap. § plan- och bygglagen1 när
det gäller byggnadsnämndens verksamhet. Där finns också utförliga anvisning-

samråd och information planförslag utställning.blandar om annatom genom
övrigtI kommunal infomiation miljöfrågorär i oregleratstort sett ettom

område, där får söka vägledning i första ihand allmänna regler denman om
kommunala kompetensen, i offentlighetsprincipen i policyuttalanden.och

Inom flera lagstiftningar skyddet människors hälsa och säkerhetrörsom av
miljöeller finns krav på myndighet skall tillsyn gällandeutöva överatt atten

bestämmelser efterlevs. Allt fler sådana tillsynsuppgifter har decentraliserats

till den lokala nivån. Detta kan beskrivas tillsynsverksamhetenatt t.ex.som 0
inom miljö- och hälsoskyddet område gjortsdär kommunerna tillär ett

éåstatens förlängda arm med uppdrag för statliga fåratt attansvara normer
Ågenomslag. sidanandra decentraliseringenkan också uttryck förses som en

efter tillsynensträvan skall underkastas demokratisklokal kontroll ochatt en
bli Miljöskyddslagen,öppen. hälsoskyddslagen livsmedelslagenoch ärmer
exempel på några for gmndvattenfrågorna viktiga lagområden, där kommuner-

har tillsynsansvar.ettna

Utöver kan utläsas de författningar reglerar den kom-ansvaret som ur som
munala verksamheten, tillkommer den politiska dimensionen i det kommunala
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miljö- och naturresursarbetet. Ett lokalt och aktivt politisktengagemang ett
miljöarbete, medför i många fall heltäckande och långtgående åtgärder förmer
skyddet och hushållningen miljön och naturresurserna.av

4.4.2 Länsstyrelserna

Pâ regional nivå har länsstyrelsen samordningsansvar for frågorett rörsom
arbetet för god livsmiljö. I länsstyrelsens uppgifter ingår, enligt 2 § länssty-en
relseinstruktionen 1990:1510, med beaktande fastställda målatt verka förav

statlig, kommunal och landstingskommunalatt verksamhet i länet samordnas
och efter de övergripande miljö- och regionalpolitiska målenanpassas samt
kravet på långsiktigt god hushållning med Länsstyrelsenen naturresurserna.
ska också följa och utvärdera insatser inom olika samhällssektorer.upp

Länsstyrelsen regionalt, myndighet intenär har blandsvarar annan ansvaret,
för frågor hälsoskyddet, livsmedelskontrollen,annat plan- och bygg-om

nadsväsendet, djurskyddet, naturvärden, miljöskyddet och hushållningen med
Arbetsuppgifternanaturresurserna. omfattar inventering, planering, ärende-

handläggning, tillsyn information.och

Under 1992 gjordes fördjupad verksarnhetsprövning länsstyrelserna.en av
Arbetet för god livsmiljö områden särskilt beskrevs.en ett trevar av som
Enligt regeringens bedömning prop. 1992932100 bilaga 14 ligger tyngd-
punkten i länsstyrelsemas arbete i myndighetsutövningen håller, till följdmen

decentralisering beslutsansvar till kommunerna, successivtav påav att
förändras aktiv rådgivning och kunskapsförmedling.mot omställningen har
kommit olika långt på länsstyrelserna. Några slutsatser prövningen är attav
länsstyrelserna i framtiden skall utveckla dialogen statligamed myndigheter

kommunerna,och verka för olika miljöpolitiska instrument utvecklas hosatt
kommunerna ioch samverkan med övriga aktörer utveckla de regionala
miljöanalyserna till regionalt handlingsprogram för rniljövården.ett

Vidare har länsstyrelsen till uppgift tillhandahålla regionalt underlagsmate-att
rial RUM omfattande bl.a. allmänna intressen enligt naturresurslagen. I sin
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miljö länsstyrelsenverksamhet strategi för regional STRAM harmed ett
regional lokalsamordningsansvar för nationella miljömål ochomsättsatt

fastställa skyddsom-nivå. länsstyrelsen till uppgiftUtöver detta har bl.a. att
råden för vattentäkter.

myndigheter4.4.3 Centrala

omfattandeNaturvårdsverketmyndigheterna bedriverAv de centrala ett
miljövârdssektorn med bl.a.kunskapsförsörjningsarbete inomtvärsektoriellt

gäller frågorfor kunskapsuppbyggnad vadmedan Boverketvattenfrâgor svarar
betydelse imyndigheterplanering. statligainom för fysisk Andra avramen

institut, SMHI,hydrologiskaSveriges meteorologiska ochsammanhanget är

Sverigesmyndighet för kartläggningansvarigär ytvattenresurser,avsom
kartering mark-medgeologiska undersökning, SGU, arbetarSveriges avsom

hanterargeotekniska institut, SGI,grundvattentillgángar Statensoch samt som
kangrundvattenförekomsterdärmed markarbetenharfrågor göraattsom

Skogssty-Vägverket,sektorsmyndigheterförsvârande. Centralaverka som
därmiljövárdsprogramsektoriellaarbetar medJordbruksverketrelsen och

livsmedelsverkväsentlig del. Statensnaturligtvis ingårvattenfrågor som en
vaduppgifter gällerkapitelberörs isåsomSocialstyrelsen har,och närmare

vattenanvändning.medhälsoskydd i sambanddricksvattenkontroll och

Boverket,arbete hosutförligare deti följande någotUtredningen beskriver det
grundvattenskyddet. Förstintresse förSGUNaturvårdsverket och ärsom av

enligtansvarsområde lagarbetsuppgifter ochmyndighetsredovisas respektive
i nulägetmyndighetenarbetebeskrivs i ordalag detDärefter korta somm.m.

Redovisningenprojekt.särskildaarbetsuppgiftersåväl löpandebedriver, som
myndigheterna.uppgifter från de berördai huvudsakbygger

Boverket

Boverket för-1993:1109instruktion för Boverket ärförordning medEnligt

hushållning medmiljö ochbyggdvaltningsmyndighet för frågor natur-om
enligtBoverketVidare skallboende.planering, byggande ochfysiskresurser,
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4 i förordningen§ bl.a.

verka for samordning de statliga myndigheternas arbete med underlag förav-
tillämpningen plan- och bygglagen PBL och lagen hushållning medav om
naturresurser m.m.,

medverka i internationellt samarbete tillsyftar harmonisera reglerattsom-
för fysisk planering, hushållning med egenskapskrav pånaturresurser samt
byggnader och byggprodukter.

I enlighet med lagen 1994:847 tekniska egenskapskrav pâ byggnadsverkom
förordningenoch 1994:1215 tekniska egenskapskrav på byggnads-m.m. om

verk kan Boverket meddela föreskrifter för byggnadsverk skallm.m. att upp-
fylla kraven enligt 2 § första stycket i den angivna lagen.

När det gäller löpande arbetsuppgifter och särskilda projekt Boverket be-som
driver eller nyligen avslutat kan följande nämnas.

Infor kommunernas översiktsplanering samverkade Naturvårdsverket och
Boverket i skrift med Vattnet i kommunal planering. I denna skriftnamneten
behandlas bl.a. hur framtidens Översiktsplaner kan fungera konkretsom en
kunskapskälla, brett handlingsprogram och styrmedel iett vattenfrá-ävenett

Boverket och Naturvårdsverket har följt resultatet dengor. gemensamt upp av
utvärdering kommunala Översiktsplaner Boverket gjort. Med ledningav som
denna utvärdering har verken s.k. Vattenprojekt skallstartat ett som ge
kommunerna bättre möjligheter med vattenfrågoma i översiktspla-ävenatt ta

Arbetet uppdelat i tvåär delar. Den forsta verktyg för identifieranerna. attger
sektorsorienterade miljömål och påverkan på och den andra redovisarvatten
hur detta tillomsätter helhet på avrinningsomrádesbasis och medman en ut-
gångspunkti övergripande miljömål, bedömningsgrunder för nyttjandevatten,

förebyggande och åtgärdande miljöprogram.samt

Boverket har i projekt kallat Naturliga länkar bärkraftigt tagitett nätett upp
va-infraslrulcturfrågor och kommunal Vattenförsörjning och arbetar mednu en
handbok kallad Vatten i detaljplaner och områdesbestämmelser vändersom
sig till planerare och arkitekter. Den syftar till visa hur detaljplaner ochatt
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inten-områdesbestämmelser kan användas praktiskt hur kommunernasoch

tioner vattenplanering planläggning.det gäller kan säkerställasnär genom
också sprida uppmärksam-Syftet erfarenheter och goda exempelär samtatt ge

vattenfrågornashet åt betydelse.

Planläggning mark, framställtsForskningsrapporten och bygglov under som
planläggning ochBoverket m.fl. beskriver hur några kommuner hanteratav

inomkanvid byggande under mark råd hur detta skebygglov samt omger
konflikterlagstiftning. Speciellt redovisar deför nuvarande rapportenramen

rättsligavid tunnlar demed grundvattnet kan uppstå byggandet samtsom av
sammanhang.vattenskyddande åtgärder kan behöva vidta i dessaoch man

och beräknasöversiktsplaneringen under utarbetandeEn handbok för ärny
färdig hösten 1995.vara

Naturvårdsverket

bl.a. syftaverkets arbeteEnligt instruktion 1988:518 skallNaturvårdsverkets

miljöansvar förmiljö. således bretttill säkerställa god Verket har attettatt en
långsiktigt brukfrämjaföroreningar grundvattnet ochbl.a. motarbeta ett avav

detta.

myndighetertillsammans med andraNaturvårdsverket har i vissa fall --
renhåll-hälsoskyddslagen,tillsynsansvar enligt miljöskyddslagen,centralt

till-Som centralkemiska produkter.ningslagen 1979:596 och lagen om
samordna deåligger verketenligt miljöskyddslagen detsynsmyndighet att

sker bl.a.tillsynsmyndighetemas verksamhet. Dettaregionala och lokala

rådgivit allmännahar sålundaverket allmänna råd. Verket utatt utgergenom
specifikt förmiljörapporter kontrollprogramtillsyn, och samt merom -

Skyddsom-titeln Grundvattentälctengrundvattenskyddet allmänna råd med-
råd 90: 15.Skyddsföreskrifter Naturvårdsverkets allmännaråden -

grundvatten-blir frågorVid tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen om
enligt miljöskydds-Tillståndsprövningnaturliga skäl ofta aktuella.skydd av



U 1995:45 Skjirlder grm1avr1tteyörek0msler 141av

lagen länsstyrelsernagörs och Koncessionsnämnden för miljöskydd.av
Naturvårdsverket har möjlighet vissaunder förutsättningar begäraatt om-
prövning villkor i givna tillstånd och begära tillstånd återkallas 23,attav att
24 och 26 §§ miljöskyddslagen. Verket har i vissa fall,även dårätt att
tillstånd inte meddelats, hos koncessionsnämnden hemställa förbud motom
miljöfarlig verksamhet inte bedrivs i överensstämmelse tillåtlig-medsom
ltetsreglerrtzt eller föreskrifter försiktighetsmått. Verket har också möj-om om
lighet med stöd :niljöskyddslagen kräva åtgärder inom områdenatt av som
förorenats industriell verksamhet.av

Det tillsynsansvaretcentrala enligt hälsoskyddslagen fördelas mellan Natur-

vårdsverket och Socialstyrelsen så Naturvårdsverket försätt att ansvarar
bl.a. vattentäkter. Verket tillsyn på områden bl.a.utövar utarbetaattgenom
allmänna råd. Bl.a. har verket utgivit nämnda allmänna rådovan om
grundvattentäkter. Verket vidarehar överinseende naturvärden i riket ochöver
kan överklaga beslut enligt naturvårdslagen, ibeslut täktärenden.t.ex.

förordningenEnligt 2 § tillämpning lagen hushållning med naturre-om av om
åligger det verket lämna länsstyrelserna uppgifter vissaattsurser m.m. om

områden, särskilt lämpliga för anläggningarär för bl.a. Vattenförsörjningsom
och verket bedöms riksintresse enligt 2 kap. lagen hus-som av vara av om
hållning med Beträffande områden, innehåller fyn-naturresurser m.m. som
digheter eller material riksintresse,ämnen åligger SGUdetärav attsom av

likartatpå lämna uppgifter tillsätt länsstyrelserna. I fråga fyndigheterom
vilkas nyttjande enligt naturvårdslagen skall SGUprövas samråda med

Naturvårdsverket. Naturvårdsverket och SGU efter hand ställning län förtar
län till vilka områden verken bedömer riksintresse. Naturvårdsverketsvara av

förenhet kommunala vattenskyddsfrågor har tillsammans med antal läns-ett
styrelser påbörjat arbete med utforma kriterier skall kunnaett att som

vidanvändas kommande bedömningar vilka områdenav som anses vara av
riksintresse för vattenförsörjningen enligt naturresurslagen.

Vid Naturvårdsverket pågår för närvarande i samverkan med Boverket även
projektarbete för åstadkomma sektorsövergripande plan tillgångför huratt en
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till vattentäkter skall kunna säkerställas på lång sikt. Projektet går under

Vattentäktsplanering. Vidare vidpågår Naturvårdsverket projekt-namnet
arbete avfallsdeponier, förorenad bedömningsgrundermark och för grund-om

Vattenskyddsfrågor betydelse på detta område eftersomärvatten. storav
deponierna läckage kan förorena grundvattnet.genom

Sveriges geologiska undersökning SGU

Grunderna i SGU:s och verksamhet i förordningen med instruktionansvar ges
för 1988:367. Instruktionen förvaltnings-SGU bl.a SGU centralsäger äratt

myndighet geologiska mineralhante-för frågor landets beskaffenhet ochom
ring, särskilt geologisk kartering framför allt medSGU skall utföra allmänatt

praktiskajordarternas betydelse,hänsyn till berg- och grundvattnets attsamt
tillhandahålla underlag förSGU särskilt inom sitt verksamhetsområdeskall

SGU skalltillämpningen plan- och bygglagen och naturresurslagen, sär-attav
inomtillämpad forskningstödja riktad grundforskning ochskilt främja och

bedrivas på sådantgeovetenskapliga verksamheten skall sättomrâdet samt att
publiceras i praktiska formermaterial snabbt ochinsamlat geologiskt görsatt

lättillgängligt.

beslutsunderlagmarknadsför kvalificeratochSGU utvecklar, producerar om
samhällsplanering,till bl.a.jord, och grundvattenberg, naturresurs-anpassat

åstadkommajord och skogsbruk. Förmiljö och hälsaförsörjning, attsamt
SGUinformerarkarterar ochundersöker, dokumenterar,ovanstående om

också lagenSGU förvaltarjordarter och grundvatten.Sveriges berggrund,

grundvattentäktsundersökning ochuppgiftsskyldighet vid1975:424 om
brunnsborrning.

delsgrundvattenfrågordirekt anknytning tillmed ärLângsiktiga program
länsvis grundvatten-grundvattenundersökning innebär båderegional som

innebärgrundvattendokumentationkommunvis sådan, delskartering och som
grundvatten-Vattenkvalitet,lagring data brunnar,insamling och omav

iförändringartidsmässigabrunnsarkivetkällorflödande samtrapporter,
radgrundvattennätet.Vidare har SGUoch kvalitetgrundvattnets mängd en
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extemfinartsierade samarbets- utredningsprojekt.och Tillsammans med Natur-

vårdsverket bedrivs olika verksamheter innebär bl.a. rikstäckande natio-som
nell miljöövervakning för grundvatten, integrerad miljöövervakning för skog-

liga referensområden, arbete med undersökningstyper och allmänna råd för

regional miljöövervakning avseende rikstäckandegrundvatten beskriv-samt
ning grundvattnets kvalitet. Vidare bedrivs tillsammans med Naturvårds-av
verket m.fl. arbete med fram bedömningsgrunder för grundvatten.ett att ta

Därtill kommer mindre kortvarigaoch ofta återkommande extern-men
finansierade utrednings- och FoU-projekt berör bl.a. följande områden:som
kommunal deponiverksamhet, gruvavfall, sårbarhetskartor för grundvatten,

grundvattenprospektering för främst Vattenförsörjning, grundvattenförorening

salt grundvatten.samt

4.4.4 EU:s arbete med grundvattenskyddsfrågor

Frågor grundvattenskydd vissamycket betydelse för länder iär storom av
Europa. Inom EG därför ihar många år pågått arbete gäller grundvat-ett som
tenfrågor. EG:s direktiv 8068EEG skydd for grundvattnet föroreningmotom

vissa farliga syftar till hindra föroreningämnen grundvattenattgenom av
vissa särskilt angivna långt möjligt hejdaämnen och så det ellerärattgenom

undanröja konsekvenserna den förorening Direktivethar skett. gällerav som
dock inte utsläpp avloppsvatten från glesbebyggelse anslutning tillutanav
avloppssystem, bebyggelsen belägen utanför områden skyddadeär ärom som

grund sin betydelse for vattenförsörjningen. Direktivet gäller inte hellerav
utsläpp radioaktiva utsläpp så små mängder ochämnen koncentra-samtav av
tioner de särskilt angivna det eller i framtiden inte föreliggerämnena attav nu
någon risk för det kvalitetmottagande skall försämras.att vattnets

direktivetEnligt skall medlemsstaterna vidta de åtgärder nödvändigaärsom
för förhindra tillförsel till grundvatten vissa särskilt angivnadeatt av av

begränsa tillförsel tillämnena grundvattnet vissa andra de särskiltsamt av av
angivna För del harsvensk det inneburit Naturvårdsverketämnena. medatt
stöd fjärde5 § miljöskyddslagenstycket och 2 § miljöskyddsförordningenav a
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meddelat föreskrifter förbud farliga vissautsläpp i grund-änmenmotom av
SNFS 1993:15. Föreskrifterna gäller direktutsläpp infiltrationvatten utan
markyta underliggandeoch jordlager. l 3 § vilka inteämnengenom anges som

får släppas direkt i grundvatten. Det organiska halogenföreningarär ellerut
bildakan sådana föreningarämnen i vattenmiljö, organiska fosforföre-som

ningar, organiska tennforeningar, harämnen ellermutagenasom cancerogena,
egenskaper i eller vattenrniljön, kvicksilver och dess före-teratogena genom

ningar, kadmium eller dess föreningar, mineraloljor och kolväten samt
cyanider.

direktivetI ställs också krav tillstånd innanpå utsläpp vissa får ske.ämnenav
Sådant tillstånd skall, enligt direktivet, meddelas för begränsad period ochen

fjärde år. Utsläpp i det iomprövas slag direktivetvart vatten av som avses
miljöfarlig verksamhet omfattas miljöskyddslagensoch därförutgör regel-av

I Ds 1995:9 föreslås bestämmelserna omprövning i 24 §system. att om
miljöskyddslagen kompletteras tillså hänsyn bl.a. grundvattendirekti-att tas

bestämmelser obligatorisk omprövning tillstånd efter viss tid.vets om av

För närvarande pågår arbete inom EU med omarbeta det nuvarandeett att
grundvattendirektivet. resolutionI från den 4 oktober 1994 betonaren
Ministerrådet viktiggrundvattnets betydelse del i vattencykeln ochsom en
ekosystemen viktigastede för dricksvattenproduk-samt som en av resurserna
tion. Grundvattnet enligt Ministerrådet, i vissa områden alltjämt förär, utsatt
allvarlig fara både kvalitet kvantitet. påminnervad gäller och Rådet sinom
resolution från aktionsprogramden 12 december 1991 gällande detaljeratett
for grundvattenskydd och förslag till revidering grundvattendirektivet.av
Riktlinjerna för detta enligt Ministerrådet,arbete bör, behållaattvara
kvaliteten på oförorenat grtmdvatten, motverka ytterligare förorening ochatt

där det lämpligt, förorenade grundvatten. Ministerrådetäratt, restaurera
förespråkar i sin resolution särskildvissa punkter får betydelse aktions-näratt

licensieringssystemför grundvatten utfomias. Det gäller dels ochprogranrmet
instrumentandra ändamålsenlig nationell hantering grundvatt-som ger en av

dels allsidigtåtgärder förebyggande och grundvattenskydd,net, ettsom ger
generella i installationerdels bestämmelser for säkerheten hanterar ämnensom
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farliga för delsär också generella bestämmelser för förmåvatten, attsom
jordbruket bli förenligt med grundvattenskydd.att

l resolutionen begär Ministerrådet revidering ovannämnda grundvat-att en av
tendirektiv skall där det behövs och kommissionenövervägas attmanar
påskynda sitt arbete så aktionsprogram för grundvattenskydd kanatt ett

för rådet vid halvårsskiftet 1995.presenteras senast

Kommissionen har på grundval Ministerrådets begäran presenterat ettav
till aktionsprogramutkast för följandegrundvatten. Utkastet omfattas fyraav

punkter skall nationell respektive unionsnivå.utvecklas påsom
Upprätta principer integreradför hantering planering.och-
Införa tillstånd för grund- och där så behövs.uttag ytvattenav-
Införa tillstånd och aktivitetergenerella regler för punktutsläpp forsamt-
installationeroch påverkar eller kan påverka grundvattnet.som

framTa allmänna för rutiner hantering verksamheterregler goda och av-
tillupphov diffusa utsläpp.som ger

Enligt vad utredningen erfarit i vilken ambitionsnivådet dag oklartär som
förslagen.gäller for Det därför i inte möjligtnuläget vad det slut-är sägaatt

ligen kommer innebära för svensk del. Det står dock klart delaratt att stora
omfattandedet arbete föreslås innebära preciseringkan komma attav som en

grundvattnets roll i miljövårdsarbetet i sarnhällsplaneringen.ochav

överväganden4.5 och förslag

4.5. 1 Inledning

De avsnittöverväganden och förslag utredningen i följandepresenterarsom
tillsyftar bättre skydd för våra grundvattenförekomster vid planering ochett

byggande så direktiven,de, i bibehåller sitt för framtiden.värdeatt som anges
Det finns behov regler skyddar vid tillkomstengrundvattnetett av som av nya
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ställning vidverksamheter. innebär grundvattnet starkareFörslagen att enges
avvägningen andra intressen. De syftar också till öka kännedomenattmot om

ömsesidiga påverkangrundvattenförekomsters läge och förståelsen för den

finns mark- och grundvattenanvändning.mellansom

långsiktigochväl avvägdSyftet med naturresurslagen åstadkommaär att en
antal reglerfinns därförhushållning med landets I lagen ettnaturresurser. som

kunnavarandra. Föri då olika intressen stårskall användas de fall attmot
starktgrundvattnet hamed intressen mästehävda sig i konkurrensen andra ett

förändringar i naturresurslagenUtredningen föreslårskydd i denna lag. som

skydd.sådantger

vadläge ochgrundvattenförekomstersdetkunskapskälla, gällerEn viktig när
översiktsplan. I dentill, bör kommunensskall användasgrundvattnet vara

kommuneninomoch äröversiktligt hur markenredovisas nämligen vattnet
ställningstagandenockså kommunenstänkt användas. Den representeraratt

miljö-tillståndsprövningarlokaliseringsprövningar,vägledning för samtsom
beslutsunderlag vidviktigtdärigenomsektorsplanering. Planenoch utgör ett

beslutsfattare.olikarnarkanvändningsfrågor föri ochöverväganden vatten-
grundvattenföre-grundvattenskyddetbetydelse försjälvklartDet attär storav
funnitUtredningen har över-dokument.redovisas i detta attkomster

förändring-vissaföreslårredovisning ochsådaninnehållersiktsplanema sällan

redovisningen.i syfte förbättrabygglageni plan- och attar

fårbygglagenochplan-naturresurslagen ochförändringarna iföreslagnaDe
redovisatutredningenflertalet de lagartillämpningenvidbetydelse ovanavav

Såledesverksamheter.prövninglagstiftning vad gällerunder gällande nyaav
vattenlagen,enligtavvägningarvidtillämpasnaturresurslagenskall t.ex.

översiktsplanernakommunalaVidare kan deväglagen.miljöskyddslagen och
förstyrinstrumentstrategiskaenligt plan- och bygglagen utgöraupprättassom

funnit skäl före-inteUtredningen hargnindvattnet.långsiktigt nyttjande attav
verksamheterprövningenändringarytterligarenågraslå av nyasom avser

speciallagar.enligt dessa
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Utredningen har funnit intedet sällan kan finnas behov åtgärder ocksåatt av
befintlig verksamhet. I 19 kap. vattenlagen möjlighet ingripamot att motges

sådan verksamhet i vattenförsörjningens intresse. Utredningen redovisar i av-
snitt 4.5.3 förslag till ändringar i vattenlagen klargör möjligheterde detsom
finns meddela föreskrifter till skydd för grundvattenförsörjningen inomatt ett
vattenskyddsomrâde.

4.5.2 Det förebyggande skyddet grundvattnetav

Naturresurslagen

Samhällsplaneringen innebär avvägningsproblem många olika slag. Inomav
fysiskaden planeringen lokaliseringen olika miljöstörandeär verksamheterav

de viktigaste frågorna. Det kan gälla hitta lägen för trañkleder,en attav nya
industrier eller miljöstörande verksamhet. Planeringen sådana verk-annan av

kräversamheter avvägningar rad olika intressen. Normalt ärgentemot en
dessa konflikter Intresset få till ståndstörst nära tätorterna. väg,att ettsom en
jämvägsspår, avfallsdeponi eller liknande anläggning kan där mycketen vara

Detstarkt. samtidigtär utomordentligt starkt intresse också skyddaett att
grundvattnet så det i framtiden kan användas dricksvatten.även Detatt som

viktigtdärförär trafikleder, industrier eller andra ntiljöstörande verksam-att
heter lokaliseras så intede skadar eller hot värdefullautgöratt ett mot
grundvattenförekomster. För sådana verksamheter kan i olika lokalise-regel
ringsalternativ vissaövervägas alternativ framståräven för-om som mera
delaktiga andra. Grundvattenförekomsternaän däremot i allmänhet givnaär

och bör därför i utsträckning styrande för planeringen. I de flesta fallstor vara
dettorde med förutseende planering finnas goda förutsättningar lokali-atten

olika miljöstörande verksamheter till sådana där anläggningarnaplatsersera
kan tjäna sitt syfte samtidigt olika miljövärden vattenkvaliteten it.ex.som en
värdefull grundvattenförekomst inte behöver hotas.

l dag det emellertid inte ovanligt avfallsdeponi i in-är placeradäratt en
strömningsområdet till gnmdvattenförekomst, varifrån kommunen sitttaren
dricksvatten, eller trafikintensiva går rakt viktiga grundvatten-vägar överatt



SOU 1995:grundvattenförekomsterSkyddet av

fåmiljöfarlig kanlokalisering wrksamhetförekomster. En sådan av en
dricksvatenförsörjning. Attframtidakommunsallvarliga konsekvenser for en

grundvat-avfallsdeponi så den kan pâxerkavalt placera attatt t.ex. enenman
inte tillAntingen kinnerinte bero okunskap.torde sällantenförekomst man

föioreningspâverkaninte deneller insergrundvattenförekomstens läge man
dockolämplig lokalisering kangrundvattnet. Endeponien kan ha påsom

integrundvattenförekomstenprioritering därbero på medvetenockså en
lokaliseringenhinderutgjortviktig skydda denså motatt avattansetts vara

därvidfaktor kanbidragandeverksamheten. Enmiljöstörandeden attvara an-
imelan grundvattneti naturresurslagenskyddåtnjuter starktläggningen ett

intressetavvägningen mellanVidskydd.saknar sådantdet t.ex.närmaste av
grundvatterförekomst kan detintresset skyddavägsträcka ochviss att enaven

angivitsvägsträclcrtingentillfått vika med hänsynintresset ha att varasenare
naturresurslagen.enligtriksintresseav

då samhället harsituationerföravvägningsreglerinnehållerNaturresurslagen
Som redo-utgångspmkter.markpolitiskafrånintressen bevakaväsentliga att

landsvårtdelarförviktigtmycketgrundvattnetvisats är stora avovan
grundvattenberoerdeheltdricksvattenförsöijning många kommuneroch är av

olikaförskydd naturresursagenVattenförsörjning. allmämiaDetsinför ger
mifattar grundvatt-ocksåoch2 kap. li l kap. l § och somnaturresurser

vid avvägninggrundvattnettillräckligt skydd föremellertid inte enettnet, ger
värdefulla grund-förskyddetangelägetdärförintressen. Detandra är attmot
kap.i 2hushållningsbestännnelsernaiförstärks naturresurs-vattenforekomster

lagen.

naturresurslagen2 kaputredningeni avsnitt 4.2.1redovisats attSom anser
kanellergrundvattenförekomsterskydd for ärtillräckligtinte varasonettger

2främst kap.hävdaskandetdricksvattensynpunldfrån ävenvärdefulla attom
reglernaför de allmämiainomgrundvattnetvisst skydd för3 § ramenettger

istadgandetfumitsåledesUtredningen harnaturmiljön.skydd för attom
sådanagrundvattenförekomsterskyddamöjlighetinte8 §kap.2 somattger

8 §fåri 2 kap.Stadgandetexploaterande verksamheter. ansessnararemot
deförlokaliseringområdenvissasäkerställamöjlighettillsyfta avattatt ge
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olika anläggningar iDet dessa fall fråga sådanaärtyper av som anges om
verksamheter kan kräva särskilda överväganden de skall kunnasom om var
lokaliseras. Ett exempel i lagtexten visserligen anläggningar förnämns ärsom
Vattenförsörjning. I motiven talas dock det gäller tunnlar elleratt t.ex.om
ledningar har betydelse för överföringen dricksvatten mellan ellerstorsom av
inom olika regioner i landet. Det därmed fråga anläggningarsynes vara om

ställer särskilda lokaliseringenkrav på därför ledningssystemattsom t.ex.
behöver dras långa sträckor. Något direktöver skydd för grundvattenföre-en

sigkornst i kan stadgandet däremot inte anses ge.

tillI motiven den aktuella regeln se bl.a. 198586:3 73 ff.s.prop. ges
på skyddsvärdaexempel anläggningar och där talas vattenkraftsanlägg-om

ningar, flygplatser, hanmar, ledningar inom regioner,vägar, mellan eller av-
fallsanläggningar, teleanläggningar eller ledningssystem vattendistributionför

distributioneller Regeln sikte på mark skallnärmastnaturgas. tar attav
för anläggningarna och innebär därutöver krav på hänsyn frånreserveras

verksamheterandra så anläggningarna rationelltkan brukas på Ettsätt.att ett
exempel i motiven bostadsbebyggelsenämns inte skall tillåtas intillär attsom

område för flygplats eftersom hänsyn då tillär måsteett avsett tassom en
bullerstörningar för de boende.

Mot bakgrund det begränsade skydd naturresurslagen således fårav som anses
grundvattnet finns det starka skäl i iändringar lagen syfteövervägaatt attge

ökatskapa sådant skydd. Av intresse därvid främst de grundvatten-ärett
förekomster har betydelse från dricksvattensynpunkt. Ett förstärktsom
lagskydd bör dock omfatta alla grundvattenförekomster särskilt värde. Ut-av
redningen föreslår bestämmelse därför förs in i naturresurslagenatt en som

uttryckligt skydd for värdefulla grundvattenförekornster. Bestämmelsenettger
bör och vattenområdenomfatta mark- innehåller värdefulla grundvatten-som
förekomster där bildas.eller sådana kan Dessa möjligtområden bör så långt

skyddas åtgärder kan påverka grundvattnets kvalitet eller förutsätt-mot som
ningarna för grundvattenbildning. När det gäller grundvattenförekomster av
riksintresse bör föreskrivas de skall skyddas angivna åtgärder. Bestäm-att mot

utformats eftermelsen har främst 2 kap. 7 § naturresurslagen.mönster av
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När det vilkagäller grundvattenförekomster skal.avgöraatt varasom anses
så värdefulla utredningende bör omfattas riksintresseskyddatt ett attav anser

sådant i kanskydd första hand bör omfatta grundvattenförekomsterett gesom
befolkningscentra. Detmängder grundvatten och belägnaär närastora som

finns i de områden där deendast fåtal sådana förekomster vårt land och ärett
utvinnas dricks-belägna bör skyddas så där kan bildas och ocksåatt ett rent

Även inte såför framtida generationer. andra förekomster ärävenvatten son
samhälle eller förbetydelsefulla förändå mycket störreärstora ettmen som

bör lcunra båderegion riksintresse. Skyddetbör kunna avseen anses vara av
framtida betydelseutnyttjas kan fåförekomster redan och sådana storsom som

markom-Riksintresseskydd kunna gälla fårför vattenförsörjningen. bör även

infiltration framställaförutsättningarråden där det finns goda att genom
speciell betydelse förområdetkonstgjort förutsattgrundvatten äratt enav

riksintresse, gällaklassificerasskyddet,region. I övrigt bör utan att som
dricksvattenförsörjningför kommunsgrundvattenförekomster betydelseav en

kataktär desådaninte utnyttjas harliksom förekomster ännu attmen somsom
Vidtre börVattenförsörjning.för kommunsreservtäkterkan utgöra om-en

användas förförutsättningargodaskyddas harråden kunna attattsom
områdesförkonstgjort grundvattendärigenominfiltrera och ettytvatten ge
hargrundvattenförekomstermedVattenförsörjning. Också områden storsom
skyddasbör kunnavärdefulla ekosystemsärskiltbevarandetbetydelse för av

understrykassärskiltbörbestämmelsen. Detföreslagna attdengenom
inte barariksintresse andra,förekomsterdet gällerskyddet, såväl när somav
områdenockså deutvinnasgrundvattnet kanområde därskall omfatta det utan

grundvattenbildningen sker.där

grundvattenförekomsterpånågra exempelUtredningen vill somtyper avge
Förutsättningenintederiksintresse ärbör kunna stora.atttrotsanses vara av

före-sådanaExempelregion.betydelsefulla förmycketdå deär äratt en
Öland. ingafinnspå Det störreenligt utredningenfmns ytvatten-komster

Öland, olikaHornsjön, harinsjönDen endapåförekomster ön. avnorra
fast-frånföraråvattentillgång. på överPlanerinteskäl vattenanvänts attsom

Öns hartvå kornmunerrealiserats.har intesedan längelandet har men
dricksvatenbehovet.för täckaanvända grundvatteni stället båda valt attatt
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Förutsättningarna för grundvattenbildning geologiska och klimatologiskaär av
skal Trots det har lyckats tillgodose vattenbehoven både förogynnsamma. man
den bofasta befolkningen, uppgår till 25 invånare,000 industrierna ochsom

Borgholmssommargästerna. kommun har två huvudvattentäkter. Den ärena
Öland.liten isälvsavlagring Den andra och huvud-störreen norra

liggervattentäkten söder Köpingsvik och relativt begränsadutgörsom av en
isälvsavlagring kompliceradmed uppbyggnad. För vattenbehovet skallatt
kunna täckas förstärks båda grundvattenförekornsterna med konstgjord grund-

vattenbildning infiltration från Hornsjön respektive Lind-vattengenom av
bybäcken. I Mörbylånga kommun grundvatten från och flerastörretas ett par
mindre vattentäkter.

ÖlandPå det alltså förutsättningarär för grundvattenbildning,ogynnsamma
grundvattenlagring och grundvattenuttag. Trots det regionen hänvisad tillär

grundvatten för sin dricksvattenförsörjning tillsoch klarar vidare sin vatten-
försörjning från grundvattenförekomster naturligtmed grundvatten bas.som
Slås dessa förekomster finns inga godtagbara alternativa dricksvattentäkterut
på Alternativet ibestår då föraön. från fastlandet vilketöver äratt vatten
förenat med kostnader. Ett sådant alternativ dessutom dricks-gör önsstora

ÖlandVattenförsörjning mycket sårbar. kan således, enligt utredningen, vara
exempel region där mindre grundvattenförekomster kanävenett en anses

riksintresse därför det inte finns andra rimliga alternativ. I sådanattvara av en
region det utomordentligtär angeläget vattenkvaliteten i förekomsterna bi-att
behålls för framtiden så kommunerna kan behålla möjligheten långsiktigtatt att
förse sina invånare dricksvatten.med

Skyddet värdefulla grundvattenförekomster bör hot såväl föro-av avse genom
reningspåverkan ipåverkan form områden har betydelse förattsom av som
grundvattenbildningen i anspråk för täktverksamhet, tätbebyggelse,tas t.ex.
vägbyggen eller andra slag anläggningar.av

Som i början detta avsnitt anläggningarnämnts det mycket fåärav som
enligt naturresurslagen. I övrigt får sinprövas lagen genomslagskraft genom

olika andra lagar markanvändningen. Den föreslagna ändringenstyrsom nu
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miljö-tillämpningen plan- och bygglagen,således verkan för bl.a.får av
grundvattenskyddet innebärnaturvårdslagen. Förskyddslagen, väglagen och

täktverksamhet kan ha förskall till den påverkandet hänsynt.ex. att tas som
till enligt 18 §grundvattenbildningen vid prövning tillstånd täkt av grusav

iprövning täktverksamhet områdeOm det fråganaturvårdslagen. är ettavom
bildasdär sådana kanvärdefulla grundvattenförekomster ellerinnehållersom

föreslagna ändringen så-denoch grundvattenförekomstenfår området genom
riksintresse skallinnebär vissa områdenskydd. Det ärledes att avsom

väl skydds-riksintresseinte ärandra områden,skyddas medan är menavsom
påverkartäktverksainhetmöjligt skall skyddasså långtvärda, mot som

ocksågällergrundvattenbildning i området. Skyddetförutsättningarna för t.ex.
bilda grundvattenframtidenintresse ikangmsåsar där det att genomvara av

gmndvattenförekomst-värdefullaområden förliknande fårinfiltration. På sätt
eller dåenligt väglagenbyggandestarkare skydd då väg prövasett aver

förutsattmiljöskyddslagen,enligtmiljöfarlig verksamhetprövning sker attav
för grund-förutsättningarnaellervattenkvalitetenkan påverkaverksamheten

i olika andra lagarredan finnstill de reglervattenbildning. Med hänsyn som
betydelse dettill denochgrundvattnetskydd förinnehålleroch ettsom

tillämpningen fleraockså förfårtillägget i naturresurslagenföreslagna av
finns skålinteutredningen detviktiga lagari sammanhangetandra att nuanser

särskilt grundvat-inriktningmedändringar i dessa lagarnågraföreslåatt
tenskyddet.

medhushållninglagentillämpningförordningen natur-Enligt omavom
samråd medefterförvaltningsmyndighetervissa centralaskallm.m.resurser

länsstyrelsernatilluppgifterlämnai skriftlig formlänsstyrelserberörda om
2 kap.enligtriksintressemyndigheterna bedömerområden vara avsom

denNaturvårdsverket börUtredningennaturresurslagen. myn-att varaanser
förordningangivenenligtuppgifterSGU skall lämnasomi samråd meddighet

riksintresse ellergrundvattenförekomsterinnehållervilka områden avsomom
bildas.sådana kandär

användsgrundvatteninte enbartinledningsvis detSom är somnämnts som
vattenförsörjningen utgörskommunalahälften denDrygtdricksvatten. avav
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Det torde därför också fimiasytvatten. ytvattenornråden så viktigaärsom ur
dricksvattensynpunkt de bör ha skydd i naturresurslagen. Utredningenatt ett
tänker främst på sådana områden viktigaär för storstädernas vattenför-som
sörjning, Mälaren och Göta älv mindret.ex. även ytvattentäkter för olikamen

självfalletkantätorter behöva starkare skydd. Utredningen har därför haftett
skäl ocksåöverväga bör omfattas den föreslagnaatt be-ytvattnetom av nu
stämmelsen i naturresurslagen.

En reglering också ytvattentäkter kräver emellertid delvis andra över-av
väganden ligger vid sidan utredningens uppdrag. Det handlarsom av t.ex. om
hur hotbilden vilket skydd har i dag och medvetenheten hosut, ytvattnetser
allmänheten ytvattenfrágor. När det gäller den förstnämnda frågan ärom t.ex.
hotet från sjöfarten något särskilt behöver utredas. Ytvattenområden harsom

iredan dag skydd i 3 kap. naturresurslagen. Vad detta skydd innebärett i

sammanhanget och reglerna kanske bör vidsamordnas utökat skyddom ett
behöver också En faktorövervägas. måste in den kunskapvägas ärannan som

finns i dag hos planerare och beslutsfattare särskilt känsligasom yt-om var
vattenontrâden förekommer. Till skillnad från grundvattnet, belägetärsom
under marken, finns ytvattenområdenas lägen redovisade på vanliga kartor.

Det linns således rad frågor in vid bedömningenväga behovetatten ettav av
skyddökat för Frågan förstärkt skydd för viktigytvattnet. ärett ytvattnetom
ligger utanför utredningens uppdrag. Utredningen dock fråganmen attanser

bör utredas vidare i sammanhang.annat

Plan- och bygglagen

Kommunerna har enligt plan- och bygglagen för planeringenansvaret av
användningen mark och grundvatten. Planeringensamt yt-av vatten-av
frågorna beskrivits något i plan- och bygglagstiftningen.var, som nyttovan,
Vid plan- och bygglagens tillkomst avsikten integrera vattenplaneringenattvar
med fysisk planering inordnaoch den i plan- och bygglagens regelsys-annan

Denna lösning skulle tillgodosetem. de syften låg bakom vatten-som
planeringsutredningens förslag. Syftet med det instrument vatten-som
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planeringsutredningen benämnde vattenöversikt i enkel form redovisaattvar
tillgången användningen, rådande och förväntade konfliktervatten, samt
riktlinjer för den framtida vattenanvändningen. motiven till plan- ochAv bygg-

lagen, redovisats framgår avsikten dessa frågor i ställetatt attsom ovan, var
skulle redovisas i översiktsplanen.

Översiktsplanenskall sin beskrivning mark- och vattenanvändningengenom av
inom kommunen underlag för detaljplaner. bygglov, marklov ochettvara

Översiktsplanenandra beslut användningen mark och skall bl.a.vatten.om av
redovisa de intressen visaallmänna skall beaktas. Planen skall också hursom
kommunen riksintressentillgodose enligt naturresurslagen. Genomattavser
översiktsplanen det tänkt myndigheterna skall få det lättare fattaär att att

skall kunnabeslut i olika och byggnadsfrågor enskilde bättremark- och denatt
projekt. Genom denförutse kommer sig till olikahur kommunen ställaatt

i fråga bl.a.samlade redovisning översiktsplanen tänktär att omsom ge
viktig kunskapskällagrundvattenanvändningen ochskall den således utgöra en

samtidigt olika beslutsfattare.värdefullt beslutsunderlag förett

i översikts-inte behandlat vattenfrågornaFlertalet kommuner har närmare
framgårDetta bl.a.planeringen gäller i synnerhet grundvattenfrågor.och detta

huvudrapportöversiktsplanearbetetErfarenheterBoverkets rapportav av
Grundvattenfrågorna90.juni-92 Naturvårdsverkets Sötvattenoch rapportav

planeringen.fysiskaställning i den kommunalahar alltså hittills haft en svag
Översiktsplanerna myndigheterförseinte fått den avsedda betydelsenhar att

både skallinomi fråga hur kommunenoch enskilda med underlag vattnetom
bordegrundvattenförekomsterMångakunna skyddas och användas. som vara

inte i översiktsplanen.redovisas därförintresse från planeringssynpunktav
mellanredovisasregelmässigt ingår i översiktsplanenEftersom gränsenkartor

finns under mark-Grundvattnet däremotytvattenområden och markområden.

inte pá aktuella kartor.redovisas därför i regelocheller under ytvattnetytan
blirgrundvattenfrågorna interiskfinns förDetta innebär det stor attatt en

intressen.avvägning andratillräckligt vidbeaktade moten
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Många beslut markanvändningen påverkar i hög grad de framtida möj-om
ligheterna utnyttja vattenområden eller gnmdvattenförekomsteratt olikaför

Omvänt kan ibland utnyttjandet vattenområde eller gnmd-ettav en
vattenförekomst medföra begränsningar i möjligheterna utnyttja omgivandeatt
mark. Med hänsyn till bl.a. denna ömsesidiga påverkan mellan mark- och
vattenanvändningen det väsentligtär planeringen klargör vilka sambandatt

i det särskilda fallet finns mellan mark- och vattenutnyttjandet.som

Det behövs betydligt bättre och samlad kunskap inom kommunernaen mera
både och grundvattenresurserna. En samlad redovisningytvatten- kan ökaom

medvetenheten bl.a. hur olika ingrepp kan få konsekvenser för helheten.om
Om grundvattenförekomstema redovisas i översiktsplanen kan förståelsen öka
för det samspel finns mellan mark- och vattenanvändningen. Det kansom t.ex.

fråga peka inom kommun det finnsatt områden medutvara om var en som
grundvattenförekomster behövs för dricksvattenförsörjningen ochsom som
därför kan behöva skyddas vid lokaliseringen olika verksamheter. Det kanav
också handla gnmdvattenuttag inte lämpliga för deatt veta stora ärom var att
kan skada bebyggelse i området. Genom grundvattenförekomsters betydelseatt
i olika sammanhang uppmärksammas kan också intresset för bevara ochatt
förvalta ökas. Grundvattnet kan därmed fåvattenresursema bättre skyddett
vid avvägningen mellan olika motstående intressen i samband med beslut
rörande förändring markanvändningen. enligtDet utredningen,av av
avgörande betydelse för ökad och förbättrat skydd foretten omsorg om
grundvattnet kunskaper i det föregående angivet slag sammanfattas inomatt av

för den översiktliga planeringen.ramen

Utredningen därför det bör ställas tydligare krav på vadatt över-anser en
siktsplan skall innehålla i berörda avseenden. Av översiktsplanen börnu

olikaframgå grundvattenförekomsters lägen och utbredning och vad före-

komsterna kan till.användas Det emellertid inte möjligtär ställa krav påatt
redovisning alla förekomster. Utredningen sådana förekomster börattav anser
redovisas somi något avseende betydelseär från planeringssynpunkt. Detav
bör framhållas uttrycket grundvattenförekornster betydelse från plane-att av
ringssynpunkt har vidare innebörd begreppet värdefullaän grtmdvattenföre-en
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komster utredningen i förslaget till bestämmelse ianvänt naturresursla-som ny
I översiktsplanen behövs utförlig redovisning grundvatten-gen. en av

förekomsterna. På kommunen i dag redovisarsätt huvuddragensamma som
beträffande användningmarkens i översiktsplanen bör kommunen redo-även
visa huvuddragen vad gäller användningen grundvattenförekomster ärav som

betydelse. Det frågakan redovisa finnsdet förekomster,attav vara om var
mindre, används dricksvattentäkteräven eller värdefulla bio-ärsom som ur

topsynpunkt. Det kan också fråga redovisa förekomster harattvara om som
betydelse recipienter och därmed för omgivningen eller vilka områdensom
där grundvattenuttag kan påverka Redovisningenbyggnaderstora etc. av
grundvattenförekomsterna och deras betydelse i olika avseenden ärav en
viktig utgångspunkt för bedömningen vilka förekomster skallav som anses
värdefulla vid tillämpningen naturresurslagen.av

Boverket bör allmänna råd vilka slag grundvattenförekomsterutge om av som
lämpligen redovisasbör i översiktsplanen och sådan redovisning börvad en
omfatta. Sådana råd i och SGU.bör fram samråd med Naturvårdsverkettas
När gäller olika redovisas frågadet hur förekomster skall kan det t.ex. vara

huruvida igrundvattenförekornster ochär öppnaatt grus-om ange som
sandomrâden eller dvs. täckta jordart eller berg.de slutna,är tätareom av en

inströmningsområden, utstromningsom-Det kan också fråga attvara om ange
inñltrationsbenägna jordar skyddsbehov oftaråden och eftersom grundvattnets

relaterade till topografiska förhållanden Hur sådanrnarktyp,är enm.m.
redovisning finns i bilaga 4 ochkan framgår det exempelutse av som som
utarbetats SGU.av

redovisning grundvattenfrågornaFör säkerställa sådan förbättradatt somaven
utredningen tillägg till översikts-här berörts föreslår bestämmelsernaett om

tillägg innebära områdeni 4 kap. plan- och bygglagen. Ett sådant börplan att
innehåller betydelse från planerings-grundvattenförekomster ärsom som av

ochsynpunkt redovisas i översiktsplanen tillsammans med markom-ytvatten-
Vidare avsedda användning-råden. bör redovisas grunddragen i fråga denom

Översiktsplanen föreslagna ändringengnmdvattnet. får den engenomen av
vägledning för användningenökad betydelse det gäller beslutnär att om avge
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Översiktsplanenmark och kommer därigenom,vatten. också avsiktensom var
vid plan- och bygglagens tillkomst, kunna bli viktigt beslutsunderlagatt ett
också det gällernär grundvattenfrågor eftersom där finns samlat betydel-var
sefulla grundvattenförekomster finns och vad grundvattnet skall användas till

hur marken i förekomstens närområde tänktsamt användas. Det blirär att
härigenom lättare för olika beslutsfattare ändradavgöra markan-att om en
vändning eller byggåtgärd lämpligär med hänsyn till befintlig grundvatten-en
förekomst eller, omvänt, kan innebära risker förstora Vattenuttagom t.ex.

skyddetsättningsskador i bebyggda områden. Förslaget innebär grund-att av
vattenförekomster kan beaktas på bättre tidigaresätt än ochett vägas mot

intressenandra bl.a. vid detaljplanering och bygglovsprövning. I denna väg-
ning får grundvattenförekomsterna dessutom tyngd till följdstörre deav
ändringar utredningen föreslår i naturresurslagen.som

En sådan förstärkt översiktlig planering utredningen här förordatsom
överensstämmer med de förslag Plan- och byggutredningen lagt fram i sittsom
betänkande Miljö och fysisk planering SOU 1994:36. Där föreslås för-
ändringar i fråga dels de materiella grunderna för översiktsplaneringen,om
dels översiktsplanens redovisning bl.a. de allmänna intressena. Med kravetav

systematisk redovisning allmänna intressen enligt plan- ochavses en av
bygglagen och därmed enligt 2 och 3 kap. naturresurslagen. Vidare föreslår
Plan- och bygg-utredningen sådana övriga miljöförhållanden haratt som
betydelse för långsiktigt god hushållning med skall redo-en naturresurserna

Ändringenvisas iöversiktsplanen. innebär redovisning skall ske ocksåatt av
vissa grundläggande uppgifter miljösimationen, såsom rniljökvaliteter ochom
ntiljöpåverkande faktorer. Slutligen ställs krav på redovisning konsekven-av

avsedda förändringar istörre användningen mark- och vattenområ-serna av av
den. Förändringarna kan bebyggelseutvecldingen eller andra exploa-avse
teringsâtgärder, beträffande järnvägar.ochvägar I sak inverkant.ex. attavses

miljön, hälsan och säkerheten och hushållningen med skallnaturresurser
redovisas.

Om endast de utredningen föreslagna ändringarna i naturresurslagen införsav
tillsammans med de ändringar Plan- och byggutredningen föreslår,som
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istadgandetomfattasgrundvattenforekorrtster naturresurs-kommer de avsom
detframgår ärSomi översiktsplanen.redovisasbehövalagen ovanatt

grundvattenförekomsterlandetsbegränsad delemellertid endast somaven
kommerkommunernaskydd. Inomnaturresurslagensomfattaskommer att av

detgrundvattenförekomster,antalmycketfinnas somdet därutöver stortettatt
ochmark-planeringen vatten-till vid den närmarehänsynfinns skäl avatt ta

beslutsunderlagi detfinns meddessaviktigt ävenanvändningen. Det är att
byggutredningensochPlan-finns därför,Detöversiktsplanen utgör. trotssom

bygglagenochi plan-ändringar ut-ytterligaredebehov somförslag, ett av
föreslår.redningen här

de kommunerförarbetsinsatserökadeinnebärförslag somUtredningens
där-Det kanöversiktsplanering.sinigrundvattenfrågornahittills inte beaktat

till denMed hänsynvissa storaför kommuner.kostnaderökademedföraför
förhakangrundvattnetutnyttjandeändamålsenligt enbetydelse avettsom
tordefallflestaI demarginella.relativtkostnadernadock settkommun är

be-tillmöjligheterinnebäraavseendei dettaplaneringförbättradockså en
områden.andrakommunensparingar för

bygglagenochkap. plan-och 3ifinns 2 kap.4.2.2i avsnittredovisatsSom
medsambandiskall beaktasvattenförhâllandenainnebärbl.a.regler attsom

börhär lämnatutredningen ettförslagMed debyggande.ochplanläggning
successivt kommagrundvattenfrågor attbedömningförunderlagbättre av

före-skälföreliggerintedetdärför attbedömerUtredningen nuföreligga. att
särskiltinriktningmedbygglagenochi plan-ändringarytterligareslå några
till be-6.4.2avsnittiUtredningen återkommergrundvattnet.skyddetpå av

bebyggel-prövningenvidsärskilt beaktasgrundvattenskyddet avhovet attav
vattenför-därfritidshusbebyggelseochvilla-förområdeninomsefrågor

enskilda brunnar.skesörjningen förutsätts uttag urgenom

skulleslutbetänkandetiutredningenförutskickadesdelbetänkandetI att
ñmiasbörgrundvattentäkterförbygglovspliktensärskildadenöverväga om
detalj-imöjlighetenframkommit attutredningsarbetet attunderDet harkvar.

i någonutnyttjatsintebygglovspliktinföraområdesbestämmelserplan eller
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omfattning.större Skälen torde merendels detaljplaneförfarandetattvara anses
betungande och kostsamt andranär regleringar bebyggelsen samtidigt inteav

aktuella.är För befintliga bebyggelseontråden torde därför reglering meden
stöd hälsoskyddslagen i enlighet med utredningens förslagav i delbetänkandet

smidigare metod. Utredningen emellertidvara en det viktigtär be-anser att att
stämmelsen i plan- och bygglagen finns kvar för underlätta planmässigatt en
hantering grundvattenfrågorna inom områden planläggs.av Därmednya som
kan på tidigt stadium vilka förutsättningarett gäller för vattenför-anges som
sörjningen inom planerat område. I detta skedeett torde knappast förutsätt-
ningar för tillämpning hälsoskyddslagen alltid finnas. Utredningenav anser
därför övervägande skäl talar föratt möjligheten föreskriva bygglovs-att att
plikt för brunnar bör finnas kvar i plan- och bygglagen.

4.5.3 Skyddet grundvattnet befintlig verksamhetmotav

En målsättning för utredningen har varit stärka grundvattnets position iatt
konflikter med andra intressen. Utredningen har således föreslagit ändringar
i naturresurslagen och plan- och bygglagen skall ha sådan effekt. Dessasom
ändringar har iäven verkan många de under gällande lagstiftning beskrivnaav
lagarna eftersom naturresurslagen och kommunens planläggning många gånger
skall beaktas vid prövningen enligt dessa lagar. De ändringar utredningensom
föreslagit i naturresurslagen och plan- och bygglagen får dock bara betydelse
i de fall det fråganär eller ändrad verksamhet. I många fall kanom ny
emellertid befintligaäven verksamheter hotutgöra grundvattnet.ett mot

Som tidigarenämnts grundvattnets betydelseär för landets försörjning med
dricksvatten Grundvattenförekontster harstor. eller kan betydelse isom
detta avseende måste, enligt utredningen, skyddas sådan påverkanmot som
hotar förekomstens möjlighet användas dricksvatten. Kvaliteten på detatt som

når konsumenten naturligavatten är skäl beroende bl.a. råvatmetssom av av
kvalitet. Eftersom dricksvattnet viktigtär livsmedel för människan detett är

självklarhet det skall ha god kvalitet. För kunnaatt bi-en ochatten trygga
behålla sådan kvalitet det väsentligtär grundvattnet kan skyddasen ävenatt

påverkan från befintliga verksamheter.mot
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dåligti Sötvatten 90 skyddetNaturvårdsverket konstaterade ärrapporten att
visade sig bl.a.för såväl befintliga presumtiva grundvattentäkter. Dettasom

vattentäkterna hade skyddmindre 50 de kommunalaänatt procent avgenom
Även skydd hadei de fonnellt hade sådantform vattenskyddsornråden.av som

dåligtmånga gånger reellt skydd.ett

värdefullaenligt allmänintresse i skyddafinns, utredningen, starktDet attett
kan hotasådan befintlig verksamhetgrundvattenförekomster även mot som

skyddgrundvattnetgäller därvid kunnavattenförekomsten. Det motettatt ge
dessförekomsten och därmedverksamhet kan skada äventyrasådan som

detalltså frågandricksvattentäkt. Detmöjlighet användas år attatt omsom
i pågående verksam-inskränkningarfinnas möjlighet kunna meddelaskall att

intresse.i och miljöskyddetshet hälso-

detolika syftenbeskrivna lagarna harlagstiftningDe under gällande men
skyddaanvändas föri någon mån kande har regler attgemensamt att som

visstsåledesinnebärVattenlagens regleri olika avseenden.grundvattnet ett
vattenför-i dels förallmänhet,delsskydd för grundvattnet naturresurssom

föroreningar ochförebyggatill syftesörjningen. Miljöskyddslagen har att
kemiska produktermiljöfarlig verksamhet. Lagenstörningar frånandra om

Hälso-utgångspunkt i produkter.medliknande syfte,hakan sägas ett men
medanolägenhetförhindra sanitärövergripande syfteskyddslagens är att

och skogs-naturmiljön. Skötsellagenskyddatill syftenaturvårdslagen har att
jordbruk ochtillsyfta bl.a.sektorslagar kanvårdslagen sägasär attsom

skadas.miljön intedenskogsbruk skall bedrivas på sådant sätt att yttreett

kan hotaverksamheterellerendast mindre del de åtgärderDet är somen av
riktastillståndspliktiga. del de hotEngrundvattnet motär stor somavsom

angivna lagarnasdepraktiken utanför flerafaller därför igrundvattnet av
möj-angelägetemellertid enligt utredningentillämpningsomrâden. Det är att

befintligahot frånocksåfinns grundvattenförekomsterligheter skydda motatt
lagstiftning. Ut-gällandefinns iVissa med detta syfteverksamheter. regler

ochvattenlagenfinns i 19 kap.de reglerredningen tänker då pånärmast som
vattenförsörjningen Härskydd förinnehåller bestämmelser m.m. gesomsom
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möjlighet inom visst område meddelaatt generella föreskrifter.ett Reglerna
i dena kapitel gäller för skyddet grundvattenförekomster utnyttjas ellerav som
kan komma utnyttjas for vattentäkter. Vattenskyddsbestämmelsernaatt i lagen

länsstyrelsen mycket långtgående formella möjligheter. Enligtger 19 kap. 2 §
vattenlagen får nämligen föreskrivas sådana inskränkningar i förfogarätten att

fastighetenöver behövs för tillgodose syftet med vattenskyddsområdet.attsom
Enligt motiven till stadgandet bör skyddet sådan omfattning garantierattges
skapas for råvattnet efter normalt reningsförfarandeatt kan användasett som
dricksvatten. De föreskrifter får meddelas behövs för grundvatten-som att
förekomsten skall kumia användas eller kunna komma användas rå-att som
vattentäkt för dricksvatten.

Enligt utredningen angivna stadgande god möjlighet skydda grund-ger atten
vattenförekomster påverkan också från befintliga verksamheter.mot Den enda
begränsning gäller beträffande föreskrifternas omfattning desom år skallatt
behövas för tillgodose syftet med vattenskyddsområdet.att

kanSamtidigt detår uppenbart bestämmelsen inte används så denatt sägasatt
tillgodose angivna syften. Att de möjligheter finns i 19 kap. vattenlagensom
inte utnyttjats fullt dvs. vattenskyddsområden inte bildatsut, att eller att
skyddet inom sådant område inte givits sådanett omfattning garantieratt
kunnat skapas för råvattnet skall kunna användasatt dricksvatten,som synes
till del bero rädslan för behövastor ersättning till denatt drabbasutge som

inskränkande föreskrifter. Den fastighetsägare och innehavare särskildav av
verksamheträtt, påverkas inskränkande föreskrifter på sådantvars sättav att

pågående markanvändning inom berörd del fastigheten försvåras,avsevärtav
har nämligen enligt 19 kap. 7 § till ersättningrätt för intrånget.

Utredningen den uppfattningenär det finns möjligheter utfärdaav att att mer
långtgående föreskrifter vad oftastän sker i dag ersättnings-som utan att
skyldighet uppkommer. l motiven till 19 kap. 7 § prop. 1981822130 606s.

bl.a. ersättning intesägs bör komma i fråga då föreskriftatt inte går utöveren
vad fastighetsägaren måste tåla enligt aktsamhetsregeln i 19 kap. 1 § vattenla-

Detsamma bör, enligt motiven, gälla i fråga motsvarande aktsamhets-gen. om
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lagförslagmiljöskyddslagen. Idetexempelvis 5 §lagstiftning,iregler annan
framgåuttryckligen skulleföreslogs dettill lagrådetremitterades att avsom

i förfogabegränsningutgår för sådanersättning inte rättenlagtexten attatt
motsvarandei 19 kap. 1 § ellerföljer aktsamhetsregelnfastighetöver avsom

ansåg emellertid249. Lagrådeti lag a.bestämmelse att ens.annan prop.
ersättning inte skall utgåonödig 362. Atta.bestämmelsesådan prop. s.var

uttrycklig föreskrift meddelasenligt Lagrådet, gällai fall torde,sådana utan att
anmärkning.statsråd godtog LagrådetsFöredragandedärom.

föreskrif-slutsatsendra densåledes kunnamotivuttalandena torde attAv man
tillinte berättigarförsiktighetsmåttbegränsningar ochskyddsåtgärder,ter om

§ vattenlageni 19 kap. laktsamhetsregelnomfattasersättning de t.ex.avom
avvägning mellandenblir då i ställetAvgörandemiljöskyddslagen.eller 5 §

hälso- ochoch därbestämmelserenligt nämndaskallintressenolika görassom
miljöskälmotiveradföreskriftväsentlig betydelse. När ärmiljöskäl får aven

omnärrmda aktsamhets-dehandlingsutrymmesig inom dethålleroch som
medföraupplevasföreskriften kanalltså betydelsesaknar detreglerna omger

försvåras.markanvändning avsevärtpågåendeatt

i 19 kap.bestämmelsernaanfördabakgrund detUtredningen attmot avanser
meddelaförutsättningartillräckligafår atti allmänhetvattenlagen§2 anses ge

möjlighetdenbetonasDet börvattentäkter.till skydd för attföreskrifter som
föreskrifter intemedvattenskyddsområdebeslutai vattenlagenfinns att om

för fastigheterföreskrifterGenombefintlig verksamhet.riktar sig enbart mot
påverkamöjlighetgivetvis ocksåfinns det attvattenskyddsområdeinom nyett

område fårsådantSkyddsföreskrifter inomverksamhet.ändrad ett om-eller
utnyttjasgrundvattenförekomstskadakanverksamhetfatta all somensom
avseendejordbrukets delvattentäkt. Förutnyttjaskommaeller kan att som -

hantering ochfrågankan detverksamhetpågående attsåväl omvarasom ny -
före-fårbekämpningsmedel inteochväxtnäringsämnenensilage,lagring av

handlakan detskogsbruketgällerNär det attområden.vissainom omkomma
bekämp-lagringhantering ochtimmer,ochbarkupplag avpermanenta av

kemiskamedlövslybekämpning preparatträskyddsmedelningsmedel och samt

förekomma.får
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Liknande föreskrifter i 19 kap. vattenlagen finns också i vissa andrasom
lagar. Möjligheter meddela generella föreskrifter för vissaatt områden finns
således bl.a. i 8 § miljöskyddslagen ioch 6 §b lagen skötsel jord-a om av
bruksmark. Med stöd 8 § miljöskyddslagen kan till skydd för mark- ellerav a
vattenområde för miljöfarligär verksamhetutsatt meddelas föreskriftersom

skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått. Enligt 6 b § skötsel-om
lagen får Jordbruksverket meddela de föreskrifter skäligen kan fordrassom
från miljöskyddssynpunkt i fråga bl.a. gödselhantering och växtodling. lom
föreskrifter SJVFS 1991:79 områden där särskilda bestämmelser gällerom
för lagring och spridning stallgödsel har Jordbruksverket angivit bl.a.av att
särskilda bestämmelser spridning stallgödsel och andra organiskaom av
gödselmedel skall inomgälla vissa områden.

