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1. INLEDNING 
 
Slaka grundvattentäkt utgör Linköpings kommun bästa grundvattentillgång och är 
strategisk viktig ur ett nödvattenperspektiv. Täkten är också viktig i det långsiktiga 
perspektivet att inte omöjliggöra framtida grundvattenförsörjning.  
 

1.1 Bakgrund  
 
Täkten försörjde tidigare Slaka samhälle men har inte använts sedan 1986 då 
ledningsnätet byggdes ut från Linköping. Slaka försörjs idag via Berggården och Råberga 
vattenverk med vatten från ytvattentäkterna Motala Ström (Ljung) och Stångån. 
Råberga och Berggården är reservvattenverk för varandra, där vartdera verk kan täcka 
Linköpings hela vattenbehov. Slakatäkten är idag en nödvattentäkt och kommer 
sannolikt inte tas i bruk med annat än att Berggården och Råberga vattenverk slås ut, t 
ex genom ett atmosfäriskt nedfall som förorenar båda ytvattentäkterna. Slakatäkten 
saknar idag vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter.  
 

1.2 Syfte 
 
Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att 
människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta 
naturen väl. 
 
I Naturvårdsverkets handbok för vattenskyddsområden från 2011 anges att syftet med 
vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster, som är viktiga för 
dricksvattenförsörjningen, ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras i ett 
långsiktigt perspektiv – ett flergenerationsperspektiv. Vattenförekomster och 
vattentäkter måste därför skyddas mot såväl nutida som framtida risker. Risker kan vara 
tillfälliga utsläpp i samband med olyckshändelser eller kontinuerliga diffusa och 
koncentrerade läckage. Skyddet för viktiga råvattentillgångar bör ha en mycket hög 
prioritet för att syftet med skyddet ska kunna uppnås. 
 
Målet är att skydda grundvattentäkten i Slaka upp till en rimlig och accepterad 
skyddsnivå. Omfattningen av restriktionerna och skyddsområdet är relaterade till den 
accepterade risknivån, utifrån att Slaka vattentäkt är en nödvattentäkt, men också till 
områdets sårbarhet och barriärförmåga.  
 
Genom att inrätta ett vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter uppfylls kravet att 
skydda dricksvattentäkten, samt 

- dess betydelse och ekonomiska värde tydliggörs 
- de boende, företag och andra verksamma i området informeras om riskerna för 

grundvattentäkten 
- övrig gällande lagstiftning tydliggörs 
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1.3 Omfattning 
 
Rapporten omfattar tekniskt underlag och förslag till vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Slaka vattentäkt i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer i 
handbok om vattenskyddsområde. 
 
Rapporten innehåller följande delar: 

• Teknisk beskrivning av vattentäkten 
• Områdesbeskrivning 
• Identifiering och kartläggning av riskobjekt 
• Översiktlig riskbedömning av väsentliga riskkällor för vattentäkten 
• Förslag till skyddsområde 
• Framtagande av skyddsföreskrifter 

 

1.4 Underlagsmaterial 
 

• Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområde NFS 2003:16. 
• Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd om vattenskyddsområde, 

Handbok 2010:5 
• Förslag till vattenskyddsområde för Slaka vattentäkt, Linköpings kommun. 

SWECO, 2014-02-05. 
• PM angående undersökningar för vattenförsörjningen inom Slaka samhälle. VIAK 

AB, 1969-02-21. 
• Kartmaterial SGU. www.sgu.se 
• Regional vattenförsörjningsplan för Östergötland, 2013:19, Länsstyrelsen 
• Kommunala planer, naturvårdsprogram m.m. 
  

http://www.sgu.se/
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1.5 Orienteringskarta 
 

 
Figur 1. Slakatäkten söder om Linköping. Karta www.hitta.se 
 

 
Figur 2. Slakatäkten i norra utkanten av Slaka samhälle. Karta www.hitta.se 

Slaka vattentäkt 

Lambohov 

Slaka vattentäkt 
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2. SLAKA VATTENTÄKT 
 

2.1 Anläggningens utformning och förhållanden 
 
Då anläggningen varit ur bruk i över 30 år och det finns bristfällig dokumentation kring 
täkten, råder stora oklarheter kring täktens utformning och förhållanden. Det finns två 
brunnar på platsen, en grund schaktbrunn, ca 1,5 m djup, och en borrad brunn, ca 13 m 
djup. Den borrade brunnen har ett foderrör med en diameter på 200 mm. 
 
Ytterligare två kassunliknande betongkonstruktioner med fastskruvade luckor finns på 
platsen. Tekniska verken har öppnat dessa, men det är fortfarande oklart vad de hade 
för funktion.  
 
Till brunnarna finns ett litet pumphus, där två pumpar sitter. Då dessa inte underhållits 
eller körts på många år, är de idag sönderrostade. Tidigare el- och vattenledning till 
täkten grävdes av misstag av på 90-talet, vid nyexploatering i Slaka samhälle. Dessa gick 
ursprungligen till Slaka vattenverk och senare (när vattenverket var nedlagt) till 
tryckstegringsstationen i Slaka. Tanken var ursprungligen att Slakatäkten skulle fungera 
som reservvattentäkt för Slakaborna.  
 
För att kunna använda Slakatäkten krävs elförsörjning (via kabel eller dieselaggregat) 
och en fungerande pumpning. Täkten ligger otillgängligt och omgärdas av åkermark, 
varför även problem uppstår med var tankbilar skulle fyllas. 
 
Trots att det finns en del praktiskt att lösa kring hur täkten ska tas i bruk vid ett 
eventuellt nödvattenläge, vill Tekniska verken säkra grundvattenresursen för framtiden 
med ett vattenskyddsområde. 
 

2.2 Vattenbehandling 
 
Fram till 1986 behandlades vattnet med klorering och avhärdningsfilter i Slaka 
vattenverk. Vid en nödvattensituation görs en bedömning om vattnet kan drickas 
obehandlat eller om stödklorering behövs. 
 

2.3 Försörjningsområde 
 
Då Slakatäkten är en tänkt nödvattentäkt skulle den försörja hela Linköpings kommun 
som idag är anslutna till Berggården och Råberga vattenverk med nödvatten. Nödvatten 
är begränsat till 5 liter per person och dygn och skulle distribueras via tankbilar.  
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2.4 Vattenförbrukning 
 
1975 var förbrukningen, i den del av Slaka som försörjdes av täkten, ett medeldygn 50 
m3/dygn. Resultat av tidigare provpumpningar saknas. I en sammanställning från 
Länsstyrelsen 1975 anges täkten ha en kapacitet på 350 m3/dygn.  Denna siffra bedöms 
dock vara osäker, då det kan ha genomförts kapacitetsförbättrande åtgärder efter det. 
Enligt SGUs kartmaterial är uttagsmöjligheten 5-25 liter/sekund. Beräknad nödvatten-
förbrukning för 150 000 personer (antal anslutna personer till kommunalt vatten idag) 
skulle vara 750 m3/dygn. 
 

2.5 Vattenförbrukningsprognos 
 
Linköpings kommun förväntas växa de kommande åren. Ett alternativt scenario är därför 
att Slakatäkten ska försörja 200 000 personer med nödvatten, vilket motsvarar en 
förbrukning på 1000 m3/dygn. För att ta höjd för kommande befolkningsökning har 
skyddsområdets storlek beräknats utifrån ett uttag av 1000 m3/dygn. 
 

2.6 Reservvattentäkt 
 
Slaka vattentäkt är en reservvattentäkt/nödvattentäkt till Berggården och Råberga 
vattenverk. Om Berggården och Råberga vattenverk skulle slås ut finns även möjlighet 
att ta nödvatten från t ex Norrköpings och Motalas vattenverk, samt Ulrika 
grundvattentäkt i Linköpings kommun. 
 

2.7 Vattentäktens värde 
 
Värdet på en vattentäkt beror bl.a. på uttagbara vattenmängder, nuvarande och 
framtida vattenutnyttjande, kostnader för en alternativ vattentäkt med samma kvantitet 
och kvalitet samt på tillgång på reservvattentäkter. För vattenförsörjningsändamål är 
utvinningsvärdet av största intresse. Vattentäktens värde bestäms ofta av kostnaden för 
att ersätta vattentäkten med ett likvärdigt alternativ i händelse av att den blir obrukbar. 
Enligt Naturvårdsverkets indelningsgrund i fyra värdeklasser har Slaka vattentäkt ett 
högt skyddsvärde. Till vattentäkter med högt skyddsvärde räknas allmänna 
reservvattentäkter. 
 

2.8 Ägandeförhållanden 
 
Brunnarna ligger på fastigheten Slaka 1:1 som ägs av Svenska kyrkan.  
 

2.9 Vattendom 
 
Det saknas vattendom för uttag ur Slaka grundvattentäkt. 
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2.10 Beredskapsplan 
 
Det finns många osäkerheter kring Slakatäkten då det är en gammal täkt som inte 
använts på ca 30 år och det saknas tillförlitlig dokumentation kring täktens kapacitet.   
 
Ett eventuellt nödvattenuttag skulle innebära att Linköping befinner sig i ett krisläge, 
och den största utmaningen skulle vara logistiken för distribution av nödvatten till alla 
invånare.  
 
Det krävs ett antal praktiska åtgärder för att kunna börja använda Slakatäkten som en 
nödvattentäkt. Tekniska verken avser därför att se över brunnar och avgrävda ledningar 
till täkten, för att möjliggöra en nödvattenförsörjning via befintlig tryckstegringsstation i 
Slaka. När nya pumpar finns på plats och vatten- och elledningarna lagats, alternativt 
ersatts, finns möjlighet att pumpa vattnet till tryckstegringsstationen och tanka 
tankbilarna därifrån vid en nödsituation. Dessa investeringar genomförs när täkten 
skyddats genom ett fastställt vattenskyddsområde. 
 
Tryckstegringsstationen ligger på fastighet Slaka 3:3 inom den sekundära skyddszonen 
och nås via Lyckhemsvägen. 
 

3. OMRÅDESBESKRIVNING 
 
Slaka ligger 7 km utanför Linköpings centrum, strax söder om stadsdelen Lambohov. 
Öster om Slaka tätort finns stora strövområden, medan orten västerut är omgiven av 
jordbruksmark. Området kring Slakatäkten karakteriseras av varierad topografi med lerig 
låglänt mark och med moränkullar insprängt. I området finns flera kalkrika upprinnor, 
kalkkärr och små bäckar. Upprinnorna finns längs foten av en flack moränsluttning och 
den är i sin tur belägen i direkt anslutning till Slakaåsens östra sida. Området har troligen 
varit ganska öppet innan och har en historia som äng längre bak i tiden. Under 
2009/2010 genomfördes stora gallringar i området och sedan 2010 betar nötdjur i 
området. Åtgärdernas syfte var att återställa områdets igenväxta kalkkärr. 
 