Stadgandet i 6 b § skötsellagen innebär generella föreskrifter får meddelasatt
skäligen kan fordras från miljöskyddssynpunkt i fråga bl.a. gödsel-som om

hantering. I förarbetena prop. 1987881128 48 f. anfördes någon rättatts.
till ersättning inte föreligger för dem drabbas inskränkande föreskriftersom av
enligt miljöskyddslagen någon koppling till begreppet pågåendesamt mark-att
användning inte i den lagstiftningengörs varken för begränsa möjlighetenatt

meddela föreskrifter eller på så ersättning skallatt sätt lämnas före-att om
innebärskrifterna intrång i markanvändningen. Motsvarande ansågs böra gälla

vid tillämpningen 6 b § skötsellagen. Eftersom föreskrifterna skallav vara
betingade miljöskyddsskäl skall de drabbas inskränkande föreskrif-av som av

inte kunna hävda någon till ersättning. Vidrätt meddelande föreskrifterter av
skall i stället ske bedömning föreskrifternas skälighet. Detta överens-en av

enligt motiven,stämmer, med vad gäller enligt miljöskyddslagen. Enligtsom
5 § miljöskyddslagen gäller således avvägning skall ske så endastatt atten

försiktighetsmåttsådana krävs skäligen kan fordras för förebygga ellerattsom
avhjälpa olägenhet. Samma grundläggande princip skall vidgälla tillämp-

ningen 6 b § skötsellagen. Det framgår vidare förarbetenaav att ettav av
syftena med stadgandet är vattenförsörjningen se 13 f..att trygga a. prop. s.

Vid tillkomsten 8 § miljöskyddslagen gjordes vissa uttalanden hurav a om
begränsningarnalångt i stadgandet kan sträcka sig. Lagrådet pekade de
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ekonomiska konsekvenser för enskilde begränsningarden i pågåendesom
näringsverksamhet kunde medföra framhöll någon till ersättningrättattmen

föreligger enligthärför inte miljöskyddslagen prop. 198485: 10 75 Lag-f..s.
vidare regleringen inte irådet anförde den föreslagna och för sig avseddäratt

skärpning tillåtlighetsreglemainnebära de allmänna i miljö-någonatt av
Vid begränsningarnaskyddslagen. bedömandet hur långt kan sträcka sigav

viss ledning kunde hämtas från reglerna i 19 kap.ansåg Lagrådet att vatten-
vidare.lagen. Lagrådet anförde

{
grundvattentillgångkapitlets § finns till skydd för eller allmänI 1 yt- en

aktsamhetsregel, i allt väsentligt med motsvarandeöverensstämmersom
i § första miljöskyddslagen. Enligt 19 kap. 2 § vattenlagenregel 5 stycket

särskilt Skyddsområde till skydd förlänsstyrelsen beslutakan ettom
föreskriva begränsningar i förfogavattentäkt och därvid rätten överatt

Enligt § i kapitel utgår ersättningfastighet inom skyddsområdet. 7 samma
föreskriften innebärinskränkning förfoganderätten endastför sådan omav

försvåras eller mark ipågående markanvändning avsevärt att tasatt
inom for den allmänna aktsarnhets-anspråk; begränsning ligger ramen isom

skyldig ersättning. Den situa-den enskilde således tålaregeln är

i
att utan

enligt 19 § vattenlagenlänsstyrelsen kap. 2tion uppkommer närsom
företer från systematiskmeddelar föreskrifter angående Skyddsområdeett

föreslagna 8likheter fall, uppstår ochsynpunkt med det närstora asom
ligger till handsmiljöskyddslagen tillämpas. Det därför8 b nära att av

reglering ersättningsfrågorna dra den slutsatsennämndavattenlagens av l
föreskrifter enligt 8 b § inte i fall:miljöskyddslagens delfor lvart utanatt - l

sådant ingrepp pågåendesynnerligen vägande skäl- får medföra atttungt
markanvändning försvåras.avsevärt

temellertid med anledning lagrâdets yttrandeDepartementschefen betonade av
inskränkan-till ersättning inte föreligger för den drabbasnågon rättatt som av

inskränkning-föreskrifter enligt miljöskyddslagen, hur långtgåendede oavsett
enligt departementschefen, någon kopp-Med hänsyn borde,änarna

markanvändning inte i sammanhanget. Ettling till begreppet pågående göras l
enligt innebär enligt motivenförordnande 8 § miljöskyddslagen a. lprop.a

krav på mark- ochkonstaterande det behövs skärpta15 vattenan-ett atts.
tillåtlighetsreglerna i 4-7vändningen inom området, vid tillämpningen av

slås fastsådant förordnandemiljöskyddslagen, och då särskilt 5 Genom ett
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miljön så känsligär det måste ställas långtgående krav skydds-att att t.ex.
åtgärder vid miljöfarliga verksamheter inom området. Bestämmelsen utfor-
mades i enlighet med terminologin i 5 § miljöskyddslagen och länsstyrelsen
får sålunda meddela föreskrifter de skyddsåtgärder, begränsningar ochom
försiktighetsmått i övrigt för verksamheter inom området generellt behövssom
för tillgodose syftet med regeringens förordnande Skyddsområde.att om

Omfattningen de föreskrifter kan meddelas enligt 8 miljöskyddsla-§av som a
och 6 l § skötsellagen begränsas ialltså huvudsak 5 § miljöskydds-gen av

lagen. Av tittalandena i motiven till dessa stadganden framgår före-att
skrifterna inte bör omfattande vad nödvändigt för till-än är attvara mer som
godose syftet för uppställda mål skall respektiveuppnås syftet medatt
regeringens förordnande prop. 198485:10 16 och 1987882128s. prop.

48. Uttalandena tyder på de inskränkningar kan meddelasatts. som genom
dessa stadganden kan relativt ingripande. Med till tidigarehänsyn redo-vara
visade uttalanden vid tillkomstvattenlagens bör i princip lika långtgående
föreskrifter kunna meddelas enligt 19 kap. 2 § vattenlagen enligt 8 §som a
miljöskyddslagen och 6 §b skötsellagen berättigardet till ersättning.utan att
För samtliga dessa stadganden skall ju, enligt redovisade uttalanden i
förarbetena, möjligheten meddela föreskrifter begränsas i huvudsak 5 §att av
miljöskyddslagen.

Enligt utredningen borde det alltså möjligt i betydande utsträckningattvara
tillskapa effektiva vattenskyddsområden. Det innebär också länsstyrelsenatt

möjlighethar meddela sådana föreskrifter föregående ansökan. Efter-att utan
dessa möjligheter enligt vad framkommit inte utnyttjas kansom som synes

frågan ställas lagtexten ändock skulle behöva förtydligas.om

När gällerdet markägares till ersättningrätt enligt 19 kap. vattenlagen ger
lagtexten i sig intryck kopplad tillendast begreppet pågåendeattav vara
markanvändring. Först vid studie förarbetena hittar kopplingen tillen av man
aktsamhetsreglema i vattenlagen och miljöskyddslagen. För grundvattenskyd-
det det emellertidär betydelse de förutsättningar förarbetenastor attav som

kommer till tydligt uttryck. Erfarenheterna visar enligt utredningensanger
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princip därinte tillräckliga. Denuppfattning motivuttalandena äratt som
förtydligas tillägg iredovisas lagtexten.bör därför ettgenom

med det förslagutformas i enlighetEtt sådant förtydligande kan som
Utredningen1981821130 249.remitterades till Lagrådet se ansers.prop.
till 2tillägg 19 kap.lämpligareemellertid det göra ettattatt vore

med utgångs-meddelatsföreskrifterTilläggsbcstämmelsen sådana somavser
medmiljöskyddssynpunlcr, dvs.skålighetsbedömning frånpunkt i an-en

vattenlagen och 5 §§i främst 19 kap. lknytning till aktsarnhetsreglerna
miljöskyddslagen. istycke nämndafjärdeföreslår därförUtredningen ett nytt

aktsamhetsreglemaföreskrifter omfattasparagraf det framgårdär att avsom
innebärintei lagbestämmelsemotsvarandei eller att§ första stycketl annan

hänvisas förstyckeI dettaförsvåras.markanvändningpågående avsevärt
§ första stycket7tredje stycketi såvälbestämmelsernatydlighets skull till som

försvå-markanvändning avsevärtpågåendeinnehåller begreppetbådasom
nras .

myndigheter,olikafråninsatserBehovet4.5.4 m.m.av

pågående arbetemyndighetersolikaredogjort föravsnitt 4.4Utredningen har
utredning-föreslåravsnitt 4.5.2Igrundvattnet.skydd förfrågormed rörsom

stärkasyfteibygglagenochoch plan-naturresurslagen attändringar ien
effekt detavsedd ärskall fåändringardessaFörgrundvattenskyddet. att

myndigheter.berördaföljsocksånödvändigt deatt upp av

områdeninnebäri naturresurslagentill ändring attUtredningens förslag som
bildas såsådana kaneller därgrundvattenförekomstervärdefullainnehåller

kvalitetpåverkakanåtgärderskyddasmöjligt skall vattnetslångt mot som
riks-Områdengrundvattenbildning. ärförutsättningarna föreller avsom

vidareföreslårUtredningenåtgärder. attsådanaskyddasskallintresse mot
vilkaredovisauppgiftiskallSGUsamråd medi attNaturvårdsverket

enligtåtnjuter skyddOmrådenriksintresse.bedömsområden somavvarasom
olikatillämpningen devidskyddasskall ocksånaturresurslagenireglerna av

naturresurslagen.tillanknutnalagar ärsom
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Utredningen föreslår också ändringar i plan- och bygglagen innebär attsom
områden betydelse frånär planeringssynpunkt skall redovisas i kom-som av

översiktsplaner. Vidare föreslås grunddragen i den avseddamunernas att
användningen grundvattnet skall redovisas i planerna. Därmed skapasav ett

tillämpningenunderlag for reglerna i naturresurslagen och andra lagarav om
skydd för grundvattenresurserna.

För grundvattenfrágoma skall kunna redovisas tillräckligt tydligtatt sättett
i översiktsplanerna behövs anvisningar. Som utredningen tidigare angivit bör
Boverket därför i samråd med Naturvårdsverket SGUoch allmänna rådutge

vad den utökade redovisningen i översiktsplanerna grundvattenfrågorom av
bör omfatta. De berörda myndigheterna bör också allmänna tillrådutge
underlag för bedömningama vilka grundvattenförekomster skallav som anses

värdefulla vid tillämpningen naturresurslagen.som av

Vid tillämpningen olika lagregler skydd grundvattenförekomster blirav om av
också frågor önskvärd Vattenkvalitet och därmed hur långtgåendeom om
skyddskrav behöver ställas aktuell. Utredningen har i kapitel 3som som en
allmän målsättning för grundvattnets kvalitet angivit skall kunnaatt vattnet
användas dricksvatten särskilda reningsåtgärder. vissaI fall kan detutansom
emellertid inom områden med särskilt känsliga ekosystem krävas halternaatt

vissa skadliga lägre de halterämnen är än kunna förav accepterassom anses
dricksvattenändamål. tillämpningFör angivna principer det nöd-ären av
vändigt bedömningsgrunder för grundvatten utvecklas. Sådana bedömnings-att
grunder behövs också underlag miljökvalitetsnormermedett systemsom om
skall kunna tillämpas. Som utredningen berört i avsnitt 4.3.2 kan miljö-

kvalitetsnormer komma ingå idel regelsystemet i kommandeatt som en en
miljöbalk.

Huvudsyftet med med bedömningsgrunder det möjligtär göraett systern att
tolka data aktuellt miljötillstånd och orsakerna till detta förändras.att om att

Bedömningsgrunderna därför viktigaär för miljökvalitetsmål skall kunnaatt
preciseras i relation till olika miljöhot. Bedömningsgrunderna bör utformas så
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situationenför kunna tolkaexpertkunskaperomfattandeinte krävsdet attatt
till miljömålen.förhållandei

olikagrundvattensituationen mycketi Sverigeolika områdenInom ut.ser
olika områden. Höga haltermellanskilja mycketkvalitet kanGrundvattnets

ställe ochnaturliga orsaker påockså haskadliga kanämnen ett varaav
miljömålställe. Deföroreningspåverkan påmycket högresultatet ett annatav

hälsorelaterade.miljö- ellerantingenkani sammanhangetaktuellaär varasom
antingen eko-hand skyddai förstabehovenutgår fråndeDet innebär attatt

Innehållethälsotillstånd.människansfortlevnad ellerdiversitet ochsystemens
itvå måltypernademotstridigt eftersomförefallaiblandmål kani sådana

inträffaDärvid detgrundvattenförhållanden. kanolika att ettprincip kräver
människordrickaskvalitet det kansådan utankangrundvatten att avvara av

fortlevakanekosysteminte räcker förkvalitetenrening rföregående attattmen
tillrelaterasMiljömålpopulationer.naturligalivskraftigahållaoch som

relateras tillmålmildare kravinnebära änsåledeshälsa kanmärmiskors som
Åförändringar. andrakänsligare förde kaneftersomekosystemen varasenare

blir mindregrundvattenförekommande göranaturligt ämnen ettsidan kan att
grundvattnetdricksvattenolämpligtmed atttill och trotsattraktivt eller som

svårighet ochinnebärbemärkelse. Dettai traditionell mot-inte förorenat enär
skall fram.bedömningsgrundermiljömål och tassägelse när

deprecisera allmännaNaturvårdsverketuppgift för attDet bör vara en
sådanautarbetandet be-grundvattenskyddetförkvalitetsmålen avgenom
enligthar vadslagdettaEtt arbetehär berörts.dömningsgrunder avsom

utgångspunkt i sådanaMedverket.inompåbörjatserfarit ocksåutredningen
och kom-länsstyrelseruppgift förviktigdet sedanbedömningsgrunder är en

grundvatten-anpassade mål förlokaltregionalt ochutarbetabl.a. attmuner
Vattenkva-undersökningargenomföraolika områden,inomförekomster att av

förekomstersärskilt deför skyddetåtgärdsprogramformuleraliteten och avatt
värdefulla.bedöms mestsomsom

påmed kravde reglervissaredovisatavsnitt 4.3.1iUtredningen har av
åren.under deolika lagariinförtsmiljökonsekvensbeskrivningar senastesom
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Därvid har Plan-även nämnts och byggutredningen föreslagit utvidgadatt en
användning i plansammanluang miljökonsekvensbeskrivningarav samt att
frågan aktuell också i miljöbalksarbetet.är l kapitel 3 har utredningen angivit

alla anläggningsarbetenstörre och liknandeatt kan tänkas påverkasom en
grundvattenförekomst bör föregås miljökonsekvensbeskrivning sär-av en som
skilt redovisar åtgärdernas inverkan berörda grundvattenförekomster.
Också det gäller anläggningarnär eller verksamheter kan upphov tillsom ge
utsläpp föroreningar det angelägetär konsekvenserna för grundvattnetattav

klarläggs. Med hänsyn till de regler finns iredan olika lagar mednoga som
krav miljökonsekvensbeskrivningarpå tilloch de förslag utvidgadom
användning sådana beskrivningar föreligger saknas anledning förav som ut-
redningen i detta sammanhang lämna några särskilda förslag till författ-att
ningsändringar endast skulle beröra grundvattenfrågor. Däremotsom anser
utredningen det angelägetär Boverket och Naturvårdsverket i samarbeteatt att

föreskrifter eller allmänna råd vad miljökonsekvensbeskrivningarutger om
enligt olika lagar särskilt innehållabör såvitt grundvattenfrågor.avser

Naturvårdsverket har tidigare berörts meddelat allmänna råd be-som som
handlar skyddsornråden och skyddsföreskrifter i anslutning till grundvat-

Naturvårdsverketsntäkter allmänna råd 90: 15. Enligt 17 § hålsoskyddsför-te
ordningen har Naturvårdsverket det tillsynsansvaretcentrala för bl.a. vatten-
täkter i den mån det berör hälsoskyddet. Något tillsynsansvarmotsvarande

finns inte enligt 19 kap. vattenlagen. Det bör emellertid finnas central till-en
synsmyndighet samordnar den tillsynsverksamheten.även De nämndasom
allmänna råden har i praktiken betydelse också för tillämpningen vattenla-av

Enligt utredningen det dock naturligt Naturvårdsverket ocksågen. attvore
fo ITDCllIhade tillsynsansvarcentralt vad gäller sådana vattenskyddsområdenett

i 19 kap. vattenlagen.som avses

Med det arbete pågår med miljöbalk kan förutses såvälsom atten ny
halsoskyddslagen 19 kap. vattenlagen kommer ingå i den balken.som att nya
Det därför naturligtär denna fråga beaktas vid utformningenatt av en ny
miljöbalk. Utredningen inte finnsdet anledning lämna någotattanser att nu
formellt förslag i frågan.
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5 Minskning hushållens vattenför-av

brukning

51.1 Inledning

Enligt utredningens direktiv bör viktig utgångspunkt för utredningsarbeteten
på bästa tillgodosesätt människorsatt behov enskildvara Vattenförsörjningav

balanserat utnyttjande denettgenom grundvattentillgången.av gemensamma
Det framhålls grundvattentillgångarnasatt utsatthet bl.a. beror be-ett stort
hov for enskild förbrukning. Ivatten utredningens uppdragav har därför ingått

undersöka hur bättre regleringatt grundvattenuttagen skall kunnaen av
åstadkommas. Utredningen skall vidare bl.a. undersöka vilka tekniska möj-
ligheter det finns minska förbrukningen,att kretsloppsanpas-t.ex. genom nya
sade tekniska lösningar på va-området.

Frågan behovet bättre regleringom grundvatten förav en uttagenav av
enskild Vattenförsörjning har utredningen behandlat i sitt delbetänkande. Ut-
redningen har därvid funnit regler begränsningatt intevattenuttagenom av
bör gälla allmänt i landet bör kunna tillämpligagöras inomutan sådana
områden där problem med vattenbrist eller saltvatteninträngning förekommer.
Utredningen har därför i delbetänkandet föreslagit kommunernaatt genom nya
bestämmelser i halsoskyddslagen skall möjlighet föreskriva anmäl-attges
nings- eller tillståndsplikt för inrättande och användning anläggning förav
grundvattentäkt inom områden där det råder eller kan befaras uppkomma brist
på. sött vatten.

Som allmänt mål för bättre hushållningett med grundvatten i denen snävare
meningen minskad förbrukning har utredningen i kapitel 3 angivit principen
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i meningen överstigabalanserade den grundvatten inte fåruttag att uttagom av
nybildningen inom område. Utredningen därutövergrundvatten berört harav
framhållit försiktighets-, resurshushållnings- miljöaspekterallmänna ochatt

vattenförbrukningen också utanför områdenmotiverar återhållsamhet meden
emellertidbristsituationer föreligger. Allmänna mål detta slag kräverdär av

i detpreciseringar i olika avseenden. En viktig fråga detta sammanhang är att
skall följas, kunskapprincipen balanserade kunna krävsför uttagatt omom

förutsättningarna förområde,nybildningen grundvatten inom berört omav
utredningenfrågor haravrinning vattenbehovet. Dessalagring och samt om

vidare för bedömaunderlagi delbetänkandet. Det krävsockså behandlat attett
vattenförbmkning.hushållensminskningförutsättningarna för en av

förutsättningarna förbättratill fråganUtredningen återkommer attomnu
vattenför-minskning hushållenshushållningen med grundvatten avgenom en

naturvårdsverk har där-utredningen Statensochbrukning. I samarbete mellan
möjligheter firmsvilka dettill belysatagits syftarframvid attrapport somen

ochför dagensinomi hushållen både va-system genomvattenatt ramenspara
VattenförbrukninghushållensbehandlarRapportenutnyttjande system.nyaav

eller från allmänfrån brunnkommergenerellt, dvs. vattnet enoavsett egenom
diskuteras dockåtgärderde ärvattenförsörjningsartläggning. Många somav

enskild Vattenförsörj-hushåll medintresse försiktvarje fall på korti störstav

ning

olika möj-sammanfattning dei kapitel kortdettaUtredningen lämnar aven
Rapportenibehandlasvattenförbrukningenminska rapporten.ligheter att som

Utredningen diskuterarbilaga 2.betänkandetfogad tillfinnsi sin helhet som
materialet.utifrån det presenteradedraskanvilka slutsatserdärefter som

möjligheterfinnsvisar det goda attDärvid konstateraskan attrapportenatt
hushållivattenförbrukningenminskarelativt enkla medel avsevärt ettmed

Utredningengenomsnittsförbrulmingen.nuvarandeberäknademed denjämfört
därför material i frågantillgängligtövrigtmedtillsammansatt rapportenanser

berördafrånrekommendationervissaunderlag förredan kan utgöranu
påmed kravde bestämmelsertillämpningenmyndigheter fördelscentrala av

ifinns plan-hushållning medmedge godbyggnader skall vatten som nuatt
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och bygglagen 198710, från den l juli 1995 förs tillöver denmen som nya
lagen 1994:847 omtekniska egenskapskrav byggnadsverk, dels form.m.,
tillämpningen dei delbetänkandet föreslagna reglerna i hälsoskydds-av nya
lagstiftningen. Utrelningen också initiativ bör till åtgärderattanser tas som
kan möjliggöra successiv övergång till individuell vattenmäming ien fler-
farniljshus.

Utredningens bedömningar och förslag det gällernär rekommendationer i
syfte minska vattcnförbrukningen i hushållenatt redovisas i avsnitt 5.4. För-

innebärslagen förordningen 1994:1215 tekniskaatt egenskapskrav påomt
byggnadsverk, m.m.skall ändras så också enkla fritidshus i områdenatt med
brist på grundvatten skall kunna omfattas kravet hushållning medav vatten.
Vidare Boverlet få bemyndigande meddela tillämpningsföreskrifteravses att
för byggnadsverk vzd gäller krav på hushållning med Dessutom För-vatten.
ordas berörd central tillsynsmyndighetatt skall meddela allmänna råd,

kravavseende vatensnål teknik, för tillämpningen de bestämmelserav om
införande tillstånis- och anmälningsplikt inom områden med vattenbristav

utredningen föraslagit i delbetänkandet.som

Även utredningen således det redan ñnns goda möjligheterom attanser nu att
minska hushållens Vattenförbrukning och det angelägetär dessaatt att
möjligheter till måste också framhållastas det krävs betydandevara att
fortsatta utrednings- och utvecklingsinsatser för effekterna och betydelsenatt

olika åtgärder incm va-området skall kunna bedömas på allsidigtav sätt.ett
Det gäller särskilt ifråga sådana tekniska lösningar innebärom nya som
alternativa lösasätt vattenförsörjningen ochatt hand toalettavfall ochatt ta om
avloppsvatten.

Det måste också betonas det viktigtär frågorna minskningatt att se om en av
hushållens Vattenförbrukning i vidare sammanhang allmänt frågorett rörsom

hushållning med och då främst grundvattnet.xattenresurserna Det kanom då
konstateras det inom områden med enskilda brunnaratt vattenbe-som
sparande åtgärder kort sikt betydelse.är Inomstörst sådana områdenav
med vattenbrist eller rsk för saltvatteninträngning utredningen behandlatsom
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förutsätt-minskning vattenförbrukningenkandelbetänkandeti enaven vara
enskildaVattenförsörjningområdetsklaraskall gådetning för att genomatt

enskilda vattenförsörjningendendärför främst ärDetbrunnar. är avsom
sammanhang.i dettaintresse

fördelarnaVattenförsörjning omedelbaradekommunal ärmedområdenInom
tydliga. Betydandeinte likaåtgärder i hushållen däremotvattenbesparandeav

vattenanvändning änanläggningarnaskommunala annatdedelar avserav
vattenförsörjningen baseraskommunaladendelarEftersomhushållen. stora av

begränsadocksååtgärdervattenbesparandebetydelsenytvattentäkter är av
minskadesikt kanPå längregrundvatten.hushållningen medgällervad

bådefördelarinnebäradockkommunalai de storavattemnängder systemen
rrnljösynpunkt.frånochekonomiskt

vattenanvändningdenligger ocksådirekta uppdragutredningenssidanVid av
vissa lokalameddetOckså härjordbruket. ärochindustrininomskersom

används.främstundantag ytvatten som

vattenanvändningHushållens5.2

eller andrakommunalafrånsittbefolkning fårSverigesHuvuddelen vattenav
dricksvattenproduktionen beräknaskommunalaanläggningar. Denallmänna

frånhälftendrygtårkubikmeter ytvattenmiljoner000till 1 varavnämnare per
fjärdedelenåterståendeDennaturligt grundvatten.frånfjärdedeloch enca

grundvattenbildning, där denkonstgjords.k.anläggningar medfrånkommer
Avinfiltrationförstärkts ytvatten.grundvattenbildningennaturliga avgenom
ochhushållentill60gårdricksvattenproduktionen procentkommunaladen ca

20återståendemedanservice procentindustri och allmäntill ca20 procentca
förbrukning.va-verksamhetensochförlusterutgörs egenav

beräknasanläggningarenskildatillgodosesVattenförbrukningDen genomsom
fritidsboen-tiondelår,kubikmetermiljoner avsertill 100 envarav caperca
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det. Den enskilda vattenförsörjningen helt beroendeär grundvatten. Ca 1,2av
miljoner pemiancntboende beräknas basera sin Vattenförsörjning på enskilda
brunnar. Om tritidsboendet med beräknas drygt 2,5 miljonertas människor till

eller mindestörre del utnyttja från enskilda vattentäkter. Antaletvatten en-
skilda brunnar beräknas till 400 000, hälften borrade iär bergca varav ca
eller djupa jordlager och övriga är grävda eller anlagda på Antaletsätt.annat
brunnar för fritrlsboendet mycketär osäkert uppskattas till mellanmen
200 000 och 400000.

Industrin den totaltä dominerande vattenanvändaren isom sett Sverige
tillgodoser sitt behov till delenstörstaprocessvattenav ytvatten-genom egna
täkter. Också jordiruket utnyttjar till delenstörsta ytvattentäkter för bevattning

djurhållning.och

Som framgått redovisningen i utredningens delbetänkande ochav ytter-som
ligare i kapitel 6 föreligger åtskilligatas problem vad gällerupp den enskilda
vattenförsörjningen. Dessa främstutgörs problem kvalitet.rörav vattnetssom

vissa regionerI km dock problemen med egentlig vattenbrist betydande,vara
i varje fall lokalt I del områden kan hårt utnyttjande begränsadeetten av
grundvattentillgångar leda till når eller utnyttjar vattenförandeatt lagerman
där är kvalitet.sämre Ivattnet de områden där saltvatteninträngningav är
vanligt förekommande finns ofta både problem med vattenbrist och med dålig

ÖkadeVattenkvalitet. eller på djup lederstörre där oftastuttag tilluttag att
problemen förvärras. I flera områden framför iallt Sverigeöstra och vid
kusterna förutsättningarnaär för grundvattenbildning särskilt dåliga. Där det
inom sådana områden också finns relativt bebyggelsetät med brunnaren egna
kan lokalt svårigheter klara vattenförsörjningen föreligga.stora att

Även vattenförsörjningen generellt inte något iär problem Sverigeom sett
förekommer det således områden där viktigtdet är omsorgsfullatt en
hushållning sker med den begränsade grundvattnet i dessa fallresurs som

Den självklarautgör. utgångspunkten därvidmåste deatt sammantagnavara
grundvattenförekomst intevattenuttagen får överstiga den nybildningur er. av

sådanagrundvatten sker inom det berörda området. Inom områden kansom
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enskilda hushållenvattenförbrukningen i deminskaföråtgärder att vara en
Vattenförsörjning.långsiktigt hållbarförutsättning för en

kanmeningen begränsasi denhushållning med grundvattnetEn att uttagen
Sänkninginte räcker.lokaltskälmotiverad andra änäven att vattnetavvara

byggnadersättningsskador pårisk förmedföragrundvattennivåerna kanav
varjei fall påVattenförbrukning innebär,Minskadanläggningar.andraoch

minskadförhållandetvattenförsörjningen. Detkostnader försikt, lägre att en
elförbrukning ocksåminskad ärockså innebärVattenförbrukning normalt en

grundvatten-Sambandet mellanresurshushållningssynpunkt.frånbetydelseav
iomständighetviktigavloppsvattenhanteringoch är samman-annanuttag en

minskat avloppsvatten-tillocksåVattenförbrukning lederMinskadhanget. ett
tillavfallvattenburethanteringresurssnålleder attOmväntflöde. aven

minskad vattenför-intelederminska. Däremotvattenkonsumtionen kan en
den kanföroreningsbelastning, ävenminskadautomatiskt tillbrukning omen

sådan.förutsättningar förskapa en

år haunderberäknasi hushållenGenomsnittsförbrulcningen senarevattenav
följandelpd medoch dygnliter200mindrepå någotlegat än personper

fördelning.

20biltvätt,städning, m.m.-
10matlagning dryck-
40WC-
30tvätt-
40disk-
60hygienpersonlig-

hushållDeolika hushåll.starkt mellandockskiljer sigVattenförbrukningen
villahushållen,i första handdvs.vattenkostnad,sinpåverkasjälva kansom

inte vattenmätarehushåll hardemindregenerellt änförbrukar egenvatten som
hushållmellanvariationocksåfinns dockdebitering. Det storoch enseparat

spelar där-konsumtionsvanorAttityder ochboendemönster.med m.m.samma
Karlstad, därutanförekobys.k.frånExempelvis harroll.ocksåför stor enen

på baraVattenförbrukninganvänds,förrnultningstoalett rapporterats en
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70 lpd. I Tyskland medelförbrukningen 140 lpd och i östraanges vara
Tyskland 120 lpd.

5.3 Möjligheter minska hushållens vattenför-att

brukning

5.3.1 Inledning

Redan de begränsade uppgifter redovisats i föregående avsnitt framgårav som
det måste finnas möjligheter minska denatt genomsnittliga Vattenförbruk-att

ningen i hushållen i Sverige. De svenska hushållens Vattenförbrukning år
sannolikt relativt hög internationellt I huvuddelen landet har det alltidsett. av
funnits god kvalitet för dricksvattenförsörjningen.gott Kostna-vattenom av
dema för har för flertalet hushåll intevatten upplevts särskilt höga. Detsom

ihar därför allmänhet inte framstått någon angelägen uppgift påattsom spara
vatten.

Ökade miljökrav när det gäller avloppsutsläpp och behovet upprustningav av
de kommunala ledningsnäten för och avlopp faktorer successivtärvatten som
kan innebära högre kostnader för den kommunala va-försörjningen. Av kom-
munalekonomiska skäl försöker kommunerna också helt täcka sinaattnumera
va-kostnader de avgifter brukarna. För många hushåll,genom tas utsom av
särskilt de i enfamiljshus, framstår därför va-avgifterna alltmer känn-som en
bar kosmad. Anslumingsavgifterna för och avlopp i många villa-ärvatten nya

fritidshusområdenoch betydelsefull del kostnaden för bostad.nu en av en ny
Också i många småhusområden med enskild Vattenförsörjning kan kostnaden
för brunn med tillhörande utrustning uppgå till betydande belopp.en ny

Även hushållens kostnader för vattenförsörjningen ökar det inteom är
sannolikt detta omedelbart leder till minskad förbrukning.att Anlägg-en
ningskostrtaderrta delutgör va-kostnaderna och marginalkosmadenstoren av
for ytterligare kubikmeter låg.att ta Vattenut har dessutom visatärvattenen
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sig relativt prisokänslig avgiftshöjningDen med 25 procentvara en somvara.
minskningskedde då infördes år 1990 intemotsvarades någon avmoms av

den genomsnittliga hushållsförbrukningen. omständigheten förbruk-Den att
ningen ochgenomsnittligt lägre i villahushåll med vattenmätareär egen

debitering visar sidan priset inte betydelse.å andra ändock saknarseparat att
konsta-Vid till individuell mätning i flerfamiljshus har också kunnatövergång

minskad förbrukning.teras en

beteendet i sådan frågaviktigt priset det gäller ändraVäl så när att ensom
hushållens attityder. Det ökadeVattenförbrukning sannolikt människorsärsom

hushållningbehovetmiljöintresset allmänna medvetenhetenoch den avom
viktiga utgångspunkter.ibegränsade detta sammanhangmed ärnaturresurser

det någotsärskilt många äldre, kännsmänniskor, kanskeFör många som
Enkla, tyd-dricksvatten.också mednaturligt att somen resursvara sparsam

För andra krävsresultat.direktamöjliga sparåtgärder kan dåliga råd geom
för del förocksåpåtagliga fördelarkonkreta ochde kandock att egense mera

inomborför denfördelar kan,beteende. Sådanaskall ändra sittde ettsomatt
förbrukningminskad kansaltvatteninträngning,med risk förområde attvara

omständigheter kansig. Andraklarartill den brunnenmedverka varaatt egna
Informationsinsatserva-avgifter.till lägredirekt ledersparåtgärder t.ex.att

möjligheterVattenförbrukning mycket störreharminskadbetydelsen av enom
också för delfördelartill kanriktas demresultat de kan egenatt sesomomge

viktenhandlarallmäntminskning desådan attän om avmeraomav en
grundvatten.hushålla med naturresursen

gjorts olikagenomgångöversiktlighartidigare nämndaIden avrapporten en
teknikVattenförbrukning delshushållensminskamöjligheter genom nyatt

l detekniskadelsbefintligaförinom system.va-system, nyagenomramen
åtgärderolika tekniskasammanfattning deavsnitten kortföljande avges en
inköpdet ocksådock konstaterasDet kan utanatt avtarrapporten upp.som

Vattenförbrukning-minskateknik gåranvändningutrustning eller attav nyny
Sådana kansparåtgärder.enkla t.ex. varaen genom

används,dediskrnaskiner väl fyllda näralltid ellerha tvätt-att-
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aldrig handdiska och sköljaatt under rinnande i balja ellervatten utan
diskho,

alltid duschenstänga medanatt tválar in sig eller schamponerar,av man-
inte duscha och bada onödigt ofta,att-

utomhus elleratt på kvällenvattna avdunstningennär ärmorgonen- som
minst, samt

minska spolmängden i befintligatt vattentoalett äldre typ.av

5.3.2 Ny teknik inom för befintliga va-systemramen

l redovisas antal möjligheter minskarapporten vattenförbrukningenett iatt
befintliga bostäder inomoch för nuvarande främstramen va-system genom
utnyttjande vattensnâl och utrustning. I anslutning till de olikaarmaturav
delavsnitten uppskattad vattenbesparingspotential. Den varierar givetvisanges
mycket beroende på användarens Det förbrulcningsmönster redo-vanor. som
visats i avsnitt 5.2 utgångspunktenär för beräkningarna.

Personlig hygien, städning m.m.

I dag detär standard installera engreppsblandare i bostäder.att Genomnya
byte från tvârattsblandare till engreppsblandare och termostatblandaregenom
till dusch och bad sjunker regel vattenförbrukningen med mellan 10 ochsom
20 En s.k. perlator på vanligprocent. kökskran eller moderna duschmun-en
stycken kan dessutom bidra till minskning vattenåtgângenen av genom en

luftinblandning.bättre Vattenbesparingspotentialen 20-40 Ipd.är

Disk

Stora djskmaskiners vattenkonsumtion har minskat från 50 liter disk förca per
tjugo år sedan till 20-25 liter disk år 1993. En diskmaskins livslängd ärper
relativt kort och problem med gamla diskmaskinervattenslukande därförär
mindre med WC-stolarän har längre livslängd. Vattenkonsumtionen kansom
vid handdisk variera mellan 20 och 150 liter disk beroende på diskningper om
och sköljning sker i hoar eller under rinnande vatten.
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Vattenbesparingspotentialen 20-30 lpd. Den baseras vattensnálasteär

teknik, disktvå kuvert och dygn 90 fyllnadsgrad. Isamt procentsper person
diskmaskin beräkningen handdisk.hushåll baseras på vattensnålutan

Tvätt

tvättmaskin till mellan 10Vattenmängden for modern kan uppskattasstörreen
maskin till 20 lpd. Genom20 och för mindre mellan 15 ochoch lpd rätten

Bespa-användning tvättmaskin kan volymerval och vattenstora sparas.av
maskintyp, 170 blandadringspotentialen, på vattensnålaste kgbaserassom

fyllnadsgrad, 10-20 lpd.och år 90 ärtvätt samt procentsper person

WC

liter spolning. Enutnyttjar ofta 8-9gammal WC-stolEn tjugo år vatten per
3 literliter snålspolandeutnyttjar oftast 6 ochWC-stolmodern vatten peren

hushâlletsdel, 15-25spolning. Toaletten står för vatten-procent,stor aven
20-35 lpd.Vattenbesparingspotentialenkonsumtion. är

Andra åtgärder

gäller läckortillsyn vad ochInstallation vattenmätare samt noggrannav
minska för-tillbidraåtgärder kandroppande kranar andraär attsom

brukningen.

Slutsatser

ivattensnål teknik dagensanvändning ochmodernGenom samtsystemav
genom hygienisk standardbibehållenmedmedvetet hushållande kanett man

120 lpd.till mellan och200 1pd 90vattenkonsumtionen från knapptminska

biltvätt,bevattning,avkallkonsumtionsnivå uppnåskan görsDenna attutan
Även således installationfastigheter kani äldreduschfrekvens etc. av ny

minskagrad verksamtteknik i högsta sättvattensnål vattenan-attettvara
vändningen.
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5.3.3 Nya tekniska system

I behandlas också vissa ochrapporten nygamla syftar tillnya system som
minskad vattenkonsumtion, resurssnâlhet och kretslopp näringsämnen. Detav

frågaär for alternativ Vattenförsörjningsystem och avloppshanteringom samt
olika toalettsystem.

Ãteranvändning grâvattenav

Med gråvatten också brukar kallas BDT-vatten från bad, disksom vattenavses
och Sådanttvätt. 75-80utgör avloppsflödet frånvatten hushållprocent ettav
eller 160 lpd. En förutsättning för gråvattnet skall kunna återanvändasca att

bakteriehaltär och halten organiskt ochatt suspenderat material kan redu-
Gråvatten kan med fördel behandlas i markbäddar infiltra-ellerceras. t.ex.

tionsanläggningar. Vidare kan våtmarker, inñltrationsvâtnrarker och rotzons-
anläggningar förövervägas behandling grâvatten.av

Gråvatten i cirkulation innebär inte helt slutet tekniskt kretslopp. En delett
måste sannolikt för hållavatten vattenkvaliteten på acceptabel nivå.tas ut att

Maximalt kan sannolikt högst 75 grâvattnet eller 100 1pdprocent av ca
tillåterföras hushållet. Användningen gråvattnct i första hand förär ända-av

miål toalettspolning och bevattning möjligen för duschäven ochsom samt
Besparingentvätt. kan uppgå till 75-100 lpd.vattenav

Kostnaderna i högär grad förknippade med reningsbehovet och val av
reningsteknik. De påverkas även antalet anslutna hushåll. Förutom renings-av

Åter-anläggning behövs i viss utsträckning dubbla ledningar inomhus.

användning grávatten tekniskt hygienisktoch kunna iske såvälav anses sett
mindre samhällen.större Ekonomiskt det dock sannolikt endast iär fallsom

svår vattenbrist återanvändning gråvatten kan intressantav som av vara en
åtgärd.
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Regnvatten vattenkällasom

Regnvatten rinner från hustak endast måttligt förorenat. I ekobyarärsom av
bevattning eventuellt föri Tyskland använder för ochtvätt,regnvattenman

toalettspolning. lagras i tankar vid eller under hus. Det börVattnet kan

efter lagring. Utan omfattande rening kanfiltreras såväl före regnvattnetsom
övrigaWC-spolning100 behövs för dusch,de lpd tvätt,ersätta samtsom

utjämning och lagring kanbevattning. Förutsatt uppsamling,behov såsom att
horisontell takyta för60 och 80 kvadratmetereffektivt krävs mellanordnas att

för dessa behov.förse med vattenen person

intressantenligtvattenkälla kanAnvändning rapportenregnvatten varasomav
vattenhushâllning. Systemet ividsamhällen ärenskildaför såväl störresom

enfamiljshus där harflerfamiljshusi låga ellerintressantförsta hand man en
boende.tillräckligt takytastor per

delvisUtnyttjande ytvattenrenatav

WC-bevattning, dusch,sig förSjövatten kan lämpadelvisellerOrenat renat
högst 100reningomfattande ersättaSjövatten kanförspolning tvätt. utansamt

dock knappast bliAlternativet sjövattenuttag kangrundvattenuttaget.lpd av
områden.begränsadeinomaktuellt änannat

Förmultningstoaletter

behållare ifekalier i ochurin ochsamlasförmultningstoalettenI sammaen
toalettspolningutebliventoalettsitsen. Genomeller undertorpargrund, källare

helFörmultningstoalett krävermed 20-40 lpd.minskasvattenbehovetkan en
Detekobyar.fritidsbebyggelse och ärhand ii förstaoch användsskötseldel

fortsättningsvissådana toaletterbebyggelse äventroligtvis i denna typ somav
utnyttjas.kommer att
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Separerande toaletter

Under år har antalet källseparerande toaletter marknadensenare ökat.
Skälet framförär allt vill utnyttja urinens näringsämnenatt direktman som
gödningsmedel också vill undvika blöt kompost. Urinenatt kan,men man en
normalt tillsammans med mindre mängd spolvatten, ledas till markfyllden en
tank för därefter spridas jordbruksmark.att Fekalierna kan antingen föras
till formulmingsbehâllare eller tillsammans med spolvattenen och gråvatten
till slamavskiljare för lokal behandling eller till det kommunalaen avloppsnä-

Besparingspotentialen itet. 40 lpd ochär medett torrt system vattenspolande
toalett 35 lpd.

Den urinseparerande toaletten fortfarandeär företeelse och har hittillsen ny
installerats i första hand i ekobyar och enskilda fastigheter. Exempel ñnns
dock installationpå i hyresfastigheter. Det faktum toaletten har vattenlásatt
och därmed i kan fungera vanlig WCstort dettasett gör kanattsom en system

få bredare användningantas än Kostnaderna för installeraen torra system. att
urinseparerande toaletter och ledningar i befintlig bebyggelse torde docknya

for högaännu för detta skall allmänt genomslag.att Installatio-vara system
i nybyggnationer kommer allt döma öka.ner att attav

hybridtoalettEn utnyttjar vanlig WC-stol eller urinseparerandeen vatten-en
toalett och vätska och fast material i på utloppsled-separerar separatoren
ningen. Det fasta materialet komposteras i förmulmingsenhet. Om käll-en
separerande toalett används kan urinen samlas och lagras i tank.separatupp
Beroende på vilken toalettyp används kan vattenåtgången minskas medsom

till 40 Hybridtoalettenlpd. bör ha tillämplighet istörst enstaka fastigheterupp
och i mindre hushåll. Det faktum toaletten har vattenlâs ochattgrupper av
därmed i kan fungera vanlig WC dettastort kangör attsom systemen vara

större allmänt intresse änav torra system.
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Återanvändning avloppsvatten i jord- och skogsbrukav

jordbruksmark förekommer GotlandBevattning med avloppsvatten på ochav
Öland kvalitet kvantitet Dethar problem med såväl grundvattnet.somsom

brist på har gjort sådana be-i första handär vatten attresursen som
blivit Samtidigt funnits ivattningsanläggningar har aktuella. har problem att

Genom bevattninghitta lämpliga recipienter för avloppsvatten. medinlandet

jordbruksmark problemen åtgärdaspå kan bådabehandlat avloppsvatten sam-
Gotland bevattnas 900 ha vall, betor,och Hemse påtidigt. I Stänga, Roma

lagring i biodamrnar. Vattnetoljeväxter med efter långstrâsäd och vattnet
kvävereduktion.fastläggningsedimentation, ochi dammarna genomrenas

lagrat avloppsvatten kanbevattning jordbruksmark medmedMetoden varaav
i dag. Det förutsätter dockbetydligt fler ställen den användstillämplig på än

bevattningsbehov före-tillgängligafinns ochlagringsytorbland attattannat
studeras.också behövaläckage till grundvatten kanligger. Risken för

försöksskala på några fåi liten skala eller ienergiskog bedrivsBevattning av
Svalövs kommuner.Götene ochSverige. Däribland kaniställen nämnas

denavloppsvattenbevattning medEnergiskog sig väl förlämpar attgenom
med högdenmängder ochavdunstaförmår vatten attstora svarargenom

före sprid-hygienisering avloppsvattnetgödsling.produktion vid Kraven av
vid bevattningbevattning energiskogvidinte lika höganing bör somavvara

minskas något.troligenlagring därmedför kanjordbruksgrödor. Volymenav
skogsmark kommerbevattning vanligavloppsvatten förUtnyttjande avav

spridning.sannolikt inte fåatt samma

Slutsatser

avloppshanteringVattenförsörjning ochtekniska förInförande systernav nya
vattenbesparing. Utnyttjandemedel förvissa fall verksammaikan avvara

grundvattentill 100 literhushållsändamål kanför vissaregnvatten spara upp
förrelativt billig metoddygn. Det torde dessutomoch vara enpersonper

vattensnåldockräcka till måsteskallvattenbesparing. För regnvattnetatt
Regnmängdeniakttas.medinstallerad och sparsamhetutrustning vattenvara



SOU 19995245 Minskning hushållens Vattenförbrukning 185av

Återvinningsjälvfallet ocksåär faktor betydelse. gråvatten för vissaen av av
hushållsändamál torde ofta bli relativt dyr åtgärd. Höga krav på rening ochen
installationer måste ställas för de hygieniska riskerna inte skall bli föratt

Korskopplingsriskerna måstestora. beaktas.även

Installation vattensnål teknik inom konventionellt kanav ett va-system sam-
likaha effekt på vattenbesparingenmantaget tekniskastor typersom nya av

I grunden det dock den enskildaärsystem. människans konsurntionsmönster
till delenstörsta möjligheterna tillavgör minskning Vattenförbruk-som en av

ningen. Olika eller källseparerandetyper toalettsystem minskatorra kanav
vattenanvändningen. Minskningen dockutgör endast mindre del denen av

minskningentotala kan uppnås med hjälp vattensnål teknik. De kansom av
emellertid intressanta införa andra skäl vattenbesparingsskål.änvara att av

överväganden5.4 och förslag

5.4.1 Allmänna överväganden

Minskad Vattenförbrukning

Den genomgång gjorts i och sammanfattats i föregåenderapportensom som
avsnitt visar det med medvetet hushållandeatt och med utnyttjande redanav
tillgänglig och utprovad utrustning och teknik går inom förny attny ramen
befintliga komma ned till Vattenförbrukningva-system ungefärären som
hälften den genomsnittliga för hushållen. Detta kan ske bibehållenmedav nu
hygienisk standard och, särskilt vattensnål teknik införs i samband medom
nyinstallation eller vid byte uttjänt utrustning, till relativt begränsadeav
kostnader. I sådana fall uppkommer heller inga negativa miljöeffekter. Den
energi- kemikaliebesparingoch den minskadegörs vattenför-som genom
brukningen i stället positivutgör miljöeffekt.en
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Miljöeffekten minskat avloppsvattenflöde däremot svåraregenom anses vara
bedöma. minskad Vattenförbrukning tidigare inteEn leder nämntsatt som

automatiskt till minskad föroreningsbelastning. Miljöeffekten blir därfören
beroende hur omhändertagandet avloppsvattnet sker. särskiltDetta ärav av
viktigt avloppsvattenin-beakta inom småhusomrâden med brunnar ochatt egna
ñltration.

Vad gäller kommunala anläggningar kan hushållens avloppsvat-konstateras att
tilli del inkommande vattenflödetregel endast detutgörten en av av-

del spillvatten-loppsreningsverken. kan ofta betydandelnläckage utgöra aven
vattenbesparing i blir inte såflödet. Effekten hushållen därför stor somav en

minskatlcaftigtminskningen förbrukningen intryck Ettkan av-av.av ge
anläggningar,beñrtligainnebära nackdelar inomloppsvattentlöde kan också

vissa vattenflödendimensionerade för och förutsätterledningssystem ärvars
kostnaderna domi-självrensningseffekt. Eftersom de fastaför uppnå s.k.att
avloppsvattentlödeavloppsvattenreningen innebär minskatdet gällernärnerar

kostnaderna i de flestaegentlig minskningi inte heller någonallmänhet av
vinsterekonomisktkan betydande görasbefintliga Däremotva-system. om

i ellerinvesterngarVattenförbrukning skjutaminskad kan ut-nyaman genom
anläggningarombyggmdfrarntiden. Vid elleranläggningar påbyggda avny-

miljösyipunkt anlägg-såväl från kostnads-vinster ocksåkan göras omsom
avloppsvattenflöde.för minskatdimensionerasningarna kan ett

områden enskildmedinomframkommit detvadEn slutsats är attsomav
försöka minskamedfinns klara fördelarallmänhetVattenförsörjning i att

siktkostnader det på kanFörutom de lägrevattenförbrukningen i hushållen.

belastning grundvatenresursernaminskade pådeninnebära kan sägas somatt
vattenbrist ellerområden medvärde. Inommedför generelltlägre äruttag av

nödvändigvattenförbruknngminskad oftasaltvatteninträngningrisk for är en
enskilda brunnar.långsiktigt klarasskall kunnavattenförsörjningen genonom

ocksåmiljövinster krävsvattenförbrukningen skallminskadeFör den attatt ge
avloppsvattenhanteringen förbättras.
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Även kunskaperna det gällernär möjligheternaom till och effekterna av
vattenbesparande åtgärder ytterligare behöver förbättras utredningenanser att
det angelägetär åtgärder redan vidtasatt för minska Vattenförbruk-nu att
ningen särskilt inom sådana områden med enskild Vattenförsörjning där det
finns problem. En allmän övergång till vattensnål teknik fårmera förutsättas
ske successivt i takt med och utrustning förnyas.att apparatur Det dockär
angeläget tillgänglig vattensnål teknikatt används vid nybyggnader,nu om-
byggnader och nyinstallation utrustning inom alla områden med enskildav
Vattenförsörjning.

Inom områden med kommunal Vattenförsörjning deär omedelbara fördelarna
vattenbesparande åtgärder i hushållen inte likaav tydliga. Långsiktigt behövs

dock bättre vattenhushållning också inom sådanaen områden. Det gäller
särskilt i samband med de kommunala behöveratt Detva-systemen över.ses

därför också inomär dessa områden angeläget vattensnål teknik successivtatt
införs i samband nyinstallationermed eller ersättning utrustning. En över-av
gång där så kan ske till individuell vattemnätning i flerfamiljshus ocksåär en
åtgärd visat sig få omedelbar effekt på vattenförbrukningensom en men som
framför allt kan viktig i det längre tidsperspektiv där modernarevara va-

kan innebära minskadsystem Vattenförbrukningatt både miljövinsteren ger
och lägre va-kostnader. Utredningen därför initiativ bör tillattanser tas
åtgärder kan möjliggöra successiv övergång till individuellsom en vattenmät-
ning for hushållen också i flerfamiljsbebyggelsen. Kostnaderna för sådanen
övergång i olika bebyggelse måste självfallettyper beaktas i dettaav sam-
manhang. Ett samarbete mellan berörda tillsynsmyndigheten huvudmännen för
de allmänna va-artläggningarna de bygg- och bostadsföretagensamt stora är
här nödvändigt.

Utredningen återkommer i avsnitt 5.4.2 vissamed förslag syftar till attsom
berörda myndigheter skall kunna rekommendationer åtgärder förge om en
förbättrad vattenhushållning i bostäder.
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Alternativa va-system

i avsnittredovisastekniskautnyttjande deOckså system somnyaavgenom
kraftigt. De olikaminskashushållenvattenforbrukningen i5.3.3 systemenkan

samtidigt.inte tillämpasmetoder kanallavarandradelviskompletterar men
tekniskahushållet,utrustning ikombination systemklokGenom nyaav nyen

minska dricksvattenutta-dockkanlevnadsmönsterresurssparandeoch manett
vattensnâlkombinationdetlavsevärt. rapporten att avgenom enangesgen

sparsamhetmedvetenochvattenkällor såsomalternativautrustning, regnvatten
grundvatten påtillnedgå kommaskulle kunnamed ett uttag caatt avvatten

genomsnittsförbruk-beräknadeiden dag25ungefär501pd, dvs. procent av
ningen.

tillinte barai allmänhetsyftaraktuellatekniska ärDe ensystem som nunya
toalettavfall ochhanteringtillocksåVattenförbrukningminskad utan aven

samlad be-miljön. Enbelastning påmindreinnebäravloppsvatten ensom
perspektivbetydligt bredare ändärförkräverdömning dessa ettsystemav

Sanitära för-bl.a.såledesbetydelseAv ärvattenhushållningsaspekten.enbart
resurshushâllning ioch lufttill mark,utsläppenhållanden, samt envatten

därvidsärskilt intresse ärAv syste-dricksvatten.vad gällermeningvidare än
Även frågorfosfor.ochnärsalterna kvävekretsloppenpåinverkan avmens

docktransportbehov ärkemikalieförbrukningenergi- ochmaterial-, samtom
socialaochtekniskaliksom ut-sammanhanget,ibetydelse systemensav

hållighet.

ochdagensgjorts mellanjämförelseröversiktliga systemvissaharI rapporten
Över-angivna aspekterna.denågrautifrânredovisadede systemen avnya

detpositiva effekterbetydandekan ha attdevisarsikten mensystemenatt nya
betydelseytterligare. Av ärutredasbehöverfrågorfinns mångaockså som

liknandeeller andradessaomfattninganvändning i störrebl.a. avatt en
iförändringarocksåi hushållenåtgärder.inte bara kräver sam-utansystem

avsättningochomhändertagandevad gälleri övrigt, bl.a. avhället transport,

restprodukter.olika
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Genom den omfattande utbyggnad skett under många decenniersom av
for Vattenförsörjning, avloppsystemen och avfallshantering har tidigare sani-

problem itära itätorterna huvudsak undanröjts. De finns harsystern som nu
därigenom medverkat till hog hygienisk standard i dag betraktasen som som
självklar. Det viktigtär denna finnsaspekt i bildenmed viatt kan kon-när

dagens ocksåstatera att har betydande bristerstora frånsystem de miljö-,
resurshushållnings- och kretsloppssynpunkter framstår desom nu som
centrala. Innan framgångsrikt kan isystem skalastörre måstenya provas
därför bl.a. Sanitära problem lösta och så enkla och drift-systemenvara vara
säkra de kan hanteras inte bara särskilt intresseradeatt människorav utan av
hushållen i allmänhet.

Enligt utredningens bedömning behövs omfattande forsknings-, utvecklings-ett
och utredningsarbete också insatser för utprovning och utvärderingmen när
det gäller de för resurssnål och kretsloppsanpassadsystemennya en mera
hantering vattenforsörjnings-, avlopps- och avfallsfrågor. Minst lika viktigaav

de tekniska lösningarna därvid frågorär hushållens attitydersom och kon-om
sumtionsmönster samhällsutbyggnaden och samhälletssamt organisationom
för hantera dessa frågor. Det viktigtatt är arbetet samordnas mellan be-att
rörda statliga myndigheter, kommunerna och de företag inom konsultbransch-

och i övrigt verksammaär detta område. Naturvårdsverketen som som
ansvarig central myndighet för bl.a. ntiljö- och kretsloppsfrågor bör ha ett
huvudansvar för initiativ och erforderlig samordningatt kommer tilltas att
stånd.

Många de frågor inom området vattenhushållning avloppsvatten-av ochsamt
avfallshantering och kommerär bli aktuella under de årenatt närmastesom

sannoliktär den karaktären också betydande forskningsinsatser krävs.av att
Denna forskning behöver tvärvetenskapligt inriktad och belysa socialavara
och ekonomiska frågor lika mycket tekniska och naturvetenskapliga. Medsom
hänsyn till frågomas långsiktiga och övergripande karaktär utredningenanser

det angelägetär bl.a. Stiftelsen för rniljöstrategiskatt forskning,att MISTRA,
sig inom detta område. Enligt vad utredningen erfarit har ocksåengagerar en
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gäller bl.a. avloppsvatten-påbörjats inom MISTRA vadforskningsplanering

teknik och miljöanpassat byggande.

ellerförändradelångsiktiga perspektivet det gällerDet när systemnyamera
tillämpligt gäller dedet störrei första handhantering va-frågoma närför ärav

därbefintliga ochgjorda i deinvesteringardär ärtätortema systemenstora
genomföra.tidförändringar längorganisatoriskasåväl tekniska atttarsom
också inomintresseva-lösningar självfalletLokala försök med är stortavnya

i glesbygdsområ-ochmindreinomtätortsområden. Det dock främst tätorterär
Vattenförsörjning, det börenskildområden meddvs. främstden, varasom nu

inne-demöjligheterutnyttja dei snabbare taktaktuellt systemennyaatt som
mångaintressedetangelägetenligt utredningen mycketbär. Det är att som

Nutillkretsloppslösningarekologiskt boende ochfinns förhåll tas vara.nu
arbetepågåendeförinombl.a.därför kunnaberörda frågor bör tas ramenupp

teknik med bör-successivt införandeGenomlokala Agenda 21.med ett av ny
boendedemyndigheterna ärkommunalaområden där såväl dejan inom som
förutsätt-de bästava-lösningar skapasalternativaintresserade att provaav
vissa hållpåentusiasmkombinationpositiv utveckling. Denningarna för aven

idetfrågorgäller dessa görfinns detpå andra hållskepsis när attoch som
med fram-alternativadeexempelgodahand systemenförsta är somgenom

utvärdering äruppföljning ochsystematiskspridas. En systemengång kan av
erfarenheternanegativapositiva denödvändig så såväl deocksådärför att som

i
det6.4.2i avsnittberör ärutredningentill Som närmaretidigt kan tas vara.

avloppsvattenhanteringenuppmärksamhetsärskild vikt ägnas att avattav
vattenkvaliteten isådantinte sker på sättsmåhusområdeninom attett

hygieniskaviktigti övrigtocksåDeti området är attbrunnarna äventyras.

inte åsidosätts.krav

intressedetutredningen således ärSammanfattningsvis attstortatt avanser
ochpraktisktutvecklasalternativa va-lösningarförde provassystem som nu

insatserCentralabebyggelse.glesarei områden medbörjan främstdå till en
liksombetydelselösningarsådanafrämja försök med ärför stor upp-att av

Utred-brister.förtjänster ochinformationsakligföljning och systemensom
främjandeförinvesteringsstöddeterinrai sammanhangningen vill detta om
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omställning i ekologiskt hållbar riktning regeringen föreslagit i åretsav som
budgetproposition prop. 1994952100, bil. 15, 22 f.. Stödet föreslåss. som
administreras Naturvårdsverket bidra såväl tillär önskvärdav avsett att en
omställning till ekologiskt hållbart samhälle till minskningett som en av
arbetslösheten. Bidrag skall därför kunna utgå till näringsliv och kommuner
för konkreta projekt rationella ochär kostnadseffektiva på-som samt ger en
taglig miljövinst och klara sysselsättningseffekter. Kretsloppsanpassning av
avfallshanteringssystem och alternativa avloppshanteringssystem exempelär
på områden kan aktuella för stöd. Utredningen utgår därför frånsom vara att
de möjligheter kan finnas stimulera utvecklingen alternativaattsom av va-

inom för det angivna stödsystemet utnyttjas.system ramen

5.4.2 Förslag till författningsändringar m.m.

3I kap. 3 § plan- och bygglagen 1987: 10 finns bestämmelser iattom om-
råden där knapphet råder eller kan befaras uppkomma skall bygg-vatten
nader medge god hushållning med I fråga fritidshus med högst tvåvatten. om
bostäder och i fråga byggnader får uppföras bygglov skall dock,utanom som
enligt 9 § kapitel, kravet hushållning imed gälla endastvattensamma
skälig utsträckning. Enligt motiven till detta stadgande prop. 1990911146

innebär75 i vissdet utsträckning krav hushållning med förävens. vatten
fritidshus med högst tvâ bostäder. För hus har sådan standard detattsom en

siglämpar för helårsboende skall i princip krav på hushållning församma som
permanenthus Vidaregälla. skall krav på hushållning kunna ställas påäven
relativt enkla fritidshus där vattensituationen så kräver. enligtDet således,är

motiven, möjligt ställa krav snålspolande fritidshustoalett förävenatt t.ex.
inte medger åretruntboende. I vissa fall finns möjlighetockså heltsom att

förbjuda installation vattentoalett. Boverket får, enligt 2 § plan- och bygg-av
förordningen 1987:383, meddela de verkställighetsföreskrifter och de övriga

föreskrifter behövs för tillämpningen vissa bestämmelser i 3 kap. plan-som av
och bygglagen. Någon föreskriftsrätt finns inte till hushållningdock kravet

med vatten.
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juli1med denåterfinns från ochhushållning medFöreskrifterna vattenom
tekniska1994:847punkten lagenstycket niondei första1995 2 § egen-om
byggnadsverkEnligt stadgande skalldettabyggnadsverkpåskapskrav m.m.

frågaitekniska egenskapskravväsentligauppfyllaeller ändrasuppförssom
brist påtill medbegränsning områdenNågonhushållning med vatten.om

fårlagEnligt 21 §stadgande.inte ifinns således detta sammavatten
demeddela närmareregeringen bestämmermyndigheteller denregeringen
enligt dettauppfylla kravenbyggnadsverk skallförföreskrifter behövs attsom

byggnadsverkpåtekniska egenskapskravförordningenl 18 §stadgande. om
tillämp-förföreskrifter behövsmeddelabemyndigas Boverket att somm.m.

hushållning medtill påföreskriftsrätt kravetvissa frågor. Någonningen av
inte finnas.vatten synes

påtvâ bostäder,med högstfritidshusförordning undantasI 13 § somsamma
längreunderboendeägnade förintesitt lägesin standard eller ärgrund av

nuvarande regelntill denförhållandeIhushållningskravet.frånperioder, helt
be-hushållning vad gällerkravetoch bygglagen9 § plan-i 3 kap. synes

bygglagenochi plan-regelnmedEtt syftenainskränkts.fritidshus harörda av
fritidshusenklaförmedhushållning ävenkravställakunna vattenattvar

tekniskatill lagenförarbetenavattensituationen så krävde. Av om egen-om
128 fram-100 och199394:178byggnadsverk prop.skapskrav s.m.m.

i saköverförastänktbygglageni ochhushållningskravet plan- attgår varatt
hushållningskraveti 13 § för-frånUndantagetlagen.till denoförändrat nya

emellertidbyggnadsverkegenskapskravtekniskaordningen synesm.m.om
knapphet pårisk förmedfritidshus i områden vatten.enklaomfatta även

förordningen felaktigaiinskränkningarnagjordautredningen dekanEnligt ge
såledesUtredningengäller behovetsignaler det vatten.när anseratt sparaav

dricksvat-i därfinns kvar områdenhushållningskravetviktigtdet är attatt
framdelesdärförHushållningskravet börtenförsörjningen hotad. även om-är

Utredningenvattensituationen kräver det.dåi sådana fallfritidshusfatta enkla
föreskriftermeddelamöjlighet debörBoverketdessutom att somatt gesanser

medhushållningbestämmelsetillämpningen vatten.forkan behövas omav en
egenskapskravförordningen tekniska13 §föreslår därförUtredningen att om
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på byggnadsverk, ändras så där generellt byggnaderm.m. att skallattanges
projekterade och utförda på sådantvara desätt medgerett god hushållningatt

med och detta kravvatten såsom detatt i plan- och bygglagen ianges- -
skälig utsträckning skalläven gälla fritidshus med högst två bostäder.