3.1 Markanvändning 
 
Markanvändningen i vattentäktens närområde utgörs av betesmark och åkermark. Slaka 
kyrka ligger ca 350 meter sydväst om vattentäkten och här börjar även Slaka samhälles 
samlade bebyggelse. I utkanten av Slaka ligger Linköpings krematorium och en 
griftegård.  Norr om vattentäkten ligger stadsdelen Lambohov och Lambohov Säteri. 
Öster om Slaka ligger en bergtäkt. 
 

3.2 Geologi 
 
Befintlig vattentäkt är belägen i östra delen av en isformation vid Slaka samhälle. 
Formationen benämns Slakaåsen och utgör ett grundvattenmagasin som sträcker sig i 
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sydostlig till nordvästlig riktning genom Slaka samhälle. Vid Slaka är åsen ca 1 km bred. 
Aktuell del av grundvattenmagasinet begränsas grovt sett av berg-, morän-, och 
lerområden i öster och väster. Utsvallande postglaciala sediment förekommer också 
utanför åsen. 
 

3.3 Hydrologi 
 
Det förekommer inga större ytvattendrag i närområdet, utan endast mindre bäckar och 
diken.  
 
Årsmedelnederbörden vid SMHIs station nummer 8524 vid Malmslätt uppgår till 516 
mm (SMHI, 1991). Nederbördsrikaste månad är normalt juli med en 
månadsmedelnederbörd på 66 mm. 
 
Årsmedelavrinningen uppskattas till mindre än 200 mm medan årsmedelavdunstningen 
för perioden 1961-1990, beräknad som differensen mellan nederbörd och avrinning, 
uppgår till 400-500 mm (SMHI, 1994). 
 

3.4 Hydrogeologi  
 
Grundvattenmagasinet är av läckande typ, d v s det grundvatten som bildas av 
nederbörd på formationen avvattnas från magasinet till omgivande topografiskt lägre 
liggande ytvattendrag och våtmarker. Enligt jordartskartan förekommer även källor både 
öster och väster om åsformationen vid Slaka och utströmningsområdet finns angivna 
både norr och söder om täkten.  
 
Slaka vattentäkt ligger i ett utströmningsområde som avvattnar grundvattenmagasinet 
lokalt. Ett annat utströmningsområde förekommer enligt SGU ca 2,5 km norr om 
vattentäkten, ungefär vid Jägarvallen. Mellan dessa utströmningsområden finns 
sannolikt en lokal rörlig grundvattendelare, även om så inte anges på SGU:s 
hydrogeologiska karta (SGU, 2014). Utströmningsområde tycks även finnas norr om 
täkten i höjd med Lilla Mjärdevi och Stora Gålstad där våtmarker och diken förekommer. 
Vid Ånväga ca 4 km söder om Slaka vattentäkt finns ett angivet utströmningsområde. 
Det är ett mindre vattendrag som verkar dränerande och som avvattnar åsen. 
 
De rörliga vattendelarna skulle vid ett vattenuttag flyttas mot norr respektive söder till 
dess att balans råder mellan nybildning av grundvatten och uttag. 
 

3.5 Naturliga barriärer och sårbarhetsbedömning 
 
Sårbarhet betecknar markens och vattnets känslighet för att påverkas av en förorening. 
Sårbarheten omfattar markens brist på förmåga att reducera en förorenings farlighet 
under transporten i mark och vatten. Naturliga barriärer kan vara ett skyddande lerlager 
som minskar ett områdes sårbarhet. 
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Slakatäkten är artesisk och utgörs av en upprinna, dvs grundvatten väller hela tiden upp 
till markytan. På så sätt kan också en borttransport av eventuella ytliga föroreningar ske.  
 

3.6 Vattenkvalitet  
 
Slakatäkten ingår i Länsstyrelsens miljöövervakningsprogram sedan 2008 och 
provtagning sker två gånger per år, sommar och höst. Provtagning utförs av drifttekniker 
på Tekniska verken affärsområde Vatten och avlopp. Parametrar som analyseras är pH, 
konduktivitet, alkalinitet, nitrat, nitrit, ammonium, sulfat, klorid, aluminium, järn, 
kalcium, kalium, magnesium, mangan, natrium, syre, arsenik, bly, kadmium, kobolt, 
koppar, krom, nickel, vanadin och zink. Uppmätta nivåer ligger under SGU:s 
(SGU-FS 2013:2) riktvärde för grundvatten och Livsmedelverkets (LIVSFS 2001:30) 
gränsvärde för tjänligt dricksvatten. Kalcium ligger på nivåer som anges som tjänligt med 
anmärkning.  
 
För provtagningsresultat, se bilaga 4. Många mätvärden från 2008 ligger mycket lägre än 
övriga mätningar. Detta är ologiskt, då grundvattenförekomster är relativt stabila. Det 
finns många möjliga felkällor till mätvärdena, och det kan inte uteslutas att de är 
felaktiga. Likaså verkar ett av proven 2009 vara kontaminerat, då vissa mätvärden 
sticker ut.  
 
Vid provtagning 2012 och 2014 analyserades även ett stort antal bekämpningsmedel och 
perflourerade ämnen (PFOS). PFOS har även analyserats vid provtagningarna 2018-2020. 
Samtliga parametrar låg under detektionsnivå.  
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4. PLANBESTÄMMELSER OCH MARKANVÄNDNING 

 

4.1 Översiktsplaner 
 

4.1.1 ÖP Landsbygden och småorterna 
 
Slaka ingår i översiktsplanen för landsbygden och 
småorterna som antogs i juni 2014. Slaka har 
klassats in som en landsbygdsort med de bästa 
förutsättningarna för lokalisering av nya bostäder, 
kollektivtrafik, servicefunktioner och 
verksamheter på landsbygden. För Slakas identitet 
som egen ort är det viktigt att orten inte byggs 
samman med Lambohov. 
 
Översiktsplanen visar på två nya lägen för 
bostäder i Slaka ca 800 meter söder om 
slakatäkten (gula områden i figur 3). Områdena är 
lämpliga för småhus, radhus och mindre 
flerfamiljshus. Ett större område är markerat i 
utkanten av Slaka söderut, ca 1,5 km söder om  
slakatäkten som område för nischboende, t ex 
hästgårdar. 
 
 
Eftersom Slaka ligger nära staden med det stora utbudet av arbetsplatser som finns där, 
finns inga markreservationer för verksamheter/ företagsetableringar.                   
  
I SWOT-analysen för Slaka nämns påverkan på befintlig grundvattenförekomst 
(Slakaåsen) som ett hot. 
 
I dokumentet Planeringsförutsättningar under avsnittet Miljö- och riskfaktorer 
kommenteras vikten av de gamla grundvattentäkterna ur ett nödvattenförsörjnings-
perspektiv och ur det långsiktiga perspektivet att inte omöjliggöra framtida 
grundvattenförsörjning. Särskilt grundvattentäkten i Slaka nämns som strategiskt viktig 
då den vattentäkten delvis ska kunna försörja kommunens invånare i en krissituation. 
Man konstaterar därför att det är av stor vikt att se över de nödvändiga skydd som 
behövs för att säkerställa resursen.  
 

4.1.2 ÖP Staden Linköping 
 
Översiktsplanen för staden Linköping antogs i juni 2010. Slaka samhälle ingår inte i 
planområdet, men själva Slakatäkten ligger inom planområdet, se gränsdragning för 
planen i figur 4.  

Figur 3. Slaka i ÖP Landsbygden 
och småorterna 
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Figur 4. Gräns för ÖP för staden Linköping (i färg) mellan Lambohov och Slaka.  
 
 
I ÖP för staden Linköping finns en plan att anlägga en ny väg från Landbogatan i östra 
Lambohov till riksväg 34. Denna väg skulle i så fall hamna inom vattenskyddsområdet för 
Slaka grundvattentäkt, och med den schematiska dragningen enligt figur 5 nedan, skulle 
vägen gå genom både den primära och sekundära zonen. 
 
 

 
 
Figur 5. Möjlig ny vägförbindelse förbi Slaka grundvattentäkt, se streckad turkos linje. 
 

Slaka vattentäkt 
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4.2 Fastställda miljökvalitetsnormer och åtgärder för vattenförekomsten  
 
Slakatäkten tillhör vattenförekomsten Slaka Norra EU CD: SE647428-529721 (del av 
tidigare Slaka EU CD: SE647461-148435) 
 

     
Figur 6. Vattenförekomst Slaka Norra (bild t.v.), tillhörde tidigare vattenförekomst Slaka (bild t.h.) 
som innefattar hela grundvattenformationen. 
 
Grundvattenförekomsten Slaka Norra fastställdes 2019 till god kemisk 
grundvattenstatus och god kvantitativ status, med undantag för PFAS 11 som har 
uppmätts i kraftigt förhöjda halter på Malmens flygplats. Även om åtgärder genomförs 
är bedömningen att det kommer att ta tid att uppnå miljökvalitetsnormerna med 
hänsyn till de föroreningar som finns och att det är först 2027 som man kan förvänta sig 
att god kemisk grundvattenstatus kan uppnås. Vattenförekomsten omfattas därför av 
ett undantag i form av tidsfrist till 2027 från miljökvalitetsnormen god kemisk status. 
Motivet är att det i dagsläget är tekniskt omöjligt att komma ned i halter under 
gränsvärdet innan 2027.  
 
Alla parametrar för kemisk status visar på god status inom grundvattenförekomsten, 
med undantag för PFOS. Statusen för PFAS11 i grundvattenförekomsten Slaka Norra är 
dålig. Summan av 11 PFAS-föreningar överstiger riktvärdet på 90 ng/l i vissa mätpunkter. 
Maximalt uppmätt halt i grundvattenförekomsten är 131 961 ng/l och medelvärdet av 
alla mätningar är 9 560 ng/l. Klassningen baseras på totalt 31 analyser; 4 analyser av 
PFAS7 år 2012-2015 och 27 analyser av PFAS11 år 2014-2015. De högsta värdena är 
begränsade till Försvarets f.d. brandövningsplats i Malmen. Vid övriga mätstationer är 
värdena <10 ng/l. 
 
Övriga parametrar som bedöms ha god status men som visar på en möjligen ökande 
trend i Slakatäkten är klorid, sulfat och konduktivitet. Brunnstationen Slaka visar på 
lokalt förhöjda halter av klorid som ligger över vända trendvärdet med halter runt 80 
mg/l jämfört. Även konduktiviteten tycks vara något förhöjd lokalt i Slakatäkten. 
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Sulfathalter över vända trend värdet är detekterade i förekomsten, men med tanke på 
att bakgrundsnivåerna av SO2 är på cirka 20 mg/l så understiger den mänskliga påverkan 
vända trend värdet. 
 
Även om klorid, sulfat och konduktivitet ligger över ”vända trenden värdet” ligger de 
under SGUs riktvärden för grundvatten och Livsmedelsverkets gränsvärden för 
dricksvatten. Se vidare i bilaga 4 Provtagningsresultat 2008-2020. 
 
Föreslagna åtgärder inom grundvattenförekomsten är fördjupad kartläggning för att 
utreda förhöjda PFAS-halter i grundvattnet, dagvattenåtgärder för utsläppsreduktion, 
utsläppsreduktion från flygplatsområdet Malmen, inrätta sponter och/eller barriärer i 
anslutning till väg/järnväg, VA-planering, samt lokalisering av primära utsläppskällor och 
reducering av utsläpp av sulfat och klorid. 
 

4.3 Lokala föreskrifter och områdesbestämmelser  
 
Linköpings kommun har ett antal lokala skyddsföreskrifter för att skydda människors 
hälsa och miljön. 
 

4.4 Riksintressen och naturreservat  
 
I översiktsplanen för staden Linköping (se 4.1.2 ovan) anges området kring Lambohovs 
herrgård och Slakaåsens fornlämningsområde som riksintresse för kulturmiljö. 
Slakatäkten ligger mitt i detta område, se figur 7 nedan. 
 

 
Figur 7. Område för riksintresse för kulturmiljövården - Lambohovs herrgård och Slakaåsens 
fornlämningsområde. Karta länsstyrelsen. 

Slaka vattentäkt 
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Riksintresset anger att bland annat att herrgårdsmiljön ska behållas obebyggd och att 
Slaka socken centrum med bland annat kyrka och prästgård ska bevaras. Slaka sockens 
centrum dominerande höjdläge ska bevaras genom att omgivande sluttningar bibehålls 
öppna.  
 
Slakatäkten ligger också inom kommunens naturvårdsprogram Änggårdshagen, ett 
värdefullt betat lövskogsområde. Änggårdshagen är klassat som ett klass 2-område 
vilket innebär att det enskilda området har betydelse på regional nivå. Områden som 
hör till denna klass har en god förekomst av signalarter och rödlistade arter och/eller har 
en viktig ekologisk funktion. Dessa områden är ofta viktiga spridningscentra och 
värdekärnor. 
 
 

 
Figur 8. Naturvårdprogrammets områden samt rödlistade arter. Linköpingskartan 
(www.linkoping.se). 
 

4.5 Motstående intressen inom tillrinningsområdet 
 
Motstående intressen är framförallt jordbruket. Omkring täkten finns åkermark där det 
bedrivs konventionell odling med användning av konstgödsel och bekämpningsmedel. 
Ett annat motstående intresse är naturvården. Täkten ligger inom ett inhägnat område 
om 20 ha där ett extensivt bete bedrivs (6 nötdjur) i syfte att bevara områdets 
naturvärden. Därutöver utgör bl.a. bebyggelse, motortrafiken och planer på ny väg 
mellan Slaka och Lambohov motstående intressen. 

  

Slaka vattentäkt 
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5. INVENTERING AV POTENTIELLA RISKKÄLLOR  
 

5.1 Genomförande 
 
En översiktlig riskinventering har genomförts inom tillrinningsområdet till Slaka 
vattentäkt. Riskkällor inom tillrinningsområdet för vattentäkten beskrivs nedan, både 
platsspecifika riskobjekt och risker som är förknippade med en viss typ av 
markanvändning. 
 

5.2 Riskkällor 
 
De verksamheter eller företeelser som kan innebära risker i området kan grupperas i 
följande riskkällor: 

• Klimatförändringar och översvämningar 
• Sabotage, kris och krig 
• Vägar och transporter 
• Jord- och skogsbruk 
• Bebyggelse 
• Anläggningsarbeten, materialtäkter 
• Övriga riskkällor 

 
De olika riskkällorna beskrivs och sammanställs nedan.  
 

5.2.1 Klimatförändringar och översvämningar 
 
Mycket talar för att stora delar av Sverige går mot ett mildare och blötare klimat. Det 
medför att risken för översvämningar ökar och att föroreningar därmed lättare kan 
spridas till yt- och grundvatten. Mer extrema väderförhållanden leder till ökad risk för 
bl.a. häftiga nederbördstillfällen och perioder av extrem torka. Extrema 
nederbördstillfällen kan medföra följande risker, vilket också tidigare erfarenheter från 
perioder med höga regnmängder visar: 

• Bräddning av avlopp 
• Stora dagvattenmängder 
• Översvämning och bortspolning av föroreningar från pågående och nedlagda 

verksamheter på markområden i anslutning till vattendrag och sjöar 
• Ökad olycksfrekvens, t.ex. underminering av vägar 
• Ökad grumlighet i ytvattendrag 

 
Slaka vattentäkt ligger i ett isälvssedimentområde. Det förekommer inga större 
vattendrag i anslutning till uttagsbrunnen. Risken för att vattentäkten ska påverkas 
negativt av klimatförändringar bedöms därför som mycket liten.  
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5.2.2 Sabotage, kris och krig 
 
Vattenförsörjningen är en känslig sektor för sabotage och i samband med kris och krig. 
Risker rör bland annat åverkan på fasta installationer vilket motverkas genom fysiskt 
skydd. Dessa risker har inte analyserats i denna rapport. Då Slakatäkten utgör en 
nödvattentäkt som inte är i bruk, bedöms det inte föreligga någon hotbild mot täkten. 
 

5.2.3 Vägar och transporter 
 
Risker från vägtrafik inom tillrinningsområdet utgörs främst av utsläpp från förorenat 
dagvatten, saltning av väg samt spridning av dammbindningsmedel på väg, akuta 
utsläpp av kemikalier i samband med trafikolyckor samt arbeten i samband med 
nyanläggning och underhåll. Det potentiella hotet bedöms öka när andelen tung trafik 
och antal fordon ökar.  
 
Gamla Kalmarvägen (väghållare kommunen) går genom Slaka samhälle och förbi 
vattentäkten. Vägen passerar som närmast drygt 300 meter från vattentäkten. Riksväg 
23/34 passerar genom observationszonen väster om Slaka ca 1 km från vattentäkten. 
Riksvägen är utsedd väg för farligt gods. Det finns även mindre vägar i vattentäktens 
närhet.  
 
Potentiella riskkällor som kan identifieras i samband med vägar och transporter är: 

• Olyckor 
• Vägdagvatten (föroreningar från fordon) 
• Vägunderhåll (spridning av vägsalt och dammbindande medel) 
• Anläggning av ny väg 

 
Olyckor 
Olyckor sker statistiskt sett på alla typer av vägsträckor men speciellt utsatta delar 
utgörs av vägavsnitt där trafiksituationen är komplex och där trafikmängden är hög. 
Sannolikheten för att en olycka med transport av farligt gods ska inträffa på väg inom 
Slaka vattenskyddsområde bedöms vara mycket liten eftersom trafikmängden är 
begränsad. Störst risk för olycka med farligt gods är på rv 23/34 som är utsedd väg för 
farligt gods och en vältrafikerad väg. Vägen har dock nyligen förbättrats till en mötesfri 
2+1 väg, vilket medfört högre trafiksäkerhet. 
 
 
Vägdagvatten 
Dagvatten från vägar utgör en stor diffus föroreningskälla. Vägdagvatten innehåller ofta 
höga halter av tungmetaller i form av koppar, bly och kadmium samt opolära alifatiska 
kolväten och PAH (polycykliska aromatiska kolväten). Kontinuerligt slitage där små 
partiklar frigörs från däck och vägbana samt emissioner från biltrafiken bidrar till 
förorening av vägdagvatten som sprids vidare via ytavrinning. Eftersom trafikmängden 
på den närbelägna Gamla Kalmarvägen är begränsad bedöms risken för att vattentäkten 
ska påverkas av vägdagvatten som liten. De hårdgjorda ytorna inom 
vattenskyddsområdet är begränsade. 
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Vägunderhåll 
Vid halkbekämpning av Gamla Kalmarvägen och riksväg 23/34 används salt. 
Länsstyrelsens miljöövervakningsprogram indikerar eventuell vägsaltspåverkan vid 
Slakatäkten då provtagningarna visar på förhöjda halter av klorid, kalcium och sulfat 
samt en förhöjd konduktivitet.  
 
Anlägga ny väg 
Ny väg genom vattenskyddsområdet innebär risk för ytterligare belastning på 
vattentäkten, dels under anläggningsskedet och dels från ökade trafikmängder och 
vägunderhåll när vägen tas i drift. För att ny väg ska kunna anläggas inom 
vattenskyddsområdet bör tillräckliga skyddsåtgärder vidtas. 
 

5.2.4 Jord- och skogsbruk 
 
Jord- och skogsbruk utgör i olika delar av verksamheten varierande hot för vattentäkten. 
Inom jordbruket är det framförallt spridning av bekämpningsmedel och gödselmedel 
som kan förorsaka försämrad vattenkvalitet. Skogsbruket innebär en risk för försämrad 
vattenkvalitet dels genom näringsläckage, dels genom markskador och läckage från de 
arbetsfordon och tankar som används i verksamheten. 
 
Jordbruk bedrivs i flera områden runt Slaka, och i direkt anslutning till 
vattentäkten. Området i anslutning till vattentäkten utgörs av betesmark för nötdjur i 
naturvårdssyfte. 
 
Potentiella riskkällor vid jord- och skogsbruk är: 

• Bekämpningsmedel 
• Växtnäringsämnen 
• Bränsletankar 
• Djurhållning 

 
Bekämpningsmedel 
Vissa tillåtna bekämpningsmedel har beaktansvärd hög toxicitet, vilket gör att de kan 
komma att utgöra en allvarlig risk för försämrad vattenkvalitet. Även hantering av 
bekämpningsmedel utgör en riskkälla främst vid påfyllnad av sprutor mm. Skogsbruket 
står generellt sett för en liten del av samhällets användning av bekämpningsmedel. 
Hantering av plantor behandlade med bekämpningsmedel i anslutning till vatten utgör 
en risk. 
 