I utredningens delbetänkande Reglering enskilda brunnarVattenuttagav ur
SOU 1994:97 har föreslagits bestämmelser skall införas iatt hälsoskydds-
lagen kommun möjlighet införa anrnälnings-som ger eller tillståndsplikten att
i områden där det finns problem med vattenbrist eller saltvatteninträngning.
För anläggningar detär tänkt det i tillståndsbeslutnya skall kunnaatt upp-
ställas villkor för användningen vattentäkten. För befintliga anläggningarav
föreslås endast anmälningsplikt. l dessa fall har kommun möjlighet med-en att
dela råd och anvisningar de inte följs, föreläggandensamt, hurom om
vattentäkten får användas.

Syftet med de föreslagna bestämmelserna har varit bl.a. krav skall kunnaatt
ställas på vattensnål teknik i sådana områden omfattas den särskildasom av
regleringen. Därmed förbättras möjligheterna hindra uppkomsten Sanitäratt av
olägenhet och undanröja sådan olägenhet.att I områden med vattenbrist eller
risk för saltvattenintrångning kan vattensnål teknik sättett attvara storaspara
vattenmängder. Därmed ökar möjligheterna säkerställa hushållen all-att att

i sådantmänt område får tillgångett till i tillräcklig omfattning ochvatten av
dettagodtagbar kvalitet. Den redovisats i kapitel kan,rapport liksom fort-som

utredningar isatta ämne, betydelse underlag för allmännasamma vara av som
råd till ledning för den kommun överväger ställa krav vattensnålattsom att
teknik skall användas inom områden med vattenbrist. Det bör viktigvara en
uppgift för berörd central tillsynsmyndighet utforma sådana allmänna råd.att
Av utredningens förslag i kapitel 6 följer demia myndighet skallatt vara
Statens livsmedelsverk. Utredningen vill understryka betydelsen näraettav
samarbete mellan Naturvårdsverket, Boverket och Livsmedelsverket detnär
gäller frågor allmänna råd och föreskrifter i syfte minska vattenförsörj-om att
ningen. När det gäller underlaget för bedömningar i fråga vilka områdenom

skall bristområden krävs ocksåsom samarbete med SGU.anses vara ett





Dricksvattenkontroll och enskild

vattenförsörj ning

1 Inledning

Iutredningens direktiv inte uttryckligen utredningen skall behandlaanges att
frågor gäller kvaliteten hos detsom används för hushållensvatten som vatten-
försörjning. Som det övergripande målet för utredningen åtgärder i syfteanges

bättre skydda grundvattentillgångarna.att Dessas utsatthet beror enligt direk-
tiven bl.a. på behov för enskildett stort Vattenförsörjning.vatten En uppgiftav
för utredningen därförär lägga fram förslag kan innebäraatt bättresom en
reglering grundvatten för enskilduttagen Vattenförsörjning.av Utredningenav
har redovisat vissa sådana förslag i sitt delbetänkande. Utredningen vill emel-
lertid framhålla det inte går fråganatt hushållningatt med grundvattense om
enbart eller främst kvantitativ fråga. Såväl skyddetnär grundvatten-som en av

betraktas med utgångspunkt iresurserna grundvatten viktigutgör delatt en av
kretslopp och ekosystemenvattnets grundvattennärav som ses som en resurs

för vattenförsörjningsändamål frågornaär kvaliteten hos centralvattnetom av
betydelse.

Enligt det bakgrundsmaterial utredningen redovisat i sitt delbetänkandesom
dricksvattenär från kommunala och andra allmänna anläggningar i regel av

god kvalitet det nårnär Sådant harmottagaren. normalt undergått någonvatten
form reningsprocess. Vatten ianvänds hushållav med enskilda brunnarsom
har däremot generellt kvalitet.sämre Problem med dålig Vattenkvalitet bedöms

vanligare och större problemän med vattenbristsom det gällernär enskild
vattenförsörjning. Problemen kan dock sammanfalla på det sättett.ex. att ett
hårt utnyttjande begränsade grundvattenförekomster ibland kanav leda till att
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kvalitet. Idärutnyttjar vattenförande lagernår och är sämrevattnet avman
således talakandär saltvatteninträngning förekommerbl.a. områden omman

kvalitetsproblem. Alltförkvantitetsproblem ochsammanfallande uttagstoraett
i slut,inte till brunnarnainom sådana områden kan leda, utantaratt vattnet

bristegentligen pådärför oftastblir brist påtill det salt. Med vattenatt menas
kvalitet.godtagbarvatten av

i nuvarandeändringarföreslagit vissai sitt delbetänkandeUtredningen har

förkontrollmöjlighet till bättreskapahälsoskyddslagstiftning i syfte avatt
risk förellerbrist på grundvatteninom områden medgrundvattenuttagstora

ifinns redanföreskriftdenbyggersaltvatteninträngning. Förslagen som
tillgång tillbostad skall halagstiftning innebäroch vattengällande att ensom

matlagning,till dryck,beskaffenhetgodtagbari erforderlig mängd och av
därvidlagBristerhushållsändamål. ärhygien och andrapersonlig att anse som

förhindra.till syftelagstiftningen harolägenhet uppkomstSanitär attvars
tillstånds- ellerinföramöjlighetskall hainnebär kommunernaFörslagen attatt

särskilda områden därinomanmälningsplikt nyanläggning brunnarför av
föreslagna reglernastöd deMedföreligger befaras.vattenbrist eller kan av

bedömsfastighetfråningripa i fallbli dedet lättare uttagstora enattavses
grannfastigheter.olägenhet pådärmed sanitärvattenbrist ochleda till

tidigareenskilda brunnar ärmedProblemet Vattenuttag somstora ur
de problemviktigasteinte detoch kanskeframhållits bara del somaven av

därförUtredningenvattenförsörjningen.enskildagäller denfinns detnär anser
enskildgällerfrågorvilket olikatill det påoch med hänsyn vatten-sätt som

frågorvissaocksåfinns skäldetförsörjning hänger taattatt uppnusamman
dricksvattenkvalitet.säkerställa bättreåtgärder förbehovet att enavom

mål förgrundläggandeangivit det börutredningenI kapitel 3 har ettatt vara
dricksvattenanvändaskvalitet skall kunnagrundvattnets utanatt vattnet som

på-föroreningsutsläpp ellerfrånförsärskilda åtgärder annanvattnetatt rena
naturlig förekomstemellertidfall medförmänniskan. I mångaverkan avav

inte hargrundvattnetpåverkanföroreningsutsläpp ellervissa attämnen, annan
dåligutförda brunnar,Felaktigtönskvärd.den kvalitet ut-är annansom
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rustning eller bristande skötsel kan också leda till dricksvattnet inteatt har
godtagbar kvalitet. En kontroll dricksvattnet i hushållav med enskild vatten-
försörjning behövs därför. Det i förstaär hand för berördaett fas-ansvar
tighetsägare själva föratt sådan kontroll. Detsvara är ocksåen fastighetsägar-

föratt nödvändignas ansvar reningsvara sker. Utredningenvattnet iav tar
detta kapitel frågan de insatser frånupp samhälletsom sida ändock be-som
hövs det gällernär dricksvattenkontrollen inom områden med enskild vatten-
försörjning.

Som bakgrund till sina överväganden behandlar utredningen i avsnitt 6.2
gällande bestämmelser dricksvattenkontroll i livsmedelslagstiftningenom och
hälsoskyddslagstiftningen. Därefter redovisas i avsnitt 6.3 kortfattat ornfatt-
ningen de problem bedöms föreliggaav detsom när gäller enskild vattenför-
sörjning. I avsnitt 6.4.1 behandlar utredningen frågan det centralaom myn-
dighetsansvaret for dricksvattenkontrollen. Därvid konstateras dettaatt ansvar
i dag delatär mellan i första hand Statens livsmedelsverk och Socialstyrelsen
och oklarheter föreliggeratt främst detnär gäller centrala tillsynsartsvaret för
dricksvattenfrågor rör enskilda hushåll. Utredningensom föreslår därför att
Livsmedelsverket tydligare ochett samlatges för dricksvatten-mera ansvar
kontrollen.

Utredningen konstaterar vidare bebyggelseplaneringatt och prövning av
avloppsanordningar har betydelsefull roll detnär gäller skapaen och be-att

förutsättningarna för vattenförsörjningenvara att inom område skall kunnaett
klaras enskilda brunnar. Utredningengenom föreslår därför i avsnitt 6.4.2 att
Boverket respektive Statens naturvårdsverk skall behovetöverväga kom-av
pletterande allmänna råd för prövning bebyggelsefrågor och avlopps-av
hantering i syfte stärka grundvattenskyddetatt och vattenförsörjningentrygga

enskilda brunnar inomgenom områden för villa- och fritidshusbebyggelse.

Problem med dålig kvalitet på i enskilda brunnarvattnet beror inte sällan på
olämplig placering eller felaktigt utförande brunnarna. I de fall brumis-av

kräver någon formvattnet rening eller beredning för bliav användbartatt som
dricksvatten har fastighetsägaren ofta svårigheter finna den utrustningatt som
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fastighets-gällerföreligger. Allmäntlämpad för de problem attär mest som
information ochtillräckligsvårt fåenskilda brunnar harmedägare att

ochskötsel brunnargällerviktiga detrådgivning faktorerde närär avsomom
därför iföreslårUtredningenkvalitet.utrustning och kontroll vattnetsav

initiativ tillmyndigheter och andraberördaavsnitt 6.4.3 att etttaratt organ
tillkommeri enskilda brunnarför bättreåtgärdsprogramarbete med vatten

hostill kompetenssyftar bättreinnehålla insatserProgrammet börstånd. som
vattenfilter ochkontrollenuppnås ochbrunnsborrareoch kontroll att avav

för in-insatserökadeVidare behövsutrustningliknande förbättras.annan
vattenför-enskildgäller frågorutbildning vadrådgivning ochformation, om

sörjning.

lagstiftningGällande6.2

dricksvattenkontrollenUtgångspunkter för6.2.1

i livsme-bestämmelserstödhand medsker i förstaDricksvattenkontrollen av
Livsmedelsverkets1080.1982:hälsoskyddslagenoch1971:511delslagen

livsmedelslagen,grundas på1993:35,SLV FSdricksvattenkungörelse som
dricksvatten,kontrollhantering ochgäller atti 3 §§,1 och avsomanger

dricksvattenfårkonsumenternatillkungörelsen syftar ett avgarantera attatt
förordnandeanläggninganläggning ellerfrån allmänkvalitet. Dricksvattengod

hälsoskyddsförord-§Enligt 3tjänligt det når konsumenten.skall närvara
ocherforderlig mängditilltillgångskall boende ha1983:616ningen vatten

andrahygien ochpersonligmatlagning,till dryck,beskaffenhetgodtagbarav
hushållsändamál.

skallkrav. Detuppfyllahushållsändamål böraforEtt bra tre varavatten anses
utseendeochsmaklukt,i fråga samttilltalandefrån hälsosynpunkt,säkert om

tvättning,hygien,personligmatlagning,tillhushållsändamâl, dvs.brukbart for
några exempelbelysasaspekterna kanolikastädning. Dediskning och genom

kvalitet.godtagbarintemedför ärproblem vattnetatt avsom
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Säkert från hälsosynpunkt

Dricksvatten innehåller avloppsvatten kan bådesom smittsamt och giftigt.vara
Avföring från människor och djur går till avlopp innehåller mycket högasom
halter bakterier, virus och andra srnittämnen.av Obehandlat avloppsvatten,

också sådant blivit otillräckligtmen kan förorena dricksvattensom renat och
medföra påtagliga hälsorisker. Sjukdomar epidemisk gulsot hepatit A,som
shigellos bacillär dysenteri eller rödsot, salmonella, campylobacterinfektion,
tyfoid mil. kan spridas med dricksvatten detta påverkas avloppsvatten,om av
latrin eller färsk gödsel. Av erfarenhet också inblandningvet attman av
vanligt avloppsvatten i dricksvattnet kan orsaka diarréer, kräkningar och andra

det inteäven spridersymtom smittsamma sjukdomar. Högaom halter nitratav
och nitrit medför hälsorisker för små barn. Handels- och stallgödsel kan ge
höga halter dessa kväveföreningar i grundvatten. Vattenav innehållersom
spår bekämpningsmedel från jord-, skogs-av och trädgårdsbruk bör också
räknas oacceptabelt från hälsosynpunkt. Vid högasom halter kan blivattnet
otjänligt.

Fluorid i alltför höga halter kan barn fläckar på tändernas emalj. Mycketge
höga halter kan allvarliga skelettskador. Fluoriden förekommer naturligtge i
grundvatten inom vissa områden. Den radioaktiva radon finns i mångagasen
bergborrade brunnar. Höga radonhalter i kan dels orsaka höga haltervatten
i inomhusluften, dels medföra ökad cancerrisk främst hos barn drickersom
vatmet.

Uttalande frågai lukt, smak och utseendeom

Lukt oljeprodukter eller svavelväteav kanägg göra grundvattenruttna ett
oanvändbart. Svavelvätet kan finnas naturligt i grundvatten från alun-t.ex.
skiffrar eller också bero syrebrist. Höga halter järn, koppar zinkellerav
kan smakproblem. Järn förekommer ofta naturligt ige grundvatten. Koppar
och zink kan lösas från ledningar och installationerut ledning-ärvattnetom
sangripande. Salthaltigt kan bli oanvändbartvatten grund smaken.av
Grumligt eller färgat kan motbjudandevatten se ut.
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enskilde konsu-denförviktiga faktorermycketutseendeochsmak ärLukt,
de tydakani sig, delsmotbjudandeestetiska felsådanaDels kan varamenten.

hälsofarligt.möjligenochförorenatpå ärvattnetatt

hushållsändamålförBrukbart

skadadblirså hög tvättimanganhalten är genomattellerjärn- vattnetNär
hus-föroanvändbartkanrespektive svartmissfärgning roströd vattnet anses

ochkalciumkalkhaltmed höghårt magne-Myckethållsändamâl. vatten av
vidsärskiltfastighetsinstallationer,kärl ochledningar,utfällningar isium ger

ochMjukthårtmycket surtibesvärligt vatten.tvättauppvärmning. Det är att
imetallhalter närorsaka höga vattnetDet kanledningsangripande.ärvatten

vattenskador,oftaocksåblir detgenomfrätningangrips. Vidledningarna
metallhaltigaDetfastigheterna. vatteninne imögelproblem sommedibland

bl.a.halterhögaalltförfåkandelvis i slammetavskiljstill avloppetgår som
iFin sandjordbruket.i vattnetanvändasinte kanså slammetkoppar attav
tekniskabetraktaskvalitetsfelDessamaskiner.och andra somförstör pumpar

hushållsändamål.förbrukbartinteocksåinnebäroch vattnetatt somanses

tillämpningsområdeLivsmedelslagens6.2.2

stödmedDenmening.livsmedelslagensilivsmedel avDricksvatten är ett
dricksvattenhanteringenreglerardricksvattenkungörelsenutfärdade avlagen

hanteringen frångäller för vatten-Reglernavattenanläggningar.i allmänna
allmännadenmellan vattenan-förbindelsepunktentillvattenverkviatäkten

detför närsåledesgällerReglerna vattnetfastighet.och anslutenläggningen
dockskallLivsmedelslokalervattenanläggningen.i den allmännaförekommer

allmäntillanslutnade ärdricksvattenkvalitet enoavsettha omvatten av
anläggningsådanvattenanläggning ärinte. Allmänvattenanläggning eller en

avloppsanläggningar,ochallmänna1970:244i lagen vatten-regleras omsom
drivs kommunernaochvattenanläggningar ägsallmännaflesta avDeva-lagen.

kanDessutomallmänförklaras.vattenanläggningar kan enandraävenmen
livsmedelslagenstödmedkontrolloffentlig genomunderanläggning ställas av

nämndmotsvarandeellerhälsoskyddsnämndenmiljö- ochkommunaladenatt
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särskilt förordnar sådan kontroll. Förordnandeom kan meddelas fört.ex.
stugbyar, campingplatser, gästhamnar och liknande anläggningar besökssom

många människor. De kallas Aförordnandeanläggningar.av

Livsmedelslagen gäller inte i enskilda hushåll de anslutnaär tilloavsett om en
allmän anläggning eller inte. Dock finns bemyndigande i lagenett innebärsom

lagen kan tillämpligatt göras i fråga hanteringen dricksvatten i enskiltom av
hushåll. Detta bemyndigande har dock hittills inte utnyttjats såvittänannat
gäller viss provtagning.

Med stöd livsmedelslagen gäller krav på dricksvattenkvalitetav i allmänna
vattenanläggningar, förordnandeanläggningar och i livsmedelslokaler. Livs-
medelslagstiftningen reglerar kvalitetskrav på livsmedel, dvs. sådant som
människor fortär. Enligt 5 § livsmedelslagen får livsmedel saluhâlls intesom
ha sådan sammansättning eller beskaffenhet i övrigt det kanatt antas vara
skadligt förtära, srnittförandeatt eller eljest otjänligt till människoföda.
Kvalitetskraven på dricksvatten finns i Livsmedelsverkets dricksvattenkun-
görelse, redovisas nedan. Avgränsningen livsmedelslagenssom tillämp-av
ningsområde till dricksvatten innebär bl.a. aerosoleratt män-vattenav som
niskor för inandning inte livsmedel.exponeras är Legionärssjukansgenom
bakterier kan den smittavägent.ex. människor duschar. Om dricks-som ett

skulle innehålla sådanavatten bakterier eller ämne starka hud-ett som ger
irritationer, inga innebärämnen risker vid förtäring,men kan ingripandesom
inte ske enligt livsmedelslagen i stället med stöd hälsoskyddslagen.utan av

6.2.3 Hälsoskyddslagens tillämpningsområde

Hälsoskyddslagen gäller för bostäder också för lokaler olika slagmen t.ex.av
samlingslokaler. I hälsoskyddsförordningen ñmis, i syfte hindra uppkorns-att

sanitär olägenhet, kravten på det skall finnasav i bostäder.att I 3 § ivatten
förordningen stadgas bostad särskilt skallatt de boende möjligheteren ge att
upprätthålla god hygien bostaden skall ha tillgången samt att till ivatten
erforderlig mängd och godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning,av per-
sonlig hygien och andra hushållsändamäl.
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mängdbådesåledesgälleri frågakravHälsoskyddsförordningens vattenom
tidsenhettill volymerspecificeratsintedockhar perKravenbeskaffenhet.och

Hälsoskydds-kvalitet.frågaiinte hellerochsätteller omoch annatperson
ställaskanmotsvarande kravsåtolkasbestämmelser attinnehållerlagen som

livsmedels-lokalerdessa ärOmoch liknande.servicehushotell,skolor,på
krav.livsmedelslagenshandförstaidocklokaler gäller

innebärahälsoskyddslagenochlivsmedelslagen ansesmellanGränsdragningen
ochbostadsfastigheter,iinnedricksvattnetmed t.ex.problemblirdetatt om

kvalitetskra-fåri fastigheten,inneförsämratsdricksvattnetpådetta beror att
gälla ävenDettahälsoskyddslagstiftningen. omansesstödmedhävdas avven

i Livsme-Gränsvärdenavattenanläggning.allmänfrånförsörjsfastigheten en
underlaganvändasdock kunnadricksvattenkungörelse somdelsverkets anses

ocksåHälsoskyddslagen ärföreligger.olägenhetsanitärbedömaför att om
ochaerosolerinandningmedfallenberörda pro-tidigare avvid detillämplig

medangripasmåstehosKvalitetsproblem varmvattenhudkontakt.vidblem
livs-betraktasinteeftersomhälsoskyddslagstifmingen somvarmvattenstöd av

livsmedelslokaler.imedel änannat

hälsoskyddslagensalltid tillhörbrunnmedbostadsfastighetenskildEn egen
i Livs-gränsvärdenadockanvändsfalli dettaOcksåtillämpningsområde.
Hälso-tillämpningen.vidunderlagdricksvattenkungörelsemedelsverkets som
tillsyftarbl.a.bestämmelser attocksåinnehåller somskyddslagstiftningen

finnshälsoskyddsförordningen ett§I 11sådana.skydda somvattenresurser
vattentäk-skydd förföreskriftermeddela omkommunenbemyndigande för att

förskyddföreskriftermeddelafår kommunenstadgande omEnligt dettater.
hindraförbehövsdetgrundvattentäkter attenskilda omochytvattentäkter

skyddetgällerdetNärkommun.i avolägenhetsanitär enuppkomsten av
behandlari 4 kap.utredningenlagstiftning avdendockvattentäkter somär

betydelse.större

1472 och1988:smittskyddslagenocksåkanhälsoskyddslagenVid sidan av
ställa kravföranvändassammanhang attvissai1977:1160arbetsmiljölagen

bestämmel-innehållerSmittskyddslagenfastigheten.iinnevattenkvaliteten
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syftar till hindraser vattenburensom att smitta. Grundprincipen därvidär att
direkta åtgärder sådantsom vattnet föreskrivsavser som med stöd livsme-av
delslagen eller hälsoskyddslagen medan åtgärder smittademot vidtaspersoner
med stöd smittskyddslagen. I vissaav särfall kan dock smittskyddslagen an-
vändas samhällsfarliga sjukdomarmot kan spridas medsom Det gällervatten.

sprider sjukdomarnavatten hepatitsom A epidemisk gulsot, polio, kolera,
pamtyfoidfeber, salmoncllainfektion, shigellos rödsot, dysenteri och tyfoid-
feber. Arbetsmiljölagen kan i vissa fall tillämpas för skydda arbetstagareatt

smitta, förgiftningmot och andra hälsorisker kan uppkommasom genom
exponering för dricksvatten dålig kvalitet.av

6.2.4 EG-direktiv

Dricksvattendi rekti v

Rådets direktiv den 15 juli 1980 kvalitetenav på dricksvattenom
80778EEG reglerar dricksvattnets kvalitet och krav pâ undersökningar för

kontrollera kvaliteten.att Kvalitetskraven dricksvatten delsanges som
gränsvärden, dels riktvärden enligt specificeradesom listor hör till.som
direktivet. Sverige har angivit sådana värden i Livsmedelsverkets dricksvatten-
kungörelse på grund EES-avtalet.av

Dricksvattendirektivet gäller i princip allt ärvatten drickas,som avsett att oav-
Direktivetssett materiella regler innehållandeursprung. kvalitetskrav gäller

i praktiken endast anläggningar. Förstora enskilda mindre vattentäkter saknas
specifika regler i direktivet.

Ytvattendirekti v

Rådets direktiv den 16 juni 1975 75440EEG behandlarav frågor denom
kvalitet behövs hos for dricksvattenframställning.som ytvatten avsett Ytvattnet
eller rávattnet delas in i klasser sedantre vilken reningstyr ellersom be-
redning krävs for godtagbart dricksvatten.som ett l svenska bestämmelser har
endast de tvâ bästa rávattenklasserna lämpliga föransetts dricksvattenbe-
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1993årsedanfinnsdricksvattenkungörelseLivsmedelsverketsredning. l
enligt2klassråvattenkvalitetförgränsvärdenriktvärden och motsvararsom

dis-förslagochYtvattendirektivet under översyn nyttEG-direktivet. är ett

kuteras nu.

vattendi rektiGrund v

frågorbehandlar8068EEG1979december17direktiv den omRådets av
medSyftetfarligavissaförorening ämnen.grundvattenförskydd mot genom

direktivetivissamedförorenasgrundvattenförebyggadirektivet är attatt
konsekvensernaundanröjahejda ellermöjligtlångtoch så avangivna ämnen

frågorförbetydelsemindreDirektivet harhar skett.förorening redanden som
dricksvattenkontroll.rörsom

Dricksvattenkungörelsen6.2.5

Inledning

rådallmännaochföreskrifterLivsmedelsverketsDricksvattenkungörelsen är
hantering ochreglerinnehållerberedning. Dendessochdricksvatten omom

råd.allmännabindande hörföreskrifterna ärTilldricksvatten.kontroll somav
hurrekommendationerbindande utgörinte enråden är omDe allmänna utan

börellerkannågonhurrådentillämpasföreskrift bör t.ex.att angergenom
i dennyligen ochändrats senasteharKungörelsenhänseende.i vissthandla ett

XXbilagaEES-avtalettillden1993:35 harSLV FS anpassatslydelsen
75440EEG.och80778EEGdirektivenavsnitt och

dricks-fårkonsumenterna etttillenligt §syftar l attKungörelsen garanteraatt
anläggningallmänfråndricksvatten§ stadgaskvalitet. 1 3god attvatten av

når konsumenten.dettjänligtskall närförordnandeanläggningeller vara

ändamåls-detbeskaffenhetsådanenligt 4 attskall, genomRåvatten vara av
förKvalitetskravdricksvatten.tillberedaskanmetodertillförlitligaenliga och
rå-Vid valkungörelsen.tillbilagaiytvattentäkt avfrånråvatten enanges
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vattentäkt skall behövliga undersökningar visargöras râvattnetattsom
uppfyller kraven. Om råvatten från vattentäkt, skyddsåtgärderen trots att
vidtagits, riskerar påverkas så det inte längreatt fyller kravenatt huvud-är

enligt 5 skyldig anordnamannen, täkt elleratt reservvattentäkt. Ien ny en
9 § stadgas vid beredning dricksvattenatt skall sådana metoder användasav

med hänsyn till råvattnets beskaffenhetsom, och risken för kvalitetsför-
ändringar under distributionen, krävs för säkerställa dricksvattnetatt äratt
tjänligt detnär när konsumenterna. Beredningen skall försedd till-medvara
räckligt antal säkerhetsbarriärer mikrobiologisk förorening. Det framgårmot

de allmänna råden till dessa föreskrifterav grundvatten helst böratt ett vara
så god kvalitet det kan användasav att beredas dvs. Dessutomutan att renas.

bör vattentäkten väl lokaliserad och skyddad föroreningar.vara mot

Vid allmän anläggning skall, enligt 16 egentillsynen utföras enligt ett
särskilt fastställs ansvarig kommunalprogram nämnd dvs. normaltsom av
miljö- och hälsoskyddsnänmden. Av 20 § framgår vid bedömningatt av
resultatet från undersökning dricksvattenprov skall bedömasettav provet som
tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt dricksvatten eller försom
hantering livsmedel. Vid bedömningen skall de gränsvärdenav isom anges

dricksvattenprovbilaga till kungörelsen tillämpas. Om från allmänett en
anläggning eller förordnandeanläggning har bedömts otjänligt tjän-ellervara
ligt med anmärkning, skall huvudmannen, enligt 22 vidta nödvändiga
åtgärder för komma till medrätta problemen.att

Gränsvärden och riktvärden

När det gäller andra livsmedel dricksvattenän leder förklaring atten
livsmedlet otjänligt tillär förbud enligt livsmedelslagen sälja livsmedlet.ett att
Men behövs föräven andravatten ändamål till dryckän och matlagning. Så
krävs for brandsläckning,t.ex. vatten vattentoaletter Därför kan även ettosv.
otjänligt fortsätta distribueras.vatten Konsumenterna måste dåatt upplysas om

otjänligtär ochatt vad devattnet bör för undvikagöra hälsorisker,att t.ex.
kokning innehåller sjukdomsframkallandeett vatten bakterier.av Ensom

möjlighet konsumentenär får dricksvatten tillfälligtannan att ordnadgenom
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Det kandricksvatten. nämnasi förpackatdistribution tank eller vattenattav
motbjudandeuppenbartdetskäletotjänligt det ärbedömaskan även attavsom

eller smak.grumlighet, luktstarkmycketpå grundestetiska skäl, t.ex. avav

hardetinnebärmed anmärkningtjänligtbedöms vattnetNär attett vatten som
medförainte bedömsdocksammansättningtillfredsställandemindre somen

hälsomässi-fluoridnitritnitrat, ellerförhöjda halterhälsorisk. Dock kan avav
Anmärkningar-användning till barn.inskränkningar imedföraskäl vattnetsga

tekniska.estetiska ellerhälsomässiga,kan varana

mikro-innehålleranmärkningargrundadeHälsomässigt är vattnett.ex. att
risk för på-ellermenlig påverkanindikerardeti sådan haltorganismer att

otjänligt, ellerkanförhållanden göraunderverkan vattnetogynnsammasom
specielltförhöjd halt ämneinnehållakonstateratshar ett somavatt vattnet en

ellerhälsoeffekter,negativakanhalt vattnetsvid högre att samman-ännu ge
innebäravilket kandesinfektionseffekt,försämradtillsättning kan leda

anmärkningargrundade ärEstetisktsynpunkt.mikrobiologiskhälsorisk från
färg,grumlighet ellersmak,lukt,i frågaotillfredsställandeärvattnet omatt
ellerluktutseende,påverka desskaninnehållereller ämnenatt vattnet som

sammansättning kananmärkningargrundade ärTeknisktsmak. vattnetsatt ge
undersöknings-ellerdistributionen,medsambandproblem itekniska att

påverkats sätt,ellerförorenatskan haindikerar annatresultatet att vattnet
vidberedningenotillfredsställande ellerfungerarberedningsprocessen attatt

tyder intei sigAnalysresultatenbiprodukter.önskadeickevattenverket kan ge
effekter.estetiskaeller påhälsoeffekternegativarisk förpå

anläggning förutsättsallmänfråndricksvattenprovanalysprotokollI som avser
ingå:följande uppgifter

anmärkning,tjänligt medotjänligt ellertjänligt,ärvattnetom-
anmärkning. Vid be-tjänligt medotjänligt ochbedömningentillorsaken-

grundadestetiskthälsomässigt ellerdenotjänligtdömningen äromanges
hälso-denanmärkning ärtjänligt medbedömningenvidoch avomanges

tekniskestetisk ellermässig, art
bedömningsunderlag.tabellen medytterligare kommentarer, t.ex. ur-
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l bilaga till Livsmedelsverkets dricksvattenkungörelseen finns gränsvärden
for fyrtiotal kemiskaett ämnen Dessutom finns gränsvärdenm.m. för tiotalett
mikroorganismer och mikroorganismer. Gränsvärdenagrupper av beskriver
gränserna mellan otjänligt, tjänligt med anmärkning och tjänligt. Ett vatten

överskrider gränsvärdet såledessom är antingen otjänligt eller tjänligt med
anmärkning. Vid otjänligt fmns kravvatten snabb rapportering till berörda.
Termen gränsvärde har införts harmonisering till EG:s dricks-som en
vattendirektiv. Gränsvärde den engelskasvarar mot Maximumtermen
Allowable Concentration MAC. Gränsvärden kan finnas för olika delar av

vattenanläggning och viden tappställe.

Ett riktvärde vad är önskvärdanger haltsom kemiskten temperatur, ettav
ellerämne liknande i dricksvatten. Riktvärdenett finns för femtontalett

kemiska ämnen När det gäller mikroorganismerm.m. används inte riktvärden
Ävenendast gränsvärden.utan detta harmoniseringär med EG:s direktiv.en

Riktvärde den engelska Guidesvarar mot Leveltermen GL. Riktvärdet skall
kvalitetsmål. Ettettses överskridandesom riktvärdet föranleder inteav

anmärkning och krav på åtgärder.

A-vatten och E -vatten

Livsmedelsverket och Socialstyrelsen har i samråd och praktiska skälav
beslutat dricksvattenkungörelsenatt skall innehålla bedömningsunderlag för
dricksvatten från både allmänna och enskilda anläggningar. I dricksvatten-
kungörelsen görs emellertid åtskillnad mellan kraven för dricksvattenen från
allmän anläggning A-vatten och från enskild vattentäkt E-vatten. l fråga om
otj änlighet på grund kemiska ämnen detär krav förav A- och E-samma

När det gäller otjänlighetvarten. på grund mikroorganismer ställs dockav
kravsträngare på A-vatten än E-vatten. I fråga tekniska och estetiskaom

anmärkningar ställs också kravsträngare på A-vatten på E-vatten.än

Kontrollen A-vatten sker med stöd livsmedelslagen.av För allmännaav
anläggningar finns krav regelbunden kontroll. Vad gäller tappställen inne
i fastigheter anslutna tillär allmänna anläggningar börsom gränsvärden för
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Enskildahälsoskyddsnämnden.ochmiljö-kontrollvidanvändasA-vatten av
initiativ.nyttjarensellerpåoftast ägarensundersöksVattenkvalitettäkters

dricks-behövasdockkanhälsoskyddslagen omstödmedtillsynOffentlig av
sjukdomar.orsakamisstänksvattnet t.ex.

dricksvatten.förriktvärdenochpåexempel gräns-tabellföljandeI ges
dricksvattenkungörelse.Livsmedelsverketstill6bilagahämtadeVärdena är ur

exempelBEDÖMNINGSUNDERLAGMIKROBIOLOGISKT -

Gränsvärde

OtjänligtmedTjänligt anm.
EnhetMikroorganism E-vattenA-vattenE-vattenA-vatten

h10PâvisadePåvisadeAntal100mlcoliEscherichia
hh

Koliforma
h500h1050 hhlAntalbakterier

Sjukdomsfram-
PâvisadePåvisadekallande orga-
hhnismer

hälsomässiganläggning, henskildanläggning, EallmänA

BEDÖMNINGSUNDERLAG exempelKEMISKT -

Gränsvärde
u ochAmne nh.0knm. tja..dnlT .gt gamnarmelaRiktvärdeEnhetegenskaper E-vattenA-vatten

20 e,t20 e,tC 12vatten-Temperatur
verk

MycketTydlig e,te,tSvagGrumlighet
starke
MycketTydlig eSvageIngenLukt
stark

h10,57,5 tpH
9 t

0,50 e,t0,20 e,t0,05mgl FeJärn
vatten-
verk
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Gränsvärde.Amne och
T nl. d[gt anmarknmg.. . OuanbgtJa .meegenskaper Enhet Riktvärde

A-vatten E-vatten
Mangan mgl Mn 0,02 A- 0,05 e,t 0,30 e,t

vatten
Nitrat-nitro- mgl N 1 5,0 t 5,0 t
en 10,0h,t 10,0h,t

Nitrit-nitrogen mgl N 0,005 t 0,005 t 0,30 h
0,050 h,t 0,050 h,t

Fluorid mgl F 0,8 1,2 1,3 h 1,3 h 6,0 h-
Klorid mgl Cl 100t 100t

300e,t 300e,t
Arsenik mgl As 0,010 h 0,010 h 0,050 h
Kadmium mgl Cd 0,001 h 0.001 h 0,005 h
Bekämpnings- Pávisadhalt Pávisadhalt Avgörs från
medel h h fall till fall

A allmänanläggning,E enskildanläggning, estetisk,h hälsomässig,e tekniskt

Kontroll

Det räcker inte med det finns kvalitetskravatt för dricksvatten. Det behövs
också regelbunden kontroll. Vid allmänen anläggning skall egentillsynen ut-
föras enligt särskiltett fastställs ansvarig kommunalprogram som nämnd.av
överskrids gränsvärdena skall huvudmannen vidta åtgärder. Program för
egentillsyn kan bl.a. innebära inspektion vattentäkter, vattenverk och dis-av
tributionsanläggningar, undersökning råvatten och dricksvattenav samt
särskilda åtgärder vid försämrad Vattenkvalitet eller vattenburen smitta, t.ex.
utökad provtagning och information till konsumenterna. Den undersök-
ningsfrekvens krävsnormalt framgår följandesom tabell exempelav som ger
från dricksvattenkungörelsen.
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dricksvat-utgåenderespektiveråvattenårProv avper
undersökningnormalvattenverk, förfrånten

undersökningKemiskMikrobiologisk
Amal undersökning
anslutna 3Niva2Niva
personer olika30-talolika20-talYtvattenGrundvat-

analyseranalyserten
1l124000ls 1248120004
22-6521200010
420485224000100

Enligtdistributionsnät.vattenanläggningensfrånkrävsDessutom prov
anslutna000och lår3 personer.minstdetbörkungörelsen perprovvara

mindremedanläggningarförgodtagbaraminstadock detår ärFyra prov per
anslutna0001än personer.

regelbundenkräverregleringafinnsvattentäkterenskilda somgällerVad
fastighetersberördatilllämnasvattentäkterenskildaKontrollenkontroll. av

hälsoskyddsnämnden attochmiljö-Om ansernyttjanderättshavare.ochägare
ellerförebyggaförvattenanläggningar attenskildakontrollbehövsdet av

docknämndenbörmening tahälsoskyddslagensiolägenhetsanitäravhjälpa
initiativ närsådanapåexempelmångafinnsDetundersökningar.tillinitiativ

höganitrathalter,högaavloppspâverkan,risk förföreliggabedömtsdet
Ocksåbekämpningsmedel.halterhögaellerradonhalterhögafluoridhalter, av

behöva göras.myndighetberördkontrollkanföreliggersmittrisker avnär

Tillsynsmyndigheter6.2.6

dricksvattenkvalitetengällerdettillsyncentral närförMyndighetsansvaret
detharLivsmedelsverket,kontrollen. somreglerarlagstiftningföljer den som
till-såledeslivsmedelskontrollen, ärgällerdetnärtillsynsansvaretcentrala

livsme-ireglerasdricksvattenfrågordegällerdet somsynsmyndighet när
Socialstyrelsenutövashälsoskyddslagenenligt avtillsynCentraldelslagen.

bestäm-regeringenfördelningenligt närmare somNaturvårdsverketoch en
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Såvitt gäller vattenfrågormer. därvid Naturvårdsverketanges att har ansvaret
for vattentäkter. Socialstyrelsens inom detta område följeransvar styrel-attav

allmänt har tillsyn detsen när gäller dels bostäder, dels olika slag lokaler.av
Utredningen återkommer i avsnitt 6.4.2 med sina överväganden och förslag
i frågan det centrala myndighetsansvaret förom dricksvattenkontrollen.

Inom kommunen har ntiljö- och hälsoskyddsnämnden eller särskiltannan
angiven nämnd med motsvarande uppgifter tillsynsansvar enligt både livs-
medels- och hälsoskyddslagstiftningen. Samma förhållande gäller för läns-
styrelsen den regionala nivån.

Den lokala tillsynsmyndigheten kan enligt båda lagstiftningarna meddela
bindande föreskrifter i de enskilda fallen. På central nivå föreligger den
skillnaden det med stöd livsmedelslagenatt möjligtärav meddela såvälatt
bindande föreskrifter allmänna råd medan hälsoskyddslagensom endast ger
möjlighet meddela allmännaatt råd avseende vattenkontrollen.

Vid sidan de nämnda myndigheternaav har ytterligarenu vissa myndigheter
uppgifter intresse detnär gäller dricksvattenkontrollen.av Enligt särskilden
lag 1975:424 uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökningom och
brunnsborming föreligger skyldighet for den yrkesmässigt bedriver sådansom
verksamhet lämna uppgift arbetetatt och resultatet till Sverigesom geologiska
undersökning, SGU. Genom de uppgifter kommer in och sittsom genom
arbete i övrigt på grundvattenområdet har SGU förvärvat kompetensstoren

detnär gäller såväl frågor grundvattnets beskaffenhet och kvalitetom isom
Ävenfråga brumisborming SGU inteom formellt harm.m. ställningom som

tillsynsmyndighet detnär gäller dricksvattenkontrollen har myndighetens
och erfarenhet kommit bliresurser betydelse iatt sammanhanget.storav

Boverkets har tillsyn enligt plan- och bygglagen detnär gäller rör, armaturer,
vattenberedare och liknande installationer i kontakt med dricksvatten i bygg-
nader. Boverkets nybyggnadsregler föreskrifterär och allmänna råd till plan-
och bygglagen. I dessa regler krävs bl.a. material i kontakt dricksvat-att med

inte skall påverkaten menligt. I sambandvattnet med material förprövasatt
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medverkarByggodkännande ABtypgodkännande SITAC Svensktav --
toxikologiska egenskaperi bedömningen hygieniska ochLivsmedelsverket av

fastighetsinstallationer kandricksvatten.material i kontakt med Förutomhos

ochbeläggningsmaterial imarkförlagda ledningar,det gällaäven vattentorn
distribu-ivattenverk ochdricksvatten kommer i kontakt med påannat som

tionsnät.

dricks-betydelse förmyndigheter särskildaandra kompetensTvå är avvars
åtgärderSmittskyddsinstitutet, såvitt gäller frågorvattenkontrollen är motom

spridas medsamhällsfarliga smittsamma sjukdomar kanoch andra vatten,som
i dricksvatten.radonstrålskyddsinstitut, det gäller frågorStatens närsamt om

VattenförsörjningenskildProblem vad gäller6.3

uppgifterredovisat vissasidorna 29-40Utredningen i sitt delbetänkandehar
gjortsberäkningarvattenförsörjningen. Enligt deden enskildavad gäller som

tillgodosesvattenbehovdel hushållensbetydandedetär genomsomaven
baserapermanentboende beräknasmiljonervattenförsörjning. Ca 1,2enskild

fritidsboendet medOmfrån brunnar.Vattenförsörjningsin tasvatten egna
utnyttjamindre delmänniskor till ellermiljonerdrygt 2,5 störreberäknas

såenskilda vattenförsörjningen baserasDenenskilda vattentäkter.frånvatten
tillberäknasenskilda brunnarAntaletgrundvatten.helt cagott som

000400till mellan 200 000 ochpermanentbebyggelse ochvad gäller400 000

fritidsbebyggelse.gällervad

enligtoch1990:7SLVfrån LivsmedelsverketEnligt rapportrapporten
generellt sämreundersökningar enskilda brunnarfrånandra är vatten av

mycketanläggningar. Ettallmännakvalitet det levereras frånän vatten som
dåligi formmed sitt brunnsvattenantal fastighetsägare har problem avstort

Vattenkvali-dåligmedtillgång ProblemVattenkvalitet bristandeeller vatten.
skadligainnehåller halter ämnenofta grundvattnet högaberor att mentet av

vattenberednings-ellervanligt felaktigheter brunnockså hosdet är att enen
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utrustning eller dåligt underhåll är orsaken. Påverkan från eller när-eget
liggande fastigheters avloppsvatten inteär sällan orsak till problem vad gäller
brunnsvattnets hygieniska kvalitet.

I delbetänkandet berörs kortfattat de olika problem förekommer med dåligsom
Vattenkvalitet i enskilda brunnar. Problemens omfattning är osäker med hän-

bl.a. till någon löpande offentligsyn att kontroll inte förekommer detnär
gäller den enskilda vattenförsörjningen. Det saknas också allmänna råd från
berörda myndigheter lämpliga åtgärder för komma tillom medatt rätta de
vanligast förekommande problemen.

Mindre enskilda vattenanläggningar består oftast grävd eller borradav en
brunn, hydrofor eller hydropress,en pump, en Varmvattenberedare led-samt
ningar. I de flesta faH räcker det för det skall gå få föratt hushållsända-att ett
mäl godtagbart Om problem uppkommervatten. denär vanligaste åtgärden att
installera någon utrustning för reningtyp eller beredningav SGUvattnet.av
har uppskattat 20 hushållenatt medca procent Vattenförsörjning harav egen
någon form beredningsutrustning.av

Ett effektivt skydd för grundvattnet sådant föroreningar ellermotsom annan
negativ påverkan i principär den bästa lösningen för dricksvattenatt ett av
godtagbar kvalitet. Brunnskonstruktionen och brunnens närmare placering kan
också betydelse for vattenkvaliteten.stor Ivara av många fall emellertidår en
rening eller beredning den praktiska åtgärdvattnet står till buds.av som

Bland de problem med eller mindre beprövade teknikersom kan angripasmer
beredning kan nämnasgenom

mikrobiologiskt otjänligt kan behandlas med UV-ljus,vatten-
med för hög fluoridhaltvatten kan behandlas med jonbyte eller omvänd-

osmos,
med för hög radonhaltvatten kan behandlas luftning,- genom

nitratrikt kan behandlas med jonbyte,vatten-
bekämpningsmedelshaltigt kan behandlas med aktivtvatten kol,-

kan behandlas filtreringsurt medvatten alkalisk- genom massa,
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med störande lukt eller aktiv:smak kan behandlas med kol,vatten-
järn- rnanganrikteller kan oxideringbehandlas med och sandfilter,vatten-
hårt kan behandlas jonbyte,medvatten-
kloridrikt kan behandlas med omvändvatten osmos.-

Även många hushåll vidtagit vissa åtgärder dessa inte altid ändamåls-ärom
enliga tillräckliga. mångaeller I fall har några åtgärder huvud inteöver taget
vidtagits dålig kvalitet. Trots det osäkra underlaget kanärtrots att vattnet av
vissa bedömningar åtgärdsbehovet bl.a. ledningmed :legöras vattenana-av av

redovisats till brunnsarkivet vid utifrån undersök-lyser SGU och andrasom
ningar, bl.a. kommunala brunnsinventeringar. Med i tillgängligtutgångspunkt

till utredningenmaterial har SGU beräkning behovetpresenterat en av av
enskilda tillåtgärder för förbättra brunnar nivå där frånatt vattneten

hälsosyrtpunlct likvärdigt med det produceras i allmänna vattenanlägg-är som
ningar. bedömningar innebärSGU:s vad gäller brunnar för permanentboende

följande.

Uppskattningsvis har80 000, dvs. 40 landets grävda brunnarprocentca av-
någon året för höga halter mikroorganismer i eller förgång under vattnetav

nitrithalter. Nödvändiga åtgärder frånhöga nitrat- eller kan allt tätaattvara
anläggningtill anlägga vattentäkt, flytta på förbrunnslockett att en ny en

hushållet gemensamhetsanläggning.avloppsinfiltration eller koppla till en
varierar från ippskattnings-Kostnaderna for åtgärder några hundra kronor till

vis nyanläggning50 000 kronor. Exempelvis kan kostnaden förnämnas att av
inklusive installationernormal brunn hydrofor 40 000ären av pump, cam.m.

kronor, borrkostnaden besvärliga fall kan25 000 kronor. Iärvarav ca
kostnaden Den för förbättrandesammanlagda kostnadenavsevärt större.vara
åtgärder i för mikrobiologiskagrävda brunnar till medkomma rättaatt

och kväveproblem miljarder kronor medproblem till 1,6uppskattas ca
i genornsnittskosmadutgångspunkt 80 000 brunnar tillhar åtgärdsbehovatt en

20 000 kronor.av ca

Ca 20 000 bergborrade brunnar åtgärdas på grund högabedöms behöva av-
fluoridhalter. Lämplig åtgärd i flertalet installation vattenñlter. Varjefall är av
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brunn beräknas kosta i genomsnitt 10 000 kronor vilket totalkostnad påger en
200 miljoner kronor.

Uppskattningsvis 15 000 brunnar behöver åtgärdas vid beräknat- gräns-ett
värde för radon 500 Bql. Det kan dock handlaav betydligt störreettom
antal. Varje brunn beräknas kosta 20 000 kronor vilket totalkostnadca ger en

300 miljoner kronor.

I storleksordningen 40 000 enskilda hushåll har kopparhalter överstigande-
2 imgl tappkransvatten det ståttnär längre tid i ledningarna. Orsaken tillen
detta oftastår korrosivt angriper ledningarna.vatten I många fall kommersom
problemen försvinna i och medatt vattentäkter anläggs.att Trots dettanya
finns det uppskattningsvis behov åtgärder förett 20 000 brunnar. Iav ca
flertalet fall kan problemen åtgärdas med enklare filter. Om varje åtgärd
kostar 5 000 kronor blir totalkostnaden för åtgärderna 100 miljoner kronor.
Om åtgärder inte vidtas riskenär det, förutom kvalitetsfel,stor uppståratt
kostnader i form åtgärder för sönderkorroderade ledningar med åtföljandeav
fuktskador och mögelproblem.

Totalt innebär uppskattningarna 135 000 åtgärder i enskildaatt ca vattenan-
läggningar för permanentboende skulle behövas för kostnad i storleksord-en
ningen 2,2 miljarder kronor. Om beräkningarna skulle omfattaäven fritids-
boendet skulle antalet åtgärder och kostnaderna ungefär fördubblas. Om
åtgärder skulle vidtas också övriga brister främst estetiskamot och tekniska
brister, höga haltert.ex. svavelvåte, järn och skulle antaletav mangan,
brunnar och kostnaderna öka ytterligare. Den fortgående försurningen av
grundvattnet är exempel omständigheter innebäraett kan ökatsom ett
ätgärdsbehov i framtiden. Det såledesär många skäl svårt bedöma deav att
sammanlagda kostnaderna för de åtgärder kan behövas för godattsom en

ÄnnuVattenkvalitet i enskilda brunnar skall nås. svårare detär beräknaatt
kostnaderna förbättrande åtgärder inte vidtas. Dessa kostnaderom senare
bedöms dock SGU kunnaavsevärt överstiga kostnaderna för åtgärderav som

undvika problemen. latt sammanhanget bör beaktasavser brunnsatt en
livslängd uppskattningsvis relativt långär mellan 30 och 50 år. Dåligt vatten
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inte åtgärdas innebära årliga sjukskriv-kan betydande kostnader för bl.a.som
ningar, sjukvård produktionsbortfall. Korrosionsangrepp med läckandeoch

medförafuktskador och mögelproblem följd kan ocksårör, storasom
enskildakostnader för och försäkringsbolag.

överväganden6.4 och förslag

dricksvattenkontrollen6.4.1 Det centrala tillsynsansvaret för

Bakgrund

och 6.2.3utredningen i avsnitten 6.2.2korta redogörelse lämnatDen avsom
visartillämpningsområdenlivsmedelslagens respektive hälsoskyddslagens en

fördelningenioch splittrad bild. Detta återspeglas ocksånågot oklar synen
i första handtillsynsansvaret för dricksvattenkontrollen mellancentraladetav

till-avsnitt 6.2.6 det formellaLivsmedelsverket Socialstyrelsen. I haroch

till dessa frågor.kortfattat Utredningen återkommerberörts.synsansvaret nu

gällertillämpningsområde detHälsoskyddslagstiftningen har brett närett som
tillvattentäktervattenfrågorna sig från skyddde aktuella sträcker ett av

i erforderlig mängdtillgång tillföreskrifter bostad skall ha vattenattom en
vattenfrågornabeskaffenhet. Tidigare reglerades ocksåoch godtagbar meraav

Socialstyrelseni detalj i hälsovårdslagstiftningen medfullständigt och mera
hälso-omfattartillsynen. Fortfarandehuvudansvarig för den centralasom

Vid avgränsningenskyddslagstiftningen dricksvattenkontroll.frågor rörsom
centralavid bestämningen detlagstiftningsornrådena och därmedmellan av

tillämpningsom-livsmedelslagstiftningenstillsynsansvaret tolkningensynes av
myndigheternaansvarsfördelningen mellanvarit styrande förråde ha hur

uppfattats
.

till bl.a.198182:2l9 med förslag hälsoskyddslagI togsm.m. uppprop.
dåtillsynsansvaret för vadfrågan överförande det centralaett somavom
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benämndes konsurntionsvatten från Socialstyrelsen till Livsmedelsverket. Detta
skulle ske bestämmelsernaattgenom vattenkontrollen fördes frånöverom
lagstiftningen hälsoskydd till livsmedelslagstiftningen.om Eftersom livs-
medelslagen inte gäller hanteringen livsmedel i enskilda hushåll infördesav
samtidigt i 3 § livsmedelslagen bemyndigande förett regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer föreskrivasom lagen heltatt eller delvisatt
skall gälla hantering i enskilt hushållvattenav är drickasvattnetom avsett att
eller användas vid hanteringatt livsmedel. Regeringen har sedan delegeratav
till Livsmedelsverket meddela föreskrifter enligtatt 3 § livsmedelslagen. Som
tidigare nämnts har någon utvidgning livsmedelslagen till gälla han-av att
teringen inom enskilda hushållvatten emellertid inteav skett. Endast vad
gäller viss provtagning har föreskrifter meddelats. En överföring detav
centrala tillsynsansvaret i den utsträckning ha i den angivnasom avsettssynes
propositionen har därmed inte heller skett.

Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd vad dricksvattenavser som
skall användas i hushållen har begränsats till gälla för vadatt som anges som
allmänna vattenanläggningar, dvs. kommunala vattenverk eller andra an-
läggningar förklarats för allmänna enligt va-lagen försom anläggningarsamt

har särskilt förordnande enligt dricksvattenkungörelsen.som Enligt denna
kungörelse skall viss kontroll ske råvatten, dvs. ärav vatten avsett attsom
efter någon form beredning användas dricksvatten. Kungörelsenav som
reglerar därefter kontrollen från det in i den allmännaatt vattnet anlägg-tas
ningen och till det lämnar denna anläggningatt vattnet vid förbindelsepunkten
inne på fastighet. Utanför Livsmedelsverkets tillsynen faller därmed kon-
trollen utrustning och vattenkvaliteten efter detav inne im.m. av att vattnet

fastighet har förbindelsepunkten. Utanfören passerat Livsmedelsverkets tillsyn
faller också alla fastigheter med enskilda brunnar sådana anläggningarsamt

är för område intesom hargemensamma ett allmänförklarats ellermen som
har särskilt förordnande enligt dricksvattenkungörelsen.

Med den angivna utgångspunkten hälsoskyddslagenovan tillämpligatt är
utanför det område regleras med stöd livsmedelslagen blir Social-som av
styrelsen eller Naturvårdsverket centrala tillsynsmyndigheter för den del av
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Livsmedelsverkets Naturvårdsverketskontrollen faller utanför tillsyn.som
ansvarsområde därvid vattentäkterna och andra frågor berör densomavser

tillsynsansvareti övrigt.miljön medan Socialstyrelsen har det centralayttre

Även splittrat har i det praktiska arbetetdet formella kanansvaretom ses som
Socialstyrelsen vid till-samordning mellan Livsmedelsverket och ochsketten

i det gäller arbetet medlämpningen kraven dricksvattenkungörelsen. Närav
enskildagränsvärden riktvärden för dricksvatten har såväl allmännaoch som

myndigheterna. Om detanläggningar behandlats i samarbete mellan de båda

blir inne i bostadsfastighet används såledesproblem med gränsvär-vattnet en
Sanitärvid bedömningeni dricksvattenkttngörelsen underlagdena omavsom

enligt föreligger.olägenhet hälsoskyddslagen

gäller dricksvatten-till tyngdpunkt i samhällets kontroll vadMed hänsyn den

anläggningar omfattas livsmedelslag-ligger på sådanafrågor avsomsom
kommit framstånaturligt Livsmedelsverket utåtstiftningen detär attatt som

överensstämmelsedricksvattenmyndigheten. står också iansvariga Dettaden

hälsoskyddslag anfördesi propositionenmed vad om enom en nysom
vattemillsynen.överflyttning Socialstyrelsen till Livsmedelsverketfrån av

helasuccessivt byggt kompetensLivsmedelsverket har som avserupp en
forskningsprojekttillsynsarbetet liksom idricksvattenområdet. I delarstora av

inte gjorts mellan frågorsig i någon åtskillnad haverket engagerat synessom
respektive enskild Vattenförsörjning.allmänrörsom

minskat sittsuccessivt hasidan under årSocialstyrelsen å andra senaresynes
dricksvattenfrâgor. De allmännasina det gälleroch närengagemang resurser

i de delarstår bakomdricksvattenkvalitet, Socialstyrelsenråd vad gäller som
Livsmedelsver-resultatenskilda anläggningar, i huvudsakär ett avsom avser

kansmittsamma sjukdomargäller frågorkets arbete. När det rör somsom
Smittskyddsinsti-tillsammans medSocialstyrelsen dockspridas med harvatten
insatser denEtt exempel gälleroch Boverket känt huvudansvar. mottutet ett

inandningspridas med ochs.k. legionärssjukan kan varmvatten genomsom
Strålskyddsinstitutetockså tillsammans medbakterier. Socialstyrelsen harav

i dricksvatten.gällande radontill del för arbetetstor svarat
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På uppdrag regeringen bildade Livsmedelsverket årav 1992 samverkans-en
för Vattenkvalitet och Vattenförsörjning,grupp SAMVA, bestående myndig-av

heter och organisationer arbetar med vattenfrågor. Gruppenssom uppdrag har
varit arbeta för säkrare dricksvattenförsörjningatt i fred, krisen och krig.
Gruppens arbete omfattar bl.a. utredningsprojekt, information och utbildning.
Även utgångspunkten för arbetet främst varitom beredskapsskäl torde det
samarbete etablerats värde också för dricksvattenkontrollensom vara iav
allmänhet.