Växtnäringsämnen 
Det finns huvudsakligen två typer av gödselmedel; handelsgödsel (kemiskt framställt) 
och naturgödsel (djurspillning). Naturliga gödselmedel utgör en risk för vattenkvaliteten 
främst genom dess innehåll av mikrobiella föroreningar. Alla typer av växtnäringsämnen 
utgör dock en risk för spridning av näringsämnen till omgivningen. Hantering av 
växtnäringsämnen omfattar bland annat lagring, transport och spridning. 
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Bränsletankar 
Bränsletankar för petroleumprodukter inom jord- och skogsbruksverksamhet, som enligt 
gällande krav ska vara dubbelmantlade, kan medföra en risk för grund- och 
ytvattenförorening främst genom spill i samband med tankning och vid stöld. 
 
Djurhållning 
Djurhållning i anslutning till en grundvattentäkt kan under ogynnsamma förhållanden 
orsaka spridning av mikrobiella patogener. 
 

5.2.5 Bebyggelse 
 
Överallt där människor bor och vistas förekommer en rad potentiella risker för en 
närbelägen vattentäkt. Riskerna är dels förknippade med boende, dels med olika typer 
av verksamheter. All hantering av för yt- eller grundvattnet skadliga ämnen som kan 
komma i kontakt med vattentäktens tillrinning utgör en risk för vattentäkten. Olyckor 
kan inträffa som orsakar stora utsläpp av skadliga ämnen, men även kontinuerliga 
diffusa utsläpp riskerar att hota vattentäkten. 
 
Inom vattentäktens närområde finns endast ett fåtal bostadshus. Samlad bebyggelse 
finns i Slaka samhälle, ca 300 meter söder om vattentäkten, och i Lambohov, ca 400 m 
norr om täkten.  De riskkällor som kan förknippas med bebyggelse beskrivs nedan. 
 
Oljecisterner 
I samband med uppvärmning av bostäder hanteras ibland stora mängder olja. Även 
cisterner inomhus kan utgöra en risk om det finns avlopp så att eventuellt spill kan nå 
mark-, yt- eller grundvatten eller dagvattensystemet. Ett väsentligt riskmoment med 
oljecisterner är transporter och påfyllning. 
 
Hemkemikalier 
Bekämpningsmedel och övriga kemikalier (färgprodukter, lösningsmedel, biltvättmedel 
m.m.) utgör en risk för vattentäkten inte enbart då de används för yrkesmässigt bruk 
utan även vid privat bruk. Rester av bekämpningsmedel kan vid låga halter påverka 
vattenkvaliteten negativt. Gemensamt för många kemikalier är att nedbrytningen är 
långsam vilket gör att ämnena stannar kvar länge i marken och vattnet. 
 
Parkering och uppställning av fordon samt fordonstvätt 
Vanligt förekommande i bebyggda områden är regelbunden parkering och uppställning 
av fordon samt fordonstvätt med avfettningsmedel. Dessa förfaranden innebär en risk 
för förorening av vattentäkten genom att föroreningar kan föras med grundvattnet till 
vattentäkten. Vid fordonstvätt med avfettningsmedel sker utsläpp av tungmetaller, olja 
och rengöringsmedel som tillförs mark och vatten.  
 
Upplag av avfall 
Upplag av avfall är ytterligare en risk förknippad med bebyggd miljö. Inom 
tillrinningsområdet finns inga platser där avfall tas emot idag, dock kan mindre upplag av 
avfall på enskilda fastigheter förekomma. 
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Sydväst om vattentäkten i Lilla Åby ligger en nedlagd avfallsdeponi. Lakvattnet från 
upplaget kan innehålla ämnen som påverkar grundvattnets kvalitet. Avståndet till 
vattentäkten är drygt 1 km och området avvattnas mot sydost. Avfallsupplaget bedöms 
därför inte utgöra någon risk för vattentäkten. 
 
 
Energianläggningar 
Riskerna med energianläggningar i jord och berg är dels läckage av petroleum vid 
anläggningsskedet, dels läckage av köldbärarvätska vid drift. För bergvärmeanläggningar 
är främst utförandet av borrhålet samt hålet i sig en risk genom att en snabb och relativt 
öppen transportväg skapas mellan markytan och grundvattenmagasinet. 
 
 
Avloppsanläggningar 
Bostadsbebyggelsen inom Slaka samhälle är 
ansluten till det kommunala VA-nätet, se figur 9 
med verksamhetsområde markerat med gult 
(vatten, spillvatten och dagvatten) och grönt 
(vatten, spillvatten och reducerat 
verksamhetsområde för dagvatten).  
 
Kommunala avloppsledningar kan utgöra en risk för 
grundvattenförorening genom ett eventuellt 
ledningsbrott eller läckage, vilket kan medföra 
spridning av mikrobiella föroreningar samt 
näringsämnen (kväve och fosfor). Enskilda 
avloppsanläggningar med bristfällig funktion kan 
innebära en risk för grundvattenförorening. 

 
Figur 9. Verksamhetsområde för 
vatten och avlopp i Slaka. 

 

5.2.6 Anläggningsarbeten och marktäkter 
 
Markarbeten 
Anläggningsarbeten kan utgöras av schaktning, sprängning och borrning. Risker i 
samband med anläggningsarbeten är utsläpp av förorenande ämnen vid spill och läckage 
från arbetsmaskiner. En ökad sårbarhet kan uppstå för vattnet genom att skyddande 
marklager tas bort och att en relativt snabb och öppen transportväg skapas mellan 
markytan och grundvattnet. Ytterligare riskfaktorer i samband med anläggningsarbeten 
kan vara att återfyllnadsmaterialet inte är fritt från föroreningar. 
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Marktäkter 
Täktverksamhet inom tillrinningsområdet utgör alltid ett hot för grundvattentillgången 
dels genom att magasinets totala storlek minskar och kan därmed minska det framtida 
möjliga vattenuttaget. Dels riskerar grundvattenmagasinet att bli mer sårbart när 
avståndet mellan grundvattenytan och markytan minskar. Det sand- och grusmaterial 
som tas bort fungerar som markens naturliga reningsverk och skyddar grundvattnet från 
föroreningar. Bortledning av yt- och grundvatten kan också utgöra en risk liksom läckage 
från arbetsmaskiner och förvaringskärl för petroleumprodukter. Vid sprängning av berg 
kan nya transportvägar skapas för ytvattnet till grundvattnet och sprängämnet som 
sådant kan också förorena grundvattnet. 
 

5.2.7 Övriga riskkällor inom tillrinningsområdet 
 
Krematorium  
Linköpings krematorium ligger i Lilla Aska ca 1 km söder om vattentäkten. Krematoriet 
utgör observationsområdets enda tillståndspliktiga B-anläggning och är även inventerad 
som MIFO-anläggning. Anläggningen är försedd med rökgasrening. Det sker inga direkta 
utsläpp till vatten då rökrör och rökkanaler torrsotas manuellt eller med tryckluft. 
 
 
Kyrkogård, griftegård samt begravningsplats för djur 
Intill Slaka kyrka ligger en kyrkogård. I den mån bekämpningsmedel används idag eller 
har använts tidigare kan det utgöra en risk för Slakatäkten. Historiskt har särskilt 
svårnedbrytbara bekämpningsmedel använts, t ex på kyrkogårdar, vilka kan återfinnas i 
grundvattnet långt efter att användningen upphört. Genomförda provtagningar av 
bekämpningsmedel i Slakatäkten 2012 och 2014 kan dock inte påvisa någon förekomst 
av bekämpningsmedel i täkten, då halterna för samtliga ämnen legat under 
detektionsnivå). 
 
I Lilla Aska ligger en griftegård i anslutning till krematoriet. I Lilla Åby finns en 
begravningsplats för djur. 
 
 
Nedlagda grustäkter 
Inom observationszonen ligger minst två nedlagda grustäkter (nordväst om täkten samt 
vid Marielund). Transportföretaget GDL använder det gamla grustaget nordväst om 
Slakatäkten på fastighet Värö 3:1 som schakttipp. Endast MKM-massor får tippas där och 
samtliga massor ska provtas före leverans. Om förorenade massor ändå skulle tippas på 
platsen finns risk för att föroreningarna infiltreras i marken och hamnar i grundvattnet. 
 
 
Malmen 
Malmen utgör ett känt förorenat område inom samma grundvattenförekomst som 
Slakatäkten (Slaka Norra). Området är tämligen väl undersökt och huvuddelen av 
grundvattnet i södra delen avrinner till Slakaån som mynnar i Roxen. Avståndet mellan 
Slakatäkten och Malmenområdet, samt rådande hydrogeologiska förhållanden, gör att 
det är ytterst osannolikt att föroreningar från Malmen skulle ta sig till Slakatäkten. 
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Figur 10. Ytvattendelare och ytvattenströmningar kring Slakatäkten 
 
Karta från Lingis med föreslaget skyddsområde samt observationszon inritat i olika 
nyanser av lila. Den blå linjen markerar hela grundvattenförekomsten. Röd prickad linje 
anger avrinningsområdesgräns för ytvattendrag och röda pilar anger ungefärlig 
vattenflödesriktning för ytvatten. Utloppet från avrinningsområdet väster om 
Slakatäkten sker i Frössle (inringat), och österut leds vattnet via Smedstadsbäcken och 
Tinnerbäcken till Stångån. Grundvattenflödet rör sig i princip i samma riktning, men i 
den markerade grundvattenförekomsten finns en nordlig flödesriktning mot lägre 
liggande Svartån och Roxen.  
 
Primär slutsats av ovan är att PFAS-påverkat grundvatten från flygplatsen Malmen inte 
kan nå vattentäkten i Slaka. 
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6. RISKBEDÖMNING  
 

6.1 Skyddsbehov  
 
Vattentäktens värde och sårbarhet styr behovet och omfattningen av skyddet. 
Förekomst av riskkällor i vattentäktens närområde är också styrande för skyddsbehovet. 
Vattentäktens sårbarhet bedöms vara hög eftersom Slakaåsen utgörs av genomsläppligt 
isälvmaterial. Slakatäkten är dock artesisk, med uppströmmande vatten, och övertrycket 
ger en bra naturlig skyddseffekt. Slaka vattentäkt har högt värde som en viktig 
nödvattentäkt för Linköpings kommun och skyddsbehovet bedöms därför som stort. 
Inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är ett sätt att öka skyddet. 
 

6.2 Identifierade riskkällor  
 
Följande riskkällor förekommer inom tillrinningsområdet för Slaka vattentäkt och ingår 
därför i den översiktliga riskbedömningen: 

• Olyckor med farligt gods 
• Vägdagvatten 
• Vägunderhåll 
• Enskilda avlopp 
• Hantering av bekämpningsmedel 
• Hantering av växtnäringsämnen 
• Djurhållning 
• Hantering av hemkemikalier 
• Hantering av petroleumprodukter 
• Fordonstvätt  
• Uppställning av fordon 
• Markarbeten 
• Marktäkter 
• Förvaring av avfall 
• Förorenad mark 

 

6.3 Riskbedömning  
 
Riskbedömningen är en sammanvägd bedömning av sannolikheten för att en 
föroreningskälla kan komma att påverka vattentäkten negativt samt bedömningen av 
konsekvensen för vattentäkten vid en oönskad händelse. 
 
Sannolikhetsbedömningen baseras på nedanstående faktorer, vilka tillsammans 
uttrycker sannolikheten för att en oönskad händelse bedöms kunna inträffa. 

• Sannolikhet för riskförekomst inom vattentäktens tillrinningsområde 
• Sannolikhet för emission vid riskförekomst inom vattentäktens 

tillrinningsområde 
• Sannolikhet för ogynnsam transportmöjlighet till vattentäkten 
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Konsekvensbedömningen baseras på nedanstående faktorer, vilka tillsammans 
bestämmer den negativa konsekvensen för vattentäkten av en eventuell oönskad 
händelse. 

• Markens och vattnets sårbarhet uttryckt som systemets inneboende känslighet 
för påverkan 

• Avståndets inverkan på reduktion av föroreningen genom nedbrytning, 
fastläggning och spädning fram till vattenuttaget 

• Emissionens inneboende förmåga att motstå nedbrytning och fastläggning 
• Emissionens farlighet 
• Belastning, mängd, volym av emissionen 
• Utbredning av riskförekomst 

 
De riskkällor som bedöms utgöra störst risk för Slaka vattentäkt inom dess 
tillrinningsområde är: 

• Spridning av bekämpningsmedel på jordbruksmark 
• Etablering av ny miljöfarlig verksamhet inom området 

 

6.4 Åtgärder inom vattenskyddsområdet  
 
Riskerna bör hanteras genom dels skyddsföreskrifter men även andra åtgärder, såsom 
beredskapsplan, utökad tillsyn, samt fysiska åtgärder. Hur riskerna kopplas till 
skyddsföreskrifter och andra åtgärder beskrivs i bilaga 3. 
 

6.4.1 Skyddsföreskrifter 
 
Genom att upprätta skyddsföreskrifter utifrån identifierade risker kan man minska 
risken för negativ påverkan på vattentäkten. Inom Slaka vattenskyddsområde föreslås 
skyddsföreskrifter angående petroleumprodukter och andra kemiska produkter, 
bekämpningsmedel, skogsbruk, avlopp, vägunderhåll, täkter, markarbeten, 
energianläggningar och miljöfarlig verksamhet. 
 

6.4.2 Utökad tillsyn 
 
Vattenskyddsområdet kommer att tas i beaktande vid kommunens ordinarie tillsyn och 
skyddsbehovet bedömas utifrån risk för vattentäkten. 
  

6.4.3 Observationszon 
 
Utöver skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområdet upprättas en observationszon som 
utgörs av övrigt tillrinningsområde till vattentäkten. Observationszonen är en 
skyddsåtgärd för att medvetandegöra dricksvattenintresset vid t ex plan- och 
exploateringsärenden. Området utgörs idag till stora delar av jordbruksmark, vilket inte 
ska påverkas av den upprättade observationszonen. Däremot bör ny förorenande 
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verksamhet med betydande miljöpåverkan undvikas inom observationszonen, t.ex. tung 
industri eller täktverksamhet.  
 
Vid exploateringsärenden inom observationszonen får en bedömning göras från fall till 
fall. Vid osäkerhet kan ansökan skickas på remiss till Tekniska verken och till 
Miljökontoret. 
 

6.4.4 Kontrollprogram 
 
För att säkerställa att provtagning av Slakatäkten fortsätter över tid ska Tekniska verken 
ta fram ett kontrollprogram som specificerar, var, hur ofta och vilka parametrar som ska 
mätas i vattentäkten. Utöver parametrarna i Länsstyrelsens miljöövervakningsprogram 
ska bekämpningsmedel mätas vart tredje år. Så länge Länsstyrelsens 
miljöövervakningsprogram pågår, gör Tekniska verken enbart de kompletterande 
mätningarna. Om miljöövervakningsprogrammet i framtiden läggs ner fortsätter 
provtagningar och analyserna i Tekniska verkens regi. 
 

7. UTFORMNING AV VATTENSKYDDSOMRÅDE  
 

7.1 Krav och allmän metodik  
 
Det övergripande målet med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är att 
preventivt söka skydda en vattentäkt eller område möjligt för vattentäkt. Skydd av 
grundvattentäkter regleras genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). Naturvårdsverket 
ger i sina allmänna råd (2003:16) och handbok för vattenskyddsområden (2010:5) 
anvisningar för skydd av vattentäkter. 
 
Vattenskyddsområdet för en vattentäkt bör i princip, enligt gällande råd och anvisningar 
omfatta hela tillrinningsområdet. Av hydrogeologiska skäl begränsas ibland området när 
skyddsförhållandena är goda, uppehållstiden är tillräcklig eller det annars inte är skäligt 
att införa restriktioner inom så stora områden. Varje vattenskyddsområde som inte 
omfattar hela tillrinningsområdet är dock alltid associerat med en viss risk att en 
förorening precis utanför gränsen, som således inte omfattas av restriktionerna, inte 
hinner dämpas tillräckligt mycket innan den når vattentäkten. 
 

7.2 Avgränsning av vattenskyddsområde för Slaka vattentäkt  
 
I Naturvårdsverkets handbok anges att avgränsningen och vattenskyddsområdet för en 
grundvattentäkt bör resultera i fyra skyddszoner, vattentäktszon, primär skyddszon, 
sekundär skyddszon samt tertiär skyddszon, med olika restriktionsnivåer. En uppdelning 
av vattenskyddsområdet i olika skyddszoner gör att skyddsföreskrifterna blir mer 
nyanserade och skäliga, samt att lägre respektive högre krav kan ställas på verksamheter 
inom olika områden beroende främst på närheten till uttagsbrunnen. 
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Ett vattenskyddsområde för en borrad brunn bör utformas som den sammanvägda 
arean av ett cirkulär område runt uttagsbrunnen baserat på vattenuttag, brunnsdjup 
och porositet för en uppehållstid på minst 100 dygn. 
 
Storleken på det cirkulära området beräknas genom en kontinuitetsbetraktelse där 
principen är att grundvattenmagasinets aktiva volym beräknas för att bestämt uttag 
enligt sambandet nedan. 
 
𝑄𝑄 x 𝑡𝑡 = 𝜋𝜋 𝑥𝑥 𝑟𝑟2𝑥𝑥 𝑏𝑏 𝑥𝑥 𝑛𝑛𝑛𝑛 
 
Q = Grundvattenuttag (m3/dygn) = 1000 m3/dygn 
t = uppehållstid i grundvattenzonen (dygn) = 100 dygn 
r = radiellt avstånd till gränsen 
b= brunnsdjup under grundvattenytan  
ne= effektiv porositet  
 
Enligt ovanstående erhålls ett cirkulärt område med radien 150 m och arean 66 000 m2. 
Vid en uppehållstid på 365 dygn erhålls istället ett cirkulärt område med radien 280 m 
och arean 243 000 m2. 
 
Utgångspunkten vid avgränsning av ett vattenskyddsområde är att det bör omfatta hela 
tillrinningsområdet. Det är inte tekniskt eller ekonomiskt rimligt att i sådan detaljskala 
och med sådan precision klargöra de specifika strömningsvägarna vid Slakatäkten. 
Avgränsning av vattenskyddsområdet för Slaka vattentäkt utgår därför från en cirkel 
med radien 280 meter runt uttagsbrunnen, vilket dels motsvarar beräknat 
tillrinningsområde och dels följer intentionerna bakom redan använda 
kontinuitetsbetraktelse ovan. 
 
Det cirkulära området begränsas i öster av grundvattenmagasinets yttre gräns. Enligt 
SGU:s kartmaterial går gränsen för grundvattenmagasinet mer eller mindre precis där 
Slakatäkten ligger, varför en ytterligare buffertzon runt täkten har antagits, som ingår i 
vattenskyddsområdet. 
 

7.3 Indelning av vattenskyddsområdet i skyddszoner  
 
Sweco har tagit fram ett förslag på utformning av vattenskyddsområdet för Slaka 
vattentäkt (Förslag till vattenskyddsområde för Slaka vattentäkt, Linköpings kommun, 
2014-02-05). Utifrån SWECOs förslag har vissa mindre justeringar gjorts för att bättre 
anpassa skyddsområdet och observationszonen efter lokala förutsättningar. Sökt 
indelning i vattentäktzon, primär skyddszon, sekundär skyddszon samt observationszon 
framgår av bilaga 2a och 2b till denna tekniska beskrivning.  
 
De slutligt föreslagna gränserna har gjorts med ledning av resultatet från utförda 
beräkningar, en samlad geologisk bedömning, vattentäktens läge, 
grundvattenmagasinets utbredning enligt SGU och förekommande 
utströmningsområden.  
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7.3.1 Vattentäktszon  
 
En vattentäktzon bör enligt Naturvårdsverket utformas kring uttagsbrunnen. Syftet är 
att säkra ett effektivt närskydd för vattentäkten. Vattentäktszonen skyddas mot 
obehöriga på lämpligt sätt, t.ex. genom en inhägnad. Marken inom vattentäktszonen bör 
endast disponeras av vattentäktsinnehavaren. Annan verksamhet än vattentäkt bör inte 
förekomma inom detta område. 
 