Vid den förfrågan utredningen gjort till berörda myndighetersom derasom
arbetsuppgifter grundvattenområdet och de synpunkter finns bl.a.om som

detnär gäller samordningen mellan olika myndigheter har varken Livsmedels-
verket eller Socialstyrelsen redovisat den nuvarande arbetsfördelningenatt
eller samarbetet dem emellan någotutgör egentligt problem. Vissa deav
yttranden kommit från andra myndigheter kontaktersom samt ut-som
redningen haft utanför kretsen centrala myndigheter har emellertid givit en
delvis annorlunda bild. Såväl företrädare för kommuner och länsstyrelser som

för branschintressen i formrepresentanter de organisationer företräderav som
brunnsborrarna har myndighetsansvaret oklartansett att och splittrat.är

överväganden

Utredningen frågannärmast fördelningentar det centralaupp om av
tillsynsansvaret för dricksvattenkontrollen mellan å sidan Livsmedels-ena
verket såsom tillsynsmyndighetcentral enligt livsmedelslagen och å andra
sidan främst Socialstyrelsen delvis också såsommen
centrala tillsynsmyndigheter enligt hälsoskyddslagen. Såsom redovisats i det
föregående är delat med Livsmedelsverkets tillsynansvaret koncentrerad till
allmänna vattenanläggningar. Socialstyrelsen och Naturvårdsverket har ett
visst formellt i fråga den enskilda vattenförsörjningen. Enligtansvar om ut-
redningens uppfattning tillsynsansvaretär för dricksvattenkontrollen och
därvid i första hand för frågor s.k. enskildrör Vattenförsörjning alltförsom
otydligt och bör därför Fleraöver. skäl kan anföras för detta.ses
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gällerproblem detutredningen redovisat i avsnitt 6.3 finns betydande närSom
Även i hand måsteenskilda vattenförsörjningen. det förstaden ettsomsesom

ordna sinfastighetsägaren självintresse enskildeoch för den attettansvar
övrigtoch idrickerVattenförsörjning kontrollera det hanoch att vattenatt

regionalaochlokalai sitt god kvalitet och denhushållanvänder ävenär omav
dettilldricksvattenkontrollen i regel samlad ärtillsynen är ett organ,av

samordnad.tydlig ochviktigt centrala tillsynennaturligtvis också den äratt

ineffektivitet de närmastotydligt innebär oftastoch ävenEtt delat omansvar
ocksåfinnsDetsig fungerande samarbete.myndigheterna haberörda ettanser

myndighetingenuppmärksamhetinte tillräckligvissa frågor fårrisk att om
länsstyrelser, kommuner,för område. Förfulladetkänner ett en-ansvaret

inte tillfredsställandesjälvfalletbranschföreträdare detolikaskilda och är att
behöva kännafråga ocholika myndigheter ikontakt medbehöva ha attsamma

ligger.det centralaosäkerhet ansvaretvarom

direktivsinautredningen enligttilltill anförda ochdetMed hänsyn attnu
ochansvarsområdenmyndighetersberördafrågorharockså pröva röratt som

tydligare ansvarsför-åstadkommanödvändiga ändringar förföreslå att enatt
dricksvattenkon-förtillsynsansvaretutredningen det centraladelning attanser

Övervägande talar förskälmyndighet.tillkoncentreras attbörtrollen en
berördaskäl deLivsmedelsverket. Ettmyndighet skall ärdenna ovanvara

ochtillkomhälsoskyddslagengjordespropositionsuttalanden när somsom
centraladå detavsikten redanvisarutredningen klartenligt attatt var

skälLivsmedelsverket. Ett ärtillskulle överföras atttillsynsansvaret annat
ipraktiken redanioklarheterna,formellaLivsmedelsverket, de stortrots

led-Genomsamladehar dettautsträckning verketarbetar ansvar.som om
bevakningenförsamordnandehar verketSAMVA-arbetetningen ett ansvarav

hosfrämstDet ocksåberedskapssynpunkt.vattenförsörjningsfrågor från ärav
i detfinnas dag närochLivsmedelsverket kompetens synesresursersom

dricksvattenkontroll.gäller

tillämpningsom-medmyndighetsansvaret sammanhängerFördelningen av
redovisningentidigaredenSom framgåttberörda lagarna.för derådena av



OU 1995:45 Dricksvattencontrol och enskild Vattenförsörjning 221

innehåller både livsmedelslagstiftningen och hälsoskyddslagstiftningen be-
stämmelser dricksvattenkontroll.rör Bestämmelsernasom delvis över-synes
lappa varandra. Vid de överväganden de berörda myndigheterna gjortsom i
avgränsningsfrågor utgångspunkten ha varit fastställasynes tillämpnings-att
området för livsmedelslagens bestämmelser. Hälsoskyddslagen har sedan

reglera återståendeansetts frågor. I den fortsatta diskussionen finns det
anledning skilja mellan de fallatt då vattenförsörjningen ordnas genom
allmänna anläggningar, de övriga fall då vattenförsörjningen ordnas gemen-

för område och desamt fallett då enskilda brunnar.vattnet tas ur

I samtliga de berörda fallen gäller livsmedelslagens tillämpningsområdeatt i
princip inte omfattar skyddet så länge det förekommervatten i sjöarav och
vattendrag eller i jord- och berglager. Däremot ställer dricksvattenkungörelsen

vissa kvalitetskrav for råvattennumera upp förär dricksvattenända-avsettsom
mål. Skyddet för vattentäkter sådana omfattas hälsoskyddslagensom medav
Naturvårdsverket central tillsynsmyndighet. Vidare innehållersom bl.a.
vattenlagen 1983:291 och miljöskyddslagen 1969:387 bestämmelser om
åtgärder för skydda vattentäkter. Frågoratt skyddetrör vattentäktersom av
har behandlats i kapitel 4 och inte ytterligare här.tas upp

När in i allmänvattnet tas vattenanläggning blir livsmedelslagensen regler
tillämpliga och Livsmedelsverkets tillsynsansvar inträder. Enligt verket gäller
detta tillsynsansvar fram till förbindelsepunkten mellan den allmänna an-
läggningen och fastigheten försörjs med Det innebärsom kon-vattnet. att
trollen i ledningarna inne ivattnet exempelvisav hyresfastighet skullestoren
falla under hälsoskyddslagen och Socialstyrelsens tillsynsansvar. Detta kan
enligt utredningens uppfattning inte ändamålsenligt. Att hanteringenvara av
dricksvatten liksom livsmedel i övrigt inne i det enskilda hushållet ettses som

for hushållets medlemmaransvar frågaän för samhällets kontrollmera som en
naturligt.är En lägenhetsinnehavare har emellertid anledning räkna medatt
det kommeratt vatten tappkranen inne i lägenhetensom skallur vara av

godtagbar kvalitet. Ett byte formellt regelsystem innan dess svårtav är att
motivera.
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tillämpningsområde haravgränsningen livsmedelslagensVid vatten-enav
anläggningarEndastavgörande.ställninganläggnings formella ansetts vara

harellerenligt va-lagenallmänförklaratshardrivs kommun, somsomavsom
tillhörahar§ dricksvattenkungörelsenenligt 17förordnande ansettsett

anläggningarvissainnebär delstillämpningsområde. Detlivsmedelslagens att
anläggningar fördels mångalokaler,kommersiella eller andraförsörjersom

livsme-utanförskulle fallabostadsområdenVattenförsörjning avgemensam
drivsanläggningardet gällafallet kanI detdelslagen. somt.ex. somsenare

.eller1973:1149anläggningslagenenligtgemensamhetsanläggningar .som
mellanöverenskommelserfrivilligaefterföreningardrivs eller sättannatav

ihushålletenskildadetfritidshusonrråden. För etti villa- ellerfastighetsägare
områdetföranläggningfrånfår sitt ärvillaområde vatten gemensamsomsom

skulleolika regelsystemtillfredsställandeframstådet knappastkan attsom
anläggningenförgällerförvaltningsformvilkenberoendeenbartgälla som

enligtförordnandehälsoskyddsnämnden beslutatmiljö- ocheller på omom
sammanhangvill i dettaUtredningeninte.ellerdricksvattenkungörelsen

medbostadsområdenplaneringvidåtskilliga kommunernämna av nyaatt nu
påplangenomförandetförefter lägga störresmåhus sträva att ett ansvarsynes

avloppsanläggningar för-ochmedför bl.a.Dettafastighetsägarna. vatten-att
regi.kommunalii stället förgemensamhetsanläggningardrivasutsätts som

tillledaautomatiskt skulledettaacceptabeltinteutredningen detEnligt är om
dricksvattnet.gällerdetkvalitetskrav närsänkta

inteanläggningdricksvattenfår sitthushållfall dåsådanaI somgenom enett
fastigheterfleraförhushållet ärförsörjer detbara utan gemensamsomegna

ochregelsystemsåledesutredningen ettområdeföreller att sammaett anser
levereraranläggningför hela den vattnetskall gällatillsynsansvarsamlat som

Motsvarandeanläggningen.fördriftsformeroberoendehushållet ochtill av
livsmedelslagen ärmåste dåDetlokaler.förgälla sombör även vara

tillsynsmyndighet. DencentralLivsmedelsverket ärdärmedtillämplig och som
livsmedelslagensinnebärgjorthamyndigheterberörda atttolkning synes

emellertidUtredningenbegränsat.skulletillämpningsområde ansermeravara
livsme-i 3 §finnsundantagDetifrågasättas.tolkning kansådan somatt en

i enskiltlivsmedelhanteringförendastenligt lagtextengällerdelslagen av
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hushåll. Denna bestämmelse därför inte något hinderutgörasynes mot att
livsmedelslagen skulle tillämplig fram till tappkranen inne ivara lägenheten
i hyresfastighet. Dent.ex. inte heller innebäraen synes gemensamhets-att en
anläggning för flera fastigheters Vattenförsörjning skulle falla utanför
livsmedelslagens tillämpningsområde. En sak den faktiskaär kon-annan att
trollen vattenkvaliteten och utrustningav kan behövaav medm.m. anpassas
hänsyn till anläggnings storlek, till driftsformerna tillen och harvem som

för olika delaransvaret ledningssystem.t.ex. ettav

När det gäller enskild fastighet får sitt dricksvattenen brunnsom ur en egen
situationenär delvis Bestämmelsen i 3 § livsmedelslagen innebären annan. att

denna lag för närvarande inte tillämpligär eftersom någon särskild föreskrift
medför lagen skall gälla för enskildaatt hushållsom inte har meddelats. Det

också rimligtär kontrollen vattenkvalitetenatt i dessa fall i huvudsakav ses
fråga fastighetsägaren själv harsom en för. Ensom anpassningansvaret av

gränsvärdena sådan uppdelning i A-vatten och E-vattengenom finnsen som
i dricksvattenkungörelsen kan då också naturlig. Däremotvara ut-anser
redningen de tidigare åberopade skälen föratt samlat myndighetsansvar förett
dricksvattenkontrollen medför Livsmedelsverket skall ha detatt centrala
tillsynsansvaret också det gällernär fastigheter med brunnar.egna

Vid de kontakter utredningen haft med de berörda myndigheterna har från
Socialstyrelsen inte några invändningarrests hela det centrala till-mot att

för dricksvattenkontrollen läggs Livsmedelsverket.synsansvaret på Därvid har
också framkommit styrelsen i dag inte någraatt avsätter särskilda förresurser
denna fråga och det därför inte möjligtatt överföra några iattanses resurser
samband med förändring myndighetsansvaret. Från Livsmedelsverketen av
har till utredningen framförts verket inte berettär på sigatt ökatatt ta ett

för vattenfrågor. Skälet främstär verket inteansvar resurstillskottatt utan
sig kunna prioritera dessa frågor och åtgärderanser det slag kanatt av som

bli aktuella det gällernär den enskilda vattenförsörjningen främmande förår
den livsmedelslagstiftning verket i övrigt har tillämpa. Om utredningenatt
skulle föreslå Livsmedelsverkets tillsynsansvaratt skall utvidgas verketanser

detta i första hand bör inomskeatt för hälsoskyddslagstiftningen ochramen
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Socialstyrelsenutnyttjas.i livsmedelslagenbemyndigandet 3 §inte attgenom
reglerasLivsmedelsverkets börutvidgningsidanå andra att ansvaravenanser

livsmedelslagstiftningen.förinom ramen

myndig-samordningenåsyftade ökadedenbedömningen hurVid avav
ske korstaterarformellt skalldricksvattenkontrollen ut-förhetsansvaret

bemyndigandet iinnebärmöjligheter. Dendet finns tvåredningen attatt ena
ellerheltförskrivs lagensåledesutnyttjas och detlivsmedelslagen att3 § att

hushålli enskilt ärhantering avsett attdelvis skall gälla vattnetvatten omav
möjlighetenandralivsmedel. Denhanteringvidanvändasellerdrickas att av

hälsoslcyddslagen.enligtocksåtillsynsansvarLivsmedelsverketär ettatt ge
väljs kommerlivsmedelslagenibemyndigandetutnyttjaalternativetOm att

förtillsynsansvaretformellaemellertid ha kvar det vatten-Socialstyrelsen att
vattenkontrol-förinnebärvilkethålsoskyddslagen,enligt ansvaretfrågoma att

nuvarandeoch dendelatkommerhushåll fortfarandeenskilda attilen att vara
samlatkravetbestå. Förtill del kommer ettdärmed attoklarheten attstor

ianvändskontrollfrågorgällerdet vattentillsynsansvar när somavom
därförutredningentillgodoses attmöjligt skallså långthushållen anser

hälsoskydds-enligtreglerasbörtillsynsansvarutvidgadeLivsmedelsverkets
tillharmyndighetdärmed denblirLivsmedelsverketlagstiftningen. som

livsme-enligtrådföreskrifter och allmännauppgift både beslutaatt om
såvitthälsoskyddslagen,råd med stödmeddela allmännaochdelslagen att av

rollSocialstyrelsenshushållsändamålföranvändningengäller vatten m.m.av
medtillsammansexpertmyndighetblir då t.ex.bl.a.sammanhangeti att som

ochbedömningarförStrålskyddsinstitutetSmittskyddsinstitutet eller svara
ochsjukdomarsmittsammai frågorrådsådana allmännatillunderlag om

självinteSocialstyrelseninnebär förnackdel detDen attiradon vatten m.m.
mindreutredningenfalli dessahuvudansvaretformelladetha envaraanser

formelltföljer delatoklarhetdenolägenhet än ansvar.avsom

dricksvattenkontrollfrågornaförlångtgåendetill dethänsynMed omansvar
tillochidagredanuppfattning harutredningensenligtLivsmedelsverketsom

inominsatsernuvarandemyndigheternasbådaframkommit devad omsom
fårlämnashärdet förslagutredningenområdedetta sesatt merasomanser
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åtgärd för tydliggöra detsom formellaatten myndighetsansvaret än som en
egentlig överflyttning arbetsuppgifter. Av detta skäl och bakgrundav mot av
vad myndigheterna redovisat de finns för dricksvattenkon-om resurser som nu
trollen vid respektive myndighet sig utredningen inte ha möjlighetanser att
föreslå några resursöverforingar mellan Socialstyrelsen och Livsmedelsverket
i detta sammanhang.

Förslag

Utredningen det nödvändigt myndigheternas arbeteanser att det gällernär
dricksvattenkontrollen samordnas bättre och den oklarhet undanröjsatt som
finns i dag främst detnär gäller det centrala tillsynsansvaret för dricks-
vattenfrågor enskildarör hushåll. Utredningen föreslårsom därför att
Livsmedelsverket får det samlade myndighetsansvaret för dricksvatten-
kontrollen. Detta föreslås ske Livsmedelsverket, vid sidanatt detgenom om
tillsynsansvar verket har enligt livsmedelslagen, ocksåsom får föransvaret
central tillsyn enligt hälsoskyddslagen såvitt gäller frågor till dryck,vattenom
matlagning, personlig hygien och andra hushållsändamál.

6.4.2 Dricksvattenförsörjning och kommunernas planering

Skillnaden mellan vad brukar betraktas allmän respektive enskildsom som
Vattenförsörjning har varit betydelse för frånstor samhällets sidaav påsynen
vilket den enskilde själv bör ha för kontrollenansvar det hanatt vattenav
dricker godtagbarär kvalitet och vilket tillsynsansvarav samhällsorganensom
bör ha. Detta framgår bl.a. de allmänna råd ingår i Livsmedelsverketsav som
dricksvattenkungörelse. Denna syftar till tillgodose konsumentintresseatt ett

hanteringen dricksvattenatt blir så säker möjligt. Kungörelsenav som avser
i första hand den hantering sker i allmänna anläggningarvatten enligtav som
va-lagen. För sådana anläggningar innehåller kungörelsen omfattandeett
regelsystem syftar till effektiv kontroll. Det docksom sägs dricks-ävenen att

från brunnvatten eller enskild vattentäkt böregen tjänligannan vara av
kvalitet. Det krävs emellertid ingen regelbunden offentlig kontroll enskildaav
brunnar eller andra vattentäkter för enstaka hushåll. Innehavare sådanaav
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undersöktvattenkvalitetenavgift fåmöjlighethar däremotvattentäkter att mot
tillsynsmyndigheterna.av

för konsumenternabetydelseVattenförsörjningenskild är störreSådan avsom
lik-isärskild tillsyn ärställas underkungörelsen§ i stortenligt l7kan som

I deanläggningar.allmännai frågatillsynvärdig med den utövas omsom
liggabörvilka kriterierbestämmelse diskuterastill demarådenallmänna som

tillsyn.särskildunderanläggning skall ställasenskildförtill grund att en
huvud-hurkvalitet ochanläggningochstorlekFörutom vattnetstyp angesav

bedömningen. Detbetydelse förfaktorerorganiseratsharmarmaskapet avvara
skyddasyftelivsmedelslagenstillhänsynvidare med attframhålls att

finnsdettillsynsärskildförgrundkravenbör attkonsumenter envaraett av
kanhuvudmansåledestill antal konsumenter,leverantör somett envattnetav

Medkrav.konsumenternasintekvalitetansvarig motsvarargöras vattnetsom
förvaltassamfällighetexempelutgångspunkt avdenna att somensomanges

frånskillnadtillsyn tillsärskildföri frågakommainte bör endelägarna
föreningsförvaltning.s.k.förvaltassamfällighet genomsom

klaradra gränsersvårtvisar detuttalandena ärrefererade attDe att upp
starktvattenforsörjningen. Detta ärenskildaoch den ettallmännadenmellan

samordningenföreslagnaavsnittföregåendeiutredningentill denskäl att av
tillbör kommadricksvattenkontrollenförcentrala tillsynsansvaretdetav

förutsättningarnaökar atthelhetsansvarmyndighet harNärstånd. etten
förmotiveradei kontrollen ärsakliga skillnadervilkaöverväganden somom

samordnadeochrationellafrånskeskall kunnaanläggningarslagolika av
utgångspunkter.

därmedochVattenförsörjningenskildochmellan allmänGränsdragningen
inteemellertidbestämsdricksvattenkontrollenoffentligadenomfattningen av

kommunalaOcksåi sig.hälsoskyddslagstiftningarnalivsmedels- ochbara av
.praktikenisamhällsplaneringen är storförinomställningstaganden avramen

gällerdetlösningar närordnaFörutsättningarnabetydelse. att gemensamma
utsträckning kommuni vilkenbl.a.påverkasvattenförsörjningen enavt.ex.
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väljer detaljplaneläggaatt områden avsedda för villabebyggelse eller
fritidsbebyggelse och sedan medverka i plangenomförandet.att

Va-lagen kommunerna för Vattenförsörjningger ett ordnas inomattansvar
områden med samlad bebyggelse. Enligt 2 § skall kommunen sörja för eller
tillse allmän va-anläggning kommeratt till stånd så det kan ske,snart om
Vattenförsörjning och avlopp for viss befintlig eller blivande bebyggelse med
hänsyn till hälsoskyddet behöver ordnas i större sammanhang. Läns-ett
styrelsen kan vid vite ålägga kommunen fullgöra denna skyldighet.att
Bestämmelsen innebär dock inte kommunen själv måste utföraatt och driva
den anläggning behövs. En allmän va-artlâggning med huvudmansom annan

kommunenän eller gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagenen anses
också kunna uppfylla kravet.

Olikheter i kommunernas hantering planfrågor kan således bidra tillav m.m.
betydande skillnader i hur vattenförsörjningen ordnas inom olika områden och
därmed vad gäller den enskildes En villa- eller fritidshusägare iansvar. ett
område, planerats och byggts i sammanhang och där det finnssom ut ett
allmän Vattenförsörjning, får levererat till förbindelsepunktvattnet en
fastigheten och kan förlita sig på det sker viss offentlig kontrollatt en av

kvalitet. Han samtidigtvattnets är skyldig betala enligt denatt taxa som
anläggningens huvudman beslutat En fastighetsägare i omrâde,ettom. som
byggts successivt och planläggningut och där det saknasutan gemensamma
anordningar for vattenförsörjningen, måste däremot ordna sint.ex. brunnegen
och själv låta kontrollera kvalitet. Han kan å sidanandra delvis självvattnets
påverka sina kostnader val utförande och utrustninggenom av m.m.

Även förhållandena varierat mellan olika kommuner och olika områdenom
kan utvecklingen under lång period allmänt ha inneburitsägas ökandeen en
kommunal medverkan vid genomförandet bebyggelseutvecklingen och närav
det gäller service och teknisk försörjning. Den gällande lagen allmännanu om

och avloppsanläggningar från år 1970 innebar ocksåvatten- viss utvidgningen
kommunernas skyldigheter detnär gäller Vattenförsörjning och avlopp.av

Under de åren dock i många kommuner bl.a. kommunaleko-senaste synes av
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fastighetsägarnai riktningomsvängning sketthaskäl mot att nunomiska en
för tillkomstochplangenornförandeförutsträckning förutsättsi större svara

anordningar.driftoch gemensammaav

tidigare föreinneburitårutvecklingen underhar attva-omrâdetPå senare
huvud-iva-försörjningenkommunalaskattesubventionering denkommande av

till nivåerhåll ökatva-avgifterna på mångaSamtidigtförsvunnit. somsak som
iutvecklingenochmiljökrav motharkännbarahögstupplevs nyasom

ökatmedförtva-ornrådetbl.a.teknikkretsloppsanpassad ettalternativ,
omhändertagandeavloppsfrågor ochgällerlösningar detlokala närförintresse

delför denbetydelseutvecklingenantydda äravfall. Denhushållens avnuav
innebär åDenenskilda brunnar.skervattenförsörjningen enagenomsomav

åförbrukningen ochminskamöjligheterkapiteliberörts attsidan, som
hanteringenåtmästeuppmärksamhet ägnassidan att av-avandra att stor

fastighetersangränsandeochnegativt påverkarinteavfallochloppsvatten egna

brurmar.

planeringallnödvändigtdeti kapitel 3framhållitutredningen är att avSom
grundvattenförhållandenatillhänsynanläggningarandraochbebyggelse tar
bebyggelse ordnas.skallvattenforsörjningen förhuralltid utredsdetoch nyatt

behövsgrundvattenbegränsningarsådansituationen är uttagenOm att avav
bebyggelse-begränsningarDärvid kani förväg.klarläggasdetta avbör

överledningellervattenförbrukningen vattenrestriktioner förutvecklingen, av

område behöva övervägas.från annat

skallbebyggelsetäthetvissmedVattenförsörjning i områdenenskildFör att
såledesbebyggelseutvecklingenändamålsenligt måstesättfungerakunna ett
måste,Därvidområdet.ñnns igrundvattenförekomsterdetill somanpassas

nybildningenbeaktasförstaframhållit, för dettidigare attutredningen avsom
samladedentillräckligt för deområdetinom är uttaggrundvatten stor som

bebyggelsenviktvidaremedföra. Detkan attärbebyggelsen storav
pla-avloppsvattenförinfiltrationsanläggningarochbrunnarochlokaliseras

fastigheternavattenförsörjningen förpå sådantutförs sättoch attettceras
kommunalaberördaföljeranfördaAv detsäkerställs.området attinom
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myndigheter planläggning eller bygglovsprövning enligtgenom plan- och
bygglagen och tillståndsprövning avloppsanordningargenom enligt hälso-av
skyddslagen har betydelsefull roll det gällernär skapaen och bevaraatt
förutsättningarna för vattenförsörjningen inomatt område skall kunnaett
klaras enskilda brunnar. Om förhållandena utvecklas pågenom från hälso-ett
skyddssynpunkt otillfredsställande kan kommunensätt enligt va-lagen bli
skyldig till vattenförsörjningen för områdetatt ordnasattse allmängenom en
anläggning.

Som utredningen berört i avsnitt 4.2.2 innehåller plan- och bygglagen i 2 kap.
och 3 kap. regler innebär frågor grundvattenförhållandenattsom ochom
Vattenförsörjning skall beaktas vid planläggning och bygglovsprövning. Enligt
hälsoskyddslagen krävs tillstånd för inrätta avloppsanordningatt en om en
vattentoalett ansluten tillär anordningen. Kommunen kan föreskriva till-att
stånd skall krävas för avloppsanordning i andra fall inomäven vissa delar av
kommunen det behövs för hindra uppkomsten sanitär olägenhet.attom av
Utredningen bedömer reglerna sådana tillräckliga möjligheteratt som ger att
påverka bebyggelseutvecklingen i önskvärd rikming. Samtidigt kan konstateras

de problem med vattenbrist eller saltvatteninträngningatt utredningensom
behandlat i sitt delbetänkande och de brister vad gäller kvalitetenstora på

i många enskilda brtmnar beskrivits ivattnet det föregående visar bådesom att
villa- och fritidshusbebyggelse i många områden kunnat utvecklas utan att
konsekvenserna för vattenförsörjningen beaktats. Det finns därför enligt
utredningens uppfattning anledning understryka betydelsenatt detattav
föreligger fullgott beslutsunderlag vad gäller grundvattenförhållandenett och
vattenförsörjningsfrågor vid bebyggelseprövningen. Den utökade redovisning

grundvattenfrågor i översiktsplanen utredningen föreslagit i kapitelav 4som
bör kunna bidra till öka medvetenheten också de problematt om som nu
behandlas. Utredningen emellertid Boverket respektive Naturvårds-attanser
verket bör behovetöverväga kompletterande allmänna råd för prövningenav

bebyggelsefrågor och lokal avloppshantering i syfte stärkaav grundvatten-att
skyddet och vattenförsörjningen enskilda brumiar.trygga genom
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Förslag

myndigheterövriga berördai samråd medBoverketföreslårUtredningen att
redovisningråd vad gällerkompletterande allmännabehovetskall överväga av

vattenförsörjningsfrågor vidgrundvattenförhållanden ochbehandlingoch av
villa- fritids-områden för ochbygglovsprövning inomdetaljplaneläggrting och

bak-Naturvårdsverket,vidareUtredningen föreslårhusbebyggelse. motatt
infiltration avloppsvattenföreligger vidproblemsåväl degrund avsom nuav

kretsloppsanpassadeintresset förenskilda brunnarmedi områden nyasom av
hushållsavfall,ochavloppsvattenomhändertagandelokaltlösningar för av

prövningallmänna råd förkompletterandebehovetskall överväga avav
villa- ochinom områden förskydd vattentäkteravloppsanordningar och for av

fritidshusbebyggelse.

i enskilda brunnarför bättreåtgärdsprogramEtt6.4.3 vatten

förebyggandebebyggelseutvecklingen ochplaneringförutseende ettEn av
viktigastekanske förutsätt-långsiktigtgrundvattentäkter deärskydd för

fritidshusområdenvilla-vattenförsörjningen inom ellerför utanningarna att
krävs bl.a.enskilda brunnar. Därutöverbaseras påskall kunna attproblem

utrustningriktigt tillhörandeochoch utförs sättplaceras attbrunnarna ett
måste denreningsutrustning behövssärskildkvalitet. Omtillräckligär varaav

Fastighetsägareninstallerad.föreligger ochproblem rätttill detanpassad som
och tillanläggningenför kunna skötainformationtillräcklig attfåmåste att se

kvalitet sker.kontrollerforderlig vattnetsav

hydro-i de lokalautgångspunktmåste ske medNyanläggning brunnarav
aktivitetermänskliga såsomfrån olikaPåverkanförhållandena.geologiska

också beaktas.jordbruksdrift måsteavloppsanläggningar,närliggande m.m.
förhållan-måste utgå frånkonstruktionen brunnplaceringenSåväl av ensom

-brunnbehöver anläggafastighetsägareenskildeplatsen. Dendena ensom v.a
viktiga i sammanhanget.de faktorerkunskap äringenregelihar somomegen

anläggas.för hur brunnar böroch-tekniskaockså reglerDet saknas normer
brunnsborrarföretag finnsolikahänvisad till dedärförFastighetsägaren är som
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marknaden. Han har därvid i allmänhet svän värdera de olika anbudatt han
kan få. Det iställs dag inga egentliga krav den vill etablera sigsom som
brunnsborrare. Ett problem i sammanhanget ocksåär de prissättningsmeto-att
der i idag utsträckning tillämpas påsom stor marknaden innebär det föratt

företag lönsamtärett borra djup än grund brunn.attmera Inte sällanen en
kan fastighetsägaren därvid felaktigtmötas denett djupareav argument att
brunnen säkrare och bättre Särskiltett inom områdenger vatten. med risk för
saltvatteninträngning kan djup leda till fastighetsägarenett stort får betalaatt

högt pris för brunnett sedan visar sig oanvändbar.en som vara

Inom många områden krävs någon form beredning detav vattenav tassom ur
brunn för det skall godtagbar dricksvattenkvalitet.atten Också ien dessa

frågor det svårt förär den enskilde fastighetsägaren tillräckligutan egen
kunskap kunna förvissa sig han fåratt utrustningrätt och tillatt rimligtom ett
pris. Det finns mängd vattenfilter på marknaden förstor de mångaen olika

kvalitetsproblemtyper kan förekomma. Allmänt gällerav kunskapernasom att
hur olika filter fungerar dålig.är Endast detom gäller filternär ellermot surt

försurat har undersökningar gjorts. Vissa ñltertillverkarevatten har relativt
anvisningar specifiktnär filternoggranna lämpligt,är hurett det skallom

användas och hur det påverkar Andra tillverkare eller försäljarevattnet. av
filter ingen informationnärmare sina produkter. Risker finnsger därvidom

brunnsägaren installerar filteratt felaktigt med hänsynärett till detsom
problem föreligger. Misstankar finns ocksåsom problematt typernya av
ibland kan tillstöta vid beredningen och filter således i vissa fall kanatt vara

hälsofara i sig.en

Även brunn utfördär riktigt och beredningsutrustningsättom en ett ären
rätt och god kvalitet krävs fortlöpandetyp skötselav anordningarnaav en av

och viss kontroll vattenkvaliteten. Denna tillsyn vad gällerär enskildaav
brunnar angelägenhet för brunnsägaren själv. Den helten övervägande delen

fastighetsägarna med brunnar har emellertid liten eller ingenav kunskapegna
de faktorer viktiga vidär kontrollen enskildom vattenanläggning.som av en

Det saknas också i utsträckning praktiska råd på dettastor område.
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vattenförsörjningen ärenskildadenfinns vad gällerproblemDe avsom
förocksåhälsamänniskorsförrisker främstdeallvarlig menart genom

kost-innebäromfattningProblemensuppstå.kan attegendomskador som
egentligaNågrabetydande.ingenting kansamhället görsfornadema varaom
dengjorts, över-inte änemellertid hai avseenden annatdessaanalyser synes

utred-utanförliggeravsnitt 6.3. Detredovisas ibedömningsiktliga som
iochUnderfrågor.dessain pågåegentliga uppdrag närmareningens att

förtsdiskussioneremellertidharutredningens arbete omtillanslutning
för denförutsättningarnaförbättraföråtgärderlämpliga en-behovet attav

berördahar, förutomdiskussionerVid dessavattenforsörjningen. myn-skilda
tvådeoch förför kommunerföreträdarehanddeltagit i förstaocksådigheter,

brunnsborraresSvenskanämligenbrunnsborrarnaforfinnsbranschorgan som
förening.AvantiborrareSverigesbranschorganisation, Geotec, samt

sammanhang är,i dettakanöverväganden görasdeförUtgångspunkten som
fastig-handi första ärdettidigare konstaterat,redanutredningen attsåsom
gällerdetbehövs näråtgärderför de somhetsägarens atteget svaraansvar

Med hänsynåtgärder,finansiera dessavattenförsörjningen ochenskilda attden
brunnarfrånberoendemänniskor är vatten egnaantalettill det avsomstora

denmellandelvis oklara gränsernatill deanläggningar,mindreandraeller
ochtill problemensochvattenförsörjningen artenskildadenochallmänna

nöd-sidasamhällsorgansolikafråninsatseremellertid ocksåomfattning är
brunnsägarenkanåtgärderfrågahärvid främstDet gevändiga. somär om

sidanvidsåledes,betydelse ärAvavseenden.i olikastödkonsumentsåsom
planeringbättreförinsatsersådanamyndighetstillsyn ochegentliga endenom

fastighetsägaretillrådgivning samtinformation ochbehandlats,tidigaresom
ochtjänstermarknad fördenkontrollvissföretablerasformer avatt

beroendebrunnsägaren ärprodukter av.som

för-långsiktigtföråtgärdsprogram attbakgrunden harangivnaden ettMot
underutarbetatsvattenförsörjningenenskildaför denförutsättningarnabättra

följandefrämstinnehållerSGU. Programmethandi förstaledning av
åtgärder.
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Insatser för bättre kompetens hos och kontroll brunnsborrareen av
Utbildning brunnsborrareav-
Framtagande handbok för brunnsborrareav-
Certifiering brunnsborrareav-
Certifiering besiktningsmanav-
Anmälningsplikt för nyanläggning brunnarav-

Insatser för bättre kontroll vattenñlter och liknandeen utrustningav annan
Utvärdering olika beredningsåtgärders funktionav-
Funktionsgarantier för vattenñlter m.m.-
Certifiering vattenñlterav m.m.-

Insatser för information, rådgivning och utbildning
Information till myndigheter och kommunerm.m.-
Information till fastighetsägare och andra konsumenterm.m-

Ett åtgärdsprogram angivet slag berör flera myndigheter och organisa-av
tioner. Det bedöms därför lämpligt branschråd för enskild vattenför-att ett
sörjning bildas för samordning de olika åtgärder ingår. Kostnadernaav som
for sådant branschråd kan behövaett finnas under i första hand fem-som en
årsperiod har beräknats till 2 miljoner kronor år. När det gäller de olikaca per
delarna kan följande ytterligare övervägandenprogrammetav göras.

Antalet bmnnsbormingsföretag i Sverige beräknas till drygt hundratal. Avett
dessa 70är anslutna till de två branschorganisationerca nämntssom ovan.
Eftersom det i dag saknas fastställda kompetenskrav för brunnsborrare bedöms
branschen ojämn. Det gäller särskilt de företag stårvara utanförsom
branschorganisationema. Organisationerna bedriver dock viss utbildningsverk-
samhet och arbetar också i övrigt för höja berörda företags kompetensatt och

konstunentema vissa garantier för kvaliteten hos de tjänsterge företagensom
erbjuder. Organisationerna bedömer emellertid konkurrenssituationenatt är
sådan det inte enbart frivilligaatt åtgärder inom branschen gårgenom att
säkerställa nödvändiga krav på kompetens och stabilitet hos de företag som
verkar på marknaden och därmed på tillräckligt konsumentskydd. Såvälett
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därförförordarmyndigheterna attansvarigadeorganisationerna närmastsom
godkända borrareendastinföras ochskallbrunnsborrarecertifiering attaven

brunn.nyanläggaskall ha rätt att

tekniskförStyrelsenpåbörjats meddiskussionerharutredningsarbetetUnder
certifieringsförfarandeinförandei fråganSWEDAC,ackreditering, ettavom

deochbranschorganisationemade tvåDärvid har bådebrunnsborrare.för
Naturvårdsver-Livsmedelsverket ochSGU,myndigheterna,berördanärmast

angelägetutomordentligtdetuppfattningutredningensEnligt ärdeltagit.ket
brunnsborrareförcertiñeringsförfarandetill ståndmedarbetet ettattatt

skallkompetensvilkenkriterier förförutsätter er-fullföljs. Detta somatt
sammanhangdettatill stånd. Iutbildning kommerochframfordras atttas en

för-bl.a. Geotecbrunnsborrninghandbok försådanutarbetandet somär enav
obligatorisktskallgodkännandefråganbetydelse. Iordat ett varastor omav

nyanläggaskall ha rättbnmnsborraregodkända attendastmeningeni den att
bedömning.följandeutredningenbrunnar gör

grundvattentäktsundersökning ochviduppgiftsskyldighetEnligt lagen om
undersökning ellersådanyrkesmässigt utfördenbrunnsborrning är som

SGU.tillresultatetochuppgift arbetetskriftligskyldig lämnaborrning omatt
tillkommeri dagantal brunnar utanokäntbedömerMyndigheten att ett

fallI debranschorganisationerna.utanförföretaggäller främstDetanmälan.
anmälan görsEftersomregelmässigt till åtal.ärendetöverlämnasupptäckt sker

infomiationråd ellermöjlighet lämnanärvarande omförefterhand saknas atti
i för-anmälanEnbrunnen.anläggandetsamband mediåtgärderlämpliga av

forunderlagutgörafördelarandra utöverockså ha attskulle därförväg
god-erforderligtharbrunnsbormingenutföraskallkontroll denatt somav

underlåterföretagsannolikt deemellertid knappast attkännande. Det somär
bliskulleregler -gällandeenligtanmälanföreskriven merainlämnaatt
hadedeskulle krävasockså ett .detanmälan attinlämnabenägna omatt en

anmälnings-skulleföretagdessaeffektfåFörgodkännande. engentemotatt
tillkomplementfastighetsägarenläggasbehövadärförskyldighet som

anmälningsplikt.nuvarandebrunnsborrarens
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En anmälningsplikt i förväg för fastighetsägare vill nyanlägga brunnsom en
skulle ha den fördelen han skulle kunnaatt värdefull information inför den
planerade brunnsborrningen och brunnsborrarensatt behörighet kunde kon-
trolleras. Utredningen har i sitt delbetänkande föreslagit kommunerna skallatt
ha möjlighet införa tillstånds- elleratt amnälningsskyldighet för nyanläggning

brunnar inom särskilda områdenav där vattenbrist föreligger eller kan
befaras. Utredningen det inte föratt närvarande föreliggeranser tillräckliga
skäl på de grunderatt aktuellaär införasom generellnu amnälningsplikten
för alla fastighetsägare vill nyanlägga borrad brunn.som Förutom de kon-en
trollproblem skulle uppkomma vill utredningen framhållasom de svagheterna

det inteännu finnsatt sig fungerande godkännandeförfarandeettvare för
brurmsborrare eller etablerad informationsverksamhet tillen fastighetsägarna.
Utredningen förordar därför certiñeringsförfarandeatt ett inledsnu attmen
det i fall inledningsvis skallvart frivilligt och kompletteras medvara utökaden
infomiationsverksamhet till kommuner och fastighetsägare visar be-som
tydelsen brunnsborrning utförsatt kompetentaav företag. När certi-av ett
ñeringsförfarande hunnit etableras och tillräckligt antal brunnsborrareett har
godkännande kan det övervägas det finnsnytt skäl utökadom att genom en
anmälningsplikt godkännandetgöra obligatoriskt.

Vad gäller frågan bättre kontroll vattenfilter och utrustningom en förav annan
beredning dricksvatten föreligger den skillnaden jämförtav med brunnsborr-
ningen det inte finns någon branschorganisationatt företräder tillverkaresom
och försäljare vattenñlter Det därförär svårareav både fåm.m. samladatt en
överblick över marknadsproblemen och till stånd diskussionatt meden
berörda företag lämpliga åtgärder. Med utgångspunkt i deom undersökningar

genomförts Naturvårdsverket, Livsmedelsverketsom och SGUav hur filterav
fungerarmot har bedömtssurt vatten det svårtär medatt sådantatt ett

arbetssätt på rimlig tid få god bild marknaden för vattenfilteren Detav m.m.
också principiellaär skäl riktigare läggaav tillverkarestörre påatt ett ansvar

och säljare produkterna. Ett arbete behöver därför påbörjasav i syfte att
fram funktionsgarantier för vattenfilter När det gäller framm.m. att ta
underlaget för de krav skall ställas har Livsmedelsverket viktigsom roll.en
Arbetet med närmare utveckla kravenatt och utforma garantier bör därefteratt
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deförföreträdaremedi samarbeteKonsumentverketuppgift förenvara
ochprovningmetoder förframKostnaderna förföretagen.berörda att ta

i sistadärmedochföretagenbör bärastypgodkännande,eventuellt avm.m.
utrustningen.hand köparna avav

avseddskall kunnaföregåendei detberörtsolika åtgärderdeFör att som
finnsproblemdemedvetenhetökadnödvändigt medeffekt det somär omen

information; ochutbildningförVattenförsörjning. Insatserenskildgällervad
såvälriktadedärvid insatserkrävs motdärför också. Detrådgivning behövs

ochlänsstyrelserkommuner,i övrigtallmänhetenochfastighetsägare motsom
också hoshos konsumenternafrämstkunskapmyndigheter. Bättreandra men
kravskall mötasföretagenförutsättning formyndigheter somolika är avatten

konkurrens-avgörandeblirkvalitetendärtill marknadsläge ettmedverkar ett

medel.

utredningenåtgärdsprogramdetgenomförandeframgångsriktEtt somav
för-berördaolikadebl.a.aktiva insatserredovisat förutsätter somorganav

därvid närmastmyndigheterbranschrådet. Dei föreslagnaingå det somutsätts
ochBoverketNaturvårdsverket,SGU,Livsmedelsverket,aktuella ärär

behövassamverkankanvissa frågorbehandlingVidKonsumentverket. av
såvälförföreträdareocksåbranschråd börmyndigheter. Iandramed ettäven

dessutomUtredningen attingå.brunnsborrarnafilterföretagen ansersom
enskildai denkvalitetgodupprätthålladet gällerroll närkommunernas att en

börkommunernaförföreträdareocksåviktigvattenförsörjningen såär att
anledningutredningenenligt attfinns detsammanhangI dettamedverka.

deninomfimiserfarenheteroch dekompetensdenöverväga somom
utnyttjaskanvattenförsörjningenallmännaorganisationen för denkommunala

vattenförsörjningens behov.enskildaockså för den

ingåskulledefrämstkandirekta insatser görasdeUtöver somorganavsom
ochutrednings-vissförbehövassärskildabranschråd kani resurserett

budgetrestriktionerföreliggandetillMed hänsyninfomiationsverksamhet m.m.
åtagandenoffentligabegränsningdirektivgenerellatill de somoch avom

kravinnebärförslagframläggaförhindradutredningensiggäller somattser
å
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ökade anslag. Utredningen ocksåär medveten de krav på nedskärningarom
befintligaäven gäller för berörda myndigheter.av Några prak-resurser som

tiska möjligheter avgifter skulle kunnaatt belasta brunnsägarnagenom som
finansiera de relativt begränsade kostnader aktuella iär sammanhangetsom
finns enligt utredningens mening inte. Ett strikt fasthållande vid principen om

oñnansierade förslag inteatt kan läggas fram skulle därmed innebäranya att
inga åtgärder for förbättra förhållandena vadatt gäller den enskilda vattenför-
sörjningen kunde Med hänsynprövas. till problemens och omfattningart anser
utredningen detta skulle synnerligenatt olyckligt. Utredningenvara anser
därför berörda de omprioriteringaratt inom för till-organ genom ramen
gängliga möjligaär inledabör arbete med frågorderesurser som snarast ett

ingår i det skisserade åtgärdsprogrammet.som

Principiellt kan därvid framhållas den allmännaäven utgångspunktenatt om
självfallet måste fastighetsägarna själva skall föratt kostnaderna förvara svara
sin Vattenförsörjning och för kontroll sker kvalitet ochatt ävenvattnetsav om
delar de åtgärder ingår i bör ankommanärmast påav som programmet
berörda branscher det rimligtär och kommun står för vissa begränsadeatt stat
insatser för allmän tillsyn och rådgivning det slag det här frågaärav som om
också det gällernär den enskilda vattenförsörjningen. Detta framstår som
motiverat inte minst med hänsyn till de åren gått tillresurser som genom
dricksvattenkontroll avseende allmänna anläggningar. Utredningen inteanser

ñnnsdet sakliga skäl föratt lägre ambitionsnivå det gällernär hälsoskyddeten
för den del befolkningen får sittstora dricksvatten från brumtarav som egna

forän dem får från allmänna anläggningar.vatten De åtgärder ingårsom som
i det aktuella åtgärdsprogrammet är kontrollen allmännasättsamma som av
anläggningar i huvudsak konsumentskydd.att ettse som

Med hänsyn till den ställning central tillsynsmyndighet för dricksvatten-som
kontroll Livsmedelsverket har och enligt utredningens förslag i detsom som
föregående ytterligare bör markeras utredningen Livsmedelsverketattanser
bör ha det formella huvudansvaret för arbetet med åtgärdsprogram föratt ett
bättre från enskilda brunnar kommer tillvatten stånd. Utredningen anser
emellertid inte detta bör innebära arbetet medatt att programmets genom-
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förande i första åvila Livsmedelsverket. till denhand skall Med hänsyn

inom grundvatten-kompetens och de och erfarenheter SGU harresurser som
området och gäller dricksvattenförsörjning enskilda brunnardetnär genom ser
utredningen naturligt SGU sig deldet på betydande ansvaretatt tarsom en av

Livs-för En fördelninggenomförande däransvaretett programmet.av av
tillsynsmyndighetens principiella skälmedelsverkets främst ocksåroll är är av

föredra.att

Förslag

i SGU övrigaUtredningen föreslår Livsmedelsverket samarbete med ochatt
medinitiativ till arbeteberörda myndigheter och andra ettatt etttarorgan

till stånd.från enskilda brunnar kommeråtgärdsprogram för bättre vatten
till bättre kompetensinnehålla insatser syftar delsProgrammet bör attsom en

vattenfilteruppnås, dels kontrollenhos och kontroll brunnsborrare att avav
information,utrustning förbättras. Vidare insatser förliknande böroch annan

främjasrådgivning utbildningoch programmet.genom
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7 Samordning olika myndighetersav
p

arbete det gällernär frågor grund-om

vatten m.m.

7. 1 Inledning

I utredningens direktiv berörs också frågor olika myndigheters närom ansvar
det gäller grundvatten, iVattenförsörjning, dricksvattenkontroll Därvidm.m.
konstateras inledningsvis det kommunernaäratt harytterst föransvaretsom

dess invånare förses medatt fullgott dricksvatten. Detframhållsett också att
kommunerna har fått förstärkt roll och för miljöskyddsarbe-en ett eget ansvar

kommunernatet har nyckelrollsamt att i övergången till krets-en ett mer
loppsanpassat samhälle. Länsstyrelsernas regionala tillsynsuppgifter berörs
liksom länsstyrelsernas tillhandahålla statligt underlag för kommu-attansvar

planering.nernas

Flera centrala myndigheters och arbetsuppgifter inom vattenornrädetansvar
också i direktiven. Därvidtas i förstanämns hand Sveriges geologiskaupp

undersökning SGU, Statens naturvårdsverk, Boverket, Statens livsmedels-
verk och Socialstyrelsen. Som andra berörda myndigheter ocksånämns
Sveriges Överstyrelsenmeteorologiska och hydrologiska institut SMHI och
för civil beredskap.

Utredningen skall enligt direktiven analysera de berörda myndigheternas
ansvarsområden och åtaganden och föreslå nödvändiga ändringar för åstad-att
komma tydligare ansvarsfördelning. Det också myndighetsorga-en attanges
nisationen måste tillanpassad den lagstiftning blir resultatetvara nya som av
pågående utredningar.
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samordningfå underlag för sina överväganden i fråganFör att avom
utredningen bl.a.myndighetsorganisationen inom aktuella områdetdet har

arbetsuppgifterfrågor till myndigheter derasantal rad centralaställt ett en om
frågorfrågor derasdet gäller grundvattennär samt omsynom m.m. om

myndigheternasansvarsfördelning samordning. En sammanställningoch av
berörtsbilaga till betänkande. myndigheterredovisas 3 detta De somsomsvar

utredningens enkät ärav
Överstyrelsen för civil beredskap-

räddningsverkStatens-
Socialstyrelsen-
Smittskyddsinstitutet-

institut SMHIhydrologiskaSveriges meteorologiska och-
jordbruksverkStatens-
livsmedelsverkStatens-

Skogsstyrelsen-
Fiskeriverket-
Boverket-

geologiska undersökning SGUSveriges-
naturvårdsverkStatens-
strålskyddsinstitutStatens-

olikadebehandlingeni anslutning tillkapitel 5 ochUtredningen har i av
myndighetersvissakapitel, också behandlati dessasakfrågor tassom upp

Därvid harfrågorna.i respektive kapitel berördadedet gällerarbete när
åtgärderdet gällerredovisat vissa synpunkter och förslag närutredningen bl.a.

förbättradi förmyndigheter led arbetetvidtas olikabör ett ensomavsom
föreslagitutredningen ocksåfall hargrundvatten. I någothushållning med en

sinasamlatredovisar utredningenkapitelansvarsfördelning. l dettaförändrad
ansvarsfördelning ochdet gäller frågoroch förslag delsöverväganden när om

grund-vid behandlingenmyndigheterberörda centralasamordning mellan av
områdetinom det aktuellaåtgärderi fråga behovetvattenfrågor, dels om av

ochkapitel kortfattadRedovisningen isida. dettaolika myndigheters ärfrån
redo-Förutredningen sig böra lämna.förslagpå dekoncentreras enanser

grundvattenfrågormedoch arbetemyndigheternas ansvarsområdenförgörelse

hänvisas till bilaga
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Som framgått såväl direktiven utredningensav redovisning isom deav
tidigare kapitlen bilagan 3 harsamt antal myndigheterav ett arbetsupp-stort
gifter somi ellerstörre mindre utsträckning berör grundvattnet. Grundvatten-
frågor kommer sålunda in i arbetet inom bl.a. den fysiska planeringen, miljö-
skyddet, hälsoskyddet och livsmedelskontrollen. Myndigheter med föransvar
olika samhällssektorer såsom jordbruk, skogsbruk, trañkfrågor och byggfrå-

kommer också på olika igor kontaktsätt med grundvattenfrågorna. Med
utgångspunkt i sakområde grundvattenett kan myndighetsorganisationen
därför framstå splittrad. Att skapa särskildsom grundvattenmyndighet fören
alla frågor inom detta område skulle dock knappast möjligt. Att i störrevara
utsträckning koncentrera vattenfrågor i vidare mening enbartän grundvatten
till myndighet skulle i och för sigen kunna intresse från vissavara av
utgångspunkter. Frågan går dock dennautöver utrednings uppdrag. Med hän-

till den myndighetsorganisationsyn finns i Sverige inom de områdensom nu
berör vattenfrågor det ocksåsom är tveksamt fördelarna med kon-om en

centration for vattenfrågor skulleansvaretav överväga de nackdelar i form av
avgränsnings- och samordningsproblemnya då skulle uppkomma.som

Det kan enligt utredningens uppfattning således inte finnas tillräckligaanses
skäl för förändringstörre myndighetsorganisationenen inom dettaav område
i syfte koncentrera föratt vattenfrâgor tillansvaret eller fåtal myndighe-etten

Frågan kan dåter. ställas det ñnns skäl överväga någon formom att av
särskilt samordningsorgan mellan berörda myndigheter inom grund-
vattenområdet. Tanken på i någon meningett skulleorgan som över-vara
ordnat de befintliga myndigheterna och därmed effektivt skullesom mera
kunna driva vissa projekt har framförts igemensamma några de yttrandenav

utredningen fått på sin enkät.som Enligt utredningenssom meningsvar talar
emellertid inte erfarenheterna från tidigare försök med samordningsorgan som
ligger eller vidöver sidan den vanliga myndighetsorganisationenav för att
inrättandet sådant skulleettav lämplig åtgärd i detta fall.organ Ivara en
princip bör utgångspunkten i stället det är föratt berördaettvara ansvar
myndigheter själva fortlöpandeatt bevaka de samordningsfrågor finns ochsom

i samarbete lösa dem.att
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grundvattenfrågormedsamordningen arbetetUtredningen således att avanser
be-isoleradei frågor inte skallutgångspunkt dessamedbör ske utanatt ses

mening. Utredningeni vidmiljöpolitiska arbetetdel dethandlas taren avsom
samordningavgränsning ochavsnittet sådana frågorföljandei det somomupp

vissaredovisar därvidUtredningenutredningsarbetet.aktualiserats under
vidare.behandlasfrågor börvilka sammanhang dessaiöverväganden om
enskildhushåll meddricksvattenkontrollen förföri fall,Endast ansvaretett
ändradkapitelframgåttutredningen,Vattenförsörjning, föreslår ensom av

övervägandenutredningen deavsnittet 7.3 sammanfattaransvarsfördelning. I

förbättradmyndigheter förfrån olika centralainsatserförslagoch enom
kapitlen.i tidigaredegrundvattenhushållning med presenteratssom

myndigheternascentralaSamordning de7.2 av

arbete

ocksåhand kommunernadirektiven i förstaharframgått redanSom menav
förbättradåstadkommaviktiga uppgifter i arbetetmycketlänsstyrelsema att en

lagändringartillde förslaggrundvatten. Flerahushållning med m.m. somav
Någralänsstyrelserna.redovisat såväl kommunernaberörutredningen som

ellersåvitt kommuneransvarsfördelningändradinnebärförslag avserensom
övervägandenmotiverade. Deinteutredningen docklänsstyrelser har ansett

utredningenarbetemyndigheternasde centrala tarvad gällerforslagoch som
detförbättraolikatill påbl.a. sättsyftar däremotföljandei det attupp

förmyndigheter behöverregionalaochockså lokala attbeslutsunderlag som
sittgrundvattenfrågor i arbete.tillhänsynkunna ta

Naturvårdsverketmiljövårdsområdet harinomtillsynsmyndighetcentralSom
iolikasätt kommersitt arbete på mångaiinnebär verketroll attsomen

kon-också direktaNaturvårdsverket hargrundvattenfrågor.medkontakt
grundvattnet.berörverksamhetmyndigheter,flertalet andrataktytor mot vars

ochNaturvårdsverketmellankontaktytormotsvarandefall finnsmångaI
miljö-inomfrågorpå andraavseendeockså medmyndigheterövriga



1995:45 Samordning olika myndigheters arbete 243närav

vårdsområdet. Avgränsningen arbetet med grundvattenfrågor bör därvid såav
långt möjligt följa den ansvarsfördelning i finns mellan myndigheter-stort som

Därvid kan bl.a. följande överväganden göras.na.

Avgränsningen mellan Naturvårdsverket och Boverket tillutgår del frånstor
de olika lagstiftningsorrtråden inom vilka de båda verken har sina centrala
tillsynsuppgifter. De olika samband finns fysiskamellan den planeringensom
och hushållningen med för vilka områden Boverket har detnaturresurser,
samordnande och de miljöfrågor Naturvårdsverket för,ansvaret, som svarar

etableradegör samarbetsfonner nödvändiga. När det gäller grundvattenfrågor
finns antal samarbetsprojekt mellan myndigheterna främst syftarett tillsom

grundvattenfrägor på effektivt skall kunna beaktas i planeringenatt sätt ochett
vid olika ställningstaganden markanvändningen. De förslagrör till lag-som
ändringar utredningen lagt fram förutsätter fortsatt samarbetenärasom ett
mellan verken. Utredningen därför Naturvårdsverket och Boverketattanser
fortlöpande bör samarbetetöver vad gäller grundvattenfrågor och träffase
överenskommelser de konkreta samarbetsprojekt vid olika tillfällenom som

nödvändiga.är

Inom miljövårdsområdet har principen olika sarnhällssektorer självaattom
måste huvudansvaret för lösa de miljöproblem verksamheten inomta att som
respektive sektor tillupphov betonats i allt högre grad. De myndigheterger

för frågor berörda sektorer har därmed också miljö-rörsom svarar ettsom
inom sitt område. Ansvarsfördelningen mellan Naturvårdsverket ochansvar

olika sektorsmyndigheter innebär därvid i huvudsak Naturvårdsverketatt
för kunskaperna miljösituationen och för formuleringen miljö-svarar om av

målen medan sektorsmyndigheterna för frågor gäller genornföran-svarar som
det uppställda mål. Vad gäller gnmdvattenfrågor det såväl Jordbruksver-ärav
ket och Skogsstyrelsen de myndigheter inom olika områdensom som svarar
för utbyggnaden samhällets infrastruktur eller för byggnads- och anlägg-av
ningsfrâgor i övrigt aktuella samarbetsorgan förär Naturvårdsverket. Isom
sitt utredningens enkät har Naturvårdsverket bl.a. redovisat detsvar
samarbete finns mellan verket å sidan och Jordbruksverket ochsom ena
Skogsstyrelsen å den andra. Utredningen Naturvårdsverket påatt ettanser
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precisera miljömålen för olika samhällssektorersamlat bör försökasättmera
berördagäller grundvattenskyddet och träffa överenskommelser meddetnär

Jord-sektorsmyndigheter Vid sidande samarbetsformerna.närmare avom
därvid olika trañkverkenbruksverket och Skogsstyrelsen de vara avsynes

ibetydelse detta sammanhang.störst

till-de olikakunskapsförsörjningen grundvattenfrâgordet gällerFör ärnär

expertis finns bl.a.arbete och densynsmyndigheterna beroende det somav
därvid det samladeSMHI. SMHI harexpertmyndigheter SGU ochhos som

bl.a. innebärgäller grundvattenhydrologiska frågor vilket detfor näransvaret
därmeduppgifter nederbörden ochbevakning sammanställningoch omaven

kunskapsför-i övrigt det gällergrundvattenbildningen. Huvudansvaret närom
Utredningen detSGU.grundvatten ligger påsörjningen vad gäller anser

avgränsningen ochSGU SMHI fortlöpandeochangeläget överatt samar-ser
förmedlinginsamling, sammanställning ochgällande frågorbetet avom

minskakostnaderna,i delsmed utgångspunktuppgifter grundvatten attom
effektivtsätillsynsmyndigheter mfl. på sättberördasäkerställadels ettatt

grundvattenförhållandeninformationmöjligt får del sådan somomavsom
samarbetsformernaUtredningen ocksåolikai sammanhang.behövs attanser

expertmyndigheter ochockså SMHIi första hand SGUmellan sommen
bevakasfortlöpande behövertillsynsmyndigheterNaturvårdsverket m.fl. som

grundvattenförhâllan-aktuell kunskapsäkerställa samlad ochi syfte att att om
grundvattenskydd.för bättretillgänglig i löpande arbetetfinns detden ett

vattenförsörjningen,förcentrala betydelsetill grundvattnetshänsynMed
finnsenskilda brunnar,del bebyggelsen harframför allt för den ettsomav

Av-dricksvattenkontrollen.ochskyddet grundvattensamband mellannära av
därviddricksvattenkontrollgrundvattenskydd ochgränsningen mellan synes

när-utredningen,egentliga problem. Däremotinte innebära några somanser
kapitel förgällerfinns vadredovisats i vissa oklarheter ansvaretattmare

vattenförsörjningen. Utredningenenskildadricksvattenkontrollen avseendeden

dricksvattenkontrollenmyndighetsansvaret förcentralaföreslår därför detatt
hälsoskydds-särskildabevakningenLivsmedelsverket. Församlas hosskall av

Srnittskyddsin-med Socialstyrelsen,därvid samarbete bl.a.behövsfrågor ett
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stitutet och Strålskyddsinstitutet. Med hänsyn till SGU:s uppgift bl.a.att
sammanställa infomration borrade brunnar och till SGU:s kompetens ochom
erfarenhet detnär gäller brumsfrågor behövs också nära samarbetem.m. ett
mellan i första hand Livsmedelsverket och SGU i frågor enskild vattenför-om
sörjning.

Vad gäller frågor hushållning med grundvatten i den meningensnävareom
minskad förbrukning finns sambandnära med det arbete med olikaett
kretsloppsfrågor för vilket till huvudsaklig del ligger på Natur-ansvaret
vårdsverket. Frågor minskningrör vattenförbrukningen har ocksåsom av ett
samband med frågor avloppsrening och berör därför det arbete på-.om som
börjats utveckla alternativa, kretsloppsanpassade,att Utred-mera va-system.
ningen därför det naturligtär Naturvårdsverket haratt huvudan-anser att ett

för arbetet med dessa frågor, varvid samarbete behövs bl.a.svar med
Boverket och Livsmedelsverket.

Med hänsyn till det särskilda arbete pågår i den Livsmedelsverketsom av
ledda samverkansgruppen för Vattenkvalitet och Vattenförsörjning, SAMVA,
och till de förslag lagt, utredningen här inte frågornatargruppen upp om
samordning dricksvattenförsörjningen från beredskapssynpunkt.av

7.3 Behov myndighetsinsatser gällande grund-av

vattenfrågor m.m.

I föregåendedet avsnittet har utredningen redovisat vissa allmänna över-
väganden rörande avgränsningen och samordningen olika centrala myndig-av
heters arbete med grundvattenfrâgor. Utredningen har därvid framhållit att
fortlöpande överläggningar mellan berörda myndigheter i många fall är
nödvändiga för samarbetet skall kunna bli effektivt. Ett viktigt inslagatt i ett
arbete syftar till förbättrad hushållning med grundvattensom ären som
utredningen framhållit i kapitel 3 åtgärder för allmänt öka kunskapernaatt om
grundvattnet. Ett beslutsunderlag belyser grundvattensituationen och kon-som
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för olika förutsättninggrundvattnet aktuella åtgärder förärsekvenserna av en
grundvattenskydd. Utredningen i tidigare kapitlen lämnathar debättreett en

insatser myndigheter tilltill från berörda centrala bl.a. syftarforslagrad som
säkerställa ökade kunskaper och bättre beslutsunderlag det gällernäratt

grundvattenfrågor. Dessa förslag innebär i vissa fall också preciseringar av
myndigheters arbetsuppgifter inom grundvattenområdet och kanberörda

komplettering till i föregåendede allmänna övervägandenadärför som enses
Utredningen sammanfattar därför i detta avsnitt de förslagavsnitt. som

myndigheters medoch berör olika centrala arbetetidigare presenterats som
grundvattenfrågor m.m.

kapitel 4underFrågor

grundvattenföre-behandlar utredningen frågor skyddet4kapitell avom
utredningen därvidanslutning till förslag till lagändringar,deIkornster. som

centralainsatser från olikabehandlas också frågor behovetredovisar, om av
reglertillämpningen såväl gällandeför underlättamyndigheter att omav

utredningen föreslår.grundvattenskydd de bestämmelsersom av nya som

i samråd med SGUi avsnitt Naturvårdsverketföreslår 4.5.2Utredningen att
innehåller grundvatten-uppgift redovisa vilka områdentillfåskall att som

grundvatten-riksintresse där sådanabedöms ellerförekomster som vara av
bildas.kanförekomster

med Natur-Boverket i samrådföreslår utredningen bl.a.4.5.4avsnittI att
vad den utökade redo-allmänna rådoch SGU skallvårdsverket ut omge

De berördagrundvattenfrågor bör omfatta.översiktsplanemaivisningen av
bedömningarnaråd till underlag förbör också allmännamyndigheterna utge

vidvärdefulla tillämp-skallgnmdvattenförekomstervilka som anses somav
naturresurslagen.ningen av

uppgift Naturvårdsverketförvidare det börUtredningen attatt vara enanser
grundvattenskyddet bl.a.kvalitetsmålen förallmännadeprecisera genom

hardetta slagsärskilda bedömningsgrunder. Ett arbeteutarbetande avav
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inomenligt vad utredningen erfarit också påbörjats verket. Med hjälp av
sådana bedönmingsgrunder det sedanär viktig uppgift för länsstyrelser ochen
kommuner bl.a. utarbeta regionalt och lokalt anpassade mål föratt grundvat-
tenförekontster inom olika områden, genomföra undersökningaratt vatten-av
kvaliteten och formulera åtgärdsprogram för skyddet särskiltatt de före-av
komster bedöms värdefulla.mestsom som

Med hänsyn till de regler redan finns i olika lagar med krav på miljö-som
konsekvensbeskrivningar och till de förslag utvidgad användning sådanaom av
beskrivningar föreligger utredningen också det är angelägetattsom anser att
Boverket och Naturvårdsverket i samarbete föreskrifter eller allmännautger
råd miljökonsekvensbeskrivningarvad enligt olika lagar särskiltom bör
innehålla såvitt grundvattenfrågor.avser

Utredningen förordar dessutom det i miljöbalksarbetetdet fortsattaatt
övervägs Naturvårdsverket centralt tillsynsansvar för deatt reglerettge om
skydd för vattenförsörjningen finns i 19 kap. vattenlagen.m.m. som nu

Frågor under kapitel 5

I kapitel 5 behandlar utredningen frågan möjligheterna minska hus-attom
hållens vattenförbrukning. I samband redovisardärmed utredningen vissa
överväganden och förslag dels vad gäller frågor vidarekräver utredning,som
dels i fråga utarbetandet föreskrifter och allmämta råd. Flera olikaom av
myndigheter berörs dessa frågor.av

Utredningen framhåller i avsnitt 5.4.1 det behövs omfattande fortsattatt ett
forsknings-, utvecklings- och utredningsarbete också insatser förmen ut-
provning utvärderingoch det gällernär för resurssnålsystem ochnya en mera
kretsloppsanpassad hantering vattenförsörjnings-, avlopps- och avfallsfrå-av

Det viktigt arbetet samordnas statligaär mellan berörda myndigheter,attgor.
kommunerna och de företag inom konsultbranschen och i övrigt ärsom
verksamma på detta område. Enligt utredningen bör Naturvårdsverket som
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ansvarig myndighetcentral för bl.a. miljö- och kretsloppsfrågor ha huvud-ett
för initiativ och erforderlig samordning tillkommer stånd.att tas attansvar

Utredningen framhåller vidare inomi avsnitt 5.4.1 många de frågoratt av
området vattenhushållning avfallshanteringavloppsvatten- och ärsamt som

kommer blioch aktuella de sannolikt denunder åren ärnärmasteatt av
karaktären också forskningbetydande forskningsinsatser krävs. Dennaatt
behöver tvärvetenskapligt inriktad ekonomiskaoch belysa sociala ochvara
frågor lika mycket tekniska tilloch naturvetenskapliga. Med hänsynsom
frågornas långsiktiga och övergripande karaktär utredningen det ärattanser
angeläget bl.a. Stiftelsen miljöstrategisk forskning,for MISTRA,att engagerar
sig inom detta område.

Utredningen föreslår i avsnitt möjligheter5.4.2 Boverket skall attatt ges
meddela föreskrifter råd tillämpningen kraveni lagenoch allmärma för omav
tekniska i hushållningegenskapskrav på byggnader fråga med vatten.om
Utredningen framhåller vidare Livsmedelsverket med stöd de be-att av nya
stämmelser i hälsoskyddslagstiftningen utredningen föreslagit i sitt del-som
betänkande bör utforma allmänna råd till ledning för den kommun över-som

med införa krav på vattensnålstöd de bestämmelsernaväger att attav nya
Utredningenteknik skall användas inom områden med vattenbrist. understry-

i Naturvårdsver-ker sammanhanget betydelsen samarbete mellannäraettav
råd ochket, Boverket och Livsmedelsverket det gäller frågor allmännanär om

föreskrifter i syfte minska vattenförbrukningen. När det gäller underlagetatt
bristornrådenfor bedömningar i fråga vilka områden skall anses varaom som

krävs också samarbete med SGU.ett

Utredningen framhåller i kapitel till åtgärderockså 5 initiativ böratt tas som
möjliggöra till individuell vattemnätning för hus-kan successiv övergången

i till-hållen också flerfamiljsbebyggelsen. Ett samarbete mellan berörda

va-anläggningaina desynsmyndigheter, för allmännahuvudmännen de samt

bygg- och bostadsföretagen nödvändigt. Med hänsyn till Boverketshärärstora
uppgifter naturligt initiativ tilldet gäller tekniska byggfrågor detnär är att
diskussioner i denna fråga Boverket.tas av
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Frågor under kapitel 6

I kapitel 6 behandlar utredningen frågor dricksvattenkontroll och enskildom
Vattenförsörjning. Därvid redovisas dels förslag till ändrad ansvarsfördelning
vad gäller det centrala tillsynsansvaret enligt hälsoskyddslagen, dels förslag
till åtgärder från vissa myndigheters sida.

Utredningen föreslår i avsnitt 6.4.1 Livsmedelsverket får det samladeatt myn-
dighetsansvaret för dricksvattenkontrollen verket vid sidan sittattgenom om
nuvarande enligt livsmedelslagen också får för tillsyncentralansvar ansvaret
enligt hälsoskyddslagen för frågor till dryck, matlagning, personligvattenom
hygien och andra hushållsändamål. Livsmedelsverket blir därmed den myn-
dighet har besluta föreskrifter eller allmännaatt råd enligt såvälsom om
livsmedels- hälsoskyddslagstifuiingen såvitt gäller användningensom vattenav
för hushållsändamål Samarbete förutsätts därvid ske med Social-bl.a.m.m.
styrelsen, Smittskyddsinstitutet och Strâlskyddsinstitutet har attsom som
expertrnyndigheter för bedömningar och underlag för allmänna råd isvara
frågor smittsamma sjukdomar och iradont.ex.om vatten.

Utredningen föreslår vidare i avsnitt 6.4.2 Boverket i samråd med övrigaatt
berörda myndigheter behovetöverväger kompletterande allmänna råd vadav
gäller redovisning och behandling grundvattenförhållanden och vattenför-av
sörjningsfrågor vid detaljplaneläggning och bygglovsprövning inom områden
för villa- och fritidshusbebyggelse. Utredningen föreslår också Natur-att
vårdsverket, bakgrund bl.a. de kretsloppsanpassade lösningarmot av nya som

utvecklas for lokalt omhändertagande avloppsvatten och hushållsavfall,nu av
behovetöverväger kompletterande allmänna råd för prövning avlopps-av av

anordningar och för skydd vattentäkter inom områden för villa- ochav
fritidshusbebyggelse.