7.3.2 Primär skyddszon  
 
Den primära skyddszonen bör omfatta inströmning av vatten som når uttagbrunnen 
inom den uppskattade uppehållstiden 100 dygn. Eftersom vattentäkten ligger i östra 
kanten av grundvattenmagasinet har ett halvcirkulärt skyddsområde ansatts. Arean 
motsvarar minst den beräknade arean enligt ekvationen ovan inom det av SGU 
bedömda grundvattenmagasinet. Avståndet från vattentäkten till gränsen för primär zon 
är ca 210 m vid uttaget 1000 m3/dygn. Den primära zonen har tillåtits breda ut sig även 
inom buffertzonen med samma radiella avstånd. 
 

7.3.3 Sekundär skyddszon  
 
Den sekundära skyddszonen har ansatts på samma sätt som den primära zonen. 
Avståndet från uttagsbrunn till gränsen för sekundärzon är ca 390 m vid uttaget 1000 
m3/dygn. Även den sekundära zonen har tillåtits breda ut sig inom buffertzonen med de 
angivna radiella avstånden.  
 

7.3.4 Tertiär skyddszon  
 
En tertiär skyddszon kan inrättas med syfte att omfatta resterande delar av 
tillrinningsområdet för vattentäkten som inte omfattas av övriga skyddszoner. Då 
vattenskyddsområdet gäller en nödvattentäkt där vi inte vet om den någonsin kommer 
att tas i bruk, har vi valt att begränsa vattenskyddsområdet till primär och sekundär 
skyddszon. Övrigt tillrinningsområde benämns istället för observationszon, se nedan. 
 

7.3.5 Observationszon 
 
Syftet med observationszonen är att uppmärksamma att mark- och vattenutnyttjande i 
området kan få negativ påverkan på vattenförekomsten och vattentäkten i ett 
långsiktigt tidsperspektiv. Genom att upprätta observationszonen sker en markering i 
kommunens plankartor, som utgör ett stöd vid beslut om framtida exploateringar i 
området.  
 
Området utgörs av tillrinningsområdet till Slakatäkten med god marginal. Beräknat 
tillrinningsområde är ca 2,4 km2 och observationszonen utgörs av ca 6 km2. Anledningen 
till den större observationszonen är osäkerheter kring tillrinningsområdets faktiska 
utbredning inom grundvattenmagasinet. Angivna gränsen i söder och norr utgörs av 
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utströmningsområden, som utgör naturliga barriärer för grundvattnet. Sannolikheten 
för att grundvatten utanför dessa utströmningsområden skulle ta sig till Slakatäkten är 
mycket liten. 
 

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

7.4.1 Strategi och generella motiv  
 
1. Nödvändigheten av att bevara en god vattenkvalitet kan inte ifrågasättas.  

Vattenskyddsområdet ska ha den storlek som behövs med hänsyn till syftet. Syftet 
är att lämna garantier för att en så god kvalitet som möjligt på råvattnet kan 
erhållas inom ramen för en samhällsekonomisk avvägning, så att råvattnet kan 
användas för sitt ändamål (dricksvattenframställning). 

 
2. Grundregeln är att vattenskyddsområdet i princip bör omfatta hela vattentäktens 

tillrinningsområde, men i detta fall med en nödvattentäkt bör restriktionerna kunna 
begränsas till ett skyddsområde utan tertiär zon. 

 
3. Vid dricksvattenframställning är det bättre att motverka en förorening snarare än 

att eliminera den med ytterligare beredning. 
 
4. Grundvatten skall kunna användas som en dricksvattentäkt enligt direktiv till 

miljökvalitetsnormer för vatten. Ett vattenskyddsområde ska därför ha så stor 
utsträckning att detta kan uppnås med hjälp av information, restriktioner och 
naturlig barriärförmåga. Storleken avgörs av de riskkällor och belastningar som 
konstaterats, samt naturlig barriärförmåga och skyddsåtgärder. 

 
5. Hushållningsreglerna i miljöbalken innebär, trots att en avvägning skall göras mellan 

det skyddande intresset och motstående intressen, att enbart ekonomiska 
hänsynstaganden inte får äventyra de värden som man vill skydda. Vårt förslag till 
vattenskyddsområde baseras på en tolkning av hur avvägningen praktiskt bör göras, 
och är ett förslag med en associerad risk att vattenskyddet ändå inte kan uppnås. 
Med nuvarande utformning bedöms den risken acceptabel och i linje med 
lagstiftarens intentioner. Varje annan storlek innebär en annan risk att syftet 
bakom vattenskyddet inte kan uppnås. I grunden är det en politisk fråga att göra 
avvägningen mellan den risk man utsätter konsumenterna för samt de restriktioner 
som nödvändigtvis uppkommer för att uppnå en viss riskreduktion. 
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7.4.2 Platsspecifika motiv  
 
Mot bakgrund av de hydrogeologiska förhållandena och resultatet av riskbedömningen 
föreslås en primär och en sekundär skyddszon enligt figur 10.  
 

  
 
Figur 10. Vattenskyddsområde i Slaka, primär skyddszon (grön) och sekundär skyddszon (blå). 
Bilden är från Swecos utredning av skyddsområdets utbredning. 
 
 
Den primära skyddszonen (grön linje) omfattar ett halvcirkulärt område med radien 210 
meter, vilket motsvarar ett område med uppehållstiden 100 dygn vid ett uttag av 1000 
m3/dygn.  
 
Den sekundära skyddszonen (blå linje) omfattar ett halvcirkulärt område med radien 
390 meter, vilket motsvarar ett område med uppehållstiden 365 dygn vid ett uttag av 
1000 m3/dygn. 
 
Både den primära och sekundära skyddszonen begränsas i öster av 
grundvattenmagasinets yttre gräns (röd linje) enligt SGU. Den yttre gränsen har utökats 
närmast vattentäkten i form av en antagen buffertzon (streckad röd linje), då 
grundvattenmagasinets gräns annars skulle gå precis intill vattentäkten. 

8. BAKGRUND TILL VALDA SKYDDSFÖRESKRIFTER 
 
Det är en allmän uppfattning att vattenskyddet långsiktigt måste förbättras. Att införa 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt miljöbalken är ett av många verktyg 
för att uppnå detta.  
 
Syftet är att: 

• Informera om det allmänt gällande lagkrav på aktsamhet och allmän hänsyn. 
• Specificera krav på aktsamhet i form av skyddsföreskrifter. 
• Bibehålla eller förbättra vattenkvaliteten och minska risken för förorening. 
• Identifiera olika intressen som vill använda mark och vatten.  
• Använda mark och vatten på bästa sätt. 
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8.1 Skyddsföreskrifternas syfte och funktion  
 
Syftet med skyddsföreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan 
eller risk för påverkan på Slakatäkten inte uppstår så att vattnet kan användas för 
dricksvattenförsörjning. Skyddsföreskrifterna är såväl föreskrivande som informerande. 
Dessa två funktioner gör att syftet med skyddsföreskrifterna uppnås. Utformningen av 
skyddsföreskrifterna har därför anpassats till dessa funktioner. 
 

8.2 Skyddsföreskrifternas restriktionsnivå  

8.2.1 Generella krav  
 
Skydd av vattentäkter regleras i stort genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). 
Naturvårdsverket ger anvisningar för skydd av grundvattentäkter i Naturvårdsverkets 
handbok för vattenskyddsområden 2010:5, samt de allmänna råden NFS 2003:16. För 
såväl yt- som grundvattentäkter beaktas även EU:s ramdirektiv för vatten. Enligt EU:s 
ramdirektiv är det övergripande syftet att se till att en god ekologisk vattenstatus 
uppnås och bibehålls. Målet är även att förebygga försämring av vattnet även om 
vattnet idag har god kvalitet. 

8.2.2 Restriktionsnivå 
 
Skyddsföreskrifterna grundar sig på bestämmelserna enligt NFS 2003:16 med anpassning 
till lokala förhållanden. Skyddsföreskrifterna beaktar befintliga risker, men de ska även 
vara framåtsyftande och föreskriver därför även om verksamheter som inte är aktuella 
idag.  
 
Då Slakatäkten är en nödvattentäkt har vi valt att lägga oss på en mindre restriktiv nivå 
vid upprättande av skyddsföreskrifterna. Linköpings kommun har en relativt säker 
dricksvattenförsörjning med två separata vattenverk som tar sitt vatten från två 
separata ytvattentäkter. Sannolikheten att Slakatäkten skulle behöva användas i 
framtiden bedöms som mycket liten. 
 
Slaka grundvattentäkt ska skyddas utifrån att vi inte kan se in i framtiden och vad som 
skulle kunna hända med våra befintliga vattentäkter. Syftet med vattenskyddsområdet 
är att förhindra att grundvattenförekomsten förorenas, även om den kanske aldrig 
kommer att användas som allmän dricksvattentäkt. 

9. BILAGOR 
 
1.   Förslag till skyddsföreskrifter för Slaka vattenskyddsområde, med underbilagor A-D 
2a. Förslag till utbredning av Slaka vattenskyddsområde 
2b. Förslag till utbredning av observationszon till Slaka vattenskyddsområde 
3.   Områdets risker kopplat till skyddsföreskrifterna  
4.   Provtagningsresultat inom Länsstyrelsens miljöövervakningsprogram 2008-2020  
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Bilaga 1. Förslag till skyddsföreskrifter Slaka vattenskyddsområde 
 
Skyddsföreskrifterna gäller hela vattenskyddsområdet (primär och sekundär skyddszon) 
om inte annat anges. 
 

1. Vattentäktzon 
Vattentäktzonen ska vara inhägnad och endast vattenverksamhet får bedrivas 
inom vattentäktzonen.  
 

2. Petroleumprodukter och andra kemiska produkter 
Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter får inte förekomma annat än 
för att försörja fastighet. Undantag gäller drivmedel som finns i fordon eller 
arbetsmaskiner samt eventuella farligt godstransporter.  
 

För grundvattnet skadliga ämnen, produkter eller varor ska hanteras på ett 
sådant sätt att risk inte uppstår för förorening av mark, grund- eller ytvatten. 
 

3. Skogsbruk 
Permanenta upplag av bark och timmer är förbjudna. Tillfälliga upplag under 
längre tid än tre månader kräver tillstånd. 
 

4. Avlopp 
Inom primär skyddszon är det förbjudet att anlägga ny enskild avloppsanordning 
för WC.  
 

5. Vägunderhåll 
Upplag av snö som härrör från områden utanför skyddsområdet är förbjuden 
inom vattenskyddsområdet. 
 

Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt är förbjuden.  
 

För spridning av vägsalt krävs tillstånd. 
 