Utredningen föreslår dessutom i avsnitt 6.4.3 Livsmedelsverket i samarbeteatt
med SGU och övriga berörda myndigheter och andra initiativ tilltar attorgan

arbete med åtgärdsprogram för bättre från enskildaett ett brunnarvatten
tillkommer stånd. Programmet bör innehålla insatser syftar till dels attsom
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bättre kompetens hos och kontroll brumtsborrare uppnås, dels atten av
kontrollen vattenñlter liknandeoch utrustning Vidareförbättras. börav annan
insatser information,för rådgivning utbildningoch främjas genom program-

Samarbete förutsätts därvid ske också med bl.a. Naturvårdsverket,met.
Boverket och Konsumentverket.
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Specialmotivering

Förslaget till lag ändring i lagen 1987: 12om

hushållning medom naturresurser m.m.

2 kap. 6 §a
Paragrafen, innehållerär bestämmelser skall främjasom godny, som en
hushållning med värdefulla grundvattenförekomster. I kapitel 4 har utred-
ningen belyst det angelägna i områden innehåller värdefullaatt grund-som
vatrenforekomster används pâ långsiktigt och genomtänktett sätt skyddassamt

åtgärder kan påverka grundvattnets kvalitetmot eller förutsättningarna försom
gnmdvattenbildning.

Utredningen använder i sina förslag ordet grundvattenförekomr, i stället för
det i vattenlagen använda begreppet grundvattentillgång, för beskrivaatt
grundvattenförhållandena. Ett skäl för detta utredningenär att attanser
begreppet grundvattenförekomst bättre överensstämmer med den pâsyn
grundvattnet del dynamiskt flöde utredningen redovisar iettsom en av som
avsnitt 3.1. Begreppet grundvattenförekomst kan också lättare uppfattas som

neutralt begrepp för i princip varje förekomstett grundvatten iatt ange av
Ordet grundvattentillgång torde däremotnaturen. också få inbegripaanses en

bedömning grundvattenförekomstens värde eller användbarhet i någotav
avseende, för kommunal vattenförsörjning.t.ex.

Grundvatten det finnsär i den mättade eller grundvatten-vatten som zonen
dvs. den del marken där alla och sprickutrymmen fyllda medzonen, ärav por-
Det begränsas uppåt grundvattenytan. Mellanvatten. grundvattenytan ochav

markytan och sprickorär fyllda med både och luft. Denna delporer vatten
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kanFör beskriva grundvattenförekornstomättadekallas den att manenzonen.
avrimiingsomräde. Ett sådant område begränsasfrånutgå begreppet vatten-av

vilka grundvattnetsammanbindningslinjen för utifrånpunkterdvs.delare,
finnsavrinningsområdetriktningar.diametralt Inomiströmmar motsatta

nedåtriktad rörelse,där grundvattnet bildas och harinströmningsområden, en
övergår tillochutströrrmingsområden, där återvänder till markytanoch vattnet

vanligen fleraavrinningsområde innehåller minstEttbli ytvatten. menatt en
vattendelare.i sin avgränsadegrundvattenförekomster, tur av

innehålleroch vattenområdenstycket talas mark-i förstadetNär somom
mättadefinns i denvattenforekomsteralltsågnmdvattenförekomster somavses

beskrivits hurOvan harsjö- eller havsbotten.underi marken eller enzonen
värdefulladärområdenomfattarStadgandetbegränsas. ävenförekomstsådan
innehållerområdenbildas. Härmedkangrundvattenförekomster somavses

påtillgångenpå grunddär det,mängder grundvatteningaellersmå avmen
framställa grundvattenförutsättningarfinns goda att genomnaturgrus,t.ex.

infiltration.konstgjord

utvinningframtidamöjlighet tillfrämstbestämmelsenSyftet med är att avge
dricks-värdefullabedömsgrundvattenförekomsterdricksvatten ursomur

utgångs-samhällsekonomiskafrånvattenförsörjningssynpunkt ävenmen
Även ekosystemför värdefullabetydelsegrundvattenförekomsterpunkter. av

föreskrivitsdetuttryck för detta harbestämmelsen. För attomfattas att geav
kapitel 4 hargrundvattenförekomster. Ivärdefullafrågaskalldet omvara

StatensDet bör ankommasådana förekomster.exempel natur-givits
SGU, framgeologiska undersökning, närmareSverigesvärdsverk och att ta

skallgrundvattenförekomsterbedömningen vilkariktlinjer för ansessomav
stycket.i förstakaraktärden som avsesavvara

områdena.skyddadeinom deinte absolut skyddinnebär någotstycketFörsta
ochbetydelsefulla ändamål,för andraområdena behövsfall ävendetFör

Vattenkvalitet eller förutsätt-grundvattenförekomstensändamål hotardessa
olikadeavvägning mellanbilda grundvatten, måste görasningarna for att en

till uttryckkommitDetta haranvändningen området.ställskrav avsom
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det i lagtexten områdenaatt så långtgenom möjligtatt skall skyddas.anges
Den innebördennärmare uttrycket finns kommenterad i motiven tillav natur-
resurslagen prop. 198586:3 61 och 155.s.

Aktuella områden skall alltså skyddas, i olika grad, åtgärder kanmot som
påverka grundvattnets kvalitet eller förutsättningarna för grundvattenbildning.
Med det förstnämnda uttrycket, påverka kvalitet, bl.a.vattnets menas att

tillförs ämnen ellervattnet mängd intetyp naturligtär före-av en som
kommande och negativt påverkar vattenkvaliteten. Med detsom andra
uttrycket, påverka förutsättningarna för grundvattenbildning, åtgärderavses

påverkar nybildningen grundvatten i område.som Det kan frågaettav vara
grusutvinning, ändrar förutsättningarna för bl.a.om renings-som vattnets

marken, eller dikning eller hårdgöringprocess mark,genom lederom av som
bort nederbördsvatten. Det bör observerast.ex. sådana åtgärderatt senastsom
nämnts också kan påverka kvalitet.vattnets

I flera andra paragrafer i naturresurslagen visst intresse skallatt ettanges
skyddas åtgärder påtagligt kan påverkamot detta intresse. Härmedsom
åsyftas åtgärder har bestående negativ inverkan eller tillfälligt mycketsom en

inverkan på det aktuella intresset.stor En sådan begränsning i skyddet finns
inte i demia paragraf. Förevarande paragraf skall främst skydda grund-
vattenforekomster värdefullaär främst från dricksvattensynpunkt. Måletsom
är vårt dricksvatten skallatt god kvalitet. Att endast skyddavara av mot
åtgärder påtagligt kan påverka dricksvattnet skulle motverka dettasom mål.

Paragrafens andra stycke innehåller bestämmelser till skydd för mark- och
vattenområden inrymmer grundvattenförekornster riksintresse. Därmedsom av

förekomster kan mycket mängder grundvattenavses ochstorasom ärge som
Ävenbelägna befolkningstätanära områden. grundvattenförekomster intesom

så och markområdenär där det finnsstora goda förutsättningar framställaatt
konstgjort grundvatten bör kunna riksintresse under förutsättningvara av att
de mycket betydelsefullaär for region. För områden innehåller sådanaen som
särskilt värdefulla innebär bestämmelsen kommunerna ellerresurser att stat-
liga myndigheter inte får planera för eller lämna tillstånd till andra verk-
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inom området kan påverka grundvattenförekornstens Vattenkva-samheter som
förutsättningarna nybildninglitet eller for grundvatten. I de fall di två ellerav

intressen, riksintresse, står varandraflera olika bedömaär att motsom som
finns bestämmelser i 2 kap. lO

till förordning ändring i förord-Förslaget8.2 om

tillämpningningen 1993:191 lagenom av

hushållning med1987:12 naturresurserom

m.m.

2 §

myndigheter förparagraf vilka centrala harI denna ansvaret attsomanges
enligt kap.bedöms riksintresse 2precisera vilka områden som vara av

det påEnligt lydelsen paragrafen ankomrrernaturresurslagen. den nya av
till länsstyrelseni SGU uppgifterNaturvårdsverket samråd med lämnaatt om

värdefullamyndigheterna bedömer innehålla sådanavilka områden som
enligt 2 kap.riksintresse den föreslagnagnindvattenförekomster ärsom av

naturresurslagen.6 §a

bygg-ändring i plan- ochtill lagFörslaget8.3 om

1987: 10lagen

1 §4 kap.

Översiktsplanerobligatoriska innehållet iparagraf detI denna anges

ochredovisning nark-ställs krav påstycket punkten 2 HärAndra är avny.
inne-Dengrundvattenförekomster.vattenområden innehåller närmaresom

nnehålleroch vattenområdenvad med mark-börden sommenasav som
avsnitt 8.1.redovisas undergrundvattenförekomster ovan
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Av de kartor finns bifogade till översiktsplanen framgårsom naturligt gränsen
mellan mark- och vattenområden. Det inte likaär naturligt i översiktspla-att

redovisa utbredningen olika grundvattenförekomsternen inom kommunen.av
För hänsyn skall kunna tillatt den ömsesidiga påverkantas föreliggersom
mellan markanvändningen och vattenanvändningen inte bara det gällernär

också såvittytvatten utan grundvatten finns det skäl ställa kravavser påatt
redovisning mark- och vattenområden innehållerav grundvattenföre-som
komster. l det material fram i arbetet med översiktsplanentassom skall
därmed fortsättningsvis finnas dokument inklusive kartor där markområden,
vattenområden och områden innehåller grundvattenförekomster redovisas.som
Den mark och det kommunen harvatten hänsyn till i sin planeringsom att ta
kommer, ändringen, finnas samlat redovisad i översiktsplanen.attgenom

Ipunkten finns1 för närvarande krav redovisning grunddragen ifrågaav
den avsedda användningen mark- och vattenområden.om För vattenområ-av

denas del detta, enligt motiven prop. 198586:1 530, tillgångenatts.
på efterfrågan och anspråk från olikavatten, intressenter problem detnärsamt
gäller användningen vattenområden behandlas i planen. I obligatoriet liggerav
vidare, enligt motiven, behandlasatt del ivattenresurserna det eko-som en
logiska sammanhanget och deras samband med markanvändningensatt
utveckling beaktas. Den punkten innebär motsvarande redovisningnya att
skall Ändringenbeträffandegöras grundvattenförekomsterna. innebär sålunda

den redovisningatt i dag skall i översiktsplanengöras beträffandesom
vattenområden också skall beträffandeytvatten göras grundvatten.- -

I förslaget till lagtext endast grundvattenförekomsteratt betydelseanges av
behöver redovisas i översiktsplanen. Förutsättningarna inom kommun ären
nämligen inte sällan sådana det finns grundvattenförekomsteratt saknarsom

hareller mindre betydelse för den kommunala planeringen. Grundvatten
förekommer allmänt under markytan sjö- och havsbottnen och detsamt
finns därför självklart relativt områden innehåller grundvattenstora som som

olika anledningar mindreär betydelse i detta sammanhang. Detav kanav t.ex.
fråga grundvattenforekomsten har dåligatt Vattenkvalitetvara ellerom litenär

eller har sådant läge den begränsadett är betydelse föratt mark- ellerav
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gnindvattenanvändningen. Det finns därför ingen möjlighet, heller skäl, att
redovisa samtliga förekomster inom kommun.en

Det emellertid inte fråga redovisaär endast de förekomsterattom som
omfattas det istadgandet 6 § naturresurslagen. I översiktsplanen börav nya a

redovisas grundvattenförekomster från dricksvatten-betydelseärt.ex. som av
synpunkt, for den delen omfattas skydd enligt det stadgandetutan att ettav nya
i naturresurslagen, sådana förekomster betydelse föräven är t.ex.men som av
industrins eller jordbrukets Vattenförsörjning, recipient, biotopsyn-som ur
punkt eller för markarbeten. i

8.4 Förslaget till ändring i vattenlagenLag om

1983:291

19 kap. 2 §

I fjärde stycket förtydligande igällande Förslaget behandlasgörs rätt.ett av
avsnitt 4.5.3.

Länsstyrelsens befogenhet föreskrifter enligtmeddela paragrafens andraatt
inskränks istycke tredje stycket i föreskrifterna medför pågåendede fall att

markanvändning försvåras. Föreskrifter ersättningkan föranledaavsevärt som
till markägare får endast meddelas efter ansökan. Avsikten ersättnings-är att
skyldighet for inte skall uppkomma i de fall statlig myndighetänstaten annat
begärt föreskrifterna. tillRätt ersättning uppkommer nämligen, enligt 19 kap.

7 § vattenlagen, först föreskrifter eftermeddelats ansökan medför attom som
pågående markanvändning försvåras inom fastighet.berörd delavsevärt av

Som redovisats i avsnitt 4.5.3 i motiven till vattenlagen tillrättattanges
ersättning inte föreligger i de fall föreskrift förfogabegränsar rätten atten som

fastighet följer iaktsamhetsregeln 19 kap. 1 § vattenlagenöver t.ex.en av
eller 5 § miljöskyddslagen 1969:387. Ersättningsfrågan ställs i första hand

i relation till den aktsamhetsplikt fastighetsägaren har enligt dessa bestäm-
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melser. Aktsarnhetsreglerna innehåller de grundläggande villkoren för att
viss verksamhet huvudöver skall förekomma fastigheten. Inskränkning

otillåten verksamhet till tillåtlig nivå innebär inte till ersättningrätt för denav
berörde. Föreskrifter följer aktsamhetsreglerna kan intedärförsom av anses
innebära pågående markanvändning försvåras för fastighetsägaren.att avsevärt

Utredningens förslag till fjärde stycke i 19 kap. 2 § vattenlagen innebärett att
de angivna motivuttalandena förtydligas in i lagtexten. Av denatt tasgenom
föreslagna formuleringen i fjärde stycket framgår föreskrifter inte gäratt som

fastighetsägarenvadutöver måste tåla enligt nämnda aktsamhetsregler intenu
innebär pågående markanvändning försvåras. Genom hänvis-att avsevärt
ningen till paragrafens tredje tillstycke 7 § första stycket framgårsamt att
länsstyrelsen får meddela sådana föreskrifter föregående ansökan ochutan att
ersättningsrätt inte föreligger i dessa fall.

Den föreslagna ändringen syftar också till klargöra utgångspunkten föratt att
länsstyrelsen, i de fall den meddela föreskrifteröverväger ansökanatt utan att
föreligger, skälighetsbedömning tilltänktaär de föreskrifterna utifrånen av
aktsamhetsreglerna i bl.a. vattenlagen rniljöskyddslagen.och Om länsstyrelsen
vid sådan avvägning den bedömningen föreskrifterna skäliga,gör ochären att
därvid meddelar skyddsforeskrifter, kan inte drabbas ersättningsskyl-staten av
dighet enligt 19 kap. 7 Den drabbas har möjlighetdäremot klaga påattsom
föreskrifterna enligt 22 kap. 6

Utredningen vill för undvikande missförstånd framhålla den föreslagnaattav
bestämmelsen inte innebär ersättning aldrig skulle vidkunna utgå före-att
skrifter inom vattenskyddsområde. I den mån det nödvändigt för skyddetanses

vattentäkt meddela föreskrifter innebär andra eller längre gåendeattav en som
inskränkningar vad 19 kap.än l § vattenlagen eller 5 § rniljöskyddslagen ger
stöd för kan självfallet frågor ersättning inlösen aktualiseras.eller Somom
tidigare berörts får sådana föreskrifter endast meddelas efter ansökan. Er-

sättningen skall betalas den begärt föreskriften.av som
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8.5 Förslaget till lag ändring i hälsoskyddsla-om

1982: 1080gen

15 §

Enligt den föreslagna lydelsen i första tillsynenstycket skall den centrala

Socialstyrelsen, Naturvårdsverket Livsmedelsverketoch med denutövas av
Ändringenansvarsfördelning dem regeringenemellan bestämmer. innebärsom

Livsmedelsverket får tillsynsansvar enligt hälsoskyddslagen. Förslagetävenatt
har behandlats i kapitel

8.6 till förordning iFörslaget ändring hälso-om

skyddsförordningen 1983:616

17 §

Paragrafen ändrats så Livsmedelsverket centrala tillsynsan-har fått detatt
för till dryck, matlagning, personlig hygien andra hushâllsän-ochvattensvaret

för frågor tidigare Socialstyrelsen.damâl. Ansvaret dessa har legat under

iFörslaget har behandlats kapitel i

itill förordning ändring i förord-8.7 Förslaget om

ningen tekniska egenskapskrav1994: 1215 om
I

på byggnadsverk, m.m.

13 §

Stadgandet, i sin preciserar inskränker kravetnuvarande lydelse, och a
ihushållning i § tekniska egenskapskravmed 2 första stycket 9 lagenvatten om

hänvisning tillpå byggnadsverk. för byggnader. Genom dettanya enm.m.
ändring befintlig byggnad.stadgande från 14 § gäller undantaget även av
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Inskränkningen fritidshus med högst tvâ bostäder på grund sinavser som av
sittstandard eller läge inte ägnade för boende under längre perioder.är

I förhållande till motsvarande undantagsbestämmelse i 3 kap. 9 § plan- och

bygglagen upphör gälla lagen tekniskanär egenskapskrav påattsom om-
byggnadsverk, iträder kraft vissa fritidshus längre omfattasm.m. synes-

hushållningskravet. Det gäller de enkla fritidshus, inte lämpar sig förav som
hclårsboende, där det i dag kan ställas hushållningkrav på med vattenmen om
vattensituationen så kräver se 199091 146 75. inte ovanligtDet ärprop. s.:
med sådana fritidshus ienkla områden har problem med vattenför-som
sörjningcn. Iden mån byggnader projekteras och utförs i sådana områdennya

det angeläget dessa fritidshusär omfattas hushållningskravet.även Detatt av
vidare angeläget hushållningskravet vid ändringär beaktas befintligaatt av

byggnader.

Utredningens forslag innebär således bestämmelsen ändras så kravet påatt att
hushållning återigenmed omfattar fritidshus vattensitua-enklaävenvatten om
tionen så kräver. tänkt ändringenDet bestämmelsen skallär att mot-genom

det vattenhushâllningskrav finns i 3 9 § plan-kap. och bygglagen.svara som
utförligareEn beskrivning vilka fritidshus hushållnings-omfattasav som av

kravet finns alltså i 1990912146 59 och 75prop. s.

För permanentbostäder och byggnader i övrigt för i detmed undantag de

föregående behandlade enkla fritidshusen hushållningskravet i principbör vara
generellt. I forsta meningen finns därför allmänt krav på byggnaderett att nya
skall medge god hushållning bestämmelsemed Genom demiavatten. ges

hänvisningenBoverket, med 18 möjlighet meddela de före-stöd attav
skrifter eller allmänna tillämpningen hushållnings-råd behövs försom av
kravet. Enligt utredningen möjlighet preci-det angeläget verket harär attatt

vilka tekniska iegenskapskrav byggnader önskvärda frågaärsera som om
hushållning med innebörden hushällningskravetDen börnärmarevatten. av

med hänsyn till vilket gäller.slag bebyggelse det Denanpassas av som
tekniska utvecklingen möjligheten minska vattenförbrukningenvad gäller att

tillmåste också beaktas. Den bilaga 2 detta be-rapport presenterassom som
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tjänafortsatta utredningar i därvid kunnatänkande och börämne somsamma
iSom i avsnitt 5.4.1 individuell vattenmätning ocksåunderlag. berörts är

iflerfamiljshus sammanhanget angelägen åtgärd.en



BILAGA l

Kommittédirektiv

Dir. 1993:126
Förbättrad hushållning med grundvatten

sE Dir. 1993:126
|

Beslut vid regeringssammantiäde 1993-l104

I
StatsrådetThurdin anför.I

Mitt förslag

föreslårJag särskild utredare tillkallasatt för utreda hur hushåll-en att
ningen med grundvatten skall kunna förbättras, bl.a. förbättradgenom en
fysisk planering och bättre reglering enskildagenom Vattenuttagav ur
brunnar. Utredaren skall bl.a. närmare kartlägga bristerna i den lagstiftning

reglerar enskilda brunnar.Vattenuttagsom ur

Bakgrund

Naturresurser: grundvatten

Grundvattnet är begränsad och sårbar Det används fören naturresurs.
många olika ändamål, exempelvis livsmedel, till bevattning ochsom som
transportmedel för avfall. Ineffektiv och okontrollerad användning kan
medföra grundvattnet förbrukasatt i högre takt detän nybildas.en
Regeringens proposition 1992931180 riktlinjer för kretsloppsan-om en
passad samhällsutveckling understryker vikten effektiv hushållningav en
med Enligtnaturresurser. kretsloppsprincipen måste utnyttjasvatten ut-
hålligt och så tillgång och kvalitetvarsamt bevaras.att Nedbrytande och
uppbyggande behöver i balans, dvs. förbrukningenprocesser vara av
grundvatten tär inte överstiga bildningen grundvatten.nyttav
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Tillgång och kvalitet

Sverige allmänt tillgång Grund-god grundvatten.är sett gynnat av en
vattenmagasinen ofta påverkan på får därmeddock små. Yttreär vattnet
begränsadspridning. Påverkan på enskilt magasin elleröveruttagett genom
förorening kan å sidan lätt bli betydande.andra

förhållan-kvalitet påverkas bl.a. naturliga geologiskaGrundvattnets av
svavelförekomstden. kan sig uttryck i höga järn- och manganhalter,Det ta

aktivitet-för påverkan mänskligaGrundvattnet dessutomär utsatt avm.m.
markförsuming. moderna jord- ochbl.a. kväveläckage och Deer, genom

luftföroreningar viktigasteskogsbruksmetodema och nedfallet deärav
för såvälorsakerna. Omfattande åtgärder har vidtagits minska kväve-att

svaveldioxidläckage nedfall försurande Utsläppen bådeämnen. avsom av
kväveoxid minska till år 2000. föroch beräknas fram Arbetet halveraatt

kvävetransportema från land till vidare läckagethav har reducerat när-av
förorenande utsläpp gjortssalter. Trots avsevärdareduktioner har äratt av

nationellt intematio-det angeläget ytterligare åtgärder vidtas såvälatt som
nellt.

frånGrundvattnet påverkas också föroreningar olika anlägg-typerav av
ningar, kommunikations-avfallsdeponier, avloppsledningar ocht.ex. stora
anläggningar.

för till vissaUttag mycket grundvatten kan leda brist på och ivattenav
områden till saltvatteninträngning.

.Brist pá och saltvattenintrângningvatten

Saltvatteninträngning i brunnar kan endast uppstå inom områden under
kustlinjen,den s.k. högsta dvs. där det tidigare har varit hav. innebärDet afrämst i skärgårdama, i kustnära områden och i bälte Sverigetvärs överett

från tillSvealand Bohuslän. Problemet med saltvatteninträngningöstra är
främst knutet till grundvatten i berg inom områden där enskil-vatten tas ur

skärgårdsområdenida bnrnnar. Det gäller särskilt i vissa bebyggda när-
heten storstädema. Inträngning uppstår blir förnär vattenuttaget stort.av
successivt högre och inflyttning permanentboendehar ökatVA-standard av

saltvatteninträngning. Fel-vattenbehovet och därmed ökat problemen med
ibland felaktigt utförande enskilda brunnar kanaktig lokalisering och av .-

årens problemen medockså ha bidragit. Under de har §senaste torrsomrar
åtgärda salt-saltvatteninträngning förvärrats ytterligare. Möjligheterna att

vattenpåverkade oftast de flesta fall den endabrunnar begränsad. I årär
vid vattenbrist, dvs. minskamöjliga åtgärden densamma vattenut-attsom

ltaget.



Avloppsanläggningar

Inñltrationsanläggningar för förorena grundvattnet.avloppsvatten kan
vanliga just inom de områden försörjs viaSådana anläggningar är som

enskilda brunnar.

skyddUntytgiandeoch grundvattenav

för 70 hushållen för 15Industrin står och procent vatten-procent ca avca
tredje vattenförbrukaren.användningen i landet. Jordbruket den störstaär

vattenförsörjningen till 50 påbaseras grund-Den kommunala procentca
grundvattentäkter någotEndast 40 kommunernas harvatten. procent avca

skydd enligt vattenlagen.
Cirka 1,2 miljoner boendemänniskor grundvattenpermanent tar ur egna

Ungefär lika många fritidsboende beroende brunns-brunnar. är egetav
vatten.

i inteOmråden för landet viktiga grundvattentillgångar har dagmed
Sveriges geologiska undersök-något adekvat och planmässigt skydd enligt

ning SGU.
nybildas i inströmningsområden.grundvatten s.k. SkyddsbehovetRent

kan därför omfatta områden och inte bara till platser därnärzonerstora
grundvattenuttag sker.

styrmedel

Tillgängliga styrmedel för tillgången till grundvattensäkraatt rent avser
såväl åtgärder för till uppkommen skada åtgärder förrätta redanatt attsom
förebygga brist eller skada.

Frivilliga insatser

börjat tillämpasKunskapsspridning till enskilda fastighetsägarehar av
saltvatteninträngning.vattenbrist ochkommuner med problem medstora

gäller VA-utrustning ochProduktutveckling och teknik, bl.a. vadny
tekniska lösningar utvecklasbrunnsborming, har diskuterats. Nya t.ex.som

främ-styrmedelmöjligt upphöra med vattentoaletter.kan detgöra att som
frivilliga insatser dockminskade fastighetsägares ärjar Vattenuttag genom
tillämpas såväl i situatio-Sådana borde kunnadåligt utvecklade. styrmedel

saltvattenintxäng-uppstått, vid vattenbrist ellerdär skada redan t.ex.ner
syfte.ning, i förebyggandesom
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Ekonomiska styrmedel

kan påverkasgrundvattentäkterfrån kommunalaFörbrukningen vattenav
utformningen VA-taxan.avgenom

planeringFysisk

gällerviktigaste styrmedlen detnärplaneringen defysiska ärDen ett av
förviktig roll i arbetetspelarpå grundvattnet ochförebygga skadoratt en

för utvecklakunnaFörutsättningarnasamhällsutveckling. etthållbar atten
miljön plane-den bebyggdahuri gradkretsloppssarnhälle bestäms hög av

ras.
överblick.samordning och Därförfinnsplaneringsprocessenl utrymme

miljö-exempelvis pekamöjligheter undvika problemñnns utattatt genom
översiktsplanemakommunalaoch avloppssystem. Devänliga transport-

styrinstru-strategiskakanenligt och bygglagen utgöraplan-upprättassom
Översiktsplanemamark ochför långsiktigt nyttjande vatten. repre-ment av

lokaliserings-vägledning förställningstagandenkommunerassenterar som
sektorsplanering. Kommu-miljö- ochtillståndsprövningarprövningar, samt

på grundvatt-påverkanbedöma tänkbari översiktsplanemakan t.ex.nerna
nyttjandet markenutbyggnadsaltemativ. Detaljplanerolikanet avangerav

förhållande till grundvatten-exploateringssituationen iredovisaoch bör
vattenhushållning,godvillkor fördetaljplanema kanI enangesresurserna.

VA-utrustning.infiltration ochför brunnar,t.ex.

Gällande ratt

3andranödvändig ingabli närenskilda brunnar kanReglering uttagav ur
hushållning med grundvattnet.möjliga för åstadkommaåtgärder är att

grundvattneteller skyddetlagstiftning utnyttjandetNågon samlad avom
i Sverige.finns dock inte

möjligheternadet gäller1983:291 grundläggande närVattenlagen är att
huvud-vattenlagen gällerEnligtfördela grundvattenuttag.reglera och som

fastigheten.inom Denrådighetfastighetsägaren har överregel vattnetatt- får inteinte oinskränkt. Hanrådighet dockfastighetsägarens ärenskilde
intressen.eller skada allmännai enskildaintrång rättgöra annans

avloppsanläggningaroch1970:244 allmänna attI lagen vatten- angesom
verksamhetsområde ellervattenförsörjningen inomskall ordnakommunen

bebyggelsegrupper.inomdet behövs störreom
bestämmelserochtillåtlighetsregler1969:387Miljöskyddslagens om

betydelse endasti sammanhangverksamhet har dettamiljöfarligföransvar
regler.omfattas lagensverksamhetfall grundvattnet hotasi det avsomav
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detta liggerI pröva verksamheten lämpligt utformad,ärattansvar om
lämpligt lokaliserad tillåtligoch enligt miljöskyddslagen. Länsstyrelserna
och kommunerna tillsynutövar över miljöfarlig verksamhet.

plan-l och bygglagen l987:10 finns bestämmelser syftar till godsom
hushållning med grundvatten vid lokaliseringen bebyggelse. Förfo-av ny
gandet över sådant intehar dock varit underkastat något kravvattnet som
på lov enligt plan- bygglagen.och Genom lagändring juli 1991den len
infördes möjlighet för kommunen detaljplan eller områdesbe-atten genom

införastämmelser bygglovsplikt för grundvattentäkter. Regeringen har
tillkallat särskild utredare för över plan- och bygglagen dir.atten se

Översynens1992:104. syfte föreslåär bl.a. åtgärder för tillgodoseatt att
kraven på miljöhänsyn.större I det skallsammanhanget kretsloppsprincipen
särskilt uppmärksammas.

Uttag grundvatten berörs också 1987:12lagen hushållningav av om
med Lagen utgångspunkter förnaturresurser be-m.m. ger gemensamma
slutsfattande enligt tidigarede nämnda lagarna. Syftet åstadkommaär att en
väl avvägd och långsiktig hushållning med landets där ävennaturresurser
grundvattnet skall betraktas sådanbegränsad, sårbar Mark-som en resurs.
och vattenområden särskilt förär lämpliga anläggningar för vattenför-som
sörjning skall så långt möjligt skyddas åtgärder försvårakanmotsom som
tillkomsten eller utnyttjandet anläggningarna.av

Hälsoskyddslagen 1982:1080 syftar till förhindra sanitära olägen-att
heter kan skadliga för människors hälsa. Det kommunenärsom vara som

för hålsoskyddet. Kommunen kan med stöd hälsoskyddsytterst ansvarar av
förordningen 1983:616 föreskriftermeddela bl.a. skydd för enskildaom
vattentäkter. iAvgörande detta fall förhöjdaär salthalter i brunnsvattenom

Ävenkan utgöra sanitär olägenhet. det gällernär och avlopps-vatten-anses
utsläpp från spridd bebyggelsebestämmer kommunen villkoren för anlägg-
ningens utförande enligt hälsoskyddslagen.

Livsmedelslagen 1971:511 omfattar användningen dricksvattenav som
livsmedel. Annan användning livsmedelän omfattas dockvattenav som
inte lagen. Vattenuttag vattentäkt används för bruk kanav egetur som
heller inte påverkas hjälpmed livsmedelslagstiftningen.av

Anläggningslagen 1973:1149 innehåller bestämmelser samverkanom
mellan fastigheter för utföra förvaltaoch s.l:. gemensamhetsanlägg-att
ningar. För lösa vattenförsörjningsfrågor kan gemensamhetsanläggningatt
inrättas. Större gemensamhetsanläggningarförvaltas vanligtvis av en sam
fållighetsförening enligt lagen 1973:1150 förvaltning samfällig-om av
heter. Mindre samfälligheter förvaltaskan direkt delägarna delägarför-av
valtning.

Andra fastighetsbildningslagenlagar berörs 1970:988,är jordabal-som
ken 1970:994, lagen 1987:11 exploateringssamverkan, lagenom
1975:424 uppgiftsskyldighet vid grundvattenundersökning och brunns-om
borrning och skadeståndslagen1972:207.
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i fråga vid1986:225 skadestånd kommakanEnligt miljöskadelagen
grundvattennivån.ändring av

Myndigheternas ansvar

försesinvånareför dessharkommunernaär det attYtterst ansvaretsom
och avloppsan-lagen allmärmafullgott dricksvatten. Imed vatten-ett om

Vattenförsörjning.ordnaskyldighetkommunernasläggningar regleras att
för miljöroll ochfått förstärktharKommunerna ett eget ansvaren

hälsoskyddsmyndighetema harmiljö- ochkommunalaskyddsarbetet. De
följs.miljöskyddslagenviss månoch ihälsoskyddslagentillsyn över att

till kretslopps-övergångennyckelroll iocksåharKommunerna ett meren
lokalt ochåren skall de omsättaUnder desamhälle. närmasteanpassat

för hållbar21handlingsprogram AgendaRiokonferensenskonkretisera en
viktig del.vattenhushållningenutveckling ärdär en

tillmyndighet harSGU denSveriges geologiska undersökning är som
grundvattentillgångar.landetsuppgift undersökaoch dokumenterabl.a. att
utvinningsbara grund-bedömningaromfattar förutomSGU:s verksamhet av

skydd.kvalitet, sårbarhetochgrundvattnetsvattenmängder frågoräven om
brunnsregister.också databaseratSGU har upprättat ett

nyttjandelångsiktigtuppgift främjanaturvårdsverk har tillStatens ettatt
awärja föroreningshot grundvattnet.grundvattnet och motattav

och samord-byggnadsvâsendetuppsikten plan- ochBoverket har över
hushållningen medningsansvaret för naturresurser.

livsmedelslagentillsynsmyndighet enligtcentrallivsmedelsverkStatens är
myndighet det gällertillsynsutövande närföreskrivande ochoch således

dricksvatten.
hälsoskyddet, bl.a.tillsynenled i överSocialstyrelsen har, ett an-som

för bostädernasliksomvattenkvaliteten i enskilda vattentäkterförsvar
tillgång till dricksvatten.

avseendentillsynsuppgifter i flera dehar regionalaLänsstyrelserna av
också för kommunernaharLänsstyrelsernahär berörs. attansvaretsom

planering.underlagsmaterial för sinstatligtförses med
hydrologiskameteorologiska ochSverigesmyndigheterAndra berörda är

Överstyrelsen för civil beredskap.institut SMHI och

hushållning med grundvattenförbättradBehov av

Utgdngspunkrer ä
eikonferensvidviktig punkt FNzsutgjordetärskvattenresurserSkydd enav l

ocksåframgår1992 UNCED.utveckling år Dettamiljö och av rege-om
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ringens skrivelse 199293:l3. Frågor redovisas i sär-vattenresurser ettom
skilt kapitel i 2l.Agenda Regeringen arbetar med genomförandetnu av
konferensens slutsatser i Sverige.

Hushållning med grundvatten måsteske så tillgång och kvalitet beva-att
måsteDetta beaktas såväl vid grundvattenuttag enskilda brunnarras. ur

inom befintliga bebyggelseonuåden vid lokalisering bebyggelsesom av ny
och verksamheter med hantering farligt gods såsom industrier,nya av
trafikanläggningar finnsDet således åtgärdsbehov ietc. befintliga be-ett
byggelseområdenoch planeringsbehovför framtida bebyggelseområden.ett

En rad olika styrmedel och kombinationer styrmedel är nödvändigaav
inför omställningen till resurshushållandesamhälle. Styrmedlenett börmer
syfta till effektiviserad resurshushållning främjar god och lång-en som en
siktigt hållbar livsmiljö. Styrmedlen kan åtgärder utmedrepresentera en
skala där frivilliga lösningar i första hand skall användasoch där tvingande
åtgärder bör betraktas sista utväg.som en

ñnns vidareDet behov utveckla information och kunskapssprid-attav
ning, produktutveckling, teknik, ekonomiska styrmedel frivilligaochny
gemensarnhetslösningar möjliga alternativa åtgärder för minskasom att
förbrukningen grundvatten. fysiskaDen planeringen viktigtär före-av ett
byggande styrmedel bör utvecklas bl.a. för undvika tvingandesom att
regleringar i efterhand.

Utgångspunkten för utredningsarbetetbör på bästa tillgodosesättattvara
människors behov enskild Vattenförsörjning balanseratav ettgenom
utnyttjande den grundvattentillgången.av gemensamma

Förebyggande styrmedel

förebyggandeDet skyddet grundvattnet bör förbättras avsevärt,av t.ex.
tillkommande bebyggelsesatt omfattning och VA-standardgenom anpassa

och utveckla kretsloppsanpassadelösningar.att Det är uppgiftgenom en
för kommunerna i fysiskaden planeringen.

fysiskaDen planeringen behöver utvecklas så möjligheterna före-att att
bygga miljöproblem förstärks. lokalisering den byggda miljön behöverav
i högre gradän ske med hänsyn till förutsättningar. Nya synsättnaturens
och metoder behöver utvecklas så miljöfrågorna kan integreras inya att en

Översiktplanensektorövergripande planering. bör utvecklas ytterligare för
få god funktion underlag föratt markanvändningsbeslut.en som

Miljökonsekvensbeskrivningar medavseendepå grundvattentillgångar bör
komma in tidigt i planeringen. Vattenhushållningsaspekter bör vara en
obligatorisk del i miljökonsekvensbeskrivning.en

SGU föreslår i yttrande Nordisktöver aktionsprogram förett naturvård
negativ påverkan på skall förebyggasatt med hjälpvattenresurserna av

planläggning miljökonsekvensbeskrivningaroch mark- och vattenan-av
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vändning. SGU vidare områden för viktigamed landet grundattanser
vattentillgångar måsteerhålla adekvat planmâssigtoch skydd.ett

Reglering bebyggelseømrádengrundvattenunag i befintligaav

mån grundvattenhushâllning uppnås tvångsåtgärderI den kan börutan
frivilliga eftersträvas.åtgärder Härvid bl.a. åtgärder förbör övervägas en
fastare mellan fastigheter i områdensamverkan med knappa eller andraav iskäl grundvattentillgångar. iutsatta

vissa fall fordras tillstándsplikt för förI grundvattenuttag säkra grund-att
vattentillgången. kan nödvändigt inom befintliga bebyggelseom-Detta vara
råden otillräckliga frivilliga intedär andra styrmedel och begränsningarär
kan uppnås.

befintliga för reglering enskilda iDe styrmedlen grundvattenuttag årav
vissa områden otillräckliga. Enligt lagstiftning råder principensvensk att
rätten förfoga följer fastigheten.över med äganderätten till Detatt vatten
finns endast vissa möjligheter med stöd gällande lagstiftning regleraatt av
enskilda grundvattenuttag. Tillämpningen och regleringen dock förenadår

juridiskamed och hydrogeologiska problem.

Kunskapsunderlag

Generellt gäller slutligen möjligheter finnsde reglera grundatt attsom 2fordrar god hydrogeologisk kunskap grundvattnets be- 2Vattenuttag en om 1förekomstteende och i berg och jord för kunna utnyttjas på rätt sätt.att .2i
l
JBehov utredningav ..
i

Med till jaghänsyn vad har anfört bör utredare tillkallas i syfte atten
utreda hushållningenhur med grundvatten vid planering och byggande skall

förbättras.kunna .l
utredning grundvattnet ligger också linje medEn och dess skydd iom

riksdagens beslut 19909190, bet. l990l9lzJoU30, rskr.prop.
.i199091:338 miljöpolitiken 199293:l80, bet.och beslut prop.om

l99293:JoUl4, rskr. l992l93z344 riktlinjer för lcretsloppsanpassadom en
samhällsutveckling.



Uppdraget

Det övergripande målet för utredaren bör föreslå åtgärder i syfteattvara
bättre skydda våra grundvattentillgångaratt vid planering och byggande så
de bibehåller sitt förvärde framtiden.att

Utredaren skall under sitt arbete beakta och överväga vad regeringen har
anfört i proposition 1992931180 riktlinjer för kretsloppsanpassadom en
samhällsutveckling.

Utredaren skall undersöka vilka möjligheter det finns förbättra skyd-att
det grundvattentillgångama så inte förödsde eller skadasav exploate-att av
rande verksamheter såsom bebyggelse och anläggningar. Det kan handla

utveckla den fysiska planeringenatt i syfte uppnåom bättre grund-att ett
vattenskydd. Utredaren skall det behövs föreslå ändringar i lagstift-om- -
ningen i syfte förbättra skyddet.att

Grundvattentillgångarnas utsatthet beror bl.a. på behovett stort vattenav
för enskild förbrukning. Utredaren bör undersöka vilka tekniska möjlig-
heter det finns minska förbrukningen,att kretsloppsanpas-t.ex. genom nya
sadetekniska lösningar på VA-området.

Utredaren skall särskilt utreda problemen med för grund-stora uttag av
för enskild Vattenförsörjning.vatten förstaI hand bör det utredas detom

ñnns metoder främja frivilligaatt överenskommelser mellan fastighets-
ägarna åstadkommer bättre regleringsom en vattenuttagen.av

I del fall torde det inte möjligt nå önskvärden regleringattvara en av
grundvattenuttagen fastare reglering.utan Utredaren skall närmareen
kartlägga bristerna i den lagstiftning reglerar enskildaVattenuttagsom ur
brunnar. I uppdraget ingår lämna förslag till ändringar iatt lagstiftningen

förutsättningar för bättre bemästra problemensom ger att med överuttag
och därav följande vattenbrist, saltvatteninträngning eller andra olägen-
heter. Härvid bör bl.a. övervägas lagstiftning fastare samverkanen om
mellan fastigheter i områden med knappa eller andra skäl grund-utsattaav
vattentillgångar.

Utredaren bör beakta Miljöskyddskommitténs förslag SOU 1993:27 om
miljöbalk med samlad lagstiftning i de delaren berörny grundvat-en som

tenskyddet.
Utredaren bör vidare undersöka i vilken utsträckning tekniska lösningar,

vattentäkters utformningt.ex. och tekniken för vattenbehandling, kan min-
ska problem med saltvatteninträngning m.m.

Det bör klarläggas i vilken utsträckning tillämpningen föreslagnaav
styrmedel är avhängig god hydrogeologisk kunskap möjligaav en om
grundvattenuttag. Utredaren bör därvid utvärdera olika metoder enkeltatt
göra säkra hydrogeologiska bedömningar. Samtidigt bör utredaren belysa
kostnaden för sådanagöra bedömningar i syfteatt klarlägga de ekono-att
miska konsekvenserna föreslagna styrmedel.av
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Utredaren bör analyserade berörda myndigheternas ansvarsområdenoch
åtaganden föreslå föroch nödvändiga ändringar åstadkomma tyd-att en

ansvarsfördelning.ligare Myndighetsorganisationen måste också vara an-
till den lagstiftning blir pågåendepassad resultatet utredningar.nya som av

Tidsplan, arbetsformer m.m.

I arbetet bör utredaren överlägga med berörda statliga myndigheter,
berörda företrädarekommuner för berörda organisationer och intres-samt

i övrigt.sen
Utredaren skall samrådamed Utredningen översyn plan- och bygg-om av

lagen 1992:03M Skärgårdsutredningen 1993:02.Josamtm.m.
Förslag i fråga reglering enskild Vattenförsörjning bör lämnasom av

Övrigaden l juli 1994. förslag bör redovisas den februarilsenast senast
1995.

För arbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och sär-
skilda utredare angående utredningsförslagens inriktning dir. 1984:5,
beaktande EG-aspekter dir. 1988:43 redovisa regionalpoli-samt attav om
tiska konsekvenserdir. 1992:50.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag regeringenhar attnu
bemyndigar det statsråd till uppgift föredrahar ärenden planattsom om
läggning, markanvändning och bebyggelse

tillkalla särskild utredare omfattad kommittéförordningenatt en av-
1976:119 med uppdrag hushållningenutreda hur med grundvattenatt-
skall kunna förbättras,

besluta sakkunniga, sekreterare och biträdeatt experter, annatom
utredaren.

Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnadernaskall belastaatt att
fjortonde huvudtitelns Utredningaranslag m.m.

Beslut

bifallerRegeringen ansluter sig till töredragandens överväganden och
henneshemställan.

Miljö- och naturresursdepartementet
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Sammanfattning

Grtmdvatten dricksvattenresurs för fjärdedel Sverigesbefolkning.utgör Ytterligareen av
fjärdedel får sitt dricksvatten från infiltration Grundvattnet samtidigtärytvatten.en av en

känslig Det för påfrestningar från mänsklig verksamhetutsätts vinaturresurs. attgenom
förorenar luft.mark, och Resursen grundvatten får, i långsiktigt uthålligtvatten ett
samhälle,inte överutnyttjas. Uttaget grundvatten får inte överstiga nybildandet. Lokaltav
och regionalt grundvatten god kvalitet tillräckligoch kvantitet bristvara.är Det ärav en
därför angeläget hushålla med de tillgångarna har.att

Hushållensvattenanvändning i genomsnitt 200 liter och dygn. Vi använderär ca perperson
m3således550 miljoner årligen i hushållen Genom Ökadmedvetenhet.vattensnålteknik

och för alternativ Vattenförsörjning och avloppshantering kan gnmdvattenan-systemnya
vändningen i hushållen minskas till mellan 60 och 100liter och dygn.per person

Vatten billigt använda finnsoch det inga tecken det, vid kostnadsni-nuvarandeär att att
våer. skulle priskänsligt i märkbar omfattning.någon För hushållen ska ändraattvara
konsumtionsinönsterkrävs därför attitydema till vattenanvändningenförändras.Föratt att

människor ändraattityd och handlaannorlunda behöverde kunskap, motivation ochatt
möjligheter Och samhällets budskap i andra frågor inte motarbetar ambi-att attagera.
tionerna minska vattenanvändningen.att

Befintlig vattensnål teknik goda möjligheter till vattenbesparing.Genom valrättger av
disk- och tvättmaskiner, WC och kranar och vattenmedvetet beteendekanett vatten-
användningenminskas till 100 liter och dygn.per person

Utnyttjande bad: disk- och sk gråvatten, eller itvättvattenrenat regnvattenav
förekommande fall sjövatten alternativ vattenkälla möjliggör ytterligaresom en
vattenbesparingar.Likaså kan förmultningstoaletter och källseparerandetoaletter bidra till
minskad vattenanvändning.Vid utnyttjande för dusch, och toalettspol-tvättregnvattenav
ning och vattensnål teknik i övrigt kan användningen grundvatten minskas till 60 literav

och dygn.per person

De olika tekniska bör värderasutifrån derasinverkan miljön och hälsanliksomsystemen
derassocialaoch tekniska uthållighet. Därvid bör påpekas tekniker såallmängiltigaäratt

de kan utesluta varje form teknisk lösning. Olika kommeratt system attannan av vara
optimala för olika samhällen.typer av

De visar möjligheter vid sådan värdering vid sidanstörst är,system ettsom en av
ytterligare förbättrat befintligt avloppssystem:

utnyttjande alternativ vattenkällaregnvattenav som-

urinseparerandetoaletter-

återanvändning avloppsvatten för bevattning jord- och skogsbrukav av
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Inledning

Titeln på denna Minskning hushållensvattenförbrukningrapport möjligheter medav -dagensoch morgondagensteknik visar brettatt spänner områdeöver och detrapporten ett
kan därför bra redani inledningendels förtydliga vilkaatt problemomrüenvara rapporten
har haft för avsikt fokuserapå, dels definiera några deatt uttryckatt förekommerav son
i rapporten.

Rapportenhar i förstahandfokuseratspå redogöraför vilka möjligheteratt kan ståtillsm
buds det gäller vattenbesparandenär åtgärderinom dagensVA-system demöjlighetersamt

finns inom VA-system. Förutom nyttjandetypersom harnya vattnetav raturresursav som
det potentiellaäven nyttjandet andra speciellt fosfor ochnaturresurser, kväve,belystsav

för olika VA-system. Rapportenhar koncentrerats områdetvattenanvändiingoch VA-
för hushåll, såledeshar inte vattenbesparandesystem åtgärderinom industr. jordbruk etc

berörts i detta arbete.

Delar inriktad på denproblematikär finnsrapporten det gäller VA-lösningarav närsom
för hushåll i glesbygd många lösningarnakan också applicerbira i betydligtmen av vara

bebyggelsetätaområden, inte minst de förslag finns angåendehushållningmer medsom
inom dagensVA-system.vatten

De definitioner det i första hand kan finnas behov förtydliga i sambandmedsom attav
denna definitionerär ochrapport terrnema naturresurser:av resurser

Resurser

I tennodynamiska och inforrnationsteoretiska definieras begreppet utifråntenner esurs
kontrast, koncentration och struktur. Resursen osannolik fördelningär materia ochen a
energi.Avfall, till kärmetecknasär högremotsatsen entropi dir potentialersom resurs, av

och fördelningrätatsut sannolik.atomemas är mer

Så till exempelär och salt försötvatten sigrent i högre gadrent deänvar resurser om
blandas ihop. Atomer byggts ihop till organisk struktur, exempelvisved, medsom en en
kemisk energipotential luftens medanmot utgörsyrgas, atomeren resurs sanma
omvandladetill rök, dvs slumpmässigtfördelade molekyler koldioxid vattenånga,av oc

avfall.utgör ett

Naturresurser

Naturresurser allt det människannyttjarär i naturen.som

Naturresursemadelas i icke förnybaralagerresurser och förnybara fond-naturresurser
eller flödesresurser. En förnybar den nybildasär under inaturresurs mänskligtom ei
perspektiv överblickbar tid.



betecknarLagerresurser de minskar i fysisk bemärkelsevid varjenaturresurser uttag.som
Till ändliga ellerdessa uttömbara hör geologiska tillgångar såsomt.ex.resurser- -

fossilabränslenmineraler, sand, och klyvbart materialkämbränsle. Lagerresursemagrus,
antingen återvinnbara grundämnen,mineraler,ex. sand, eller icke återvinnbaraär grus

fossila bränslen,klyvbart material.ex.resurser

Fondrerurser betecknar de kan kontinuerlig avkastning denaturresursersom enge om
skötspå ändamålsenligt genetiska ekosystem,ex. luft, markskiktsättett vattenresurser. ,

lödesresurserF betecknar de ständigt flödande solinstrâlning, detnaturresursema
hydrologiska kretsloppet,vindar, havsströmmar. Såvälsolinstrålning och nederbörd som
vindar och havsströmmarkan dock påverkas märmiskan.av

Begreppet anknytertill människaoch samhälle.Naturresurser någotärnaturresurs som
människankan utnyttja. dennanyttoaspektUr och artdiversitet någotär ävengenresurser

kan behövasi framtiden för vidmakthålla förutsättningarnafor vår existensattsom egen
försörjningsbas.och gäller vissaaspekter biologisk mångfaldDetsamma och ekologiskaav

Behov, ochkunskaper värderingar vad och det innebäravgör är naturresursresurser. som
bör i relation till bLa. tid, och samhälle.att naturresurser ses rum

Naturvårdsverketsvattenskyddsenhethar varit beställare och VBB Viak ABrapportenav
har förutfört arbetet. De har från Viak TinaVBB varit Karlbergansvarat rapportensom
och från Naturvårdsverket Anders Finnson. Medverkat har Mats Andersson, VBBäven
Viak.

Solna i december 1994



1 Bakgrund

i Sverige1.1 Vattenförsörjningen

vattenförsörjningsanläggningar väl utbyggda i Sverige. De betjänarKommunala är nära
anläggningar täcker resterandebehov. l storleks-90% landets befolkning. Enskildaav

mi anläggning-årligen från de kommunalaordningen miljoner dricksvattenlevererasl 000
arna.

ungefär hälftentill dricksvatten, tillRåvattnet, d det bereds utgörsvatten avs somv
Stockholmsregionen Mälaren rávattentäkt. lsjöar och vattendrag. För ärytvatten ur

sjöar vattendrag viktigaälv. många våra ochGöteborgnyttjas Göta Vatten större ärur av
användsi produktionen dricksvatten.naturresurser avsom

dricksvattenproduktionengnmdarsig på grundvatten jordDen andrahälften uttag av urav
gmndvattenbildningen via nederbördeninteoch berg. På vissa platser den naturligaär

naturliga.grundvattenbildninganvändsdå för förstärka den Dettillräcklig. Konstgjord att
beredstill dricksvattenHälften det grundvattensker infiltration ytvatten. av somgenom av

1.1.figurinfiltrerat Seutgörs vattenav

alltså direkt bereds DetHalva Sverigesbefolkning dricker ärytvatten.ett vatten som av
Resterandeytvattenverk. andelenändåendast 12% Sverigesvattenverk utgörsavav som
faktum framgårdricksvattenproduktionen. dettavattenverkanvändergrundvatteni Av att

befolkningstäthet och följaktligen mångaytvattenverken belägnai områdenmed högär
sin dricksvattenförsörjningpåflesta Sveriges städerbaserarvattenabonnenter.De störreav

förhållandevis begränsade användningenanledningarna till denEnytvatten. avav
tillräckligt geologiskaforma-befolkningstäta avsaknadgrundvatteni områdenär storaav

grundvatten.tioner användbaraför uttag av

varit förutsättningarna för bosättningochHistoriskt har tillgång till grundvatten en av
Även till grundvatten för dricksvatten-samhällsbyggande. vikten tillgångom av

samhälle. grundvattnet hömstenamai mångaforsörjningenhar minskat i dagens utgör enav
infrastruktur.städers
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Figur 1.1 Fördelningen mellan olika råvanenkällor Sverigei

Grundvatten eller kvalitetsaspekterytvatten -

Grundvatten har regel högre kvalitet än För säkerställa god hälsaytvatten. harsom att
dock kvalitetskraven dricksvattnet höjts, vilket fått till följd i princip alltatt
grundvatten från kommunala anläggningar idag genomgår någon form rening ellerav
behandling.

Av några fördelar med grundvattenjämfört med från dricksvattensynpunkt, kanytvatten
nämnasgrundvattnetsgoda smak grund saltinneháll,jämn kvalitet ochav temperatur,

lågnomialt bakteriehalt, humushaltoch grurnlighet avsaknad sjö- eller ñsklukt.samt av
Vidare är grundvatten vanligen skyddat föroreningarett jämfört medmotmer ett

Spridning föroreningar tillytvatten. isker regel mycket snabbt, vidytvattenav t ettex
punktutsläpp förorening. Grundvattenmagasinetskyddas omättad i detav en av en zon
översta marklagret fördröjer spridningsförloppet.som

Trots grundvattnet i många fall har kvalitetsmässigafördelar,att kan det vanligen inte
sigmäta med fördelar från kapacitetssynpunkt.ytvattnets Grundvattentillgángarna i

Sverige lokaltär starkt begränsade. I befolkningstäta områden dricksvatten-är en
försörjning baseradpå därför mångagångerdet praktiskaytvatten och ekonomiskamest
alternativet.

Hur använder vi idagvattnet

Hushållen genomsnittliga vattenanvändninghar ökat stadigt undernittonhundratalet men
under tiode åren stabiliserat sig kring liter lpd.195senaste och dygnper person

i nybyggdaMätningar bostadsområdenvisar förbrukningpå lägre i nyproducerade
fastigheter

VAV s92

ZNikell, 1994
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Figur 1.2 Hushållsfärbrukningens utveckling. Efter VAV P30, 1975och VAV
S92. 1993

Den kommunalavattenförsörjningeni Sverigefördelarsig enligt tabell på1.1 olika brukar-
kategorier.Utöver dennaproduktion tillkommer bland grundvattenuttagfrånenskildaannat
fastigheter m3årnärmare 100miljoner och industriersstora ytvattenuttag.

Tabell 1.1 Driclcsvattenproduklion SverigeEfteri VAV S92, 1993

i Brukarkategori Årlig användning

Hushåll m3551 miljoner 57%

Industri mi106miljoner 11%
l Allmän service m3106miljonermm l 1%
l

Förluster och VA-verksamhetensg egen
l förbrukning m3203 miljoner 21%

Årsförbrukningl 1992 m3967 miljonerI
l

l SOU1994:97,Grundvanenutredningensdelbetänkande
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Sårbarhet1.2 i tekniskaden försörjningen

Med Sveriges väl utbyggda kommunala Vattenförsörjning fördet de flestaär av oss en
självklarhet alltid erhålla obegränsadevolymer dricksvatten hushålletstappkranar.att ur
Vattendistributionen drabbassällan störningar medför avbrott i vattenleveransen.av som
De avbrott förekommer oftastplaneradeoch förorsakade underhållsarbeten.är Desom av

tillfällen avbrott inte planeradeorsakasofta läckor ledningar.påär Endast iav som av
enstakafall foröverskrider tiden leveransavbrottnågratimmar.

Det finns dock fall där kommunala huvudvattenledningarslagits under flera dygn.ut
Blixtnedslag i frånhuvudledningen Vättern till förorsakadeBorgunda i den normalastopp
vattenförsörjningen fleraunder dygn i Skara.Skövdeoch Falköping underjuli 1989.

Vattenburen smitta spridas viakan det kommunala vattenledningsnätet fåoch stora
konsekvenser för vattenabonnentema.Invånarna i Boden 1988 för Vattenburenutsattes
smitta från Lule älv råvattentäkt.Fler l 000 insjuknade.l Vanligareutgör änsom personer

dock vattenburnasjukdomar kan knytas till mindre grundvattentäkterär med lokalatt en
föroreningskälla, närliggandeavloppsinfiltrationsanläggningeller jordbruk.t ex en

finnsDet exempel tillfällen feldoseringpå kemikalier iäven vattenverk förorsakatnär av
längre leveransavbrott.

Vattenbehov i kris och krig

Vid alla tillfällen dennormalakommunalavattenförsörjningennär spel ställssätts storaur
krav på kommunen förhuvudman vattentäkten beredskapen god för alternativärattsom

Överstyrelsen ÖCBVattenförsörjning. for Civil Beredskap och StatensEnergiverk har
hur sårbarheteni den tekniska försörjningen kan minskas i krissituationer,presenterat

analyseravilka risker föreligger och med utgångspunktfrån dessavidtaattgenom som
förebyggande åtgärder. handledningendiskuterasI begreppet Lägsta Acceptabel För-
sörjningsnivå vilket definieras forsörjningsnivåLAF, den verksamhetsom som en
behöverför fullgöra sin uppgift på acceptabelt underrådandekrisförhållanden.sättatt ett
Det påpekas det, bland det gäller vattenförsörjningen.saknasuppgifternäratt annat om
LAF.

I nyligen utförd studie inom LivsmedelsverksStatens ramprojekt Riskhantering ien
kommunal Vattenförsörjning, förnyckeltal beräkning Vattenbehov hospresenteras av
hushåll och prioriterade abonnenteri krissituationer. En genomsnittspersonsbehov av

olikai hushållet har tagits fram i scenarier tabellse 1.2. Levererat i allavatten ärvatten
scenarier dricksvattenkvalitet.av



Tabell 1.2 Acceplabel Försörjningsnivå for dricksvatten olikaLägsta LAF i
krilvscenarier

Scenario LAF Därav för toalett- Anm., spolning
Ipd lpdi g

li Normal försörjning i 200 högsta40 15 övermvp5i fred tappställel
li Avbrott kortare h24 10än -

Allvarlig långvarig 50 10 Vatten levererasvat- en-
l tilltenbrist i fred dast lägsta tapps-

tällej
l :

Mycket allvarlig krisi Endaståteranväntl5
fred dagar2-10 eller Torrtoa över-vatten,

kris i kriguthållig vägs

Överlevnad 5

för Vattenkvalitetoch Vattenförsörjning SAMVA, beståendeInom samverkansgruppen av-
myndigheter organisationer, diskuterasfor antal olika och ävenrepresentanter ett

beredskapssynpunktz.vattenbehovetutifrån Gruppenanslutersig till den lägstaacceptabla
försörjningsnivån i tabell 1.2.presenterassom

ställsverkligen lyckas hushållamed underkrissituationer och i krig.För vatten storaatt
flera diskuteradekrav fungerandedistribution olika anledningar,Avreservvatten.en av

krigssituationkan det omöjligt nyttja detordinariedistributionsnätet.I kanattovan. vara en
försörjningsanläggningarmedytterligare begränsningartillkomma. Sabotage smitt-mot

distributionsnätet.eller sabotage elförsörjningen kan helt eller delvis slåämnen mot ut
DistributionenVattenleveranservia tankaroch tillfälliga tappstationerblir då alternativ.ett

faktomåi tankar kan i detta lägebli denbegränsandevattenav

Skydd1.3 grundvattenav

Naturvårdsverket uttrycktallt grundvatten skyddsvärt. harHuvudprincipen ärär attatt
inte skallför gnmdvatten gäller påverkan begränsakvalitetsmålsom att antropogen

konsumtion. Skyddsvärdetvarierar dock. delfor direkt Engrundvattnets användning
för infiltrerat avloppsvattenutnyttjas recipient eller dagvatten,grundvattenmagasin som

lbid

2Livsmedelsverket1994

3 och 1994.Andersson Stenström

4SNVRapport4207



eller för lakvatten från avfallsupplag. Vissa grundvatten alltsåutsätts medvetet för
påverkan.Det kanomöjliggöra utnyttjande tillgången för dricksvattenändamål,idagtav ex
och under överskådlig framtid. Detta kalkylerad riskär i vår resursplanering.taren

Det önskvärt grundvattentillgångarär har, eller kanatt tänkasfå, värde dricks-som ett ur
vattenförsörjningssynpunktskyddas påverkan kanhotagrundvattnetsmot kvalitet ellersom
kvantitet. Flera, dock långt ifrån alla, våra grundvattentäkterstörre har därförav
skyddsområdenoch skyddsföreskrifter.

Med stöd VattenlagenSFS 1983:291 kan länsstyrelsernafastställaskyddsområdenav och
skyddsföreskrifterför grundvattentäkter.Inom gmndvattentäktensinflucnsområde,somav-

med hydrogeologiskagränsats och hydrauliska kriterier, regleraskontrollerbara verksam-
heter kan hot grundvattentillgångenutgöra eller grundvattnetsett mot kvalitet.som Restrik-
tioner inom jord- och skogsbruk, industriell verksamhet,täktverksamhet och avlopps-
vattenhantering vanliga i skyddsföreskrifter.är

Vikten hushållamed grundvattenresurseratt kan förståsvarsamt bakgrundav denmot av
översiktliga hotbild tecknasnedan.som

Minskad grundvattenbildning ökat grundvattenuttag-

Den ständigt ökande urbaniseringen får konsekvenserför tillgången på grundvatten.
Hårdgöming och bebyggelse mark minskarytor drastiskt nybildningenav av av
grundvatten.Nederbördenbortleds dagvattentill ytvattendrag,istället för inñltrerasom att
och bilda grundvatten. fårDet till följd grundvattennivån sänksatt och tillgången på
grundvatten minskar.

Lokalt omhändertagande dagvattenoch framsynt planering kan förbättra grundvatten-av
bildningen i exploateradeområden.

Uttag grundvattentäkterpåverkarnaturligtvis grundvattentillgångarna.Bortledningur av
grundvatten med andra syften utvinna dricksvatten,än kanatt hotutgöra ett mot
gnmdvattentillgângar planeras nyttjas för framtida dricksvattenberedning.att Läns-som
pumpning för skyddaundermarkskonstruktioner,att länspumpningi och grustäktergruvor

sådanaexempel.är l fall kan själva förekomstenextrema grundvattenhotas,av attgenom
överstiger nybildningenvattenuttaget grundvatten.av

Saltvatteninträngning

Inträngning saltvatten hot överhängandeförrecent är är delett denav storsom en av
kustbefolkning saknar kommunal Vattenförsörjning. Saltvatteninträngning skersom
vanligen i bergborradebrunnar. Orsakerna för för djuptär och borradestoraVattenuttag
brunnar. Normalt inte hälsofarligtär det kan i allmänhet intevattnet användastillmen
matlagning eller dryck grund saltsmaken.Salt vidareär korrosivt ochvattenav
förkortar därmed livslängden för såväl ledningar Problemet medapparatur.som
saltvatteninträngningfinns i tidigare havstäcktadelar landet,även där relikt havsvattenav
lagras i berggrunden.



Idag har mellan 20 och 30% brunnama i Stockholms skärgård grundvatten.salt Enav
brunn drabbats saltvatteninträngning ofta svår åtgärdai efterhand.år I praktikensom attav

hushållning grundvattentillgången i förebyggandeär syfte den enda möjlighetenav att
undvika utslagenbrunn.en

Förorening grundvattenav

Kvalitetsförsäntringar i första handjordgrundvattnetobserverasofta ijordbruksområden
med lätta jordar. Tillförsel gödningsänmen i överflöd eller underav ogynnsamma

innehålletförhållanden Ävenhöjer kväveforeningaroch i viss mån fosfor i grundvattnet.av
Förekomst bekämpningsmedel i grundvatten i jordbruksornråden har konstaterats.av
skogsbruket likartat hotutgör grundvattnen, i mindre skala.änett mot om

Utsläpp från punktkällor kan lokalt mycket allvarligt hotutgöra grundvattnet.ett mot
Punktkälloma kan avfallsupplag, förorenadeutgöras markområden ocht ex av

Ävenavloppsinfiltrationsartläggningar. miljöfarliga på eller järnvägtransport ämnen vägav
kan vid olyckstillbud orsaka punktutsläpp. frånDagvatten hotar förorenavägar även att
grundvattnet dels på grund föroreningar från själva biltrafiken, dels på grundav av
vägsaltningen.Metaller, salter, olja, naturfrämmandeorganiska kan på dettaämnen sättetc
tillföras och spridasi grundvattnet.

infiltration avloppsvatten innebär grundvattnet utnyttjas recipient för detattav som
behandlade Anläggningen skall lokaliserad så konflikter medvattnet. att vatten-vara
försörjningen inte uppstår.Så emellertid inte alltid fallet. Konflikterär kan speciellt uppstå
vid enskildahushåll,där placeringen infiltrationsanläggningenibland kan olämpligav vara
i förhållande till den eller dricksvattenbrunn. Vid kommunalastörreegna grannens an-
läggningar konflikter sällsynta.är

Till hotbilden hör läckandeavloppsledningar.även Läckor kan svåra lokaliseraattvara
och eventuell påverkan grundvattnet blir ofta diffus. Det rader dessutom ofta en
osäkerhethoskommunerna, vilka avloppsvattenvolymeröver försvinner via läckage.som

Nedfall luftföroreningar påverkar främst det ytliga grundvattnetsbeskaffenhet. siktPåav
hotas djupare liggande grundvatten. Svavel- och kväveutslâppäven från industrier och
biltrafik försurarnederbördenoch därmedpå sikt gmndvattnet.Det grundvattnetäven sura
kan lösa metaller i grundvattnetochnår täkter eller akvatiskabiotoper.ut transporterassom

Nedfall partiklar, bärare bland metaller, betydandetillskott tillävenannat ettav av ger
föroreningen gmndvattnet. Bland orsakadekämkraftsolyckan i Tjernobyl 1986annatav

nedfallpåverkan grundvattnet cesium, företrädesvis i närområdet.genom av

Proposition19909190



1.4 Skäl till minskad grundvattenkonsumtion

Grundvattnet påjorden aldrig slut, Det förnyelsebarärtar ständigt delnaturresurs.en en
i naturliga kretslopp. Det också del ivattnets samhälletsutgör materialomsättning nären

utnyttjar det dricksvatten. I detta kretslopp ingår avloppsvattnet.ävensom

En kretsloppsanpassadsamhällsutvecklingunderstryker vikten effektiv hushållningav en
med Enligt kretsloppsprincipenmåste utnyttjasnaturresurser. uthålligt ochvatten varsamt
så tillgång och kvalitet bevaras.För grundvattnetsdel gäller förbrukningenatt inte fåratt

nybildningenlöverstiga

SverigeI har vi både kunskaper och möjligheter den kommunalaatt genom vatten-
försörjningen undvika överuttag grundvatten. Vi kan därmed till högst utnyttjaav attse

lika mängd den nybildas. I arida och semiarida områdenstor händer deten som som att
själva grundvattenförekomsten utnyttjas mining.groundwater Det kan handa iäven
Sverige, framför områdenallt i kommunal Vattenförsörjning. Vattenförsörjningenutan
sker där enskilda brunnar, med fastighetsägaren huvudmanuttag förgenom ur som
vattentäkten.Alltså vanligen huvudmanmed bristandekunskaper i vattenhushållning,en
Konsekvenserna drabbar sikt inte enbart vattenförsörjningen. kan iavenutan
sättningskånsligaområdenfå konsekvenser i form sättningsskadçir byggnader ochav
andra markanlagda konstruktioner.

Mot bakgrund hotbildden tecknas det inteår svårt finna motiv förav som attovan. att
utnyttja våra grundvattentillgångar. Lokalt det dessutomår förutsättningvarsamt fören

ska kunna undvika saltvatteninträngning.att tman ex

Vid ianvändandet grundvatten hushållens Vattenförsörjning hänger grundvatten-av
konsumtion och avloppsvattenproduktion intimt Vidtas lyckosamma åtgärdersamman.
för förbättra hushållningen med grundvatten, får det till följd produktionenatt att av
avloppsvatten minskar. På motsvarande innebärsätt resurssnålare hantering av
vattenburet avfall minskning vattenkonsumtionen. En minskad vattenanvändningen av
leder inte automatiskt till minskad föroreningsbelastning.Däremot kan ambitionenen att
minska föroreningsbelastning, till exempel sluta industriella ellerattgenom processer
kållsortera toalettavfall. tillleda grundvattenuttaget minskar.avenatt

Minskat avloppsvattenflöde

Minskad avloppsvattenproduktion utnyttjande vattensnalareteknik i hushållengenom av
leder, nämndes till minskat avloppsvattenllöde inte till minskadettsom ovan, men
föroreningsbelastning. Eftersom del inkommande flöde till avloppsrenings-stor etten av
verk inläckande förlorarbestår vattenbesparingeni effekt till verket. linvägenvatten.av
genomsnittlig minskning vattenanvändningenpå 20% skulle till exempelkunna ledatillav

minskning inkommande flöde till verket endastpå l0°.en av

l Proposition199293180



För avloppsreningsprocessema ofta handdet såkoncentreratär gynnsamt att ta ettom
avloppsvatten möjligt. Vissa bassänger ellerkan mindre utnyttjas bättregöras ochsom
riskerna för bräddning avloppsvatten till recipienten kan minska iett befintligtorenatav

basflödet sjunker. Vid inñltrationsanläggningar och markbäddarnät attgenom ger en
minskad hydraulisk belastning för reningsresultatet.säkerhetextraen

Kostnadenför distribution avledningvattenproduktion, och minskar någotmedvattenav
minskade intevattenvolymer, de minskade kostnaderna ska överskatzas.De fastamen
kostnaderna den totala kostnadenoch de rörliga kostnaderna relativtutgör ärmerpartenav
oberoende avloppsvattenflödet.av

for befintliga BetydandeekonomiskaOvanståendegäller redan VA-system. besparingar
kan vattenbesparingkan skjuta investeringari eller utbyggdagörasom genom nyaman an-
läggningar framtiden.på

kan finnas med avloppsvattenproduktionDet dock nackdelar minskad inom detäven en
befintliga Spillvattennäten dimensioneradefor uppnå såkallad självVA-systemet. är att
rensningseñekt vid lågaflöden. Med kraftigt minskat avloppsvattenilödc uppståräven ett
risk for sedimentering slam i ledningsnätet,vilket bland kan ledatill dålig lukt ochannatav
till korrosion. Risken för dålig självrensningsförmågai ledningsnäten sannoliktolikaär stor
i olika områden och beror bland anlagtpå och hur området harnär ärannat systemet
exploaterats.

kan vissa hygieniskaMan risker med minskad vattenkonsumtion den skeräven se en om
på bekostnad personliga förden hygienen. Risken detta ska ske i Sverige idag fårattav
dock mycket liten.ansesvara

Minskad föroreningsbelastning

De rörliga kostnaderna för central avloppsvattenrening minskar både avlopps-om
vattenflöde och fororeningsmängd minskar. Då minskar såväl förenergiåtgårig både
pumpning, syrsättning,centrifugering liksom kemikaliebehovet. rörligaDe kostnadernaetc

undantagna.för50% de totala kostnaderna avloppsreningen,nyinvesteringarutgör ca av

Genom införande källseparerande eller toalettsystem framförskulle allttorraav
föroreningsmängdentill avloppsreningsverkminska. möjliggör förutsätterDessasystem

lokalt huvuddelen näringsämnenai avloppet. fall finnsutnyttjande l många ocksåett avav
intressefor lokalt omhändertagande såväldagvatten gråvattenbad-. disk- ochett av som

beskrivs i kapitelSystementvättvatten. närmare

föroreningsbelastningenmedDet möjligt minska andra metoder. Källan tillär även att
främst och vissaavloppsvattnets föroreningar den matlagningensär ätermat av

restprodukter, de kemikalier och vi använderi hushållen.andra Fosfomämnenävenmen
i del, mellan och från fosfateravloppsvattnethärrör till regel 10 50%, i hushålls-stor som
kemikaliema. möjligt minskaDet således ytterligare avloppets innehåll fosfor.är att av
Därmed recipientsynpunkt alltid önskvärt.inte det Det berorblandär ärsagt att annatur
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vilka ersättningskemikalier använderi stället. Kväveinnehållet i avloppet härrör tillman
från90% denöver och kan endastäter delvis påverkasmat övergång till mindregenom

kväverik mat.

Lokal hantering avloppet leder i enstakafall till minskade totalkostnaden Betydandeav
ekonomiskabesparingarkan göras minskad töroreningsbelastning kanom man genom en
skjuta investeringar i eller utbyggda anläggningarpå framtiden.nya



och morgondagens levnadsvanor2 Dagens

konsumtionsvanorSvenskens2.1

i hushållenhar. enligt kommunernasstatistik, deGenomsnittsförbrukningen vattenav
dygn. Tabell195liter och 2.1 visar dengenomsnittligatio legatårensenaste perperson

specifik förbrukninghushållet baserat på 21 literianvändningen vatten en perav
och dygn lpd.person

vattenanvändningenvidstuderat olika tappställcneller förTillgängliga utredningar som
utförda för flera år sedan.De har det fått tjänasamtliga grundolika aktiviteter är trots som

kapitel.följandei detta ochför resonemanget

Hushållens vattenanvändningTabell 2.1

200i literAktivitet per person
och dygn

Städning, biltvätt, 20 150 Istädning,mm gi bltvättmm
10Matlagning.. dryck Natlagning,I

dryck
40WC 001 Vica
30Tvätt änm
40Disk 50 DDsk
60Personlig hygien

PersonligD
99200Totalt

o

skilja starkt mellan olika hushåll. hushåll direkt kankan sig DeVatteniörbrukningen som
mindreoftastboendei enfamiljshus, förbrukar generelltvattenkostnad,påverkasin vatten

debitering. nyligen genomfördoch Enhushåll inte harde vattenmätare separatän som egen
Värnamo skillnadermellan småhusområdenoch visarStockholm,Uppsalastudie i stora

förbrukning lpd i det de under-flerfamiljshus och på lägre 175medoch områden aven
80-talet.byggt påområdenasökta varsom

flerai småhuskanbero faktorer.specifikavattenanvändningengenomsnittligt lägreDen
förbrukardiskmaskinen generelltmedvetenhet,tillIndividuell mätning större sommanar

592VAV
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mindre handdisk, vanligareochdetbor genomsnittligtfler hushållän ärvatten personerper
behoveni fler delapåsmåhus.Man således del vattenkrävandedeär att en av

Det finns variation mellan hushåll med boendemönster.Här spelaräven stor sammaen
Stortörbnrkarenattityder roll. ocksåstorförbmkare och möjligenärvattenstoren av av

konsumtionsvaror Den högförbrukarenkan tänkasäven etc. extrema representerasav av
tonårsfarnilj med i allmänhet miljöslarvigt beteendeoch ofullständig kontroll påetten

hushållsekonomin.

Äldre människor, ofta under andra förhållanden de råder idag, haruppväxta än ettsom
förbrukningsmönster människor och kan räknas bland deänannat extremayngre

lågförbrukama. Vattenförbrukning väl under lpd förekommer inom100 dennakategori.
Dessa lågförbrukare minskar emellertid till och förmodligenantalet successivtersätts av

harpensionärsgeneration inteen sammasparsammasom vanor.

El- och vattenanvändningen i hushåll intimt sammankopplade.Detta gäller iärett
hälften,synnerhet i eluppvärmda hus. Nära eller hushållens40%. vattenanvändningav

varmvattenz.Bådedisk- och tvättmaskinerdrar såväl underanvänd-utgörs vattenav som
ningen. klok användning hushållsmaskiner såledeseffekterEn både ochvatten-av ger
eltörbrukningen.

Även vattenanvändning och hälsa sammankopplade,dels vårtär äratt vattengenom
viktigaste livsmedel, dels vattenanvändningen förutsättningarnaförärattgenom en av en
god hygien. I dettasammanhangkan vattenbesparingmotverkas motstridig informationav

hälsaoch hygien. Som exempelkan vattenkonsurnentenofta rekommen-nämnasett attom
derasspola kallvatten under någonminut kran inte har på tid. Detta förnär använtsen en

metallerskaspola eventuella lakats till under tiden det stått stillaatt ut vattnetman ur som
i ledningarna.

Tillgänglig potential för besparingartorde Tyskland liggerl medelförbmkningenstor.vara
lpdpå 140 lpd, i Tyskland den till och med så låg l20är löstravattenav som ca

Tuggelite fönnultningstoalettekoby, utanför Karlstad, används och vattenförbrukningen
lpd°.70 svenskaAntarktisexpeditionenDen planeradeförrapporteras vatten-vara en

toaletter.förbrukning på lpd exklusive60

Dagenskritik avlopps-och avfallshanteringeni Sverigehängerdelvis med attav samman
människan distanseratsfrån såväl effekten sina handlingar. tekniskaDeansvarsom av
försörjningssystemensågslänge lösningenpåsamhälletsalla kvittblivningsproblem.som
Inga skulle sigkrav ställdes på abonnenten han eller hon på för de tekniskaatt ta ansvar

decentraliserasblirfunktion och restprodukter. När den enskildessystemensystemens

l P30,1975VAV

2Holmberg,1981

3KorrespondenzAbwasser1994

4MalmqvistochSamuelsson1993

5MarklundochMåkitalo1993



ansvarstagande naturligt. Fåskulle till exempelkomma påtanken hällamer lösningsme-att
del eller lägga batterier i sin hushållskompost.Som parallell till detta framförs iblanden
synpunkten vatten-även och avloppssystemetatt borde decentraliseras.

Avståndetmellan människanshandlingaroch de ekologiska konsekvensernaspelar som
roll för hur hon handlar.stor Dettasagt avstånd vanligen bådeutgörs administrativa ochav

fysiska avstånd, dvs både distansrent till och till utsläppspunlcten.ansvaretav
Vattenkonsumentemamåstedärför först förmås förstå betydelsen vad deatt ellergörav
inte innan de kan förväntasgör ändrasina attityder och levnadsvanor.

2.2 Att ändra beteende

HushållensVattenförbrukning relativt hög i Sverigeär vid internationell jämförelse. Vien
lever i land med överskottett 100 000 sjöar.nära otaligavatten, vattendrag och ett
grundvatten hög kvalitet. Svenskeni sig sannolikt ha småskäl förav gemenanser att spara

från resurshushâllningssynpunkt.vattnet

Vatten vårt viktigasteär livsmedel. Grundvattenbildas långsamma ochgenom processer
föroreningar hamnar i grundvattnet har mycket lång uppehållstid isom systemet.
Hushållning därför nödvändigär kvalitet och kvantitet skakunnabibehållasförom genera-
tioner framöver. Det därför angelägetär brukama har kunskapatt Vattensom resursen
känslighet och deras roll i kretslopp.vattnetsegen

Roten till människans beteende hennesattityd.är Om inte attityden ändras,ändras inte
heller hennesbeteende.Attityden i sin produktär individens kunskap,tur känslorochen av
henneshandlingsberedskap.Vill ändra människasattityd måste därför kommaman en man

desssamtliga ingåendekomponenter.

Det inte helt lättär ändra människorsattityder. Viatt tenderar sökaefter och kommaatt
ihåg sådankunskap bekräftarvåra meningarförutfattade Vi såledesinte alltid tillsom tar

information. Det händer ocksåoss negativtav ny på själva försöketatt reagerar att
påverkaoch informera Ofta detär vänner, släkt och arbetskamrater haross. grarmar, som

inverkan påstörst våra attityder

Personligattityd
§75omgivningens handüngkunskapattityd
handlingsberedskap

Figur 2.1 Attityder

Lindén,1994

1Sjöberg,1990



För skavi kännahandlingsberedskapräckeratt detemellertidinte känslornaatt rätt.styr oss
Motstridiga signaler, korstryck, från omgivningen kan handlingsberedskapengöra att
blockeras. Svensken genomför dessutom helst miljöhandlingar han själv harsom
kontroll och resultat på kortöver sikt. Resultatet ska helst på detsom ger nyttage
personliga planet exempelvis återlämning returglas.av

finnsDet konstateradeoch klara sambandmellanmiljöengagemangoch miljömedvetenhet,
det finns också människor handlarmiljövänligtstora för denmen grupperav som utan att

skull sig särskilt miljömedvetna. Derashandlingar behöver inte nödvändigtvisanse vara
ekonomisk utdelning; det kan handla återlämnabatterier och tidningspapper.attge om

Kanske dessamänniskorexempel informationutgör ochattityder frånatt samhälletssida
har betydelse.Hos vissamänniskor, särskilt hosäldre,finns djupt rotadeföreställningarom

ska låta sakeroch törfaras.ting Dessaatt handlarinte miljövänligtman personer snarare
utifrån andra etiska och moraliska ståndpunkter. figurI 2.2 illustreras fyra kategorier av
attityd och beteendemönster kan urskiljas.som

För ändrat livsmönster ska slå igenom krävsatt det inteett bara medför ökat arbeteatt ett
och ökade kostnader. Människor har oftast flera olika, lika vägande, förskäl sitttungt
miljömedvetna handlande. Men det räcker inte med skäl för ska viljaett gott att man
uppoffra tid och kostnaderför det goda.Istället måste vädja till flera olika skäl för ettman
ändrat beteende. Det lönar sig till exempel ofta till brukamasatt uppmuntra egen
kreativitet

Sammanfattningsvismåste vill svenskensvattenanvändningskaminskas,attman,om man
kunskap, motivera, för handlingsberedskapoch, sist inteutrymme minst, visage ge men
handling resultat. Ett kan tillatt exempelsätt abonnentemager att störrevara ge

möjligheter till inflytande verksamhetenbrukarinflytande.över

Såväl ekonomiska andra medel kan i princip utnyttjas för motivera till ändratsom att ett
beteende. Vi ska i det följande gå igenom några möjliga påverka människorssätt att
vattenanvändning.

miljövänlig
attityd

kastar isten lever de lärsom
glashus

miljövänligt
beteendelever de lar handlar, detsom u

tysta

2.2Figur Attityd inför miljöâtgärder och beteende.Eñer Bennulf och Gilljam,
1991 i Lindén, 1994

Lindén,1994

2Mårtensson,personligtmeddelande



2.3 Ekonomiska styrmedel

Vattenmätningskernormalt individuellt i enfamiljshusoch kollektivt i flerfarriljshus. Olika
undersökningarvisar individuell mätningledertill minskad förbrukning.att Mellan 40 och
75 lpd i minskad förbrukning har i svenska studier vidrapporterats ivergång till
individuell mätning i flerfamiljshus.

Kostnadernaför och avloppsverksamhetentäcksvatten- helt eller delvis bruknings-av
avgifter. Sextiofem kommunernahar 1994 kostnadstäckningsgradprocent 90%.överav en
Resterandedel täcksmedkommunalaskattemedel.Generellt gäller stad,destostörreatt
högre kostnadstäckningsgrad.Den genomsnittliga brukningsavgiften 189 kronorär per
kubikmeter, inräknat25% moms

Olika kommunerharvidare olika fördelningmellan fastoch rörlig avgiñ. Visia kommuner
helabrukningsavgiften formtar i fastut avgift medannågraandrahar helaav en taxansom

rörlig kubikmeteravgift. De allra flestakommuner utnyttjar kombinaticnen de bådaen av
taxeslagen.Genomsnitteti Sverigeligger 33% fast avgift. Den rörliga medankostnaden

kubikmeter för A3enfamiljshus typhus 1994ett 14,5 kronor,per är inlduderat.morrs
13,2.Genomsnittetär

Fördelningen mellan rörlig fastoch avgift överensstämmerinte alltid med fördelningen
mellan fastakostnaderoch marginalkostnadenför vattenproduktion och avloppshantering.
Marginalkostnadenfor produktion kubikmeter mycket låg. Cmrörligärvattenaven taxa
leder till minskadVattenförbrukningkan kommunendärför tvingas kompenserasig för de
uteblivna intäkterna taxehöjningar. Besparingen för konsumenten motverkasgenom
därmed.

Vatten relativt prisokänsligär Det dessutombilligt.är En liter kranenen vara. vattenur
kostar endast tusendel kolsyrat på plastflaska. Tvåbamsfamiljenvattnet betalaren av
ungefär lika mycket för sitt dagliga för morgontidning och kvällstidning.vattensom en en

januariI 1990 infördes och förbrukningsavgiften höjdesvatten iett slag medmoms
25%. Prishöjningen motsvaradesinte någon minskning alls den genomsnittligaav av
hushållsförbrukningen. tyderDetta på det måstetill mycket kraftiga prishöjningaratt för

påverkaabonnentemasvattenanvändning.att

Kommunerna kan, enligt dagenslagstiftning, inte för och avlopp vadutta änvattenmer
det kostar distribueraproducera, och omhändertaatt det, så lär förbli billigtvatten ett
livsmedel tid.underöverskådlig Mankandärförheller inte påverkaabonnentemasbeteende
i någon utsträckning Laxestymingidag.större genom

VAV P30

2VAV TX94

3TyphusA friliggande, enbostadshuskällarlöst medett totalvåningsytaavser en
m.150 Vattenförbrukningen mJâr.uppgåtill 200 VAV TX94antas

4lbid.
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1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

- .u_:.l.Rörligavgift Fastavgift Vatten-
förbrukning

Figur 2.3 Utveckling kubikmelerpris respektive hushållsfárbrukningav mellan
1982 och 1992. Efter VAV S92, 1992och VAV TX94, 1994

2.4 Informationsinsatser

En del det svenskafolket harstor i realitetenredangått igenomav massiv kampanj foren
minska vattenlörbrukningen,att i och med den oljekrisen påtvingade energispar-av

kampanjeni början 70-talet. Eftersom Vattenförbrukningoch energiförbrukningav hänger
intimt kan med fog påstå energisparkampanjensamman iatt mångtman och mycket också

vattenbesparingskampanj. Ungefär 40%var en detprocent använder ivattenav
hushållen tidigareär, nämnts, Dessutomsom kallvattnetvarmvatten. värms upp avinomhusluñen till undertiden det lagrasrumstemperatur i ledningar och WC-cistemer På
såvis inomhusvärme borttransporteras i avloppsledningsnätet.intensiteten i energispar-
informationen minskadesuccessivtoch idag låg.är

Lokala informationsinsatser har gjorts for fomiå boende hushållaatt med sittatt
grundvatten.Däribland kan Tyresö kommun i sin informationnämnas, till hushållensom
starktbetonat vikten hushålla medatt Blandnaturresursen andraav Länsstyrelsenvatten.
i Stockholms län har informerat risken för saltvatteninträngning vidom överuttag av
grundvatten i skärgårdsområdena.Exemplen flera.är

Kampanjer siktar på förbättrad vattenhushållningbör olika forsom glesbygden ochvara
och ocksåtätort för enfamiljshus och flerfamiljshus. För genomslagskraftatt börstor

möjligen informationenriktas gruppspecifikt.än Men det framför alltär viktigtmer att man
når med information skälentill besparingsbehoven.ut Människor rationella och vill,om är

tidigare kunna effekter förnämnts, vilja handla. Och då måstesom att de vilkase veta
effekter eftersträvasoch inom vilken tidsrymd effekterna ska kunna uppnås.som

Exempel på information: Vattenfalls energivaneförsök

Vattenfall genomförde, inom för projektet Uppdrag 2000, demonstrationsförsökiramen
350 hushåll med direktverkande el. Syftet med försöket visa 10-procentigatt attvar en
elhushållning skulle möjlig förändrade De medel användesvara genom vanor. attsom var
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förse hushållen med infonnation. incitament och möjlighet kontrollera resultaten.att
Försöketgenomfördesi med olika påverkansnivåer.tre lnformationsprogrammetgrupper

för den lägstaäven påverkansnivån,ambitiöst och omfattadevar, bland faktapämi.annat
nyhetsblad och möjligheter till energirådgivning. Ett under försökets gångtema justvar
vattenanvändningen.

Resultatet till viss del nedslående.Den genomsnittligabesparingenvar 2-4% beroendevar
Överpåverkansnivå. hälften hushållen sparadedock mellan 7 oclñ9%. Blandav

bamfamiljema återfanns andelel-slösare.Omväntåterfannsstor delen storen av spararna
i kategorin ensamståendevuxna.

Det troligt i fleraär sammanhang falleti elhushållningatt än benägenman är överskattaatt
besparingsviljanhoshushållenoch den kategori villig till sig informationatt är att tasom
och ändrasitt beteende relativt liten.är Avståndet mellan problemeffekt och fåragerande

ganskasägas såväl i fallet elhushållning i falletstort vattenbesparing.vara som

Beteende Några sparråd-

Vad det då i sitt beteendeär ska ändra för det ska effektatt vattenmätarenman
Nedan listas några de vanliga och verksammasparâtgärdema.mest Och billigasteav

Fyll alltid tvättmaskinen ordentligt inför varje tvätt.-

Fyll alltid diskmaskinen ordentligt inför varje disk.-

balja.Handdiskaoch skölj i Aldrig under rinnandevatten.-

Stäng duschenmedandu tvålar och schamponerar.av-

Duschaoch bada sällan. Det dessutombättre för huden.ärmer-

Vattna trädgården eller kväll så avdunstningenminimeras.Tänkatt påmorgon att-
klarargräsmattor torka bra. Bättre till exempelän mossan.

Minska spolmängdeni din gamla WC justera flottören ellerattgenom att- genom
lägga i några sandfyllda plastflaskor it behållaren.ex

Använd högtryckstvätten med urskiljning.



3 Ny teknik inom för befintligt VA-systemramen

3.1 Allmänt

Vattenbesparing har varit väsentlig del teknikutvecklingen för ocharmaturen av
hushållsmaskiner under år. förSom skäl detta kan energibesparingarnämnas isenare
Sverige och frånkrav utlandet, i första hand Nederländerna och Tyskland. Vattensnål

och utrustning kan med något enstaka undantag installeras direkt i befintligarmatur
bebyggelse. Storleken på lokaliseringen i landet har ingen betydelse försystemet, etc
användningenoch desseffektivitet vattenbesparingen.Samtligaredovisadetekniker kan
kombineras och möjliggöra sammanlagdbesparingspotential.storen

Den uppskattadebesparingspotentialen framräknadoch kan varieramycket beroendeär på
användarens förbrukningsmönsterDet redovisas i tabell 2.] basenforutgörvanor. som
beräkningama.Uppskattningen besparingensekonomiska effekter för abonnentenharav
gjorts med antagande rörlig kubikmeterkostnad kronorpå 14,5 kubikmeter.om en per
Positiva sidoeffekter såsomminskadelförbmkxiing dock inte medräknade.Kostnaderär för

i kapitlet gäller och maskineri sig, installationskostnaderapparatur armaturerny somanges
inte medräknade.är



3.2 Personlig hygien

Kranar

standardIdag det installeraär ettgreppsblandarevid nybyggnationer.att Den vinstenstora
ettgreppsblandaremed snabbthittarär och därmedatt rätt spolarmindreman temperatur

tillmängder direkt avlopp. Genom byte från tvårattsblandaretill ettgreppsllandareoch
terrnostatblandaretill duschoch bad sjunker regel vattenförbrukningen med l0-20%.som

Tryckfallet ettgreppsblandareöver högreär äldreän över tvårzttsblandare.en en
Vattenbesparingenuppnåsdärför grund lägre flöde kranen. Besparinguppnåsettav ur

ettgreppsblandareochäven termostatblandareatt underlättargenom ett svarsammare
lättarebeteende.Det duschenär medanstänga tvålaratt in sig litar påav attman om man
denär på igen.närtemperaturen sätter vattnetsamma man

såkallad perlator påEn vanlig kökskran kan bidra till minskning vatenåtgångenen en av
uppnår god blötningseffekt med mindreatt vattemnängdmangenom en en

Blandare installerade före 1970 medger betydligt högre flöde de modernareett än
Normllödetblandama. idag 12 lminär 36 lmin för äldre installationer. Flödes-mot

begränsareinstalleradei äldre blandareminskarmaxflödet kan ocksåmedföraläckagemen
vid infästningen till diskbänken.

Dusch eller bad

oftaTidigare har rekommendationen duschaistället förgett badai syfteattman att att spara
och energi.Vattenåtgångenför bad liter.150vatten är Förett mängd kanvattenca samma

duschaungefär kvart. Vad framför allt avgörande dock frekensen.är är Idagman en som
det vanligt duschar eller tillär och med fleraatt gånger dag. Ncdanståendeman en per

diagram schampotillverkningen i Sverigeöver under år kan åskådliggöravårasenare
förändradelevnadsvanori dettaavseende.Vi kan således duschandetintehar varitantaatt

till minskad vattenkonsumtionväg l många falltvärtom. kan dusch- ochen snarare-
badfrekvensenminskas fårdet återverkningarpå vår hygienutan ochatt hälsa.

badkar, bubbelbadkarNya marknadsförsidag allt ityper t Sverige.Om dettaav ex mer
märks vattenkonsumtionenpå eller dock för tidigt uttalaär sigatt om.

Moderna duschmunstycken tillåter lägre vattenflöden eftersom ha: bättreman en
luftinblandning och därmed med hjälp mindreväter vattenmängd.ytor av en
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1987

Figur 3.1 Schampotillverkningen Sverigei Källa: Naturrniljön i siffror 1990.
SCB.

Vattenbesparingspøtential
20-40 lpd, vilket innebär vattenkonsumtion 455 lpd för hygien.en städning, biltvätt etcnomial förbrukning 80 lpd.

Kostnader
Ettgreppsblandare,tvättställ från 600 kr
Ettgreppsblandare,kök från 1000kr
Tennostatblandare från 900 kr

Minskade vattenavgiñer: 160kronor och årper person

200

501
Städning, biltvätt mm

IMatIagning, dryck100
I WC
l Tvätt50

Diskn
PersonligEl hygien

N0 . .
Idag Nya kranar,

mm

Besparingspotential medvattensnålakranar mm.



3.3 Disk

Stora diskmaskiners vattenkonsumtionhar minskats från liter disk för50 tjugo årca per
l993.sedantill 20-25 liter disk En normalstor golvdiskmaskin 12-14kuvert,tarper en

smal 7-8 kuvert och bänkdiskmaskinmellan4 och 6 kuvert. Konsumentverkettar antaren
vid sina beräkningar diskar två kuvert och dygn. Ett kuvert innehålleratt man per person

djup och flat tallrik, assiett, kaffekopp med fat, bestick och uppläggningsfat. Enen en
modem maskin kräver såledesmellan 3 och liter7 och dygn beroendepåper person
maskinensstorlek och specifika Vattenförbrukning.

Då livslängden för diskmaskin kortare för och WC-stolar problemär medän ärarmaturen
gamla vattenslukandediskmaskinermindre för WC-stolar.än t ex

Vattenåtgången vid handdisk varierar starkt beroende hur diskningenpå utförs. Minst
vid diskning ochåtgår sköljning i hoaroch vid diskning och sköljning undervatten mest

rinnande Vattenkonsumtionenkansannoliktvarieramellan och liter20 150 diskvatten. per
vid handdisk. Attityd, medvetenhet och motivation i övrigt därför styrande forär
förbrukningen.

Nedanstående uppskattning Vattenbesparingspotential baseras vattensnålasteav
maskintyp. två kuvert disk ochdygn, fyllnadsgrad90% och vattensnålhanddisk.perperson

Vananbesparingspolential
20-30 lpd. vilket innebär vattenkonsumtionför disk på 15 lpd normal förbrukningen ca

40 lpd.ca

Kostnad
Diskmaskin: 3000-8000kronor
Minskade vattenavgifter: 105-160kronor och år.per person

200

150

IStädning, biltvätt mm
100 Matlagning, dryckI

WC
TvättIII50
Disk
PersonlighygienDo W

VattensnålIdag
diskmaskin

Figur Besparingspalential medvattenxnåldiskmaskin3.3

Konsumentverket1993.
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3.4 Tvätt

VAVs publikation P30 det fullständigautgör någotmest foråldradesom än materialetom
angående Vattenförbrukning, den årliga personligaattanger tvättmängden per personuppgår till 140kg. Ett hushålls såsomhanddukar,tvätt, gardinergemensamma dukar etc,
uppgårtill 10-40 år. En modern maskinbehöverstörre mellanper 18och 30 liter vatten

kg bomullstvätt. För får normaltsyntettvättper vattenmängden kg höjas med 50%.per

Många moderna maskiner har särskilda för i halvfulltvätt maskin. Förutsattprogram att
programvaletanvändskorrekt det möjlighet till ytterligare vattcnbesparingger i hushållet.

Vattenmängdenför modern maskinkanstörre uppskattastill mellanen 10 och 20 lpd och
for mindre maskin till mellan 15och 20 lpd. Förutsättningenen är tvättmaskinen fyllsatt
ordentligt vid varje Det finns såledestvätt. volymerstora vattenatt valrätt ochsparagenom
användning tvättmaskin. Nedanståendeuppskattningav vattenbesparingspotentialav
baseras på vattensnålaste maskintyp, 170 kg blandad tvätt och år, 90%per person
fyllnadsgrad och ingen handtvätt.

Vattenbesparingspøtenrial
10-20lpd, vilket innebär vattenkonsumtionför på lpdtvätt 15en normal förbrukningca

30 lpd.ca

Kostnad
Tvättmaskin: 4 000-13 000 kronor
Minskade vattenavgifter: 50-105 kronor och år.per person

200 i

150
Städning, biltvätt; mm
Matlagning,I dryck100

swe
i MTvätt

5° j Disku
PersonligEl hygien

0 .,
Idag Vattensnål

tvättmaskin

Figur 3.4 Besparingspotential medvattensnåltvättmaskin

Konsumentverket1994.



3.5 WC

En tjugo år gammal WC-stol utnyttjar ofta 8-9 liter spolning. En modernvatten WC-per
stol utnyttjar oftast liter och snâlspolandetoalett3 liter spolning.Eñersomsex vattenen per
toalettenstår för del hushålletsvattenkonsumtion valetstor WC viktigtär val.en av ettav
Ett byte från toalettstol med nio liter till med liter innebär besparingtre på 30 len en en

och dygn. ochI med endasthälftenvatten såmycketatt tillper person värmsvatten upp
dessutomlite värmeenergipå bytet.rumstemperaturspararman

Extremt vattensnålaWC-stolar kan förorsaka i serviseroch klena ledningsnät.Därförstopp
händer det vattensnälatoaletter kombinerasmed mellanlagringstartltatt vidtömmersom
viss volym, så självrensningsfönnåganupprätthålls i de klena delarnaatt nätet.av

Den urinseparerandevattenklosettenkräverendastmellan 5 och 8 liter och dygnper person
och kan användasi vattenbesparandesyfte urin och fekalier leds bort iutan att separata
ledningar.

Vakuumtoaletter utnyttjas i första hand i och fartygpå och flygplan därsemesterorter
vattenbesparing vikt. Ett vakuumsystemär kan installerasi vanligstor även bebyggelseav

kräver rördragningar varför de inte behandlashär.men nya

Vallenbesparingspotenrial
20-35 lpd. vilket innebär vattenkonsumtion för WC på mellan 5 och 20 lpd nonnalen
förbrukning 40 lpd.ca

Kostnad
WC-stol med 3-8 liter: 2000 8000 kronor-
Minskade vattenavgifter: l05-l85 kronor och årper person

200

150 DStädning, biltvätt mm
Matlagning, dryckI

100 WCS
TvättIII
DiskD50
Personlig hygienD

VattensnålIdag
WC

Figur 3.5 Besparingspotential medsnålspolandeWC



Övrig3.6 apparatur

finns normalt endastinstalleradeVattenmätare i enfamiljshus. Installation lätt åtkomligav
i flerfamiljshus inte alltid såenkelt i äldre flerfamiljshus.vattenmätare är kan välmen vara

aktuellt vidså nyproduktion eller renovering och starnbyteni äldre hus. Resonemangeti
kapitel 2 visar tydligt närheten mellan handlingen och effekten spelar roll föratt stor
människors beteende. kan dock också fastighetsägarensMan ansvarskännandeanta att
minskar vid individuell mätning och han därför blir mindre benägen investera iatt att
vattensnål armatur.

alltHögtryckstvättar har blivit vanligare redskap huhållen.i De användsdelvis förett att
och vattenkrävande arbete. hittarMen uppgifter forersätta även sintungt man nya

högtryckstvätt kanske aldrig skulle utfört Sammanlagt kan därmedsom man annars.
vattenförbrukningen öka. Användningen torde dock inte så spridd denattvara pass

sig genomsnittliga vattenförbrukningen.avspeglar på den

Kostnad
Vattenmätare: 500 kronor

3.7 Läckor droppandeoch kranar

En kran står droppar medoch droppar minut, kan orsaka ökadettsom par per en
förbrukning på 500 lår och läcka på ledning motsvarande tjocklek.sytrâdsöver en en en

m30,3 i diameter. kan orsaka ökad förbrukning 30 år vid vattentryckettca mm en per
0,5 normalt ledningstryck.MPa En WC ståroch läcker kan orsaka vattenspillettsom

m3på 10-20 år, vilket l5-30% normalförbrukning. Det lönarmotsvararper av en persons
sig således läckor och byta packningar i droppandekranartätaatt

Kostnad
Packning: l5 kronor
Rörbyte: från 100kronor



Utláckandemängdervid läckorTabell 3.1

““&quot; i...vilket D hus-...eller utläckande utläckandeLäckans stor- pa 1
i hållet... vattenmängd vattenmängddiameterlek vatten-i ledningen mVårlmin; mm

i motsvarar...
4 i lT ldroppandesytrådstjock- 0.06 300.3; llek kran

l synål stråle 0.6 3000,9 tunnen grov
från kran

tändsticka sköljning 6 30002.7 en av
disk

lbadkarstapp- 60 300008.7 en penna
ning

teknikEffekter3.8 av ny

Vattenkonsumtion

användning den moderna vattensnålastetekniken i dagens ochGenom system ettav
hushâllande bibehållen hygienisk standard kan komma imedvetet samt man ner en

mellan 90 och 120lpd. Dennakonsumtionsnivåkan uppnåsvattenkonsumtion utanattav
bevattning,biltvätt. duschfrekvens Enrevideradvattenkonsumtionstabellavkall görs etc.

vattensnålteknik skulle kunna i tabellanvändning 3.2.vid utav se som

vattenanvändning vidHushållens användning modern vattensnålTabell 3.2 av
teknik

literAktivitet fper person
dygnoch

15Städning.biltvätt, mm Städning,
biltvättmmdryck 10Matlagning,
Matlagning.I
dryck5WC
WCB

15Tvätt
TvättI

15Disk
l DiskEl25hygien 40Personlig

PersonligD100Totalt hygien

l vattentryck mvpMPa 50Vid 0,5
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Figur 3.6 Sammanlagabesparingspotentialmedvattensnålteknik

Den genomsnittlige abonnentenskulle få sänktkostnad 530 kronoren ochper personår minska sinatt vattenanvändningfrångenom 200 till 100liter och dygn. Förper person
hushåll med fyraett innebär det åtta årpersoner kan betala tillbakaan man eninvestering i vattensnål och påarmatur 15000 kronor.apparatur

:gg kostnadstorÄVanenbespanng -
besparingund A

25

20 - --
Tvättmaskin15 N___. .Diskmaskin

1 -#g10
i Háäkáåiäáâlinelv,m3-r5 x5,-e; b°s°°9

.L.- ,-. i .... mh.www .. - .r A.60002000 4000 8000 10000 Kostnad
kronor

Figur 3.7 Illustration kostnaderoch medolikanytta investeringarav

Miljö

l det kretsloppsanpassadesamhällethar våra tekniska livslängdapparaters ökats avsevärt.
Det kommer dock alltid finnas tillfällen då detatt miljömässigär fördel bytaen att utföråldrad teknisk utrustning i förtid. Här får individuell prövning huruvidaen görasom enför tidig skrotning eller missgynnarmiljön.gynnar



För utbyte gammal fungerande skabli aktuelltatt ett för denhängivneapparatur änav annat
miljövärmen mästeekonomiskaeller andraincitamenttillkomma. Däremot finns det goda
ekonomiskaskäl eftersig vattensnâlteknik vid nyinstallation. Eftersomatt energi-se om
och vattenbesparing ofta går hand i hand får här vattenbesparingen draghjälp av
energibesparingen.

apparaturFörutsatt teknik införs i takt gammal uttjänt föreliggeratt ingaärny samma som
särskilda negativa miljöeffekter vattensnål teknik. Samtidigt med självaav vatten-
besparingen energibesparing, vilket positivt förgörs även miljön. Denären mest
miljövänliga energin bekantden inbesparade,aldrig användaär energin.som



4 Nya tekniska system

4.1 Allmänt

det följande redovisas ochl nygamla tekniska syftar till minskadsystemnya som
vattenkonsumtion, resurssnålhetoch kretslopp näringsämnen.av

beskrivsbestår olikaSystemen dels för alternativ Vattenförsörjning.delssystemavsom av
olika toalettsystem. olika kompletterarDe endastdelvis varandra.Alla metodersystemen

såledesinte tillämpliga samtidigt.Det konventionellaavloppssystemetär medvattenklosett
och avloppsreningsverk enligt modell beskrivs inte nedan, finnsgängse med vidmen
systemjämforelsen under avsnitt 4.9. Den sist beskrivna tekniken, återanvändning av
avloppsvattnet jordbruks-bevattning eller skogsmark,fungerar förmodligen bästgenom av
for samhällen hushålleller landsbygden.större grupperav

Deolika i mindre förhittills prövade skala bebyggelse.Tillär exempelsystemen permanent
används förmultningstoaletten, mulltoan, mestadelsför mindre hushåll och igrupper av
fritidsbebyggelsedärkommunal ochavloppshanteringsaknas.Det sannoliktvatten- är även
där i första återfinnashand kommer i framtiden. En klok kombina-ävensystemet attsom
tion installationer, förändrat levnadsmönsteroch tekniska harett systemav nya nya
potential mängdergrund-vatten.att storaspara

Vid beräkning vattenbesparingspotentialenutgåsi följandedet från det förbruknings-av
redovisasi kapitel Uppskattningen besparingensekonomiskaeffektermönster som av

för abonnentenhar gjorts med antagande rörlig kubikmeterkostnadpå 14,5kronorom en
kubikmeter.per

Avloppsvattnets sammansättning

Fördelningen olika föroreningar i avlopp från olika tappställen finns redovisadei ettav
antal olika källor, redovisar delvis olika resultat. Vid Naturvårdsverket förpågårsom
närvarande projekt for fram schablonvärden specifika beräkningsvärden förett att ta - -
näringsvärden för närings- och föroreningsinnehåll i hushållsspillvatten uppdelat de
olika delkälloma urin, fekalier, kök och disk, badoch dush tillämpbaratvätt, ärsamt som
för 1995.svenska förhållanden. projektDetta beräknasavslutasunder våren

I siffror, främstawaktan på aktuella avseendegråvatten,tillämpas preliminära siffrormer
hämtade från Naturvårdsverketsprojekt, tabell 4.1.se

ñán bad,disk och benämnsibland BDT-vatten, ibland gråvatten.Vatten Här användstvätt
beteckningenkonsekvent gråvatten.

l Näring i ScandiaconsultBDT-vatten, VästABmm

32



Tabell Specifikaföroreningsmángderfrån hushåll,preliminär sammanställningI
gpd

FekalierGråvatten WC-tot UrinParameter Summa

Torrsubstans 75-80 40.140 115-220
j Suspenderad 30 47-4817-18

isubstans

30 20 50BOD,
l fosfc l ,8-2,lTotal
l Totalkväve 13,2-l3,6

Flöde lpd 200. .

föroreningshaltcr hushållsspillvarten mgl.Tabell 4.2 Beräknade Antageni
hushållsförbrukning 200 lpd.

ll Gråvatten WC-tot . BlandatParameter 1

i avlopp

l Torrsubstans 500-530 800-2800 575-1100l
Suspenderadsubstans 600 235-240110-120j

3 400 2501300, 200

Totalfosfor 2-4 30 9-104
1Totalkväve 66-68i 5-7

lpdFlöde 150 200



Återanvändning gråvatten4.2 av

Grâvattnet 75-80% avloppsflödetfrån hushåll ellerutgör l60 lpd. Det innehållerettav ca
fosfom,10-50% 10% kvävet och 50% de organiska B0D7.ämnenamättav av av som

Fosforhalten i gråvattnet helt beroende vilka hushållskemikalierär används.av som
Gråvattnet innehåller vidare bakterier och virus. återanvändningFör gråvattenskaatt av
kunna från hygienisk och teknisk synpunkt måste bakteriehalt och haltenaccepteras
organiskt och suspenderatmaterial reduceras.Gråvattnen från hushåll med småbarn, i
synnerhetdär användertygblöjor, kan innehållahögrehalter såvälmikroorganismerman av

kväve och fosfor.som

tabell refererasvärdendels från danskI 4.3 återanvändning grâvatten förrapporten om av
toalettspolning, dels forgränsvärden enskild brunn tjänligt med anmärkning.vatten ur
Hygieniska ochtekniskakriterier för återanväntgråvattenbör ligga i närheten dessabådaav

förkolumner det ska acceptabeltfor användningför WC, hygien, bevattningatt tvätt,vara
För användningenbart för WC-spolning kan kraven sänkasnågot.mm.

GråvattenkanmedFördelbehandlasi markbäddareller inñltrationsanläggningar.Dessat ex
reningssystemreducerar fosfororganisktmaterialoch avskiljer effektivt suspenderatsamt
material. Bakteriereduktionen god. Det inte brukligt idag fosfom återvinnsärär att som
gödningsmedel eftersom markbäddaroch inñltrationsanläggningar regel slutna.ärsom
Öppna infiltrationsanläggningarblir dock allt vanligare.De möjliggör heltpå sättett annat

utnyttjande bäddmaterialet. fortfarandeDet oklart hur andel fosfomett är storav av som
biologiskt tillgänglig. det fallI ska återanvändas detär endast alternativetärvattnet

förstärkt markbädd, eller frlterbädd, kan aktuellt eftersom infiltrations-som vara en
anläggning inte utrustad förmed uppsamlingssystem behandlatär vatten.

Tabell 4.3 Möjliga kvalitetskriterierför för dusch, och taalettspolningtvättvatten

rapport SLVZParameter Dansk

CODM 50 8 mgl

E. coli 0 0 antalml
Fi Fekala streptokocker 0 antalml

Turbiditet 0,3 FNU

Grumlighet svag-tydlig ingen

ärgtal 30 30F

l Kristiansen,M. 1993B.

2SLV 1993
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Figur 4.l Illustration för återanvändning gråvatten literpd.systemav av

Vidare kan våtmarker, inñltrationsvåtmarker och rotzonsanläggningar förövervägas
behandling gråvatten. Fosfom i binds i första hand till markpartiklarvattnet medanav
kvävet reduceras nitriñkationdenitriñkation, dvs mikrobiell omvandling tillgenom
luñkväve. En mindre andelfosfor och kvävebyggs i växtbiomassan5-1096. Bakterier
och virus reducerasunder relativt långauppehåll i reningsanläggningen.vattnets

Minireningsverk för kemisk och biologisk behandlingsåsombiorotorer, biobäddareller
små SBR-anläggningar Satsvis Biologisk Reaktor kan komma i fråga.även De är
betydligt mindre ytkrävande deän metoderna krävernatumära regelbundenskötselmen
och medför högre energi- och anläggningskostnader.

I ekobyar i Tyskland det vanligtär återanvändergråvatten, iatt man renat rotzons-
anläggningareller i minireningsverk,för ändamål toalettspolning,bevattningoch isom mer
sällsynta dusch.fall för ochtvätt

Vattenbesparingspotential
Gråvatten i cirkulation innebär inte helt slutet tekniskt kretslopp. delett En måstevatten
sannolikt för hålla vattenkvalitetentasut att acceptabelnivå. Dessutomförekommeren

del förluster via slam Kvalitetskravenpåen avsatt tillsammansmedreningsef-etc. vattnet
fekten hur mycket farskvatten måstetillförasavgör detåtervunnagråvattnet.Maximaltsom
kan sannolikt högst 75% gråvattneteller lpd100 återförastill hushållet.ca av ca

Möjligheterna praktisktekonomiskt gråvattnetbegränsaratt användningentill i förstarena
handändamålsåsomtoalettspolningochbevattningochmöjligen för duschochäven tvätt.
Besparingenkan därmeduppgåtill 75-100 lpd.

Hermansson,K. I99l
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Figur 4.2 Besparingspølentialvid återanvändning gråvanenav

Kostnader
Kostnaderna i hög förknippadegradär med reningsbehovetoch val reningsteknik. Deav
påverkas antalet tilläven reningsanläggningenanslutna hushåll. Förutomav renings-
anläggning behövs i viss utsträckningdubbla ledningar inomhus.

Den minskade farskvattenanvändningenmedför sänktavattenavgifterpå 400-530 kronor
och år.per person

Tillämplighet
Återanvändning gråvattenbör tekniskt och hygieniskt kunna tillämpligt såvälav isett vara
mindre samhällen. Ekonomisktstörre det dock sannoliktär endast i fallsom svårav
vattenbrist återanvändning gråvattenkan komma i fråga.som av

4.3 Regnvatten vattenkällasom

Regnvatten rinner från hustak endastmåttligt förorenat.ärett l ekobyar i Tysklandsom av
använder regel för bevattningoch toalettspolning.tvätt. eventuelltförregnvattenman som

iblandRegnvannet för god kvalitet För användasför toalettspolning; tillanses attvara av
det användadetkan något renadegråvattnet.sämre,man



100

Regnvatten

i200
Grundvatten

200

Till avloppsreningsverk

Figur 4.3 Illustration för vattenkällasystem Utterpd.regnvattenav som

Regnvatten mjukt. Därför minskarär behovet avhärdarei tvättmedlen.Det just förärav
funktionderas avhärdare fosfater tillsätts till tvättmedel. Fosforutslâppensom som kan

därmed minskas avsevärt användsFördisk ochregnvatten tillsammansom tvätt med
fosfatfria tvättmedel.

Vattnet kan lagrasi tankarvid eller underhus.Det bör filtreras såvälföre efterlagringsom
föri tanken minska risken för tillväxt i ledningarnaatt och suspenderatmaterial i vattnet.

Vid dimensionering lagringstankmåstehänsyn till intensitetav tas och varaktighetregnens
i det aktuella området.

Vattenbesparingspøtential
omfattandeUtan rening kan högst deregnvatten 100 lpdersätta behövsför tvätt,som

dusch, WC-spolning övriga behov såsom bevattning.samt Förutsatt uppsamling,att
utjämning och lagring kan ordnaseffektivt krävs m2mellan 60 och 80 horisontell takyta
För förse med för dessabehov.att Omväntvatten m3takytaen person är 150en

m3tillräckligt för uppsamling år65-85 eller 45-60 lpd förvatten fyrapersoners-av per en
familj I Sverige,där del nederbördenfallerstor blir effektivitetennorra snö,en av som av
naturliga skäl kraftigt försämrad.

l Typhus i enplansutförandeA VAV TX94

2Beräkningarnabaseradeär nederbörd 500-650 årochen mmper
avrinningskoefñcienten0,9.
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Figur 4.4 Besparingspotentialvid användning regnvattenav

Kostnader
Kostnaderna kostnader för uppsamlingstank,utgörs filter, och lednings-av pump nya
dragningar och omkoppling vissa ledningar. Driftkostnader i form pumpenergiav av
tillkommer. Vattenbesparingenleder till minskadvattenkostnad till 480 kronoren upp

och år.per person

Tillämplighet
Användning vattenkälla bör kunna intressantregnvatten såväl förav enskildasom vara
hushåll för samhällenvid vattenhushâllrting.större Systemet iförsta handär intressantsom
i låga flerfamiljshus eller enfamiljshus där har tillräckligt takyta boende.storman en per

4.4 Utnyttjande delvis renat ytvattenav

Då sjö- eller älwatten finns tillgängligt kan sådant användasför drygavatten att ut
renvattentillgângama. De tekniska och hygieniska kriterier gäller för återvunnetsom
gråvatten ibör såfall gälla för Orenatäven eller delvisytvatten. börövatten kunnarenat
lämpa sig väl för bevattning, dusch, WC-spolning för Toxiner fråntvätt. algblom-samt
ningsperioder i ytvattentäktenkan framkalla allergiskareaktioner i dettasammanhangsom

problem.kan utgöra ett

Vattenbesparingspotential
kanSjövatten omfattande rening normalt högstutan 100 literpdersätta grund-ca av

vattenuttaget.



Sjövatten

Grundvatten
Sjö

200

avlopgsreningsverkTill

Figur 4.5 Illustration försystem utnyttjandeav delvis literpd.av renatytvatten

Kostnader
Kostnaden investeringarutgörs i ñlteranläggning.av ledningsdragniugarpump, nya ochomkoppling vissaledningar.Driftkosmaderav för pumpdrift tillkommer.etc Vattenbespa-
ringen leder till minskad vattenkostnadpåen till 790 kronorupp ochår.per person

200 w r wwww--- r---ç- -7Städning,biltvätt lmm StädningbiltviktmmiL__-.._{____, .. e. ,,...,-_Mê,,1x,k.,_,._,. Magic,,
150 wc wc

s m- v-- -- ---+§
Tvätt Tvätt

i 100 &quot;&quot;&quot;&quot;&quot;---- -- ---;
Disk Disk

4
_______ r-50 f

Personlighygien Personlighygieni: . l.r i55 o
F 39 E] Sjüvatten

D Grundvattenäi
i

Figur 4.6 Besparingspotentialvid användning ochsjö- älvvattenav
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Tillämplighet
kan förmodligen inte någonallmän spridningAlternativet sjövattenuttag och löser till

vattenbristexempelinte problemmed pågrund saltvatteninträngningi kustnäraområdenav
korrosivitet i oanvändbartfördåsaltvatten grund användningi hushåll.ärstortsett ettav

för användningkan dock i vattenklosetter.Brackvatten övervägas

Förmultningstoaletter4.5

fekalier behållareförmultningstoaletten samlasurin och i och il torpargrund.sammaen
formultningsbehållarentoalettsitsen.Undertryck skapasikällareeller under fläktgenomen

från toaletten. Vissa modeller utrustademed dräneringsñckori ventilationsröret förär
frånelslingor i bottenavdunstartill luften.urinen medhjälp Vätskeavgång-värmenavsom
leder till förlust del urinets kväveinnehåll.och de biologiska storprocesserna av en aven

behållarebrukar utformadei plastmaterial.Såväl toalettstol varasom

föra hushållsavfall. Under förutsättningformultningstoalett kanTill även attmanen
för vått kan förbättra nedbrytningshastighetenkompostmaterialet inte är attman genom

Eiseniafoetida.tillsätta dyngmask

ofta slamavskiljare ochi dessasammanhang ledastill därefter tillGråvattnet brukar en
princip någotinfiltrationsanläggning. kan naturligtvis i deandraDet även sättavrenas

avloppsreningsverk.avsnitt 4.2 eller i konventionellabeskrivs isom

Vattenbesparingspolential
vattenbehovetminskasmed lpd tillGenom utebliven toalettspolning kan 40 160lpd.

Kostnader
åretrunt-bruk kostar mellan 000 och kronor.En förmultningstoalett för 15 20 000

Driftkostnaden den fläkten och eventuell värmeslingakräver.främstutgörs som enav

200

150
Städning, biltvätt mm

Matlagning, dryckI
100

EWC
mTvätti

5° Disk
PersonlighygienEl

0 .,.,..,4
Förmult-Idag

ningstoalett

användning färmultningstaalettBesparingspotential vid eller4.7Figur av
separerandetoalett



mellan och 700 kronortill 100kWh uppgår kostnadenVid elpris 50 öre perett per
förseddmedhuruvidavärmekablenberoendestarkt ärElförbrulcningenoch år. är avperson

den ordinariei vissa fallfläkt kanFörrnultningstoalettenseller ersättatermostat
elanvändning.ytterligaremedför då ingenventilationen och

Tillämplighe
ekobyar. Detfritidsbebyggelseochhand i äranvänds förstaFörmultningstoaletter i

utny11jas.lfortsättningsviskommerbebyggelsedei denna även atttroligtvis nyatyp av
till förmånrenodladefönnultningstoaletterfrångårdentendensenekobyar överär att man

urinseparerandeför system.

följande:blandSverigevisarifrån ekobyar annatErfarenheter nmt om

åtgärdasmedockså lättrelativt lätt kanuppkommermed flugorProblem men
liknandeellertidningspapperkalk, rivettorvmull,

ergonomisktväl tilltaget ochmåstebelägenbehållarendärUtrymmet är vara
lätt lastaoch mullenunderlättasskötseln ärutformad så attatt ur.

10-60Woch fläktvärmekabel100-200WförenergibehovrelativtEtt stort-

odlingsändarnâlalltid föranvändsinteMullen-

wilketlederfömiultningsenheten,ivätskeöverskottriskerasvärmekabelsaknasNär- följd.nedbrytningoch luktdåligmedsyrefria förhållandentill som

ochtill 210kronorvattenkostnadminskadledertillVattenbesparingen per personuppen
år.

Separerande toaletter4.6

toalettstolarKällseparerande

framförSkäletmarknadenökat.påkällseparerandetoaletter århar antaletårUnder senare
ocksågödningsmedel,direktnäringsämnen atturinetsvill utnyttjaallt mersomatt man

Urinflcrera.kanammoniak avdunstaroch flugordärkompostundvika blötvill enman
fosfom.och delkväveutsöndringarmänniskans storhuvuddeleninnehåller axav enav

Er fekalier.ochför urintvå toaletter.EnbestodurinseparerandeförstaDet systemet enav
uveckladesavfallsslagenisär bådahålla desvårtkundedet emellanåt attEftersom vara

porslin ch hariutformasDessatoalettstolar.urinseparerande ensmåningomså numera
köpasUrinseparerande kaninsatser ävenurinen.fångarframtill i skålenficka uppsom

vanliga utedass.installation iför

tillledas0,l-0,3 liten,spolvattenmängdmindremednormalt tillsammanskan,Urinen en
forlagringsvolymErforderligjordbruksmark.därefterspridaspåförmarkkyld tank atten

årsvolym.högstlagringliter förtill 2 000uppgårmed fyrahushåll enavett personer
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till förmultningsbehållare för vanlig för-mult-Fekaliema kan antingen föras somen en
medspolvattenoch gråvattentill slamavskiljare för lokalningstoaletteller tillsammans en

till kommunalaavloppsnätet.behandling eller det

Vartenbesparingspotential
förmultnarfekaliemaspolaseller IBesparingspotentialen beroendeär ton-t. ett torrtomav

med högst 40 lpd. Med vattenspolandetoalett kanminskas vattenåtgångensystem
till 35 lpd. Figur 4.7.vattenanvändningenminskasmed Seävenupp

Kostnad
Separerandetoalett: 3500 7500-

liter: 8000Urintank, 2000

kostnad till kronor och år.minskad 210 IVattenbesparingenmedför per personuppen
hämtningskostnadema.till slutentank minskarfall avloppet tidigare lettsde även

Tillämplighet
och installeras i första handfortfarande företeelseurinseparerandetoalettenDen är en ny

hyresfastigheterExempelfinns dock installationi ochenskildafastigheter.i ekobyaroch
finns flerainföra urinseparerandetoaletter isnabbt. påeller beslutintressetökar Förslag att

och därmedi kan fungerafaktum toalettenhar vattenlåskommuner. Det stort settatt som
fådetta kan högrevanlig WC ängör torra system.systern acceptansatt enen

i befintligtoaletter och ledningarför installera urinseparerandeKostnaden att nya
för få allmänt genomslag, installationer ibebyggelse för högatorde ännu att menvara

öka.nybyggnationer allt dömakommer attattav

gödningsmedelmåsteorganiserasrationelltnyttjande urinOmhändertagandeoch somav
från behövsutnyttja kväveinnehålleti urinenvid källsepareringi skala.Förstörre personen

m2 litet för spridafamiljensträdgårdsland såledesförodlingsmark. normalt500 Ett är attca
urinseparerandetoaletter i skala.urin införandebör beaktasvidpå. Detta störreav

Hybridtoaletter

urinseparerandevattentoalett ochellerEn hybridtoalett utnyttjar vanlig WC-stol enen
utloppsledningen. utnyttjarpå Separatomoch fast material ivätska separatorseparerar en

Vätskan, efter spolningfraktionema åt.for skilja de bådacentrifugalkraften att som
UV-ñlter tilllampa såkallatvia ultraviolett ettinnehåller mängd bakterier, leds enen

blandasurineninte källseparerandedefall toalettenBDT-behandling eller avloppsnät.I är
då utrymmesskäl svårtvarje spolning.Det kanvidminst liter spolvattenmed tre varaavut

gödningsmedel.urinetdärmed utnyttjalagra och attatt som

för avdunstningfönnultningsenhet. elslingavanlig Enavfallet komposterasifastaDet en
avskilts behövas.kanvatten somav

tank,och lagras iurinen samlasanvändskankällseparerande toalett separatDå seupp
ledas till vanligkanofta urinenmarknadsföringenIexemplet att enangesovan.

tvivelaktig metod.kretsloppssynpunkt detför gråvatten.Fråninfiltrationsanläggning är en
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Vanenbeparingspotential
väljsvilken toalettyp kan vattenåtgångenminskasBeroendepâ med0-40 lpd. Figursom

besparingspotential.maximalvisar4.7

Kostnad
000 till 15000 kronor. Separationsenhetenhybridtoalett kostar 10 kan kopplas tillEn en

toalettstol.befintlig

medför minskad kostnad mellan noll och 210 kronorVattenbesparingen en per person
och år.

Tillâmpligher
tillämplighet i enstakafastigheteroch i mindrebör haHybridtoaletten störst grupper av

separationsenhetenkan kopplas till olika toalettstolarbör desshushåll. Eftersom typer av
utifrån denaktuella systemkombinationenhurtillämplighet bedömas ut.ser

harvattenlåsochdärmedi kan fungera vanligfaktum toaletten WCDet stortsettatt somen
få högre Spolningen fekalierkandetta änacceptans torra system.gör systematt en av

formultrtingskanunare.flexibel placeringmedger även av enen mer

Återanvändning jord-avloppsvatten i och skogsbruk4.7 av

avloppshanteringmöjliggör återföring fosfor inte kvävetill jordbruksmark.Dagens av men
redogjort för där toalettavfall i formkapitel har någon kanTidigare system separerat

odlingsmark. detta kapitel redogörsöversiktligt för någratill I däråterföras system en
kan behandlasochavloppsvattenström återanvändas.blandad

jordbruksmarkBevattning av

Ölandjordbruksmark förekommermed avloppsvatten på Gotland och därBevattning av
med såvälkvalitet kvantitetpågrundvattnet. i förstahandbristproblem Dethar ärsomman

gjort bevattningsanläggningamahar tagits i drift. Samtidigtharpå attvatten somresursen
lämpligamed hitta recipienter i inlandet. Genom bevattning medproblemhar attman

påjordbruksmark båda samtidigtkan åtgärda problemen ochbehandlatavloppsvatten man
jordbruket delvis till godo.närsalter kommer

havall, stråsäd oljpå Gotlandbevattnas900 betor, ochoch HemseStänga,Roma eväxterI
Uppehållstiden till minst femtids lagring i biodamrnar. uppgårefter långmed vattnet

och virus avdödasoch partikulärt material sedimenterar.varvid bakterier Dennamånader
innehåller iunderstigas. Efter lagringen i dammarnabör inteuppehållstid vattnet

litenkväve i dammarnafosfor och 9 Vattnetgenomsnitt 2 renas genom se-mg permg
och kvävereduktion.fastläggningdimentation,

tillräckligt näringsrikt för täcka grödomasbehov närsalter,varförinteVattnet attär av
handelsgödselbehövs komplement.stallgödseleller Vid degotländskamedgödsling som
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anläggningarna dock vid gödslingeningenhänsyntill näringsinnehåll.Orsakentas vattnets
näring tillförs via bevattningsvatteninte kan doserasjämnt odlingsytan.är att översom

Gödselgivan blir därmedolika olika marken.delarstor av

Kostnader
anläggningarnaInvesteringskostnadema för bevattningsdammar och ledningsnät tillut

åkrarna på Gotland lägre de beräknade kostnaderna för konventionelltän ettvar
lägrereningsverk. Driftkostnadema emellertid mycket Dessutomkan bondenär inspara

kostnader för bevattning.på

Tillämplighet
jordbruksmark med avloppsvattenMetoden med bevattning lagrat kan tillämpligav vara

användspå betydligt fler ställen den idag. Det förutsätter dock, förutom rimligtän ett
avståndmellan jordbruk och bebyggelse,bland lagringsytor finns tillgänliga ochannatatt

bevattningsbehov föreligger.att

Bevattning skogsmarkav

bedrivs i liten skala i forsöksskalaBevattning energi-skog eller i några få iorterav
Sverige. Däribland kan Götene och Svalövs kommuner. Ytterligare någranärrmas
anläggningar Försök drivs också bevattningplaneras. med energiskogmed näringsriktav
grundvatten i Halland.Månstorp,

Energiskog, Salix, lämpar väl föreller vissa sälgarter sig bevattning med avloppsvatten
den förmår avdunsta mängder och den med högatt stora vatten attgenom genom svarar

bevattningproduktion vid gödsling. Vid salix med avloppsvattenbör skördar i södraav
Sverige från hektartillkunna ökas 10-12 torrsubstansTS 12-14 TS hektar.ton tonper per

Kostnader
lnvesteringskostnademafor bevattning energi-skog torde ligga i storleksord-av samma
ning för Energiskogkostnaderna bevattning jordbruksmark. Salix tydligtsom av svarar
på med Produktionenökad bevattning och gödsling ökad produktion. kan öka med 100%

gödsling värdet energiskogenökarekonomiska såledesDet bevattninggenom av genom
med avloppsvatten.

Tillämplighet
Kraven avloppsvattnet före spridning bör intepå hygienisering lika höga vidvaraav
bevattning jordbruksgrödor.vid bevattning Volymema förenergiskog lagringavav som
kan emellertid lagrasVintertid måste eller behandlasdärmed minskas något. påvattnet

sätt.annat

tillämplig mindre samhällenmed närhet till tillgängligiMetoden bör kunna ochvara
energiskogsodling. Utnyttjande avloppsvatten för bevattningmark forlämplig av av

spridning.sannolikt inte få Blandvanlig skogsmarkkommer därföratt annat attsamma

lbid.
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det inte innebär ekonomiskt lika värdefullt kretsloppoch för kan förväntaett sigatt man
pä frånmotstånd bärplockandeallmänhet.stötaatt en

Vatten4.8 besparing i tekniska systemnya

Maximal vattenbesparandeeffekt till lägst kostnad får det hushåll kan utnyttjasom
till vissa ändamålsåsomWC-spolning, och bevattning familjDennaregnvatten tvätt etc.

behöversannolikt inte användakällsepararandetoaletteller fönnultningstoalettför att spara
För skaräckatill måstevattensnålutrustning installeradvattnet. ochatt regnvattnet vara

hushållets medlemmar medvetna sina brukarvanor.Grunddvattenbehovet i ettvara om
hushåll bör kunna liggasådant 40-60 lpd eller 25% svenskensmedelförbrukningav om

hushållet utnyttjar vattensnål utrustning. Ytterligare 60 lpd måste täckas med t ex
regnvatten.

såledesden vattensnålaDet tillsammansmedalternativaär utrustningen vattenkällor och
medvetetbeteende den besparingseffekten.störstaett som ger

20° áevánágbiii ätt-Jing,bil-
tvätt ;lättättmm mm
Mäsig, üáñwk

li.
WC150 wc

ih__lTvätt Två
;LA100 gi7 i | Ea-VWWQ-.bri

l..tê2mm.
Disk Matdryckmsk , ,#-._.

Tvätt,
50 Disk

VVPersonlig Personlig L
hygien hygien Pammy

hygien
0 . ..-WWW ., ,, ,..,,[._. s.- v ,-,...,-,. .. . . ..._____ .Regnvatten Regnvattenoch|dag .. teknikyi Grundvatten

Figur Maximal4.8 vattenbesparingspotentialmedbefintlig teknik ochalternativ
vattenkälla.



uthållighetEkologisk social diskussionoch4.9 en-

måste långsiktigt uthålligFramtidens vattenanvändningoch avloppshantering såvälvara
teknisk lösningekologiskt ekonomisktperspektiv.Varje måstedärvidsocialt ochett somur

regionutifrån vilken situation, i vilket område,i vilken den tänktvärderas i äretc attsom
allmängiltiga de kan uteslutavarje formtekniska lösningar såFåfungera. är att annan av

lösning.

kriterier vilkaundersökasmedavseende antalSamtliga alternativ måstedock deett av
viktigaste är:

förhållanden,Sanitära-

eller luft.gnmdvatten,sjöar, hav, markutsläpp till-

resurshushållning-

användarvänlighet.teknisk funktionsduglighet och-

utifrån helhetsperspektiv.Kriterierna användasför värderabör kunna att systemen ett
restprodukter jämförasendast reningsprocessenochSåledes ska inte ävenutant ex

kemikaliebehov, transportarbete,och energibehov,materialval, lmaterial- etc.systemens
omfattande utvärdering.finns emellertid inte för sådandenna detrapport utrymme en

vattenbesparingolika inverkan ochTyngdpunkten ligger värderingen de systemensav
fosfor.på kretsloppen närsalternakväve ochav

olikaöversiktlig jämförelse avloppssystemI det följande försök tillgörs motett aven
kunskapkunskapsläge.Med ochbakgrund ovanståendekriterier och dagens nyav

framtiden.förändrasiförändrade bedömningarnanaturligtviskriterier kan

relevant intevattenkälla utvärderas då det iRegnvatten alternativ anses mensom
Utnyttjande sjövatten utvärderasavloppsbehandlingsmetod.kombination med någon av

marginell betydelseförkunnaha mycketinte sammanhangdå det bedömsi detta vatten-
försörj ningen.

för mindredels olikaför olikaJämförelsen dels större system.görs system,typer av
avloppsreningsmetoderenligt nedan försannolikaSystemen kombinerats medhar att

infiltration-Observera medbedömningarna jämförbara medvarandra.skakunna attvara
eller markbädd.infiltrationsanläggning alternativen eller sluteninbegrips öppen

avloppsreningsverkmedtrestegsreningKonventionelltSystemStora system
kemisk rening.biologisk ochmekanisk,

och fekalie-Källseparerandevattentoalett.GrâvattnetSystem2:
avloppsreningsverk. Urinavfall behandlasi centralt

lagringstank.isamlas
månadersjordbruksmark. Minst 6BevattningSystem av

lagring



Små Konventionellsystem inñltrationsanlâggning:
Återvinning grâvatten i lokal markbädd.Toalett-av

förs till lokalvattnet inñltrationsanläggning.annan
Förmultningstoalett och behandling grâvattnet iav
lokal infiltrationsanläggning.
Källseparerande torrtoalett alternativt hybridtoalett
med urinseparerandeWC-stol. Urinet samlas iupp
lagringstank och gråvattnet behandlas i lokal
inñltrationsanläggning.

Figurema 4.9 och 4.10 visar aktuell fördelning mellan olika Nästanhalvastora system.
Sveriges befolkning ansluten till deär 24 avloppsreningsverkenstörsta medande l 000

verken betjänarminsta mindre miljonän svenskar.en

Reningsverkens
storlekantal p.e.l

50 000 -

10 000-SO000

200-10 000

1000 1200
Anta verk

Figur 4.9 Antal avloppsreningsverk olika storlekav

Reningsverkens
p.e.storlekantal

50 000 -

10 000-50 000

200-10000

4
Antalanslutna

miljoner

Figur 4.10 Fördelningen abonnenterpå avloppsreningsverk olikaav storlekav
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Sanitära förhållanden

frågorvikt hänsyn till Sanitära val avloppssystemDet så de Sanitäraär stor att tas attavav
inte tilläts öka. Nedan följer schematiskuppställningriskerna Sanitärarisker meden av

olika system.

SanitäraTabell 4.4

Stora 2000 pesystem

i Positiva effekter Negativa effekterSystem 2
lsäkerhet. stömings- drabbarGod sanitär Eventuella störningar of-1

Vissatillfällen. mångasamtidigt.Konventio- sani-tast
jrisker vid slamspridning.nellt tära

avlopps-
reningsverk

i isäkerhetbör kunna Urmlagrmgen medföra2 God sanitär kan prob-i 1
Källsepare- lem. Störningar i det centralauppnås. 1g

iéring, drabbarmångasamti-systemetcent-
ral digt.rening

medförsäkerhetbör kunna Bevattning gröda3 God sanitär vissav
Bevattning, risk för smittospridning viauppnås. Iaero-

jordbruk soler eller via grödan. För-
.behandling, lagringstid och sprid- j

ningsteknik avgör.

Små 2000 pesystem
effekterSystem Positiva effekter Negativa

vid störning. Risk för smittospridning viaRelativt drabbas4
lnñltzation, Lokalisering viktig.grundvattnet.

markbädd

Renings- risktagning blanddrabbasvid stöming. Måttlig sanitärFå5
Gråvatten, grund risken för kors-märkning kranar påteknik och annat avav

infiltration medförinfiltration koppling. riskviktigt.inomhus j
viaför smittospridning gnmd- i

viktig.Lokaliseringvattnet. i
7: iViss sanitär risktagmng. In-vid störning.Få drabbas6

filtration medför risk för smitto-Mulltoalett,
spridning via grundvattnet. Loka-infiltration
lisering viktig.



Positiva effekter effekterNegativaSystem

drabbasvid störning. Urinlagringen kanFå medföra prob-7
lem. Infiltration medför risk förKäll-
smittospridning via gnmdvattnet.separering,
Lokalisering viktig.infiltration

alternativ vattenkälla kan öka de Sanitärariskerna. Lagringsteknik,Regnvatten som
inomhus väsentligt förmärkning säkerställagodaochreningsteknik ärarmatur attav

förhållanden.Sanitära

luftochgrundvatten, ytvattentillUtsläpp

halterinnehåller höga närsalter, bakterier ochavloppsvatten organisktObehandlat av
mängdernedbrytningdet krävs De biologiska behandlingsste-material för stora syre.vars

till förkonventionella avloppsreningsverk bryta bakterier övrigtochäri att nergen
i kemiska reningen fäller fosfor. ochmaterial medan Sammaorganiskt ut typerman
hand vid användande alternativ teknikmåste även ävenmängder tasämnen om av omav

Tillvarierar. decentralakommunalaanläggningarnaförs emellertidutspädninggradenav
sitt i hushållen. avlopp från industrierinte har Det ochärävenvatten ursprung annansom

från del samhälletsdagvatten hårdgjorda Från dessakällorverksamhet ytor.samt en av
och organiskt material, också andra inäringsämnen ämnentillförs vattnet men som

behandlasi avloppsreningsverken.gradkanvarierande

ellerhäftiga snösmältning bräddar eller delvisperioderUnder orenat renatregnav
och vattendrag.Omfattningen inte helt känd det sigtill sjöar är röravloppsvatten men om

inkommandemängdertill avloppsreningsverken.Lokalt orsakardärförårligen1-10% av
utsläppsproblem.bräddningenstora

forekomer det luñ.utsläpptill Urin omvandlastilltill ävenutsläppenUtöver vatten som
urin och toalettavfall.lagring torrtavgårvidammoniak av

ofraavloppsbehandlinsmetodersaknas utvecklademetoderfor utvärdering.alternativaFör



Tabell 4.5 Utsläpp till grundvatten, och luftytvatten

Stora 2000 pesystem
Positiva effekterSystem Negativa effekter

lLitet syreförbrukandel utsläpp Bräddning leder till ellerattav orenat
Vfosfor,Konventio- BOD7, metaller delvis avloppsvattenämnen släppsrenat

nellt och mikroorganismer avskilj- i mindre lämpliga recipienter.ut
avlopps-re- ningen Kvävereningsgraden90%. lågär åmen

ningsverk Recipientenvald för flöden. ökas utbyggnadstora mellan 20genom
Oftast ostörd placering verket. och beroende75% renings-av

metod. ;
Deponering slam avfalls-av

lupplag leder till avskilda föro-att
reningar lång sikt återförs till
vattensystemen.

Huvuddelen kvävet och2 Ammoniakavgångtill luft frånstorav en
Källsepare- fosfom tillförs aldrig spill-del lagringstankarkan stor.av vara
ring, Ammoniakavgângen Disponeringvattennätet. urinen påverkarcent- av
ral rening till kan utsläppen kväve utsläppsnivån. itrots av

minskasjämfört meddagenssys-
tem.

iutsläpp direkt till3 Inga Läckagetill grundvattnet kanytvatten-
Bevattning, recipient underår med förekomma,dels från lagrings-utom

jordbruk ovanligt riklig nederbörd. dammar,dels från jord-
bruksmarken.Utsläppssituationen

svårbedömd.är

Små Z000 pesystem
System Positiva effekter Negativa effekter

Effektiv avskiljning BOD, och Grundvattnet4 recipient vidärav
infiltration, bakterier. Fosfor avskiljs till infiltration,50- dock vid infiltration

kan med särskilda i markbädd.markbädd 65% ökas Kvävereduktionenärmen
metoder. såvitt känt relativt låg.

Effektiv avskiljning BOD, och Grundvattnet5 recipient vidärav
bakterier. Fosfor avskiljs till 50- infiltration, dock vidGrávatten, infiltration

markbädd.kan ökasmed särskilda i Biologiskinfiltration 75% aktivitet imen
markbäddförmetoder. gråvattenbehandling
kan hämmas for litet kväve-av
innehåll.



effekterNegativaeffekterPositivaSystem

till luften kanAmmoniakavgångfosfom och kvävetHuvuddelen6 av
Disponeringen for-infiltrations-tillförs inteMulltoalett, stor. avvara

multningsrestenpåverkaranläggningen.infiltration ut-
släppsnivån.
Grundvattnet recipient vidär

vid infiltrationinfiltration, dock
markbädd.Biologisk aktivitet ii

gråvattenbehandlingmarkbäddför
hämmas for litet kväve-kan av

innehåll.

till luft frånAmmoniakavgångochkvävetHuvuddelen7 storav en
lagringstankarkaninfiltra-fosfom tillförs inteKällsepare- del stor.varaav

ochDisponering urinAmmoniak-tionsanläggningen.ring, torrt av-av
utsläppsnivån.fall påverkarutsläppentill kaninfiltration avgången trots

Grundvattnet recipient vidmed da-minskasjämfört ärkväveav
infiltration, dock vid infiltrationsystem.gens

imarkbädd.Biologisk aktiviteti
for gråvattenbehandlingmarkbädd

hämmas för litet kväve-kan av
innehåll.

Resurshushållning kretsloppoch

material, energi,markanvändning ochmedgod hushållningskaVid avloppssystemval av
eftersträvas.ekonomi

förbehövermalconäringsänmenaviktigastefosfor de två grönaväxterochKväve är som
Även förfosfor livsnödvändiga vårkväveochmänniskorfor djuren ochsin tillväxt. äross

handelsgödseloch stallgödsel förfrämstordbmketutnyttjarämnesomsättning.Jtillväxt och
handelsgödselanvändningenharUnder åroch fosfor.kvävetäcka sitt behovatt senareav

användning. iför Kvävetåkerarealhar ställtspå grundminskat, främst att annanomav
till eller denframtidatillgångenergi.Vårmedhjälpluñkvävehandelsgödsletbinds avur -

tillgång pågrad beroendesåledesi högkväveförkostnaden ärframtida avresursen-
elenergi.resursen

därigenomochfossila lagerfrån utgörhandelsgödselhärstammaranvändsifosforDen som
gällernyttjandegradvid denräckerlängehurändlig Prognoser somresursenresurs.en

rimlig kanâr. vilkenOavsett ärhundratal mesttill någotidag har manprognossomangetts
därför mycketslut. Detnågongångbrytvärda ärförvissad den tar enatt resursenomvara

fosfor.meduppgift hushållaangelägen att resursen

Smil, 1990



Tabell 4.6 visar utnyttjandet kväve och fosfor i jordbruket olika källor denav samtur
maximala potential hushållensavlopp Utnyttjad till fulloutgör. skulle näringsämnenasom
i hushållsavloppetsåledeskunnaförsejordbruket med 15% dessbehovvid nuvarandeca av
brukningsmetoder. Den verkliga potentialen sannolikt mindreär så.Skäl till dettaän kan
bland bebyggelsekoncentrationannat och lokaliseringatt jordbruksproduktionvara inteav
sammanfaller, del hushålletsrestprodukterkanatt stor komma konstdgöd-en ersättaav att
ning eller brist på gödning trädgårdsväxteretc.av

Idag produceras 180000 slam uttryckt TS. Avloppsslammetston TS innehållerca som
3,3% kväve, 2,5% och 0,3% kalium. Det innebär slamca med TS-halten 25%att ett ton

innehåller 8 kg kväve, 6 kg fosfor och 0,75 kg kalium. de produceradeAv mängdema
utnyttjas mellan 30 och för50% gödningsändamål.Det mellan l 500 och 2motsvarar 000

fosfor och mellan 800ton 1 och 3 000 kväve år.ton per

Källseparerandetoaletter mångakunna lösa del de problem idag finnsansesav en av som
med återföring kväve fosforoch till jordbruket. Urin innehåller högst4,5 kg kväveav och
0,4 kg fosfor urin vid spolmängd 0,2 lspolning.ton Förutsättningenper ingenen ärav att
kväve förloras till atmosfären.Vid jämförelsemellan kostnader kg näringsämnefören per

slamrespektiveurintransport blir det tydligt de bådagödningsämnena likvärdigaav att är
med avseendepå kväve, slammet effektivareatt är avsevärt medmen att transportera
avseende fosfor.på

För kunna slutakretsloppet näringsämnenatt mellan landsbygdoch stadkrävs inte baraav
näringsämnenapånågot fångasatt upp. Ytterligare förutsättningarsätt för avlopp elleratt

avloppsbehandlingensrestprodukterskakunna utnyttjas gödningsmedelär:som

näringsämnenaföreligger i biologiskt tillgängligatt form,-

rimligt avståndmellan avloppsproduktionatt ochjordbruksmark föreligger och-

avloppet fritt från eller innehålleratt är tillräckligt lågahalter långlivade natur-- av
främmande och tungmetaller.ämnen

Tabell 4.6 Tillförsel kväve och fosfor till 1991jordbruksmarkav samt
näringsinnehåll hushållsavloppet.i

lKväve Fosfor Anm.
Källa tonår tonår

Handelsgödsel 180000 20 000

stallgödsel 50 000 20 000

Summa 230 000 40 000

Avlopp från hushåll 37 000 6 000 12 Npdg
2 Ppdg

scn, 1993



l tabell nedan potentialen for återföring kväve och fosfor till jordbruk,4.7 anges av
återföringspotentialen, under förutsättning ovanståendeförutsättningar uppfyllda.äratt
Återföringspotentialer för olika illustreras i figur Konsekvenser för4.11.ävensystem

Övrigai olika har behandlatsi kapitel 4.2-4.7. resursanvänd-vattenanvändningen system
rapport.behandlas iningsdata inte denna

Resurshushållningoch kretsloppTabell 4.7

2000Stora pesystem
effekter Negativa effekterPositivaSystem

avloppsreningkrä-fosfom l5-25% Konventionell90% ochl avav .ätillsats-fångas i slammetoch relativt mycketKonventio- kvävet verupp
kemikalier.kan återförastill jordbruket,nellt av-

och dagvattenförutsatt i övrigt Inläckageloppsre- slammet görär attatt av
behandlas.ningsverk god kvalitet. utspätt vattenett

Proportionema N:P:K i slamAvloppsvattnets vänneinnehåll är ,och kaliumkan tillvara och med hjälp 100 :75:l2,5. Kvävetas av
ord i underskottväxlas till tjärr- finns med andra ivärmepumpar

slammet.Lämplig N:P:K-relation lvärme.
för energiskog l00:l5:50.Rötning slam biogas. ärt exav ger

lagringstankledning och2 Proportionema mellan makro- Separat
Källsepare- näringsämnena i urin för urinen.N:P är

urintank kangödningsämne Kväveavgångfrånring, central 100210.Urin som
avsevärd.rening välbalanserat,möjligen medär ett vara

Organisation ochlitet underskott fosfor. Goda transportav
möjligheter återföra urin krävs.närsalteratt
till jordbruket.

återforingspotential:Sammanlagd
fosfor,95% 45-80% kväve.

m2 anslutenLagring avloppsvattnetkräver Mer 303 än personav per
for erforderligasmå i form energi och torde behövasBevattning, attresurser av

lagringstider skakunna uppnås.jordbruk ekonomi.
återföringspotential: Lagring dammarUppskattad i göröppna att

del näringsämnenagärsåvälkväve40-50% stor avca av som en
förlorade.fosfor.

Återanskaffningsvärde:Avloppsreningsverk:Energibehov30-60kWh ochår. 300pe
kronor ansluten Ledningsnäten.miljarderkronoreller45 000 representerarper person.

m7 i anspråk.Tillavloppsverk 0,1huvuddelen värdet.En tarca perpersonav
ledningbehövs 20 anslutenledningsnätet meterca per person.
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Små 2000 pesystem
System Positiva effekter Negativa effekter

4 Vid utnyttjande Föröppen konventionell infiltrations-av en an- en
infiltration, läggnnings bäddmaterialkan anläggningeller markbäddkrävsupp-

markbädd skattningsvis l0-l5% m2kvävet 8-10 ansluten ochav per person
och 30-75% fosfom högståter- för infiltrations-öppenav en
föras till jordbruk. mzp.anläggning 1-2

5 En avsevärdminskning grund- Separatreningsverk för gråvattnetav
Gråvatten, möjliggörs.vattenuttaget och dubbla ledningar inomhus

infiltration Sammanlagdåterföringspotential: krävs.
0-75% fosfor, 0-15% kväve.

6 Sammanlagdåterföringspotential: Såväl toalett multrum ärsom nor-
Mulltoalett, 70-90% fosfor, 45-70% kväve. malt utformade i plast eller glas-
infiltration fiber. Utrymmeskrävandei hus.

Energiåtgångenför fläkt och
värmeslinga:200-250 kWhgår.
Ammoniakavgáng från mult-

kan Organisa-rummet stort.vara
tion och förmultnings-transprt av

krävs.rest

7 sammanlagdåterföringspotential: Separataledningar och lag-
Källsepare- 70-90% fosfor, 50-85% kväve. ringstank för urinen. Utrymmes-

ring, krävandei hus.
infiltration Ammoniakavgáng från urintank

kan avsevärd.Organisationvara
och urin krävs.transportav

%
100 i90 r
ao r- 4 n - -70 i x1 -l ,,. ,so . e ,50 J- al -40 i -jI30 3 i20 ;:i10 l

. ,r I0 u.
1 2 3 4 6 7

IN se P m

Figur 4.11 Sammanlagdåtemäringspøtentialför olika avloppssystem

54



uthållighetSocial och teknisk

utifrån sin miljömässiga och hygieniskaDe tekniska ska inte bara utvärderassystemen
funktion, utifrån förväntade socialauthållighet.brukarnasäven acceptans,utan systemets

tekniskt införs i skalamåsteunderlång tid kunna ochEtt större accepterasnytt systemsom
användas icke frälsta Man kommer kunna fåproblem ävenutan attpersoner. annarsav

stigandemarknadsvärdeneffekter sjunkandeeller icke på hus, dåligtnegativa i form av
ekobynVi inte idag hur attraktiv i det längreutnyttjande eller felutnyttjande. ärvet

perspektivet.

avfallssystemkritiseras för opraktiskakallade ekologiska avlopps- ochMånga så att vara
irrationell därförde ibland medför irrationell resurshantering.och obekvämaoch för att en

därförbefintligt det finns i närhetenochväljer inte utnyttja ävenatt ett systematt omman
för restproduktema.avsättning inte alltid finnsatt

avloppssystem skulle värderas detsamtidigt ställa frågan hur dagensVi kan omoss
skulle introduceras.Sannolikt skulleoch annorlundainnovationutgjorde oprövad somen
bräddningsrisker, läckageriskerlör missbrukas,påpekapå riskerna systemet etc.attman

avloppssystemen, från hushållenssynpunkt, används vattenburetSå länge även ettsom
utnyttjas suboptirnaltoch infonnationsbehovsopnedkast kan påstå att ettatt systemetman

till hushållenkvarstår.

avloppshantering måstedet befintligaParallellt med för prövas systemetatt systemnya
möjligheter finns förbättra desspotential förgranskaskritiskt med avseendepåde attsom

värdering tekniskaåterforing närsalter, energiutnyttjande Vid systemmotetc. nyaav av
därför vilka och åtgärderbefintligt för avloppsbehandlingbörsystem man se resuser

kriterier.för befintligt bättre skauppfyllakrävs uppsattaatt systemsom

och i olikarimligt alternativaavloppslösningartillåts i olika skalorDet är prövas typeratt
tekniska och sociala uthållighet.bostadsområden kunskapenökarså systemensattav om

beaktas risken finns.Risken med korskoppling olika ledningar måste dennärtyperav av
hela däremot vanskligt.i skala, till exempel i kommuner,Att ärpröva störresysternnya

Risken de erfarenheter blir dyrköpta.görär stor att man

lösningar, såsomlagringen urin, måste utvecklasMaterialfrågor och vissa tekniska av
effektivitets- och hälsoproblem överhängan-vidare. Risken för bygger äratt armarsman

de.



5 Slutsatser och rekommendationer

5.1 Slutsatser

Hushållning med grundvatten nödvändig förär långsiktigt hållbartatt ett utnyttjande ska
kunna möjligt. l vissa områden i Sverigevara det därförär angeläget minskaatt
grundvattenuttaget. Det också viktigtär skydda grundvatten frånatt förorening genom
mänskliga aktiviteter.

Grundvattenuttaget kan minskas minskning hushållensvattenanvändning.genom en av
Detta kan genomföraspå olika Vattenanvändningensätt. beroendedelsär hushållensav

och de tekniskaapparatur förarmaturer, Vattenförsörjningsystemen och avloppshante-av
ring inte minst människorsbeteenden.samt av

Ändrade konsumtionsmönster

Att minska vattenanvändningen förändradebeteendemönsterkan effektivt.genom Detvara
kräver emellertid brukarnafår förståelseför viktenatt sitt hushållande.Vatten billigtärav
och prisokänsligt. Det därför svårtär med taxekonstruktioneratt och taxenivåer påverka
konsumtionsmönstren. Det har dock visat sig vattenanvändningen minskaratt vid
individuell mätning förbrukningen.av

Påverkan måste istället gå via information och långsiktig attitydpåverkan. Människor
måste, för skavilja ändrasin attityd,att ha känslaför det angelägetman ochär detatten att
spelar roll vadvarje individ Brukarinflytande igör. vattenförsörjningsorganisationenskulle
därför kunna verksamt påverkabrukamasett sätt attityderatt tillvara vattenhushållning.

Modern vattensnål teknik

Genom införande vattensnålteknik kan vattenanvändningenminskasfrån 200 tillav l 10
liter och dygn. Det troligt teknikenär kommerper person förfinasatt ytterligare medatt
avseende pä vattenbesparing.Genom nyinstallation i gamla fastigheter och gradvisen
föryngring fastighetsbeståndetkommervattenanvändningendärförav minska.Vid inköpatt

disk- och tvättmaskiner emellertidär vattenförbrukningenav bara många viktigaen av
varför medvetandegörandeparametrar, konsumenternaett behövs för vattensnålaav att

maskiner skaprioriteras. Installation vattensnålteknik i äldre fastigheterkanav ny ettvara
billigt och verksamt minskasätt vattenanvändningen.att

Fortsatt utveckling vattensnålteknik inom såvälhushållssektor industriell sektorav som
viktig för ytterligareär effektivisering vattenanvändningen.av

Nya tekniska system

Införande tekniska för Vattenförsörjningochavloppshanteringsystem kan i vissafallavnya
verksamma medel för vattenbesparing. Utnyttjandevara för vissaregnvattenav

hushållsändamålkan till exempel till 100liter grundvatten och dygn.sparaupp per person
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Återvinningvattenbesparing.metod förrelativt billigtorde dessutomDet avvara en
kravrelativt reningsarmolikt dyrt. Högahushållsändamål däremotför vissagråvatten är

Korsopplingsriskema måstebli förriskernainte skaställasför de hygieniskabör stora.att
beaktas.även

vattenanvändningen,kan minskakällseparerandetoalettsystemellerOlika typer torraav
med hjälpuppnåstotal minskningen kandel denendastminskningen utgör somen avmen

återtöringpotential fördock godhartoalettsystemenvattensnålteknik. De torra avenav
förutsättning teknikenhar, underurinseparerandejordbruket och defosfor till attsystemen

fosfor tillkväveåterföring såvälpotential förgodutvecklas,för urinlagring av somen
vattenbesparingsskäl.andraskälinföradärför intressanta änkanjordbmket. De att avvara

ochfrån förmultningstoaletterförmultningsresturin ochspridningLagring och av
förfärdigainnanytterligare störredock utvecklas ärtoalettermåsteseparerande systemen

organisatoriskadetekniskagäller såväl deUtvecklingsbehovenskala. systemen som
teknikkonventionell teknik ochbådeAcceptansfrågorkringkring hanteringen. nysystemen

studeras.bör även

olika slaginförs i bostadsområdentekniskaangelägetDet är systematt avsomnya
erfarenheterdrasochDärmedkantid.och under längre systemenutvärderasnoggrant en

återföringspotentialema kansåuppnåsochSanitärstandardhögreutvecklas så attatt en
utnyttjas.

Rekommendationer5.2

vattenanvändning.Åtskilligt Enminskning hushållensför åstadkommakan göras att en av
emellertidbeskrivnai denna Detidag ärstårtill budsdeåtgärderdel är rapport.stor somav

människorspåverkanochteknik, systemlösningarutvecklingvidaremedviktigt avatt av
utvecklingsbe-Nedan listasförbättras.finns idag behöverlösningarbeteende.Många som

angelägna.närvarandekan deföroch åtgärderhov mestvarasom

ochinformationFörbättrad organisation

attitydpåverkanoch långsiktiginformation-

flerbostadshusi såvälvattenmätningindividuell en- som-

vattenkon-avgift, dvspå rörligdelenbyggatillvattenavgiñenbör styrasstörsta av-
sumtionen

vattenförsörjningsorganisationenbrukarinflytande i-

spridning urin ochochförorganisationsforrner torrtutveckling transport avav-
toalettavfall



Utvecklad användning etablerad teknikav

installation vattensnålteknik i äldre fastigheterav ny-

Forskning, utveckling och utvärdering teknikav ny

fortsatt utveckling vattensnålteknikav-

utveckling lagringsteknik for urin och toalettavfalltorrtav

utvärdering vad det skulle innebära för befintliga avloppsreningsverkav- att
inkommande till ökandeandel består källsepareratvatten gråvatten.av

utveckling teknik ochdimensioneringsmetodikför enskildaavloppsanläggning-av-
behandlarkällsepareratgråvatten.ar som

forskning fosfoms växttillgänglighet for olika VA-system i kemslam.om-
kompost, inñltrationssand mm.

Ovanståendepunkter behöveridag belysasbetydligt djupare.Flera punkternakräverav en
bådebred och djup kunskapsbasfor kunna samladbild problematiken.att formEngeen av
för forsknings- och utvecklingsarbetetskulle kunna detskapades kompetenscen-att ettvara

eller konsortium där kommuner,trum lantbruksuniversitetet,ett sociologiska institutioner
tekniska högskolor långsiktigt kundesamt bygga och utveckla kunskap kring VA-upp

frågor. Den miljöstrategiska fonden, MISTRA, har här viktig uppgift tillsammansatten
med högskolorna forma bredaforskningsprogram.

Forskning och utveckling inom områdetVA-system pågåridag i antal mindreett program
finansiering bl Avfallsforskningsrådet APR, Byggforskningsrâdetgenom BFR,av a

Vatten och avloppsverksföreningensforskningsorgan A-forskV och forskningsrådsnämn-
den F RN.

En viktig form för stöd till teknik det teknikbidragär Naturvårdsverketny ny som
administrerat och administrerar. Bidragen till teknik inte enbart ekonomisktutgör ettny
stödoch risktagande ocksåpolitiker i kommunernastekniskautan nämndermotiv ochger-
stöd för på utveckling obeprövadteknik.att satsa Nya projektidéer hosav acceptansges
kommunerna bidragsandelen iblandäven betydligt mindreär 50än Förom procent.
utvecklingen inom VA-sektom det olyckligt denna bidragsforrntypvore om av
awecklades.

Utvärdering teknikprojekt har ofta gjorts inom for beviljade teknikbidrag.nyav ramen ny
Däremot hittillshar det inte utarbetatsnågonmetodik för utvärdering delar eller helaav av
VA-system behovet detta i kommunerna. Vilka konsekvensertrots att är fårstort av
exempelvis införandet teknik i systemperspektiv Under 1994har dock någraettav ny
projekt skabelysadennaproblematik, två projekt stöttadestartats BFR,som a genom av
FRN och VA-forsk Ecoguiden, respektive AFR Orvvare.genom

För utveckla och bedömningen olika alternativaatt VA-lösningarnyansera samtav
underlätta jämförelser mellan olika startadeNaturvårdsverketunder hösten 1994system
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projektet Systemanalys-VA med syfte kunskapsförsörjakommunerna hur valatt om av
miljöanpassade kan ske. förstudie till projektet ska redovisasVA-system En i början av
1995. Förstudien Förslag kriterier miljöanpassat skaVA-system kunnaettger som
uppfylla oberoende användteknik.av
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BILAGA 3

GRUNDVATTENUTREDNINGEN
Sekretariatet

Sammanställning de lämnats grundvattenutredningens enkätav svar som
med frågor myndigheternas ansvarsområden och åtaganden vad gällerom
grundvattenfrâgor.

.

Beskrivning myndighetens för och arbete med grundvatten-av ansvar
frågor l

Fråga: Myndighetens arbetsuppgifter och ansvarsområde enligt lag,
förordning och myndighetsinstruktion eller enligt uppdrag från regering

vad grundvattenfrâgor l 1m.m. avser .

Boverket Enligt förordning instruktionermed för Boverket
SFS 1993:1109, ändrad januaril 1994, ärsenast
Boverket förvaltningsmyndighet för frågor byggdom
miljö och hushållning med fysisk pla-naturresurser,
nering, byggande och boende. Verket också försvarar
den centrala administrationen statligt bostadsstöd iav
form bidrag för finansiering bostäder. Vidareav av
skall Boverket enligt 4 § i förordningen bl.a.

meddela föreskrifter, ha uppsikt och tillsyn samt-
handlägga förvaltningsärenden i enlighet med lag eller
förordning,

följa tillämpningen lagar och förordningar, ut-av-
värdera effekterna tillämpningen och lämnaav rege-
ringen förslag till åtgärderde förbehövs syftetattsom
med reglerna skall nås,

förverka samordning de statliga myndigheternasav-
arbete med underlag för tillämpningen plan- ochav
bygglagen PBL och lagen hushållning med natur-om
resurser m.m.,

biträda regeringen med yttranden och utredningar-
m.m.,

informera eller ändrade regler ochom nya-



medverka i internationellt samarbete syftar tillsom-
harmonisera förregler fysisk planering, hushållningatt

med egenskapskrav byggnadernaturresurser samt
och byggprodukter.

Enligt 5 § får Boverket inom sitt verksamhetsområde
bedriva uppdragsverksamhet i Sverige och utomlands

ersättning enligt grunder verket fastställer eftermot som
samråd Riksrevisionsverket.med Boverket skall även
följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och vid
behov initiativ till förändringar.ta

I enlighet med plan- och byggförordningen
1987:383 kan Boverket utfärda föreskrifter och
allmänna råd för byggnader för tillämpningennya av
3 kap. PBL. För vattenfrâgor gäller intedet finnsatt
någon rättighet föreskriva vattenbesparandeatt om
åtgärder föreskrifterna baserade hygien,är godutan

god arbetsmiljö och tillfredsställande inomhusklimaten
3 kap. 5 § PBL.

Fiskeriverket Grundvattenfrågor inteberör Fiskeriverket enligt
instruktion eller författning sätt änannat att
Fiskeriverket enligt 13 kap. 25 § vattenlagen skall yttra
sig till vattendomstolen inverkan allmänt fiskeom av

vattenbyggnadsföretag. Det kan också gällaett större
grundvattenuttag kan påverka ytvattnet.som

Skogsstyrelsen enlighetI med sektorsmyndighetsansvaret har skogs-
várdsorganisationen SVO Skogsstyrelsen och den-
regionala myndigheten Skogsvårdsstyrelsen till-utgör

SVO beakta grundvatten-ävenansvaret attsammans
frågor i samband med skogsbruk.

Hänsyn och bedömning skogsbrukets påverkan påav
miljön grundvatten central och viktigärt.ex.som en
fråga indirekt beaktas vid allt arbete. SVO:s arbetesom
med grundvattenfrågor svårtdock kvantifieraär ochatt
särskilja verksamhet.som en egen

I förordning instruktionmed 1993:272 för skogs-
styrelsen SKS skogsvârdsstyrelsenoch SVS attanges
SVO skall särskilt tvâ berörpunkter vatten

i enlighet sittmed sektorsansvar och i samråd med-
naturvårdsmyndigheterrta verka för biologisk mång-en
fald och rik och varierad kulturmiljöen

medverka i frågor hushållning med natur-om-
resurser
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Enligt 14 § skogsvårdslagen 1979:429 skall skogs-
markens ägare anmäla avverkning skog, sådanav
dikning inte kräver tillstånd enligt 18 §som natur-c
vårdslagen 19642822, s.k. skyddsdikning vadsamt
markägaren för tillgodosegöra ochatt attavser natur-
kulturrniljövårdens intressen i samband med avverk-
ning, s.k. hänsynsredovisning. Anmälan sker till SVS
enligt föreskrifterde SKS meddelar efter samrådsom
med Naturvårdsverket.

Enligt 30 § SVL och 30 § skogsvårdsförordningen
1993:1096 får SKS meddela föreskrifter denom
hänsyn skall till och kultunniljövårdenstas natur-som
intressen vid skötsel skog. SKS ska först samrådaav
med Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och

central myndighet kan beröras. I lagtextenannan som
exempel hyggens storlek och utläggning,angessom

gödsling, dikning och skogsbilvägars sträckning. I dessa
sammanhang ingår påverkanäven vatten.

SKSI föreskrifter SKSFS 1993:2 till 30 § skogs-
vårdslagen till skydd skador mark ochmotanges

bl.a. följande: Skador till följd skogsbruksåt-vatten av
gärder skall undvikas eller begränsas imark och

Vid avverkning näringsläckageskall till sjöarvatten.
och vattendrag begränsas. När skogsgödsling, skogs-
markskalkning och vitaliseringsgödsling utförs, skall
det ske så skador miljön undviks eller begränsasatt
i allmänna råd till 30 § SVL finns ut-förligare skriv-
ningar.

SKS har meddelat särskildaäven allmänna råd
SKSFS 1991:2 för användning kvävegödselmedelav
på skogsmark. Dessa syftar bl.a. till minimeraatt
oönskade effekter försurning mark och vatten,som av
näringsutlakrting främst fosfor förhöjdaoch kväve och
halter oorganiskt kväve i riskabelytvatten samt ut-av
byggnad markens kväveförrâd.av

I ärenden enligt SVL har SKS i vissa sammanhang
möjlighet miljökonsekvensbe-beslutaäven att att en

skrivning ska 32 § SVL.upprättas
SKS har tillsynen får21 § NVL i skogen. SVSöver

enligt § naturvårdsförordningen19 b 1993:1086 be-
sluta biotopskydd mindres.k. för skyddsvärdaom
mark- och vattenområden i huvudsak belägna påärsom

naturmiljönskogsmark. Arbetsföretag kan skadasom
får inte utföras inom biotoperna enligt 21 § NVL.
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grundvattenfrå-sådanabiotoperExempel berörsom
bäckfåror, kärrvissa sumpskogar,är samttyper avgor

omgivande våtmark.källor med
förrättnings-behörighetSKS har beslutat attom vara

SKSFS 1984:1.enligt vattenlagen12 kap.man
inventeraregeringens uppdragVidare SVOhar att

försöksverk-genomföraochlandets sumpskogar att en
skogsmark.samhet för kalkning

ingenstans i SMI:sspecificerasGrundvattenfrågorSmittskyddsinsti-
intemyndighetsinstruktion. SMI harförordning ellertutet

fysiskrelation tillmyndighetsfunktion iheller någon
kretsloppspropositioncn.medplanering eller i samband

hälso-tillsynsmyndighet enligt bl.a.SoS centralSocialstyrelsen är .
sjuk-ochoch hälso-smittskyddslagenskyddslagen,

smittskyddslagenHälsoskyddslagen ochvårdslagen. ger
före-tillsynsmyndighetcentralSoS roll utatt gesomen

in-vägledanderâdskrifter och allmänna samt annan
sanitärundanröjaochi syfte förebyggaformation att

Enligt hälso-smittspridning.förebyggaolägenhet samt
itilltillgångbostäder haskyddslagen skall vatten er-

beskaffenhet.godtagbarforderlig mängd och av
samordningledning ochförordningenEnligt om

funk-har SoS1986:294civila delinom totalförsvarets
ochsamordning hälso-for ledning ochtionsansvaret av

hälsoskydd,miljö-inklusive ochsjukvården i landet,
krig.kris ochsocialtjänst i händelsesmittskydd och av
kris-SNV. ISLV ochSMI,funktionen ingår bl.a.I en

fungerandevälbehovetsituation ettaccentueras av
förriskernagrundhälsoskyddsmittskydd och av

avloppvia ochsmittspridning vatten m.m.
övergripandeSoSsjukvårdslagenHälso- och enger

omrâdet.miljömedicinskainom dettillsynsrollcentral
grundvatten-föringet direktsåledesSoS har ansvar

dricks-medi sitt arbeteindirekt rollfårfrågor enmen
smittskydds-ochhälsoskyddslagenenligtvattenfrågor

rekommenda-handlaDet kanlagen. utattt.ex. om ge
iradonochlegionellagränsvärdentioner och om

vatten. ,

SJV enligtskall1991:375instruktionSJVEnligtJordbruksverket :s
jordbruksnäring-utvecklingpositivverka för§1 aven

remiäringen sättochträdgårdsnäringen ett somen,
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hänsyn till kraven miljö,god god hushåll-tar en en
ning med SJV skall särskiltnaturresursema,

i enlighet med myndighetens sektorsansvar för-
miljön verka för rikt och varierat odlingslandskapett
med biologisk mångfald enligtoch fastställdaen pro-

tillse jordbrukets belastning på miljön blir såattgram
liten möjligt, skall å sidanandra ocksåt.ex.som men

underlätta jordbruksnäringens anpassning till och-
utveckling på fri inhemsk marknad, ochen

tillse växtskadegörare och smittsamma sjukdo-att-
begränsas.mar

SJV har också enligt inomnaturresurslagen sittatt
verksamhetsområde hålla uppsikt hushållningenöver
med innebärDet bl.a. beakta lagensnaturresurser. att
bestämmelser skydd för vattenförsörjningen, åom men
andra sidan också verka för bestämmelsernaatt att om
skyddet för jordbruks- och rennäringen tillämpas.

Enligt instruktionens 3 § SJV ansvarig myndighetär
inom totalförsvarets civila del för beredskapsfrâgor som

livsmedelsförsörjning.rör i bered-Ansvaret regleras
skapsförordningen 1993:242, enligt vilken verket är
funktionsansvarig myndighet för funktionen livsmedels-
försörjning innefattandebl.a. försörjning medm.m.,
livsmedel inklusive överlátitSJV har dockvatten.
delfunktionen till SLV.vatten

Vattenlagen i kap. SJV myndighetsansvar11 ettger
detnär gäller bl.a. grundvattentäkter med större uttag

10 000 kubikmeter dygn. Enligtän ll kap. 8 § skallper
företagaren då underrätta SJV, rennäringen ellerom
jordbruksmark omfattning påberörs, och be-störreav

eller anledning föreliggergäran när lämna SJVannars
upplysningar företaget. Enligt kap. 9 § skall11om
företagaren, sedan förutsättningarna för företaget i stort
har klarlagts, bereda SJV tillfälle framställa önske-att
mål företagets utformning och omfattning.närmareom
Enligt l1 kap. 10 § får SJV förordna behövlig ut-om
redning, företaget medföra väsentlig pâkan skadaom
rennäringen eller jordbruket. Underrättelse anled-med
ning bestämmelserna rörande grundvattentäkter iav
vattenlagens kap. har såvitt känt aldrig förekommit.11

Livsmedelsverket SLV tillsynsansvar eftersomhar för dricksvatten det
livsmedel enligt livsmedelslagen 1971:511.är ett

Grundvatten används dricksvatten. För störresom sam-



SOU 1995:

för säkerställa godbereds grundvattnethällen renas att
kvalitet.

kvalitetdricksvattnetsfrågorSLV:s gäller omansvar
vattentäkten.börjar ioch beredning. Det

dricksvattenför-kommunalfrämstifråga allmänom
enligt livsme-tillsynsansvarSLV klartsörjning har ett

SLVvattentäkter harsmågäller privataVaddelslagen.
SNVpådrivande roll. SoS ochrådgivande ochendast en

1982: 1080.hälsoskyddslagenenligthuvudansvarethar
utreda bered-uppdragregeringensfick 1991SLV att

krig. Uppdrageti ochVattenförsörjning fredforskapen
dricksvattenför-Säkrareredovisats ihar rapporten

regeringen. Itill1394SLVsörjning SAMVA;-
roll församordnandefårföreslås SLVattrapporten en

finnsdetsåledesdricksvattenförsörjningen, även att
främst hosligger docktill Dettatillgång vatten. ansvar

länsstyrelserna.delvis hosochlandets kommuner
9495 harbudgetprop.beslutriksdagensGenom om

Hushållningutbildning.bedrivabl.a.SLV uppdrag att
dennaviktig delblirmed grundvattenresursema aven

SGU kommerSNV ochutbildningsinsats, bl.a. attsom
delta

bl.a.arbeteskall verketsinstruktionEnligt SNV:sNaturvårdsverket
såledesmiljö. Verket hargodtill säkerställasyfta att en

föroreningarmotarbetaför bl.a.miljöansvarbrett attett
detta.långsiktigt brukfrämjagrundvattnet och ett avav

myndighetsansvaretövergripandevidare detVerket har
förorenat grundvattenför att renas.

med andrarespektive tillsammansSNV är ensamt-
miljö-enligttillsynsmyndighetcentralmyndigheter -

ochrenhållningslagenhälsoskyddslagen,skyddslagen,
tillsynsmyn-centralprodukter. Somkemiskalagen om

verketåligger detmiljöskyddslagenenligt attdighet
tillsynsmyndigheter-lokalaregionala ochdesamordna

verketsker bl.a.verksamhet. Detta att gergenomnas
givit allmännasålundaharråd. Verketallmänna utut
kontrollprogramochmiljörapportertillsyn,råd om

grundvattenskyddet allmännaspecifikt församt mer -
SkyddsområdenGrundvattentäktertitelnmedråd -

Vidråd 90:15.allmännaSNV:sSkyddsföreskrifter
blir frågormiljöskyddslagenenligttillståndsprövning

ofta aktuella.skälnaturligagrundvattenskydd avom
miljöskyddslagen görsenligtTillståndsprövning av
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länsstyrelserna och Koncessionsnämnden för miljö-
skydd. SNV har möjlighet under vissa förutsättning-att

begära omprövning villkor i givna tillstånd ochar attav
tillståndbegära återkallas 23, 24 och 26 miljö-att

skyddslagen. Verket har i vissa fall,även rätt dåatt
tillstånd inte meddelats, hos koncessionsnämnden hem-
ställa förbud miljöfarlig verksamhet intemotom som
bedrivs i överensstämmelse med tillåtlighetsreglema
eller föreskrifter försiktighetsmått. Verket harom om

möjlighetockså rniljöskyddslagenmed stöd krävaatt av
åtgärder inom områden förorenats industriellsom av
verksamhet. Det tillsynsansvaretcentrala enligt hälso-
skyddslagen fördelas mellan SNV och SoS så sätt att
SNV för bl.a. vattentäkter. Verket till-utövaransvarar

områden bl.a. utarbeta råd.allmännaattsyn genom
Bl.a. har verket utgivit i avsnittet miljö-ovan om
skyddslagen nämnda allmänna råd grundvatten-om
täkter.

Vad gäller lagen kemiska produkter kan generelltom
SNV har tillsynsansvaretsägas det centrala såvittatt

skyddet för den miljön i samband medyttreavser
hanteringen kemiska produkter. Detta innebär attav
verkets tillsynsarbete främst inriktas yrkesmässiga
användare kemikalier. återfinnsDessa framföralltav
inom industrin.

Verket har överinseende naturvärden i riket ochöver
kan överklaga beslut enligt naturvårdslagen, beslutt.ex.
i täktärenden.

Enligt 2 § förordningen tillämpning1993:191 om
l987:l2lagen hushållning med naturresurserav om

åligger det verket lämna länsstyrelsernaattm.m. upp-
gifter vissa områden, särskilt lämpliga förärom som
anläggningar Vattenförsörjningför bl.a. och som av
verket bedöms riksintresse enligt 2 kap. lagenvara av

hushållning Beträffandemed naturresurserom m.m.
områden, innehåller fyndigheter ellerämnensom av
material åligger SGUriksintresse, detär attsom av

frågalikartat lämna uppgifter till länsstyrelserna. lsätt
enligtfyndigheter vilkas nyttjande prövas natur-om

SGU samråda med SNV.vårdslagen skall
ställning för län tillSNV och SGU efter hand läntar

riksintresse.vilka områden verken bedömer vara av
vattenskyddsfrågor harSNV:s enhet för kommunala

påbörjatlänsstyrelsertillsammans med antal ettett



skall kunnakriterierutformamedarbete att som
områdenvilkabedömningarvid kommandeanvändas av

vattenförsörjningenförriksintresseanses vara avsom
Projektetsjämför ovan.enligt naturresurslagen namn

vattenförsörjningen.förriksintresseKriterier förär

enligt rädd-förvaltningsmyndighetSRV centralRäddningsverket är
samhälletsbehandlar hurRäLRäL.ningstjänstlagen

bedrivas. I lagenochorganiserasräddningstjänst ska
skadeförebyg-ocholycks-bestämmelserocksåfinns om

radioak-utsläppsanering efteråtgärder,gande avom
förskyldigheterrättigheter ochtiva ämnen, samt om

bådebehandlarLagstiftningenvid olyckor.enskilda
fårsammanhangegendom. I dettamiljö ochmänniskor,

miljö. I RäLkategorintillhöragrundvatten ansesnog
innehållaskaräddningstjänstplankommunensattanges

olyckavidskadaskanvattentäkteruppgifter somom Vlåtgärderskäligavidtaskaanläggningsägare21 §, att iiellermänniskorskadorallvarligaförhindraför att
43 §.miljö vid olycka

förförvaltningsmyndighetockså centralSRV är
enligt lagfarligt godslandtransportfrågor avom

Vidfarligt gods. transport1982:821 transport avom
iakttasförsiktighetdenvidtas ochåtgärderska de som

orsakar

i
farliga godsetdetförhindraförfordras attatt
egendom.miljö ellermänniskor,påskada

1frågorförvaltningsmyndighet förcentralSSIstrál- är omStatens
inver-skadligmiljödjur och lmänniskor,skydd motskyddsinstitut av

strålning.joniserandeickeochjoniserandekan av
ltillsyn överSSIstrålskyddsförordningen harEnligt

tillstånd,och ärförfattningarSSIstrålskyddet. utger
ochstrålskyddsintressenför olikasamordnande organ

strål-medsysslarmyndighetermedsamverkar som
församordnandeharskyddsfrâgor. SSI ansvarett

sprida upplys-skallochstrálskyddsforskningtillämpad
strâlskyddet.ning om

främstgrundvatten attförAnsvarsområdet avser
radioak-förekommandenaturligtför deriskernaminska

kanradium-226radon-222 ochtiva somämnena
ii grundvattnethalterhögai ohälsosamtförekomma

visatradioaktiva harämnenNedfallområden.vissa av
mätningargrundvattnet,inverkanförsumbarsig ha

aktivitetskon-lågamycketvisatTjernobyl harfrån t.ex.
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centrationer cesium-137. Effekter djupförvaringav av
utbränt kärnbränsle diskuteras inte här.av

Sveriges geologis- Grunderna i SGU:s och verksamhet iansvar ges
ka undersökning förordningen med instruktion för SGU l988:367,

1988:1011 och 1990:739. Tillämpningen instruk-av
tionen beskrives SGU:s verksamhetsidé nedan.seav
Instruktionen bl.a.säger att

SGU central förvaltningsmyndighetär för frågor-
landets geologiska beskaffenhet och mineralhante-om

ring,
SGU skall särskilt utföra allmän geologisk karte--

ring framför allt med hänsyn till berg- jordarternasoch
grundvattnets praktiska betydelse,samt
SGU skall särskilt inom sitt verksamhetsområde-

tillhandahålla underlag för tillämpningen plan- ochav
bygglagen och naturresurslagen,

SGU skall särskilt främja och stödja riktad grund--
forskning och tillämpad forskning inom geovetenskapli-

området ochga
vidare sägs verksamheten skall bedrivasatt-

sådant insamlat geologisktsätt material snabbtatt
publiceras och i praktiska former lättillgängligt.görs

SGU:s verksamhetsidé: SGU utvecklar, producerar
och marknadsför kvalificerat beslutsunderlag berg,om
jord, och grundvatten till bl.a. sarnhällsplane-anpassat
ring, naturresursförsörjning, miljö och hälsa jordsamt
och skogsbruk.

För åstadkomma ovanstående undersöker, doku-att
karterar och informerar SGU Sverigesmenterar, om

berggrund, jordarter och grundvatten.
förvaltarSGU också lagen 1975:424 uppgifts-om

skyldighet vid grundvattentäktsundersökning och
brunnsborrning.

Sveriges De riksdagen fastställda övergripande målenmeteoro- av
logiska och hyd- innefattar bl.a. SMHI ska producera planerings- ochatt
rologiska institut beslutsunderlag för vattenberoende verksamheter och

i miljöarbetet. Bland verksamhetsmälenvara en resurs
finner SMHI ska utfärda varningar för skyddattman av
liv och egendom, inhämta förmedlaoch kunskaper om
landets hydrologiska förhållanden, följa den vetenskap-
liga utvecklingen och bidra till SMHI:s kunskaperatt
utnyttjas i miljöarbetet.



hydrologisk kartläggning och analys hänsynsta-I är
till grundvattenförhâllanden grundvattenpro-gande och

viktig. Modellering grundvattenbild-mycket avcesser
viktig del den hydrologiskaning ingår även avsom en

varningstjänsten. och varnings-och Prognos-prognos-
undgårbetydelse för samhället ochtjänsten är storav

åren utbyggnad med avseendeunder de nämiaste en
funktioner service.och

ÖCBÖverstyrelsen inga uttaladegrundvattenfrâgor harför Vad avser
fredstidaarbetsuppgifter eller något I detcivil beredskap sam-ansvar.

ÖCBi speciella fall blihällsplaneringsarbetet kan dock
ÖCB tillhandahålla underlag iskallberört att en-genom

ÖCBinstruktion skall tillhandahållalighet med sin -
civila för tillämp-underlag totalförsvarets delrörande

naturresurslagenningen plan- och bygglagen ochav
9 §.

grundvattenarbetetorganisation vad gällerFråga: Myndighetens och resurser
l.2

frågor bedrivsgrundvattenanknutnaBoverket Arbetet med
planavdelningenfrämst inom byggavdelningen, samt

Ofta handläggs ärendenastadsmiljöavdelningen. som
olikafrån deprojekt med partsammansatta grupper

finns tillgång tillavdelningarnaavdelningarna. Inom
planteknisk, byggteknisk,va-tekrtisk,medpersoner

miljö-vattenjuridisk. ekologisk ochgeologisk,kemisk,
ekonomisk kompetens.

IngetFiskeriverket svar.

verk-indirekt SVO:svattenfrågor berörArbetet medSkogsstyrelsen
organisatorisk enhetfinns ingensamheter. Det som

grundvattenfrâgor.specifikt medarbetar

underSmittskyddsinsti- Se 1.1.ovan
tutet
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Socialstyrelsen Miljömedicinska sektionen vid SOS:sfolkhälsoenhet
har idag 13 Därtill tillkommer föredragandepersoner. 4
läkare inom hälsoskydd och smittskydd antalsamt ett

konsulter i formexterna vetenskapliga råd. SoS harav
god medicinsk kompetens inomen smittskydd och

miljömedicin och har tillgång till landets främsta
inom olikaexperter områden via de vetenskapliga

råden.

Jordbruksverket Inom de angivna se under 1.1 arbetarramarna ovan
SJV, främst växtavdelningens miljö- och växtod-
lingsenheter, med för anpassad gödsel- ochprogram
bekämpningshantering, vilka bl.a. har till syfte att
minska risken för grundvattenförorening. Växtavdel-
ningens vattenenhet arbetar bl.a. med bevattningsfrâgor
med utgångspunkt från myndighetens instruktion, men
också uppdragsbasis med specifika bevattningspro-
jekt, där frågan grundvattenutnyttjande ständigtom
aktualiseras. Eftersom grundvattenuttagen regleras i
vattenlagen, blir här såväl vattenlagens naturre-som
surslagenshushällningsbestämmelser direkt tillämpliga.

SJV arbetsuppgifter beredskapssidan:s handläggs
på utredningsavdelningens beredskapsenhet.

Livsmedelsverket SLV har ingen särskild organisation för grundvatten-
arbetet. Vid dricksvattenenheten finns kompetensen
samlad med bl.a. hydrogeolog, mikrobiolog, kemister,
och miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Dricksvattenen-
heten har jour under kontorstid och får därigenom ofta
frågor grundvatten från allmänhet och kommuner.om

Naturvårdsverket Arbetet med grundvattenfrågor fördelatär mellan
flera verkets enheter. Enheten för forskningav om

och samhällenaturresurser Fr bidrar med kunskapsun-
derlag för verkets miljövârdsarbete. Vid forskningsav-
delningen finns 1,5 tjänster för grundvatten-avsatta
arbetet. Vidare finansierar verket professortjänst ien
grundvattenkemi, professortjänst i modelleringen av

och föroreningartransport vatten halvav samt en
högskolelektorstjänst i grundvattemnikrobiologi, vid
Kungliga tekniska högskolan. De sistnämndatvå tjänst-

inteär ännu tillsatta. Enheten för kommunalaerna
vattenskyddsfrågor Sv utvecklar verkets policy vad

grundvattenskyddet och arbetar medavser även att
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genomföra Vid vattenskyddsenheten finnsdenna. upp-
skattningsvis två heltidstjänster för grundvattenarbetet.

samhällsplanering bedrivsVid verkets för Kpenhet
fram-medtillsammans med bl.a. Boverket arbeteett att

goda exempel hurställa serie skrifter, meden
i fysiska planeringen handläggerkommunerna den

hushållning Enfrågor bl.a. med naturresurser. avom
hushåll-inom kortskrifterna kommer ut avsersom -- .

vattenresurshushåll-ning med Vattentäkts- ochvatten. 5
i arbete med allmänna rådning viktiga frågor verketsär

iregionala miljö-miljökonsekvensbeskrivningar ochför
Na bedrivsVid jord- och skogsbruksenhetenanalyser.
spridningpåverkanarbete avseende denbl.a. avsom

lFörgrundvattnet.bekämpningsmedel kan närva-
kemiskföreskriftermedhåller arbetetrande omnya

innehåller flerabekämpning avslutas. Dessaatt
tillhänsynstagande ochsyftar tillbestämmelser som

avfallshanteringsenhetVerketsskydd för grundvattnet.
deponeringsfrågorsådana ärKa handlägger bl.a. som .

deltar förför grundvattnet. Enheten när-betydelse iav
området ochutredningari antalvarande ett avger

till-samband meddeponeringsfrägor iiyttranden
Miljöövervakningsenheten Mmståndsprövningar. an-

miljöövervakningen på grund-för den nationellasvarar
regionaladessutom denvattenområdet och samordnar
området.miljöövervakning skeroch lokala som

antal nationellaförekommer inomGrundvattenfrågor ett
förVid Enhetenmiljöövervakning.fördelprogram

energipro-Enheten förtrafikfrågor St,fordons- och
utförsavdelningen Bindustritekniskaduktion Se och

specifikt grundvatten-inget utredningsarbete avsersom
sambandharfrågorförekommerfrågor. Däremot som

enligtprövningsärendenmedi arbetetmed grundvattnet l
väglagen.miljöskyddslagen och

finns.speciellaRäddningsverket Inga resurser

itvå huvud-bedrivsnaturlig strålningArbetet medstrål-Statens
utvecklingforskning ochförhuvudenhetenskyddsinstitut enheter,
AT. FoUtillsynför allmänhuvudenhetenFoU och

håller referensenforskning,kartläggning ochutför egen
förmetodbeskrivningarutarbetarlandet ochför hela

medverkar i arbetetimätning nuklider samtvattenav
informationochrekommendationergränsvärden,med
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och utbildning. SSI stöder forskning inom strålskydds-
området vari ingår grundvatten. AT utarbetar i samver-

-kan med andra ansvariga myndigheter gränsvärden,
rekommendationer och informationsmaterial. Det

i samarbetenära med SSI:s infonnationsenhet.senare

Sveriges geologis- I bilaga 1 visas organisationstablå för SGU. Deen
ka undersökning verksamheter direkt handhar grundvattenfrågorsom

de med omfattande anknytning till grundvattensamt
intäktsñnansierad verksamhet har markerats med .

viktigtDet fastställaär övrig geologisk undersök-att att
ningsverksamhet nödvändig förutsättningutgör fören
grundvattenverksamheterna.

Fast anställd personal vid enheten för hydrogeologi
21 hydrogeologerär och tekniker.7 Dessutom förär

närvarande 7 extraanställda.personer
Grundvattenverksamhetema anslagsmc-omsätter av1i del 10 miljoner kronor årligen. I denna siffra ärca

lokal- och overheadkosmader inräknade. Externñnansi-
erad verksamhet med anknytning tillnära grundvatten-
frågor omsätter 4 miljoner kronor.ca

Sveriges SMHI:s kompetens i grundvattenfrågormeteoro- finns främst
logiska och hyd- forskningssidan.
rologiska institut Generellt gäller SMHI hänvisar till eller samarbe-att

l med SGU i alla frågor särskilt eller till deltar storsom
grundvatten.rörl

li Överstyrelsen ÖCBför har inga särskilda eller organisationresurseri civil beredskap vad grundvattenarbete.avser
l
l
ll

Fråga: Beskrivning det arbete myndigheten i nuläget bedriver ochav som
berör grundvattenfrågor, såväl löpande arbetsuppgifter särskildasom som

projekt l .3

Boverket Boverkets arbete med grundvattenknutna arbetsupp-
gifter framgår Boverkets verksamhetsplan 9495av

följande löpande arbetsuppgifter och exempelsamt



särskilda projekt; kunskapsuppbyggnad odlingslandska-
kust och hav 3 kap. NRL,pet, löpande rådgiv-samt

ning, ekokommunprojekt, remisser och expertuppdrag,
goda exempel i kommunernas översiktsplanering, plats

ÖP-handboken,för arbete, grundvattenutredningen,
SAMVA, vattentäktsplanering, projekt verktygslådan,

i detaljplaner och områdesbestämmelser,vatten grund-
i fysisk planering, kretsloppsfrágor,vattnet byggregler

installationer och maskinellsamt utrustning.
Inför kommunernas översiktsplanering samverkade

SNV och Boverket i skrift med Vattnet inamneten
kommunal planering. Boverket och SNV samverkar nu
i projekt med arbetsnamnet Verktygslådanett ärsom

vidareutveckling den tidigare produkten. Boverketen av
har i samråd med SNV, SGU och SMHI genomfört
utvärderingar kommunens hantering vattenanknut-av av

frågor i översiktsplaneringen. Vidare har Boverketna
ÖCB,deltagit i samarbete mellan SLV, SNV m.fl. i

SAMVA. Projektet behandlar beredskapsfrägor gällan-
de landets Vattenförsörjning i kris och krig. Likaså har
Boverket och SNV samverkat i projektet Vattentäkts-
planering i projektet Kust och hav ochsamt samar-
betar för närvarande med revidering publikatio-en av

Bättre plats för arbetenen
Boverket har i projekt kallat Naturliga länkar ett

bärkraftigt nät tagit Va-infrastrukturfrágor ochupp
kommunal Vattenförsörjning och arbetar mednu en
handbok kallad Vatten i detaljplaner och områdesbe-
stämmelser vänder sig till planerare och arki-som
tekter. Vidare Boverketär i SGU:s mark-representerat
nadsrád.

I Boverkets nyligen utkomna byggregler, BBR 94
BFS 1993:57 har målsättningen varit funktionsan-att

reglerna. För vatteninstallationerna bör dettapassa
innebära möjligheterstörre för tillverkare framatt ta
vattenbesparande produkter. I serie smâhusråden om

Boverket 1991 skrift vattenbesparing.utgav en om
Grundvattenfrâgor behandlas i Boverketsäven Visions-
arbeten, kretsloppsfrágor, ekologisk dagvattenhante-
ring, grönstrukturfrágor osv.

Fiskeriverket Inget svar.

Skogsstyrelsen Skyddsdikning och markavvattning SKS bedriver-
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löpande bevakning dikningsfrågor och stöd till SVSav
hantering ärenden berör markavvattningav ochsom
skyddsdikning. SVS bistår även länsstyrelsen med
samråd markavvattning enligt 18 § naturvårdsla-om c

kräver tillstånd lst. En uppgiftgen ärav annan att ge
råd och utöva lagtillsyn vid skyddsdikning. SVS be-
dömer anmälan skyddsdikning skall lämnas tillom som
SVS veckor innan skyddsdikningensenast påbörjassex

§14 SVL. Med skyddsdikning sådan dikningavses
efter avverkning inte kräver tillstånd enligtsom natur-
vârdslagen.

Kunskapsuppbyggnad, kurs- och infonnationsverk-
samhet- SKS följer forskningen avseende skogsbrukets
inverkan Vattenkvalitet såsom eutrofiering vatten-av
drag, sjöar och hav. SKS producerar litteratur i ämnet
och kurser främst riktade tillarrangerar personalen
inom SVS. SVS sedan i sin för utbildningansvarar tur

skogsägare. SKS bedriver utbildningsprojekt,av ett
LIV Liv i vatten behandlar sötvattensmiljöer isom
skogslandskapet och skogsbrukets påverkan på dessa.
Projektet skall skriftlig forsknings-generera rapport,en
seminarier och kurser, olika former verksamhetsamt av

skogsstyrelserna.
Sumpskogsinventering Skogklädda våtmarker s.k.-

sumpskogar viktigaär hydrologiska komponenter i vatt-
kretslopp. De kan samlanets rinnande frånupp vatten

omgivningen, lagra och sprida SVO harvatten. rege-
ringens uppdrag inventera landets sumpskogar.att
Syftet är kartlägga sumpskogarnas omfattning,att be-
lägenhet, hydrologi och naturvärden samt att ge myn-
dighetema underlag och ledning i rådgivningssituationer

vidoch prövning markavvattningsföretag. Invente-av
ringen skall färdig julil 1997.vara

Ekonomiskt stöd till skogsägare Inom förramen-
tillstöd och kulturmiljövårdsåtgärder inatur- skogsbru-

NOKÅSket återskapandeär våtmarker priorite-av en
åtgärd.rad Numera används också civilrättsliga avtal

med markägare, s.k. naturvårdsavtal för hänsyn som
sträcker sig skogsvårdslagen.över

Observationer skogsskador I främst södra ochav -
sydvästra Sverige har skogens vitalitet nedsatts på
grund luftföroreningar och skogsmarken har försu-av

kraftigt under de 30-50 åren. Dettarats leder tillsenaste
näringsobalans och effekter grundvattnet. Skogs-ger
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skadeutvecklingen följs SVS 420 permanentaav
observationsytor.

Effektkontroll kalkning Sedan 1989 genomförsav -
storskaliga försök med kalkning. försöks-Inom SKS
verksamhet med skogsmarkskalkning sker kontinuer-en
lig effektuppföljning inom försöksområden.14 Denna
innefattar bl.a. kemisk analys markvatten ochav av-
rinnande Syftet framför allt kontrolleraärytvatten. att

inget läckage efter kalkning. Särskildakväve skeratt av
försök har förlagts undersöka hur mark-även attupp

påverkas vid kalkning byggen, och vid olikavattnet av
kalkmedel. All analysverksamhet inom kalkningsprojek-

berör mark- och utförs och utvärderastet ytvattensom
IVL.av
Fysisk planering SKS diskussions-medverkar som-

och remissinstans till Boverket angående fysiskpartner
planering, angående riktlinjer för utformningt.ex. av
kommunala Översiktsplaner Här kanskogsmark.

anpassning skogsbruk i områden för vattentäktt.ex. av
viktig del.vara en

Smittskyddsinsti- Kopplingen till grundvattenfrågor gäller främst
uppföljningen vattenburna sjukdomsutbrott relateradetutet av
till grundvattenverk. Uppföljningsansvaret ligger här
främst de kommunala miljö- och hälsoskyddsnämn-
derna, där SMI efter förfrågan biståkan både i det
epidemiologiska och analysmässigauppfölj

Kopplingen till grundvattenfrâgor inom tidigare SBL
och också varit inuvarande SMI har samverkan medatt
andra nationella myndigheter i forsknings- och utred-
ningsverksamhet, i faktiskamedverka dessa med
undersökningar och experthjälp.

frågor mikroorganismersDe då berörts har gälltsom
adsorption till mineralpartiklar,olika basunder-typer av
sökningar gällande mindre avloppsanläggningar och
markinñltration tillavloppsvatten legat grundsomav
för SNV:s allmänna råd inom detta område, frågor

bevattning i samverkangällande med avloppsvatten
bl.a. året påbörjatmed SoS, undersamt senaste ett

hygieniska värderingar alternativaarbete med av
avloppslösningar i samverkan med SNV. Inom
tidigare tillväxtstudier mikroorganis-SBL har också av

utförts i avsyrningsñlter. för spår-bl.a. Metodermer
ning föroreningar via grundvatten harmikrobiellaav
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också skett i begränsad omfattning med bakteriofager
biologisk spårsubstans, i samverkan medsom en samt

Karolinska institutet har metodik för pá basisprövats att
känd förorening mellan olikaav ursprungetseparera

föroreningskällor. Möjligheter fortsätta arbetet inomatt
den nuvarande organisationen föreligger.

Socialstyrelsen SoS har nyligen meddelandebladgett ut ett om
legionella i dricksvatten. Tidigare har meddelan-ett
deblad radon i tagits fram. För närvarandevattenom
pågår samarbetemellan SSI, SLV och SoS beträffan-ett
de hälsorisker iradon Detta arbete kanvatten.av
komma leda till ändrade rekommendationer, vilkaatt
bör med både i dricksvattenkungörelsen och all-tas

råd enligtmänna hälsoskyddslagen. SoS har också
initierat diskussion med SMI risken för smitt-en om
spridning via enskilda avloppsanläggningar biolo-med
gisk rening.

Jordbruksverket Se under 1.2ovan

Livsmedelsverket Se under l.l, dessutom ska beredskapsläget beskri-
i storstadslän. Där har grundvattenhushâllningenvas en
betydelse vid katastrofsituationer slårstor ut yt-som

vattentäkter.

Naturvårdsverket Löpande arbetsuppgifter, under 1.1.se ovan
Vid verket pågår för närvarande projektarbeteäven

för åstadkomma sektorsövergripande förplan huratt en
tillgång till vattentäkter skall kunna säkerställas pâ lång
sikt. Projektet går under Vattentäktsplanering.namnet

Vid verket har påbörjats projektarbete föräven ett att
fram bedömningsgrunder utifrån miljösynpunkt förta

bl.a. grundvatten, mark och lcustvatten.
Vidare driver SNV tillsammans med Boverket ett

projekt fått Vattenprojektet. Ett tidigarenamnetsom
samarbeteverken emellan har resulterat i publikationen
Vattnet i kommunal planering. Denna publikation är att
betrakta idéskrift samtidigt innehållersom en som
konkreta exempel på planeringsunderlag och tillämp-
ning i planarbetet. Det pågåendeprojektarbetet inne-nu
bär uppföljning detta samarbete. Avsikten är atten av
i handboksform på konkret redovisa hursättett vatten-
miljöarbetet integreraskan och på bra ibeaktassättett
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den fysiska planeringen. Ett särskilt avsnitt behandlar
grundvattnet i den kommunala planeringen. Handbo-
kens arbetsnamn Verktygslådan.är

För närvarande pågår vid verket projektarbete om
avfallsdeponier. Vattenskyddsfrågor betydelseär storav
på detta område eftersom deponierna läckagegenom
kan förorena grundvattnet.

I verkets 4318, efterbe-behandlarrapport nr som
handling förorenade områden, bl.a. förorenat grund-av

konstateras klarläggande frågornavatten, att ett av om
för olika undersökningar och åtgärder äransvar av

avgörande betydelse för efterbehandling dessaatt av
områden skall rationelltkunna ske på Verketsätt.ett

iskall september 1995 till regeringen redovisa en
handlingsplan för arbetet efterbehandlingmed och
sanering.

Räddningsverket SRV har tagit fram dataprogram beskriverett som
hur kemikalier inñltrerar Speciellt förmark. avsett
utbildning räddningspersonal.av

SRV har ständigt pågåendearbete vägvalsstyr-ett om
farligtning syftar tillgods. Arbetet att transporternaav

skall säkra vägar.

strål-Statens Löpande uppgifter följa utvecklingen vad gällerär att
skyddsinstitut risker, utvecklahålla mätreferensen för landet,att att

93-13, och infor-mätmetoder SSI 93-12 och SSI att
risker, möjliga åtgärder förbestämmelser ochmera om

minska radioakti-halten koncentrationerhögaatt avav
prioriteras insatser-i närvarandeFörämnen vatmet.va

i tidsbegränsade projekt.för grundvatten formna av
Riskerna vid användning i hushållen hargrundvattenav

tidigaregrundvalsammanställts SSI 1993-34 av
SSIradium i grundvattenkartläggning radon ochav

och under-dosberäkningar88-11 och SSI 91-15 samt
Tekniska åtgärderi litteraturen.sökningar redovisade

yrkesmedicinskautfört påutvärderats i projekthar ett
Örebro från SSIi samverkan med personalkliniken i

arbetsgruppdelvis på forskningsmedel. EnSSI:soch
förSSIfrån SLV, SoS ochbildats med medlemmarhar
förrekommendationergränsvärden ochutarbetaatt nya

allmänna råd.dricksvattenkungörelsen och
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Sveriges geologis- Långsiktiga med direkt anknytning tillprogram
ka undersökning grundvattenfrâgor regionaldels grundvattenunder-är

sökning genomför länsvisbâde grundvattenkarte-som
ring och kommunvis sådan, dels grundvattendoku-
mentation samlar och lagrar data brunnar,som om
Vattenkvalitet, grundvattenrapporter, flödande källor
brumisarkivet tidsmässiga förändringar i grund-samt

mängd och kvalitet grundvattennätet.vattnets
Vidare har SGU externñnansieraderad samarbets-en

och utredningsprojekt. Viktiga i detta sammanhang är
åtgärder för försurat SGU-SLV,grundvatten del-
tagande i samverkangruppen för Vattenkvalitet och
Vattenförsörjning SAMVA leds SLV, rikstäck-som av

nationell miljöövervakningande för grundvatten SGU-
integrerad miljöövervakning förSNV, skogliga

undersökningstyperreferensomrâden SGU-SNV, och
för miljöövervakningallmänna râd regional grundvat--

beskrivningSGU-SNV, rikstäckande grundvatt-ten av
kvalitet bedömningsgrunder förSGU-SNV,nets

m.fl. hydrogeologicalgrundvatten SGU-SNV och
monitoring samarbetsprojektHITS-finansierat mellan
Sveriges geologiska undersökningar.och Estlands

Därtill kortvariga oftakommer mindre och men
återkommande extemfmansierade utrednings- och FoU-
projekt följande områden: kommunalberör bl.a.som

fördeponiverksamhet, gruvavfall, sârbarhetskartor
grundvattenprospektering för främstgrundvatten,

grundvattenförorening olyckorVattenförsörjning. t.ex.
salt grundvatten.samt

remissinstans för grundvattenfrágor.SGU ocksåär

Sveriges ingår vid SMHIVerksamhet berör grundvattenmeteoro- som
logiska inbegrips enheten förhyd- i flera enheters Främst häroch arbete.

denhydrologisk forskning handharrologiska institut och den enhet som
varningstjänsten. Både i denhydrologiska ochprognos-

vattensituatio-kontinuerliga nationella översikten över
in-i landet vid prognosering flödenoch utgöravnen

iviktigt inslag analy-formationen grundvattnet ettom
inom utvecklingenforskningen, främstInom avsen.

kunskapenhydrologiska hydrokemiska modeller,och är
viktig Detta gällerbas.grundvattenprocessema enom

iför vattenresursstudier allmänhet.oftast också
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Överstyrelsen ÖCBför bidragssystemadministrerar avseende denett
civil beredskap kommunaltekniska försörjningen. I någon mån berör

grundvattenfrâgor. Regeringendetta arbete även upp-
ÖCBsålunda februari 1988drog den 25 bedrivaatt

försöksverksamhet med finansiering reservanord-av
for förbättra i kommunala tekniskaningar säkerhetenatt

försörjningssystem inför säkerhetspolitiska kriser och
flestkrig. Sedan bidragssystemet startade har ansök-

bidrag reservelverk för förbättraningar avsett attom
vattenförsörjningen inom kommu-säkerheten vad gäller

grundvattenfrågorvissa fall har härmedI ävennerna.
berörts.

myndighetenI det löpande arbetet närt.ex. svarar
igrundvattenfrâgor berörasremisser kan eventuellt

dricksvattenförsörjningen i kommunalsamband med
i samhällsplaneringen,beredskapshänsynberedskap,

ÖCB:s utbildningsverk-Ikommunal riskanalys o.d.
civilakompetensuppbyggnaden inom densamhet och

litteraturanvänds exempel ochtotalförsvaretdelen av
grundvattenfrágor.Vattenförsörjning ochom

ÖCB deltar ii SAMVA och derasär representerat
arbeten och möten.

förhållande andra myndighe-samordningsfrågor i tillAvgränsnings- och
2ter

arbetsuppgifter imyndighetensområden därFråga: Beröringspunkter eller
iarbetsuppgifter grundvat-myndighetssammanfaller mednågon mån annan

tenfrågor 2. l

och områdenberöringspunktermångaBoverket harBoverket
myndighe-andrakompletterarBoverkets kompetensdär

Boverket vidoftaVidare medverkarkunnande.ters
initieratskursverksamheterseminarier och som av

statligt verk bevakaregenskapmyndigheter. Iandra av
medi samarbetetaspekternaBoverket endast de egna

myndigheter.andra verk och



Fiskeriverket Inget svar.

Skogsstyrelsen För nämnda arbetsområden 1.3 förekom-seovan
beröringspunkter och i nâgra fall samarbete medmer

andra myndigheter, i första hand med SNV och länssty-
relserna. Exempelvis förekommer samplanering sjö-av
och skogsmarkskalkning. Beträffande kunskapsupp-
byggnad, kurs- och inforrnationsverksamhet förekom-

kontakter med SGU, Fiskeriverket föräven ochmer
fysisk planering kontakter med Boverket.

Smittskyddsinsti- Som framförts har SMI inget formellt iovan ansvar
relation till grundvattenfrågor. Vid tillfällende då be-tutet
röringspunkter förelegat har samverkan alltid flutit smi-
digt. Resurserna inom SMI gällande hygieniskaj vatten-

5 frågor dock i nuvarande organisation kraftigtär begrän-
sade, varför någon garanti för framtiden inte kan
lämnas.

Socialstyrelsen I SoS:s arbete med frågor dricksvattenkvali-rörsom
samarbetar iSoS första hand med SLV, SSI, SMItet

och Boverket.

Jordbruksverket Vad gäller aktiviteter åtgärderoch i förlängning-som
kan påverka grundvattnets kvalitet, arbetar SJVen som

miljöansvarig sektorsmyndighet med olika förprogramli minska miljöbelasmingen. Dessa ingåratt program som
; idelar det sektorsövergripande miljöarbete ledssom
i och samordnas SNV.av
l I bevattningsprojekten rådgör alltidSJV med SGU så
1 det fråga grundvattenuttag. Länsstyrelsenärsnart omV tillsynsmyndighet både enligt ochvattenlagensomt
i enligt i detta naturlignaturresurslagen sammanhangär
i samrådspart.

Livsmedelsverket för enskild Vattenförsörj-SoS och SNV har ansvaret
ning. samråd.Detta har lösts genom

expertfollSGU:s SLV:s rådgivande rolloch om en-
skilda lösts samråd.vattentäkter har genom

vattenförsörjningsanläggningarNaturvårdsverket Tillsynsansvaret för-
SNV SLV-

för vattentäkter SNV SLVAnsvaret --



Grundvattenplanering och vattenplanering SNV- -
Boverket

Miljöövervakningsområdet SNV SGU- -
Växmäringsläckage från jordbruket och skogsbru--

ket SNV, SVJ och SKS
Spridning bekämpningsmedel SNV SVJav- -

Räddningsverket Inget relevans.av

Statens strål- Samarbete pågår med SLV och SoS enligt 1.3.
skyddsinstitut Beröringspunkter finns med SGU:s verksamhet vad

undersökningar förekomst naturliga radio-avser av av
nuklider i lgrundvatten. Beröringspunkter finns med
Arbetarskyddsstyrelsen beträffande arbetarskydd och
SWEDAC vad ackreditering och certifiering föravser
mätning.

Sveriges geologis- SGU central förvaltnings-är och expertmyndighet
ka undersökning för grundvattnet. I SGU:s innebärtolkning detta att

producera kunskap grundvattnets uppträdande iom
marken grundvattnets egenskaper. Denna kun-samt om
skap skall och spridas sådant sättpresenteras att
olika beslutsfattare, inom miljöområdet, skall fåt.ex.

riktig för olikagrund ställningstaganden. Det innebären
också SGU central förvalmings- ochatt expertmyn-som
dighet har för räkning i frågoravgöraatt statens som lgrundvattnets förekomströr och egenskaper. Det inne- .
bär givetvis också SGU kräver andra statligaatt av
instanser dessa i sina beslutsprocesser använderatt
relevant kunskapsunderlag från geovetenskapligaden

isektorn så motiverat.när är
Förutom mineralområdet traditio-har SGU inte i i

nell mening myndighetsuppgifter inom sitt förvaltnings- i
omrâde. Med myndighetsuppgifter förvalt-härmenas
ning lagar, framtagande och förvaltning förord-av av
ningar, tillskapande råd riktlinjer,och övervakningav

SGU ihar dock rad sammanhang medverkatm.m. en
med underlag till lagstiftning, råd Några undantagosv.
från ovanstående finns. SGU förvaltar lagent.ex. om
uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning
och brunnsborrning och har haft för framta-ansvaret

fastighetsägaregande broschyren Råd till vidav
anläggning brunn.av
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Med ovanstående bakgrund har SGU i förstasom
hand serviceroll andra myndigheter, SGU skulleen mot
i högre grad än kunna lämna sådant underlagnu som
bör användas och till arbeten medanpassas t.ex.
långsiktiga strategier miljöområdet, i den fysiska
planeringen, grund för hushållning medsom naturresur-

i lagstiftningsarbete i koncessionsärendenser, samt
SGU borde också i högre grad än kunnam.m. nu

medverka i genomförandet arbeten för nåatt uppsat-av
mål eller delmål inom miljöområdet.ta t.ex.
Som belyses se under 1.3 har SGU idagovan om-

fattande samarbete med SNV och SLV. I viss utsträck-
ning samarbetar SGU i grundvattenfrågor medäven
Boverket, SLV, CFD, RV, SMHI, Vägverket, Banver-
ket, Svensk kämbrånslehantering m.fl.

Sveriges Det naturligtär detmeteoro- rörande grundvatten finnsatt
logiska och hyd- områden omfattas SMHI:s ochgemensamma som av
rologiska institut SGU:s verksamheter. SMHI observerar, analyserar och

syntetiserar i atmosfären, på land ochvattnets processer
i hav. Kartläggning och beskrivning rörelservattnetsav
och omsättning i väsentligt inslagär inaturen ett
arbetet.

SGU drar information från SMHI i sinnytta av
verksamhet. Det sig såväl observationsdatarör om
nederbörd m.m. och analyser dessa infonna-av som
tion hydrologiska objekt och kartinforrnation.om

Det kan konstateras finnsdet behov ökadatt av
samverkan inom områden.gemensamma

Inom SMHI:s hydrologiska och varnings-prognos-
tjänst utnyttjas information tillståndet i landetsom
grundvattemnagasin för tolkning flödesutvecklingenav
i landets vattendrag. Den information främst ut-som
nyttjas SGU:sär regelbundna utskick grundvatten-om

Ävensituationen i landet. personliga kontakter Vidtas.
SMHI:s regelbundna information till samhället om
situationen i landets vattendrag, vid relevantages
tillfällen översiktlig information grundvatten-även om
situationen och då hänvisningmed till SGU. I SMHI:s
hydrologiska ingårprognosmodell grundvatten som en
viktig modul.

Grundvattenmodeller område där SMHI ochutgör ett
SGU har delvis sammanfallande intressen. En modelle-
ring grundvattnet och dess omsättning ingår iav
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liksom i flestaSMHI:s hydrologiska demodeller
intresse för grundvat-hydrologiska modeller. SMHI:s

ligger främst i kunna kontrollera detenmodeller att
hydrologiska kretsloppet, tillolika faserna i det att se

modelleringvattenomsättningen stämmer samtatt av
hydrokemi.

inriktningforskningsprojekt medExempel finns
deltagit. ISMHIkvalitet därgrundvattnets ettmot

Lantbruksuniver-LTH,samarbetsprojekt mellan KTH,
reaktion pågrundvattnetssitetet SMHI analyseradesoch

SMHIKTH,Projektet samordnadesförsurning. av
modelleringen och LTH denhydrologiskautförde den

inter-modelleringen. Projektet harhydrokemiska av en
publiceringenochfått högt betygnationell expertgrupp
internationellai flera ledandehar skettresultatav

utvärderingskommitténinternationellatidskrifter. Den
forskningsområdet.inomfortsatt arbeterekommenderar

Överstyrelsen mån med andrafinns i någonför Beröringspunkter myn-
ÖCB tillbeviljar bidrag kommunercivil digheter i fallberedskap de

teknisk försörj-reservanordningar iförsökt medelsom
ÖCBexempelvanligt förekommande ärning. Ett att

reservkraftsaggregatanskaffningförbetalar bidrag av
Om kommunenslåsanvändas elnätetkan ut.som om

Vattenförsörjning kom-för sinhar gmndvattentäkt ser
iviktig beredskapsresursreservelen som enmunen

Även SoSfrån ordinarie elnät.elbortfallhändelse av
för-syftar tillbidragssystemadministrerar attett som

Vid administra-vid sjukhus.beredskapen landetsbättra
beröringspunkterbidragssystemet förekommertionen av

grundvattenomrâdet.i speciella fall kan rörasom

arbetsuppgifternadäreller områdenfinns beröringspunkterFråga: Om det
2.2onödigt dubbelarbeteutförssammanfaller innebär detta detatt

SNV och Bo-hardubbelarbeteFör undvikandeBoverket av
skallvadavtalverket tecknat gemensamtett somom
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gälla finnsdet sammanfallandenär beröringspunkter
arbetsuppgifter.och

Fiskeriverket Inget svar.

Skogsstyrelsen SKS idag inget onödigt dubbelarbete. Ett PMser
håller beskrivaSNV och SKS förupprättasatt attav
rollfördelningen miljöfrågordet gäller berörnär som
skogsmark.

Smittskyddsinsti- Inget svar.
tutet

Socialstyrelsen i fungerarSoS samarbetet bra ochstort attattanser
praktiken intede olika lagstiftningarna och rollerna i

leder till nâgra problem.större

Jordbruksverket Inget svar.

Livsmedelsverket Nej.

Naturvårdsverket Inget direkt Se dock under 2.3.svar.

Räddningsverket Inget relevans.av

Statens strål- Nej.
skyddsinstitut

Sveriges geologis- för dennaSGU har inte underlag besvaranärmare att
ka undersökning fråga. övrigt och 2.3.I 2.1se

Sveriges områden där ökat samarbeteKonkreta exempelmeteoro-
effektiviseringlogiska innebäraoch hyd- och bättre samordning skulle en

hydrokemiskrologiska institut grundvattenmodellering i allmänhet,är
vattensitua-till samhälletmodellering, information om

varningar för vattenbrist,tionen vârflödesprognoser,
vattensitua-den allmännaregelbundna meddelanden om

riks-också varderabåda instituten hartionen Deetc..
datainsamling ochSamordnadobservationsnät.täckande

presentationssystem andrautveckling ärgemensam av
tillskulle kunna ledasamverkanområden där ökad

effektivisering.
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Överstyrelsen för Inget dubbelarbete utförs.
civil beredskap

Fråga: Finns avgränsnings- eller samordningsproblem mellan myndigheten
och andra myndigheter detnär gäller grundvattenfrågor. I så fall vilka. 2.3

Boverket Skötsellagen och skogsvârdslagen tillhör inte naturre- i
surslagensparaplylagstiftning. Detta iblandvållar sam-
ordningsproblem vid fysisk planering.

Fiskeriverket Fiskeriverket har inte i sin verksamhet upplevt några
iiproblem avgränsnings- eller samordningsfrågor imyn-

digheter emellan det gällernär grundvattenfrågor.

Skogsstyrelsen Inget svar.

Smittskyddsinsti- Vid de tillfällen då beröringspunkter förelegat har
samverkan alltidtutet flutit smidigt. Resurserna inom SMI
gällande hygieniska vattenfrågor dock i nuvarandeär
organisation kraftigt begränsade, varför någon garanti
för framtiden inte kan lämnas.

Socialstyrelsen Vi samarbetet i fungerar bra och deatt stort attanser
olika lagstiftningama och rollerna i praktiken inte leder
till nâgra problem.större

Jordbruksverket Eftersom SJV inte har något uttalat föransvar
grundvattenresursen sådan, finns det idag knappastsom
några avgränsnings- eller samordningsproblem i det
hänseendet.

Livsmedelsverket Nej. Genom SAMVA-gruppen huvuddelenhar av
samordningsproblemen lösts. finnsTack vare gruppen

forum för diskutera eventuella problem i framti-ett att
den.

Naturvårdsverket Fördelningen myndighetermellan berörda till-av
beträffande olika vattenförsörjningsanlägg-synsansvaret
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ningar inte självklar.är Detta gäller främst enskilda
brunnar, där mellangränsen vattentäkt och vatten-
försörjningsanläggning flytande. SNVär föransvarar
vattentäkter medan SLV för större vatten-ansvarar
försörjningsanläggningar. enskildaDe mindre vatten-
täkterna hamnar till viss del mellan dessa myndigheters
ansvarsområde.

SNV har enligt hälsoskyddslagen föransvaret
vattentäkter. Enligt SNV:s uppfattning innebär detta att
verket har för självaett naturresursenansvar men

intedäremot för brunnen. Statensuttaget vattenav ur
livsmedelsverk för vattenkvaliteten i störreansvarar
vattentäkter. Beträffande dels föransvaret uttaget av

dels för kvaliteten i mindrevatten, ansvaret vattnet
anläggningar situationen med andraär 0rd oklar.

SNV samarbetar med Boverket det gällernär
grundvattenplanering och vattenplanering. Arbetet har
delats på så Boverket försätt frågorattupp ansvarar

planeringsmetodik medan SNV handläggerom m.m.
själva sakfrågorna. Några oklarheter med avseende
ansvarsfördelningen föreligger inte.

På miljöövervakningsområdet samarbetar SNV med
SGU. Inga oklarheter råder ansvarsfördelningen.om

Ett problem grundvattenområdet är växtnä-stort
ringsläckage från jordbruket och skogsbruket. Både yt-

och grundvatten påverkas. Både SNV, SJV ochvatten
i viss utsträckning SKS arbetar med frågor hörsom- -

med växtnäringsläckage. övergripande till-Detsamman
SNV enligt miljöskyddslagenhar gällersynsansvar som

förevarandeäven omrâde. Ansvarsfördelningen
detaljnivå mellan å sidan SNV och å sidanandraena
sektorsmyndigheterna kan dock ibland överlappa
varandra. Huvudregeln områdedettaär som-
andra SNV samlar kunskap och formulerar kvali-att-
tetsmål medan sektorsmyndigheterna för attansvarar
målen genomförs. Uppföljning utvärderingoch görs av
myndigheterna Ibland bli svårtkan detgemensamt. att
följa denna princip därför den aktuella frågant.ex. att

för omfattande för inomär kunnaatt rymmas en
sektorsmyndighets ansvarsområde. Myndigheterna sam-
arbetar dock aktivt för precisera sina respektiveatt
ansvarsområden och sektorsmål. Som exempel kan

SKS under bortåt två år tillsammans mednämnas att
SJV och SNV i skrift preciseraarbetat att en an-
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svarsfördelningen mellan myndigheterna med avseende
på växtnäringsläckage inom skogsbruket.

Ett problem spridning bekämpnings-ärannat att av
medel kan påverka grundvattnet. SNV föransvarar
målsättningar policy bemyndigatoch och är att utge
föreskrifter omrâdet. till uppgiftSJV har tillatt attse
målen förverkligas inom jordbruk trädgârdsbruk.och

iVerken samarbetar dessa frågor. Det föreligger inga
oklarheter ansvarsfördelningen.med avseende

Räddningsverket Inget relevans.av

Statens strâl- Nej.
skyddsinstitut

Sveriges geologis- gällerNär det grundvattnet ärnaturresurs,som
miljö-ka undersökning förutom nyttjandet grundvatten, och plane-av

ringsfrågor centrala. Frågor kring och därmedvattnet
också grundvatten handhas många aktörer påav myn-
dighetssidan. försvårar givetvis effektivtDetta ett ar-

tydliga målbete. Dessutom bedöms det och därmedatt
också tydliga handlingsplaner saknas för grundvatten-
omrâdet. Samordningen vattenfrågor mellan olikaav
myndigheters olika kompetensföreträ-ansvarsområden,
dare integreringen olika samhällsmâl,samt t.ex.av

förbättratsmiljömål och mål för harsötvattenresurser,
effektiviseras ytterli-under âr borde kunnasenare men

effektivare samordningNär det gäller behovgare. av
vattensidan dettamellan olika ansvarsområden berör

myndigheter ochförutom olika departement mängden
SNV, Bover-olika organisationer vilka kan nämnasav

SoS och Svenska kom-ket, SGU, SMHI, SLV, SJV,
munförbundet.

anslagsframställning påtalattidigare iSGU har ett
det gäller enskildbättre samordningbehov närav

myndigheter SoSVattenförsörjning. berördaNärmast är
SLVenligt författning,SNV, vilka haroch samtansvar

lämplig kompetensbedöms haSGU. De tvâoch senare
Vattenförsörjning,enskildtillämpat förför ett ansvar

dricksvatten,hälsomässiga aspekter pâavseende dels
föravseende grundvattentekniska aspekterdels vatten-

försörjning.
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Sveriges Problem avseende avgränsningarmeteoro- mellan SMHI och
logiska och hyd- SGU har hittills varit små. Samarbetet mellan myn-
rologiska institut digheterna ökar i omfattning. För närvarande diskuteras

utvidgat utbyte digital kartinformation.ett av

Överstyrelsen ÖCBför uppfattar det råder samordningsproblematt ett
civil beredskap mellan olika vattenmyndigheter; iäven grundvattenfrå-

Det skulle fördel det fanns myndig-gor. vara en om en
het kan för beredskapen på hela vattenområ-som svara

ÖCBinklusivedet, grundvattenområdet. har i tidigare
genomförda projekt helhetssyn beredskapenom
vattenförsörjningsomrâdet påpekat detta. Som resul-ett

dessa projekt har SAMVA bildats. Dock saknastat av
fortfarande myndighet för beredskapensom svarar
hela vattenomrádet.

Fråga: Finns i övrigt oklarheter mellan olika myndigheter bortsett från de
fall i 2.3 detnär gäller grundvattenfrågor. 2.4som avses

Boverket Gränsdragningen mellan SGU:s verksamhet och
SNV:s verksamhet gällande grundvattenfrâgor kan
verka oklar för myndigheterandra eftersom inteman
har något avtal klarlägger olika frågornade hörsom var
hemma. Likaså finns det problem med SJV:s hantering

skötsellagen tillämpningoch SKS:s skogsvârdsla-av av
eftersom dessa lagstiftningar inte behöver samord-gen
med de lagstiftningar undersorterar naturre-nas som

surslagens paraplylagstiftning. Ett problem ärannat att
grundvatten under så många lagstiftningar ochsorterar
myndigheter risken för frågorna försvin-äratt stor att

under ärendehanteringen.vägenner

Fiskeriverket Inget svar.

Skogsstyrelsen Inget svar.

Smittskyddsinsti- Inget svar.
tutet
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Socialstyrelsen SoS samarbetet i fungerar bra ochatt stortanser att
de olika lagstiftningarna och rollerna i praktiken inte
leder till nâgra problem.större

Jordbruksverket Inom beredskapsfunktionen SLV ansvarig förär
inriktning och genomförande vattenverksamheten.av
Här kan inrättatSLV harnämnas samarbets-att en

SAMVA, med för myndighe-15representantergrupp,
och organisationer. SAMVA har i SLVter rapporten

1394 lämnat förslag bl.a. ansvarsfördel-rapport om
ningen mellan de myndigheterna.centrala

Livsmedelsverket Nej
.

Naturvårdsverket Inget svar.

Räddningsverket Inget relevans.av

Statens strål- Nej.
skyddsinstitut

Sveriges geologis- Se under 2.3
ka undersökning

Sveriges Ingetmeteoro- svar.
logiska och hyd-
rologiska institut

Överstyrelsen för övrigtFör behöver för beredskapsförbere-ansvaret
civil beredskap delserna preciseras följande områden:

grund- och ytvattentäkter exponerade förärsom-
farliga godstransporter

energivatten, kylvatten vid kärnkraftverkt.ex.-
brandsläckningsmaterialanvänt-

vad gäller legionella och korro-varmvatten, t.ex.-
sion från olämpligt rörledningsmaterial

krigsviktiga företagoch avlopp från ochvatten-
processindustrin

förservice, lagerhâllning reservdelar vatten-av-
och avloppsförsörjningens infrastruktur

från och C-avloppsvatten, saneringsvatten A--
avfallsvattensanering, spillvatten, lakvatten ochm.m.
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Fråga: Finns det grundvattenfrågor ingen myndighet för 2.5som ansvarar

Boverket Följande grundvattenfrågor omfattas myndig-av
hetsansvarhantering:

brunnsborrning för enskild vattentäkt-
antalet vattentäkter inom visst omrâde ochett-

risken för överuttag
skydd enskilda vattentäkters tillrinningsområdenav-
skydd mark- och grundvattentillgângar viktigaav-

för kommande generationers Vattenförsörjning
markexploatering bedrivs idag ofta grund-utan att-

vattenfrâgoma särskilt beaktas vägbyggnadt.ex.
vid planering det fortfarandeär vanligt att man-

lämnar grundvattenfrågorna därhän
for grundvattenplanering ochansvaret vattenbalans--

bedömningar inte obligatorisktär för kommuner och
länsstyrelser varför det känns mindre viktigt hanteraatt
dessa frågeställningar vid myndighetsutövning.

Fiskeriverket Inget svar.

Skogsstyrelsen Inget svar.

Smittskyddsinsti- frågorDe SMI oklarheter gällandemestsom ser
för,tutet gäller bl.a. effektivitet reningsutrust-ansvaret av

ning och utrustning för grundvattenbehandling.annan
Dessutom förär kvaliteten i enskilda vattentäk-ansvaret

oklar åtminstone vad gäller uppföljning. Utvärderingter
olika behandlingsaltemativ gällande avloppsvatten,av

inkluderande kretsloppslösningar också dåligt tillgo-är
dosedd. Spridningsstudier gällande mikrobiell förore-
ning i grundvatten bas för hygienisk riskvärde-som en
ring ocksågörs sällan.

Socialstyrelsen SoS idag brist i grundvattenuttag enskil-attser en ur
da vattentäkter inte reglerat. Viär därför mycketser
positivt kommunerna föreslås få möjlighet viaatt att
lokala föreskrifter införa tillståndsplikt i vissa områden
där problem med vattentillgáng fimis.

Jordbruksverket Inget svar.
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Livsmedelsverket Filter och dricksvattenberedskapsteknik förannan
från små enskilda villafiltervattentäkter plus och

grundvattenfråga.tappkranar. Detta kan ses som en

Naturvårdsverket finns grundvattenfrågor ingenDet antalett som
exempelmyndighet något entydigt för.har Somansvar

kan frågor grundvattenuttagets påverkan pänämnas om
markens bärighet och avsänkning i samband med konst-

för dessabevattning. Nedan lämnas kort redogörelseen
frågor.

tillläckageUttag grundvatten t.ex.av genom
efter till dräneras,tunnlar kan hand leda markenatt

vilket tekniska Exempelvis kankan medföra problem.
sig. När hårdgörsbyggnader sätta markytan t.ex.

asfaltering inget ned underkan trängavattengenom
områdena, vilket tillpå de hårdgjorda kan ledaytan

förefal-liknande dessa frågekomplexproblem. Inget av
författningsregleringhittills blivit föremål förler haatt

uppenbarti tillräcklig omfattning finnsdettrots att ett
inteför närvarandebehov detta. SNV har dockav

utsträckning byggla-kunnat bedöma i hur plan- ochstor
respektive bestämmelservattenlagens utrymmegergens

frågor.för hantera dessaatt
i vattenlag-Konstbevattningsfrágorna behandlas bl.a.
frågorstiftningen. Både SNV och SJV arbetar med som
myndighe-hör med konstbevattning. Ingensamman av

myndighetsansvar.har dock något i lag angivetterna
utredning,Vid SJV genomfördes för något år sedan en

utredningsbetänkandet,kallades Bevattning 2000. lsom
föreslogs bl.a.lämnats till Jordbruksdepartementet,som

naturmiljön stärkasskyddet för skulleatt engenom
ocksåändring i vattenlagen. Förslag framfördes attom

rådfor utarbeta allmännaSJV skulle överta ansvaret att
för bevattning.

Räddningsverket Inget relevans.av

SSIansvarsområde har.Nej, inte inom detStatens strâl- som
skyddsinstitut

kanskefrågeställningarSannolikt inte. De ärSveriges geologis- som
för vattenfrå-tilldelatTillämpasundersökning viktigareka är: ett ansvar

finnsmeningsfyllt sätt Ellereffektivt ochettgor
effektivtpåtillämpaförutsättningar för ettatt ansvar
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och meningsfyllt sätt Problemen har berörts ovan
under 2.3.

Sveriges Ingetmeteoro- svar.
logiska och hyd-
rologiska institut

Överstyrelsen för Inget svar.
civil beredskap

Behov åtgärder for få effektivare myndighetsorganisationatt 3av en

Fråga: Bedömning behovet arbetsinsatser inom överblickbarav av egna en
framtid vad gäller grundvattenfrâgor, förändringar skulle behöva göras,som
utökat ansvarsområde 3. letc.

Boverket Jämför med under 1.3. Vattenfrågornas be-svaret
tydelse i samhällsplaneringen har under de årensenaste
fått allt uppmärksamhet.större Detta betyder Bover-att
kets arbetsinsatser det gällernär grundvattenfrâgor

ökar under deän åren. Boverketnärmasteavtarsnarare
bedriver också informationsarbete vattenhanteringom
i fysisk planering bevakar behovet utvecklingsamt av

planeringsunderlag för PBLNRL-systemet.av

Fiskeriverket Inget svar.

Skogsstyrelsen för skogligaAnsvaret arbetsföretag kan blisom
föremål för samråd enligt 20 förs§ naturvårdslagen

till SVO kalkning, gödsling skogsbilvä-över t.ex. och
Arbetsinsatserna följaktligengar. här bör öka.

Skogsbrukets effekter och skogens betydelse för söt-
vattenrniljöer och grundvatten frågor enligt SKSär som
bedömning måste uppmärksammas allt Det kanmer.
gälla oljespill, hyggesutläggning, kalkning, kväveutlak-
ning etc.
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Smittskyddsinsti- Behoven för framtiden gällande mikrobiologiska
hygieniska frågeställningar främst integreratutet är dessaatt
i allmänna spridningsstudier och strömningsproñler.

iDet dettaär sammanhang vikt sådana bedöm-attav
ningar inte enbart omfattar de indikator-användanu
organismema, då intedessa alltid avspeglar spridningen

olika sjukdomsalstrande mikroorganismer. Olikaav
överlevnadsstudier också värdefulla för framtiden.är
Det också vikt bedöma nedbrytningenär olikaattav av
persistenta kemiska under de klimatologiskaämnen och
geologiska förhållanden råder i Norden.som

Då grundvattenfrågor inte ingår del densom en av
direkta myndighetsuppgiften går intedet bedömaatt
vilka insatser SMI kan tänkas lägga dessasom ner
frågor i framtiden. Insatsdelen blir beroende tillgång

långsiktiga inommedel området. Ettexternamer
intresse finns för integrerad insats natio-med andraen

myndigheternella och institutioner. långsiktiga insatser
dock nödvändiga för framtidaär ochett engagemang

för kunna upprätthålla kompetensbasen inom omrâ-att
det.

Socialstyrelsen SoS bedömer myndigheten idag har tillräckligatt
kompetens och för myndighetens vattenrelate-resurser
rade arbete. SoS inget behov förändringar i formser av

ändrade eller utökade ansvarsområden.av

Jordbruksverket SJV har inte funnit anledning närmare övervägaatt
vilka behov åtgärder skulle kunna finnas för attav som
få effektivare myndighetsorganisation inom grund-en
vattenområdet.

Livsmedelsverket Utbildning 2-årsperiodlänsstyrelser under omav en
dricksvatten, grundvattenskydd m.m.

Naturvårdsverket Inget svar.

Räddningsverket Inget relevans.av

uppgifter personårStatens strål- För löpande 1.3 0,5se ca per
för tillfälliga insatser under fåtal årskyddsinstitut år, och dessutom ett

personår.lca
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Sveriges geologis- Kunskapsuppbyggnaden svenska grundvatten-om
ka undersökning förhållanden bedöms alltför långsamt i förhållande

till behov rad områden för Vattenförsörjning,t.ex.en
fysisk planering och miljöarbete. När det gäller t.ex.
den kommunvisa grundvattenkartläggningen har målet

statsmakterna till modernt underlagsmaterialsatts attav
finnasskall för 75 landet år 2020. Förprocent attav

tidigarelägga målår erfordras störresatt resurser.

Sveriges Grundvatten den enda del hydrologiskaär denmeteoro- av
logiska och hyd- cykeln för vilken finns SMHI. Dettaansvaret
rologiska institut faktum tillsammans med konstaterandet SMHI måsteatt

inforliva analyser rörande igrundvattnet verksamheten
och SGU har behov SMHI:s information ställeratt av
krav samordning och samarbete. Inom de områden

under 2.2 finns för samordningnämnts utrymmesom
effektivisering.och

Överstyrelsen ÖCBför för närvarande inga för myndighe-behovser
civil beredskap del arbetsinsatserdet gällernärtens egen egna

grundvattenområdet.

Fråga: Bedömningar behovet förändringar gäller ansvarsområ-detnärav av
den och arbetsinsatser utanför myndighetenden för totaltatt settegna en
effektivare myndighetsorganisation vad gäller grundvattenfrågor. 3.2

Boverket myndighetsutövningFör effektivareatt en av
frågor SJV:sgrundvattenknutna bör SKS:s och sektors-

tydliggöras.ansvar

Fiskeriverket Inget svar.

förSkogsstyrelsen Inga synpunkter dagen.

Smittskyddsinsti- Inget svar.
tutet
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Socialstyrelsen SoS inget behov förändringar i formser av av
ändrade eller utökade ansvarsområden.

Jordbruksverket Vad gäller beredskapsfunktionen hänvisas till
SAMVA:s förslag SGU böräven uppgifter inomatt
livsmedelsfunktionen. Bakgrunden SGUär centraläratt
expertmyndighet det gäller grundvattentillgângar,när
grundvattenkvalitet och grundvattentäkter med lång
erfarenhet från arbete med enskild Vattenförsörjning.

Livsmedelsverket Länsstyrelserna bör hävda grundvattenintressenaså
grundvattenresurserna får långsiktigt skydd.att ett

Större tidigare för SGUänansvar expertorgan.som
SNV:s arbete med kriterier riksintressen för

Vattenförsörjning bör i praktiken.omsättas

Naturvårdsverket Inget direkt Se dock nedan under 3.3.svar.

Räddningsverket Inget relevans.av

Statens strål- Fungerar bra det inom SSI:s ansvarsområde,ärsom
skyddsinstitut förutsätter SLV:s och S0S:s inom dettaattmen resurser

område inte försämras.

Sveriges geologis- SGU bedömer viktigtdet samordnad ochatt en syn
ka undersökning handlingsplan upprättas avseende grundvattnet. För att

åstadkomma detta bedöms det behövs någon formatt av
kommission, överordnad aktuellaärpermanent som

myndigheter området och kan arbeta effektivaresom
partsleddaän utredningar och nuvarande samarbets-

konstellationer.

Sveriges Ingetmeteoro- svar.
logiska och hyd-
rologiska institut

Överstyrelsen för Behovet förändringar det gällernär ansvarsområ-av
ÖCB:scivil beredskap den och arbetsinsatser, perspektiv, liggersett ur

utanför den myndigheten för få totaltatt settegna en
effektivare myndighetsorganisation på vattenområdet
inklusive grundvattenornrâdet.
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Fråga: finns samordningsproblemOm det eller oklarheter gällervad
ansvarsområdena myndigheter i grundvattenfrågor vilka åtgärdermellan
behöver då vidtas för komma till med problemen 3.3rättaatt

Boverket Inget svar.

Fiskeriverket Inget svar.

Skogsstyrelsen Inget svar.

Smittskyddsinsti- Inget svar.
tutet

fungerarSocialstyrelsen i bra ochSoS samarbetetatt stort attanser
inteolika lagstiftningarna och rollerna i praktikende

till problem.leder några större

Jordbruksverket Inget svar.

till-Livsmedelsverket Länsstyrelserna bör hävda grundvattenskyddet
kvalitet i med kommuner, SNVgång och samarbete

och SGU.

följan-skrivelse år 1990 till SGUNaturvårdsverket SNV anförde i en
framstår klart för lång-de. Redan det att attsomnu

försiktigt kunna säkerställa grundvattenresursen vatten-
bl.a.behövasförsörjning kommer regelsystem som

omfattning grundvat-i vilkenreglerar och uttag avvar
kommunernafår i framtidenske ettsamtten av-ger

nyttjandet grundvatten-inflytandegörande av
grundvattenkom-finns bredInom SGU enresursen.

uppgiftsskyl-SGU för lagensamtpetens omansvarar
brumisborr-grundvattenundersökningar ochdighet vid

därför naturligt regelsystemdet närning. SNV somser
utvecklas dettaVattenförsörjning behöverför enskild att
utvidgat myndig-förSGU inombör ske ettramenav

ikomplement ochSomför frågor.hetsansvar dessa ett
SGUförmyndighetsansvarutvidgatavvaktan på ett

lämpligtkanuppfattning detSNV SGU:sdelar att vara
spriddadetsamordningforum förtillskapa ettatt av
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föreligger for denenskildavatxenforsörjningen.ansvarsom
SNV:s inställning i denna fråga oförändrad.är

Räddningsverket Inget relevans.av

Statens strål- Nej, inte inom SSI:s ansvarsområde.
skyddsinstitut

Sveriges geologis- När det gäller grundvattnet ärnaturresurs,som
ka undersökning förutom nyttjandet grundvatten, miljö- och plane-av

ringsfrågor centrala. Frågor kring och därmedvattnet
också grundvatten handhas många aktörer påav myn-
dighetssidan. Detta försvårar givetvis effektivtett ar-
bete. Dessutom bedöms det tydliga mål och därmedatt
också tydliga handlingsplaner saknas för grundvatten-
området. Samordningen vattenfrågor mellan olikaav
myndigheters ansvarsområden, olika kompetensföreträ-
dare integreringen olika samhällsmål,samt t.ex.av
miljömål och mål för sötvattenresurser, har förbättrats
under år borde kunna effektiviseras ytterli-senare men

När det gäller behov effektivare samordninggare. av
mellan olika ansvarsområden på vattensidan berör detta
förutom olika departement mängd myndigheter ochen
olika organisationer vilka kan SNV, Bover-nämnasav
ket, SGU, SMHI, SLV, SJV, SoS och Svenska kom-
munförbundet.

SGU har tidigare i anslagsframställning påtalat ett
behov bättre samordning det gäller enskildnärav
Vattenförsörjning. Nämiast berörda myndigheter SoSär
och SNV, vilka har enligt författning, SLVsamtansvar
och SGU. De två bedöms ha lämplig kompetenssenare
för tillämpat för enskild Vattenförsörjning,ett ansvar
avseende dels hälsomässiga aspekter dricksvatten,
dels tekniska aspekter avseende grundvatten för vatten-
försörjning.

SGU bedömer det viktigt samordnad ochatt en syn
handlingsplan avseendeupprättas grundvattnet. För att
åstadkomma detta bedöms det behövs någon formatt av

kommission, överordnad aktuellaärpermanent som
myndigheter området och kan arbeta effektivaresom

partsledda utredningar ochän nuvarande samarbets-
konstellationer.
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Sveriges Grundvatten hydrologiskaden enda del denärmeteoro- av
logiska och hyd- cykeln för vilken finns SMHI. Dettaansvaret
rologiska institut faktum tillsammans med konstaterandet SMHI måsteatt

inforliva rörande grundvattnet i verksamhetenanalyser
informationoch SGU behov SMHI:s ställerharatt av

samordning och Inom de områdenkrav samarbete.
samordning2.2 finns förundernämnts utrymmesom

effektivisering.och

Överstyrelsen finns samordningsproblem mellanför Det ett vattenmyn-
myndighetcivil digheter, såtillvida det skulle behövasberedskap att en

vattenområdet,för beredskapen helasom ansvarar
levandeinklusive grundvatten. Vattnet är resurs somen
myndighetsgränser.sig i kretslopp oberoenderör ett av

vattenområde kommer såBrist på beredskap inom ett
område, dvs.småningom spår inomsätta ett annatatt

ÖCBinom myndighetsområde. har behovett annat av
årligVattenmyndigheterna samlad rapportatt avger en

vattenområdet. En sådanberedskapenöver rapport
Vattenmyndigheterna dekla-skulle kunna iutmynna att

avloppsför-hela ochberedskapenatt vatten-rerar
optimal, ellersörjningsområdet heltäckande ochär

i olika fallredovisar skulle blivilka konsekvenserna
beredskap.med nuvarande

ÖCB:s bedömningskulle underlätta samladeDetta av
viktigsamhällsfunktioner. Enberedskapsläget inom alla

ÖCB tvânämligen årligen destinerauppgift för är att ca
totalför-miljarder för inom civila delenberedskap av

olika samhälls-Awägningar måste mellangörassvaret.
livs-telekommunikation,funktioner såsom transporter,

privata för-säkerhet,medelsförsörjning, ordning och
säkringar, m.fl.energiförsörjningsjukvård,hälso- och

ändamålsenlig beredskap.effektiv ochför att en
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SGUs organisation
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Exempel
FÖRUNDEIELAGSKARTA KOMMUNAL PLANERING SKYD-AV

DET FOR GRUNDVATTNET

Föreliggande kartbild utsnitt digitaltär den framställda, kommuntäck-ett ur
ande underlagskartan för grundvattenskydd, vilket skulle kumiaäven kallas
karta grundvattnetsöver sårbarhet. Utsnittet visar del grundvatten-en av en
förekomst där flera motstående intressen föreligger med avseende på mark-
användning och vattenförsörjning.

Kartan visar infiltrationsförhållanden i jordlagren, inñltrationen skervar
snabbt och den sker långsamt. Av kartan framgår viktiga delarvar mer var

grundvattenförekomsten finns och kan skada vid eventuell in-av tasom
filtration miljöfarliga Färgsättningenämnen. avsedd fungeraärav att ettsom
enkelt signalsystem, där röd fårg visar områden med hög sårbarhet, grön
färg områden med låg sårbarhet och där gul färg visar områden med
intermediär sårbarhet. Områden med hög sårbarhet sådanadär spridningenär

föroreningar kan ske snabbt och där finnsdet grundvattenmängderav stora
kan skadas, i grusås, inte har något överlagrande,t.ex. tätandesom en som

lerskikt. Områden med låg sårbarhet sådana där spridningenår föro-av
reningar till grundvattnet kan ske mycket långsamt eller inte alls, t.ex.
sådana där förekommande grundvatten skyddat tillär överlagrande,av
räckligt mäktig lera, områden med små eller obetydliga grund-samt
vattenmängder.

Kartan visar grundvattnets strömningsriktning, grundvattendelare och viktiga
brunnsanläggningar. Den visar sådana potentiellaäven miljörisker t.ex.som

oljeupplag,större bensinstationer, miljöfarliga industrier och avfallsanlägg-
ningar, inte minst vägnätet. Av detta kan i drag utläsa vilkasamt storaman
spridningsvägar skadliga vid eventuella iämnen utsläpp marken skullesom
följa. l detta fall från potentiella föroreningskällor kommunalamot vatten-
täkter.

Kartan avseddär beslutsunderlag vid den övergripandeutgöraatt ett
planeringen markanvändning tillmed hänsyn skyddet grundvattnet förav av
den kommunala vattenförsörjningen på såväl kort mycket lång sikt.som
sammanställd med sådanauppgifter nañkförhållanden på vägarna,t.ex. som
miljöfarliga och hanteringen miljöfarligt gods vid industriertransporter av
kan med detta underlag också genomföra riskanalyser och beslutaman om
relevanta skyddsåtgärder.
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Denna karta bygger digital grundvattenkarta kommunen,över vilkenen
i sin bygger digitalt geologiskt kartunderlag i skala 1:50tur 000, infor-
mation från äldre grundvattenutredningar detaljerade mätningarsamt nya,
med georadar och seismik, sonderingsborrningar och grundvattennivåmät-
ningar.

GRUNDVATTEN I JORDLAGREN

Grundvattenförekomsterna sådana redovisas på den nämndasom ovan
grundvattenkartan. Inom kommunen finns de betydelsefulla grundvat-mest
tenförekomsterna i de gnisäsarna förekommer i anslutning till destora som
tätbebyggda områdena mellan Drevviken och Västerhaninge kyrka, vidsamt
Pålamalm. Karrutsnittet del dessa områden, det rödfärgadeanger av se
området Jordbro.öster I vardera åsardessa kan erhållaom av man ca
100 000 ltim. föreliggandeAv utsnitt sárbarhetskartan framgårur genom
den röda färgen mellanJordbroöster den södra delen åsenattom av
Drevviken och Västerhaninge har hög sårbarhet.

Från Tungelsta och söder Ekeby liksom i trakten Sandemar Dalaröut mot -
finns också förhållandevis grundvattenförekomster, väsentligtdockstora
mindre tidigaredeän nämnda. Dessa områden ligger emellertid utanför
kartutsnittet.

Utöver dessa ställen kan grundvattenförekomster förhållandevis mindreav
betydelse föreliggabedömas i sand- och grusavlagringar under lera i ett
flertal områden till exempel sydväst Västerhaninge.

GRUNDVATTEN I BERGGRUNDEN

Berggrunden inom kommunen kristallint beträffarutgörs urberg. Vadav
möjligheterna vid brunnsborrning i berg, kan allmäntatt vatten rentman

dessabergarter i genomsnittsäga något mindre vattenmängder vadänatt ger
vanligt i svenskt urberg. Medianvärdetär kapacitet bergborradesom av

brunnar i kommunen ligger under 600 lh.

Vill borrning genomsnittsvärde,söka i berg dettaänvattenman mer genom
det i allmänhet nödvändigt borra vattenförande sprickzon.är större,att en

Sprickzonemas i i förvägexakta lägen bör då lokaliseras mednaturenmer
särskilda geofysiska metoder.

gula färgen i kartbilden framgår för iAv den sårbarheten grundvattnetatt
berggrunden intermediär.är



INFILTRATIONSFÖRHÅLLAN DEN

Beträffande infiltrationshastigheterde angivits för jordarter med viktigsom
grundvattentillgång gäller dessa för den vertikala fråntransporten vattenav
markytan till Förgrundvattenytan. de flesta oljor infiltrationshastig-ärner
heten lägre diesel 0,5-0,2 tjockare oljor 0,01-0,00lvattnets, vattnetsx x
och for bensin den högre 1,5är vatmets. För den vidaret.ex. transportenx
i grundvattenströmmens riktning hastigheten direktär proportionell mot
gradienten, dvs. grundvattenytans lutning. Vad gäller oljor kan, även om
oljan själv sig mycket sakta i jordlagren, tillräckligtrör mängder lösastora
sig i för dålig smak det och sig vidare medröravattnet att ge samma
hastighet vattnet.som

Risken för förorening grundvattnet i områden täckta lera ikan all-av av
mänhet liten. dessaI kan emellertid torksprickor uppträda underansesvara
torrperioder. Sådana sprickor sigsträcker vanligen till maximalt 2-3ner rn
under markytan. Genom sådanasprickor kan föroreningar snabbt tränga ner.
Detta innebär områden med mindre lermäktighet 3 inte kan be-änatt ca m
traktas skyddade för infiltration föroreningar uppifrån. På kartan översom av
kommunen har områden med mäktig lera 5 sådanaca m Iavgränsats.
områden torde grundvattnet fullständigt skyddat för infiltrationvara av
föroreningar uppifrån.

I områden med inñltrationsförhållandenväxlande inñltrationsbenägenhetenär
i allmänhet vad skulle kunna kalla normal. Dessa områden utgörsman
huvudsakligen av:

Morän, där infiltrationshastigheten kan variera ganska mycket beroende
sammansättningmoränens hur lerinnehållet grusinnehålletellert.ex. stort

I sandig-moigär. det vanligen fråga i trakter,morän, dessaären som om
kan inñltrationshastigheten storleksordningen några millimeter tillvara av
några decimeter dygn. Om emellertid grusiga skikt förekommer kanper
infiltrationshastigheten lokalt högre.vara
2. Berg i dagen, hällar. Här inñltrationshastigheten helt beroende hurär av

uppsprucket Om sprickor infiltratio-berget hällama större ärär utanpass
mycket liten, ofta ingen. Om sprickorhällarna är genomsatta storanen av

kan inñltrationshastigheten mycket hög.vara

Berggrundens i formallra sprickzoner sig i allmänhet till kännastörsta ger
dalgångar, ofta förhållandevis jordtäcken.med mäktiga, skyddandeav

Våtmarker: oftast utströmningsområden för grundvattenKärr och ärmossar
inte behövergrundvattenströmmen riktad uppåt, varför i allmänhetman

befara någon förorening sådana ställen, undantaggrundvattnet menav
finns. vissa områden finns risk för förorening grundvattnetI med avmossar
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hydrauliska konduktivitetmosstorvens i allmänhetär så lågmen att
infiltration och spridning går mycket långsamt. I samtliga våtmarker är
risken vanligtvis störst föroreningar sprids medatt ytvattnet.

STRÖMNINGRUNDVATTNETS GSRIKTN ING

Uppgifterna grundvattnets strömningsriktning grundar sig avvägdaom
nivåer i observationsrör och brunnar. De har endast i områden medangetts

grundvattentillgångar.större I akut läge kan inledningsvis frånutgåett man
den markerade riktningen. I vissa fall kan det dock nödvändigt kämiaattvara
till grundvattnets strömningsriktning i detalj. Detta gäller i närhetent.ex.mer

grundvattentäkter, vilka kan påverka strömningsriktningen olika mycketav
beroende bl.a. hur Man får emellertid räkna medär.stora uttagen att
grundvattnet intill brunn alltid brunnen. Då dettaströmmar kan sägasmoten
gälla generellt har intedet markerats kartorna. Detta innebär naturligtvis

i allmänhet bör grundvattenuttagen i allaatt brunnar intillstoppaman ett
utsläpp skadliga och skyddsåtgärdämnen, anlägga saneringsbrunnav som en
eller motsvarande.

Vad gäller grundvattentäkterna och miljöfarliga anläggningar sådanbört.ex.
information ajourhållas, eftersom anläggningar tidenmed i drift ochtasnya

del gamla Detstängs också förhållandevisär enkelt hålla digitalen attav. en
karta ajour.
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