6. Täkter 
Materialtäkt är förbjuden. 
 

7. Markarbeten 
Större schaktning, pålning och spontning kräver tillstånd. 
 

8. Energianläggningar 
Inom primär skyddszon är det förbjudet att anlägga ny anläggning för utvinning 
och lagring av värmeenergi ur berg, mark och vatten. Ny anläggning inom 
sekundär skyddszon kräver tillstånd. 
 

9. Miljöfarlig verksamhet 
Ny miljöfarlig verksamhet som medför mer än ringa risk för förorening av yt- 
eller grundvatten får inte etableras. 
 

Ny väg får anläggas endast om nödvändiga skyddsåtgärder vidtas för att 
förhindra förorening av mark, grund- och ytvatten. Gäller ej gång- och cykelväg. 
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Underbilagor A-D till Bilaga 1. Förslag till skyddsföreskrifter Slaka 
vattenskyddsområde 
 
 
Bilaga A: Allmänna upplysningar i anslutning till skyddsföreskrifterna 
 
Här beskrivs skyddsföreskrifternas mål och syfte, miljöbalkens allmänna hänsynsregler 
och övriga upplysningar i anslutning till skyddsföreskrifterna. 
 
 
Bilaga B: Zonindelning av vattenskyddsområdet 
 
Här anges kortfattat vilka kriterier som ligger till grund för indelningen av 
vattenskyddsområdet i olika zoner. 
 
 
Bilaga C: Definitioner av begrepp 
 
Här finns definitioner av olika begrepp som används i skyddsföreskrifterna. 
 
 
Bilaga D: Generella bestämmelser och information 
 
Här anges exempel på hänvisningar och referat av annan lagstiftning och förordningar 
som gäller generellt. Dessa restriktioner gäller antingen överallt eller aktiveras av annan 
lagstiftning då ett vattenskyddsområde inrättas och kan därmed inte anses vara 
orsakade av skyddsföreskrifterna för ett specifikt vattenskyddsområde. Under rubriken 
återfinns även allmänna rekommendationer och anvisningar för verksamheter inom 
skyddsområdet som anses vara speciellt viktig. Sammanställningen är inte fullständig, 
det kan finnas eller kan komma att finnas ytterligare regleringar. 
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BILAGA A: 
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR I ANSLUTNING TILL SKYDDSFÖRESKRIFTERNA 
 
 
Mål 
Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att 
människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta 
naturen väl. Mark- och vattenområden ska användas för lämpligaste ändamål där 
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning ska ges företräde. Vid 
en avvägning mellan konkurrerande intressen ska det ändamål som på lämpligaste sätt 
främjar god hushållning prioriteras. 
 
Syfte 
Syftet med dessa föreskrifter är att säkerställa ett tillräckligt skydd för Slaka vattentäkt, 
både på kort sikt och på mycket lång sikt. Vattnets kvalitet ska bibehållas eller 
förbättras. Vattenförekomsten skall skyddas mot skador och olägenheter som kan 
orsakas av föroreningar eller annan påverkan, så att vattnet kan användas för 
dricksvattenförsörjning. 
 
Ikraftträdande 
Skyddsföreskrifterna skall gälla från den tidpunkt vattenskyddsområdet fastställs. Enligt 
7 kap 22 § miljöbalken skall skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om de 
överklagas. För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreliggande 
föreskrifter i kraft senast på dagen två år efter skyddsföreskrifternas fastställande om 
inget annat meddelas av den kommunen. Därefter får verksamhet som omfattas av 
förbud inte bedrivas. Verksamhet som omfattas av tillståndsplikt får bedrivas endast om 
den som bedriver verksamheten senast på dagen två år efter ikraftträdandet lämnat in 
en ansökan om tillstånd till kommunen. 
 
Påföljd 
Överträdelse av skyddsföreskrifter kan medföra straffansvar enligt 29 kap. 8 § 
miljöbalken (1998:808). 
 
Beredskap 
Beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens 
huvudman senast två år efter att dessa föreskrifter fastställts.  
 
Anmälan om olyckshändelse 
Olyckshändelser, spill, läckage, som utgör risk för vattenförorening skall omgående 
anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska 
göras till den kommunala räddningstjänsten på telefonnummer 112, kommunens 
miljökontor samt till vattentäktens huvudman, Tekniska verken i Linköping AB. 
 
Ersättning 
Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning mm, regleras i 31 kap. 4 § 
miljöbalken. De föreslagna föreskrifterna riktar sig mot åtgärder som kan antas förorena 
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vattentillgången. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt 
till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående 
markanvändning avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Talan om 
ersättning eller inlösen förs i miljödomstolen enligt 31 kap miljöbalken. 
 
Tillsynsmyndighet 
Vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna fastställs av kommunfullmäktige i 
Linköping. Kommunfullmäktige i Linköping är därmed tillsynsmyndighet för 
vattenskyddsområdet. Kommunfullmäktige kan efter ansökan besluta att överlåta 
tillsynen till bygg- och miljönämnden. 
 
Ny lagstiftning 
Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter 
beslutsdatum och som utökar skyldigheterna för sakägare inom här aktuellt 
skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter. 
 
Skyltning 
Vid väggräns till skyddsområdet och invid vägar som passerar genom området skall 
finnas skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. Tekniska verken ansvarar för att 
vattenskyddsområdet utmärks med skyltar. Uppsättning av skyltar skall ske i samråd 
med väghållare.  
 
Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen hanteras, skall skylt 
uppsättas som erinrar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av 
Tekniska verken. Skylt skall monteras av verksamhetsutövaren i omedelbar närhet till 
påfyllningsstället.  
 
Tillstånd 
I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter får sådant medges av bygg- och 
miljönämnden. Tillstånd kan bli förknippat med villkor. 
 
Dispensmöjligheter 
Dispens från dessa föreskrifter kan, om särskilda skäl föreligger, medges av bygg- och 
miljönämnden. 
 
Vattentäktsverksamhet 
Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är 
nödvändiga för vattentäktsverksamhetens bedrivande. 
 
Hur man överklagar beslut om vattenskyddsområde 
Beslut om vattenskyddsområde kan överklagas till Länsstyrelsen i Östergötlands län. 
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BILAGA B: ZONINDELNING AV VATTENSKYDDSOMRÅDET 
 
 
Slaka vattenskyddsområde är indelat i tre skyddszoner – primär och sekundär 
skyddszon, samt en vattentäktszon enligt nedan beskrivna kriterier, vilka baseras på 
Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde 2010:5. Skyddsföreskrifterna 
hänvisar till dessa skyddszoner. 
 
Vattentäktszon 
Syftet med vattentäktszonen är att säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt. 
 
Primär skyddszon 
Syftet med den primära skyddszonen är att skapa rådrum vid händelse av akut 
förorening. Den primära skyddszonen avgränsas på sådant sätt att riskerna för akut 
förorening genom olyckshändelser minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas i 
tid och åtgärder vidtas innan föroreningen hinner nå råvattenintaget. 
 
Sekundär skyddszon 
Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller 
att förbättra kvaliteten. 
 
Utöver skyddsområdet finns även en observationszon. Observationszonen utgörs av 
resterande tillrinningsområde till täkten. I observationszonen finns inga restriktioner, 
men syftet är att uppmärksamma kommunens plan- och exploateringsavdelning om att 
området ligger inom tillrinningsområdet för täkten, så att tillräckliga försiktighetsmått i 
området iakttas.  
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BILAGA C: DEFINITIONER AV BEGREPP 
 
 
Hantering 
Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som 
utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, 
användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och 
därmed jämförliga förfaranden. 
 

Upplag 
Med upplag avses här plats på marken eller i vattnet för uppläggning och förvaring av 
förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller 
andra förorenade produkter. Plats på marken för kompostering av hushållsavfall från 
enskilt hushåll är ej att betrakta som upplag. 
 
Materialtäkt 
Med materialtäkt avses här täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra 
jordarter. 
 
Schaktning 
Med större schaktningsarbeten menas här sänkning av markytan för anläggningsarbeten 
på utstakat område större än 150 m2, alternativ schaktning mer än en meter under 
marknivån. Exempel på större schaktningsarbete kan vara att åstadkomma grop i 
marken för större yta än för ett enfamiljshus.  
 
Mindre grävningsarbeten inom tomter samt nyanläggande och underhåll av vatten-, 
avlopps-, fjärrvärme-, el-, fiber och teleledningar inkluderas ej. 
 
Miljöfarlig verksamhet 
Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan 
ge upphov till utsläpp till mark eller vatten eller medföra andra störningar för människor 
eller miljön.  
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BILAGA D: INFORMATION OM GENERELLA BESTÄMMELSER 
 
 
Här anges exempel på hänvisningar och referat av annan lagstiftning och förordningar 
som gäller generellt. Dessa restriktioner gäller antingen överallt eller aktiveras av annan 
lagstiftning då ett vattenskyddsområde inrättas och kan därmed inte anses vara 
orsakade av skyddsföreskrifterna för ett specifikt vattenskyddsområde. Här återfinns 
också allmänna rekommendationer och anvisningar för verksamheter inom 
skyddsområdet som anses vara speciellt viktig. Sammanställningen är inte fullständig, 
det kan finnas eller kan komma att finnas ytterligare regleringar. 
 
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler 
 
I miljöbalkens 2 kap finns allmänna hänsynsregler som bland annat innebär att alla som 
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall skaffa sig den 
kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning 
för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom skall densamma 
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt 
som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden 
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att 
utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidtaga sådana 
åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig 
tillräckliga kunskaper och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av 
verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att 
förebygga eller avhjälpa skadan. 
 
Petroleumprodukter mm. 
 
Inom vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser vid hantering av brandfarliga 
vätskor enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 med revideringar. Bl.a. 
gäller krav på sekundärt skydd för nyetablering av cisterner eller lösa behållare som 
rymmer mer än 250 liter brandfarlig vätska. Det sekundära skyddet skall rymma minst 
hälften av lagrad vätskevolym, dock minst den största behållarens volym. Detta krav 
gäller dock inte cisterner i pannrum eller motsvarande i bostadshus som är under 
regelbunden uppsikt.  
 

Enligt NFS 2003:24 skall informationsskylt om ”vattenskyddsområde” vara uppsatt vid 
påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde. 
 
Brandfarliga vätskor (petroleumprodukter) är mycket besvärliga föroreningar i detta 
sammanhang. Det räcker t ex med en liter dieselolja för att göra en miljon liter vatten 
odrickbart. Det medför dock ingen hälsorisk att dricka vattnet vid låga halter, även om 
det luktar och smakar illa. Oljeföroreningar kan bli kvar under mycket lång tid (flera år) i 
mark och grundvatten. 
 

Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor föreskrivs i 
sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1995:3 med revideringar). 
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Körning i terräng med motordrivet fordon regleras av terrängkörningslagen med 
tillhörande förordningar (SFS 1975:1313 med revideringar). 
 

Exempel på skyddsåtgärder för regelbunden eller långvarig parkering av arbetsfordon, 
arbetsmaskiner och tunga fordon är parkering på hårdgjord yta eller användning av yttre 
skydd i form av en plåt eller tråg som kan samla upp spill eller läckage. 
 
Bekämpningsmedel 
 
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2015:2 om spridning och viss övrig hantering 
av växtskyddsmedel är det är förbjudet att utan tillstånd från den kommunala nämnden 
använda växtskyddsmedel inom vattentäktzon, primär och sekundär skyddszon inom 
vattenskyddsområde. Naturvårdsverket har tillsammans med Havs- och 
vattenmyndigheten tagit fram en vägledning om tillståndsprövning av användning av 
bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden. 
 
Bestämmelser om spridning och annan hantering av kemiska och biologiska 
bekämpningsmedel finns i Miljöbalken (SFS 1998:808 med revideringar), förordningen 
om bekämpningsmedel (SFS 2014:425 med revideringar), så kallade 
bekämpningsmedelsförordningen. 
 
Skogsvårdslagen (1979:429 med revideringar) samt Skogsvårdsförordningen (1993:1096 
med revideringar) reglerar skogsbruk.  
 

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

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

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

Extra försiktighet bör iakttas vid användning av kemiska bekämpningsmedel på 
hårdgjorda eller grusade ytor eller i anslutning till vattenintag, diken, dräneringsbrunnar, 
eller ytvattendrag. 
 
Växtnäringsämnen, djurhållning mm. 
 
Vid lagring av stallgödsel skall lagringsutrymmena vara så utformade att avrinning eller 
läckage till omgivningen inte sker samt vad som i övrigt gäller miljöhänsyn i jordbruket 
(SFS 1998:915 med revideringar och SJVFS 2005:74 med revideringar). 
 
I statens jordbruksverks föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring, 
SJVFS 2004:62, är spridning av gödselmedel förbjuden på vattenmättad, översvämmad, 
snötäckt eller frusen mark inom känsliga områden. Hela Linköpings kommun ligger inom 
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känsligt område. Råd för skogsbruk finns i Skogsstyrelsens rapport ”Skogsbruk vid 
vatten”. 
 
Avledning av avloppsvatten 
 
Det krävs tillstånd enligt miljöbalken att inrätta avloppsanordningar till vilka 
vattentoaletter skall anslutas. Motsvarande gäller vid anslutning av vattentoalett till 
befintlig avloppsanordning (SFS 1998:899 med revideringar). Det finns en särskild 
hänsynsregel när det gäller avloppsvatten i 9 kap. 7 § miljöbalken. Den säger att 
avloppsvatten ska avledas och renas så att olägenhet för människors hälsa eller miljön 
inte uppkommer. Befintliga anläggningar ska uppfylla miljöbalkens krav. 
 
Vid utformning och skötsel av enskilda avloppsanläggningar gäller Naturvårdsverkets 
allmänna råd NFS 2006:7 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. Här anges 
bland annat att den som inrättat eller driver en avloppsanordning bör ha sådan kunskap 
att anordningen underhålls och sköts så att dess funktion säkerställs. Bedömningen av 
vilken skyddsnivå som behövs bör göras utifrån naturgivna och andra förutsättningar för 
området ifråga. Till exempel bör hög skyddsnivå gälla om grundvattentäkter för 
dricksvatten finns inom anordningens påverkansområde och anordningen kan befaras 
bidra till olägenheter vad beträffar tillgången till vatten eller vattnets kvalitet i dessa 
täkter. 
 
Täktverksamhet och andra markarbeten 
 
Täktverksamhet omfattas av miljöbalken 9 kap samt förordningen (1998:804 med 
revideringar) om täkter och anmälan för samråd.  
 

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

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

Vid täktverksamhet skall särskilt risken med spill och läckage från arbetsfordon beaktas. 
Det åligger täktinnehavaren att tillse att deponering av avfall ej sker i täktområdet. 
Tillfartsvägar skall så långt som det är möjligt vara avspärrade. Utbrutna områden skall 
snarast återställas med ett skyddande vegetationstäcke. 
 
Energianläggningar och vattenutvinning 
 
Energianläggningar omfattas av Förordning om fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen (SFS 2007:846). 
 
Övrig verksamhet 
 
För hantering av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen skall förutom 
vattenskyddsföreskrifterna iakttas vad som gäller enligt miljöbalken samt 
Naturvårdsverkets föreskrifter. 
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Bilaga 2a. Förslag utformning Slaka vattenskyddsområde 
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Bilaga 2b. Observationszon till Slaka vattenskyddsområde 

 

 



Bilaga 3. Riskbedömning Slaka vattenskyddsområde 
Riskkälla Huvudsaklig riskemission Sannolikhet Konsekvens Risktal Skyddsföreskrift Exempel på övriga 

åtgärder 
Kommentar 

Olyckor med farligt gods 
på väg 

Miljöfarliga ämnen från 
lasten 

0 4 2   Rv 23/34 (utsedd väg för 
farligt gods inom 
observationszon) 
ombyggd till mötesfri 
2+1-väg  

Endast kommunala 
och enskilda vägar 
inom 
vattenskyddsområdet. 

Vägdagvatten Miljöfarliga ämnen 3 1 2   Dagvattenpolicy, 
Dagvattenstrategi 

  

Vägunderhåll Vägsalt, dammbindande 
medel 

2 2 2 § 6. Vägunderhåll 
  

  

Enskilda avlopp Mikrobiella föroreningar, 
näringsämnen 

1 2 1 § 5. Avlopp 
  

  

Fordonstvätt Petroleumprodukter + 
ämnen från vägar, t ex PAH 

1 2 1   
  

  

Uppställning av fordon Petroleumprodukter 2 1 1 § 2. Petroleumprodukter och 
andra kemiska produkter   

  

Energianläggningar Påverkan på grundvatten 
vid borrning, läckage av 
köldmedium 

1 3 2 § 9. Energianläggningar 

  

Risk vid framförallt 
nyanläggning. 

Förvaring av avfall Miljöfarliga ämnen 1 2 1       

Hantering av 
bekämpningsmedel 

Bekämpningsmedel 2 4 3 
 

Krav på tillstånd i primär 
och sekundär skyddszon 
enligt NFS 2015:2 

 

Hantering av 
växtnäringsämnen 

Näringsämnen 
(kväve/fosfor), mikrobiell 
förorening, parasiter 

2 2 2   

  

  

Hantering av 
hemkemikalier 

Miljöfarliga ämnen 1 2 1 § 2. Petroleumprodukter och 
andra kemiska produkter   
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Riskkälla Huvudsaklig riskemission Sannolikhet Konsekvens Risktal Skyddsföreskrift Exempel på övriga 
åtgärder 

Kommentar 

Hantering av 
petroleumprodukter 

Petroleumprodukter 
(drivmedel) 

2 3 2 § 2. Petroleumprodukter och 
andra kemiska produkter   

  

Djurhållning Mikrobiella föroreningar, 
parasiter, näringsämnen 

1 3 2 § 1. Vattentäktzon Vattentäktzonen 
inhägnad för att 
förhindra 
förorening. 

Endast extensivt bete 
inom skyddsområdet -    
6 djur på 20 ha.  

Skogsbruk Näringsläckage, markskador, 
läckage från arbetsfordon 

0 3 1 § 4. Skogsbruk 
  

Idag inget skogsbruk 
inom vso. 

Täkter Påverkan på grundvattennivå, 
läckage av föroreningar 

2 3 2 § 7. Täkter 

  

Ökad sannolikhet för 
läckage av föroreningar 
pga Wärö Schakttipp 

Markarbeten Läckage från arbetsmaskiner, 
borttagande av skyddande 
jordlager 

2 2 2 § 8. Markarbeten 

  

  

Miljöfarlig verksamhet Miljöfarliga ämnen 1 3 2 § 10. Miljöfarlig verksamhet     

Förorenad mark Miljöfarliga ämnen 1 2 1   

  

Ingen registrerad 
förorenad mark i 
närheten av täkten.  

Nedlagd avfallsdeponi Miljöfarliga ämnen 0 2 1   

  

Utanför skyddsområdet 
med avrinning bort från 
täkten.  

PFAS – förorenad mark Förorenad mark  0 4 2  

 

Kända PFAS-
föroreningar vid 
Malmen bedöms inte 
kunna påverka 
Slakatäkten. 

Riskkälla Huvudsaklig riskemission Sannolikhet Konsekvens Risktal Skyddsföreskrift Exempel på övriga 
åtgärder 

Kommentar 
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PFAS - brandbekämpning Brandbekämpning med skum 1 3 2  

 

Räddningstjänsten är 
restriktiva gällande 
skumanvändning. Om 
det ändå används sker 
sanering efteråt. 

 
Risktal  
0 = Försumbar risk   
1 = Acceptabel risk i nuläget, bör observeras 
2 = Liten risk, bör regleras   
3 = Måttlig risk, bör åtgärdas 
4 = Stor risk, får ej förekomma, kräver omedelbar åtgärd 
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Bilaga 4. Provtagningsresultat Länsstyrelsens miljöövervakningsprogram Slaka vattentäkt 2008-2020 
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Provtagningsdatum Gv temp syre pH Konduk. Alkalinitet Sulfat Klorid  Nitrat Nitrit 
Ammonium-
kväve Natrium Kalium Kalcium 

enhet oC mg/l  mS/m mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
2008-05-27 13,6 6,8 7,7 23,1 91 23 5,4 4,004 <0,003 <0,013 6,8 3,4 32 
2008-08-26 14,6 5,8 7,9 32,6 150 24 8,6 1,012 0,003 <0,013 9,6 5,9 48 
2008-10-22 8,9 3,7 7,8 27,4 120 22 6,7 3,608 <0,003 <0,013 8 4,4 44 
2008-12-22 5,1 3,3 6,4 17,1 43 26 6 7,48 <0,003 0,013 6,5 3,4 21 
2009-06-11  2,3 7,5 81 290 73 80 1,144 0,043 <0,013 38 4,9 120 
2009-09-09 9  12,2 635 1600 340 78 14,96 <0,003 0,062 39 5 120 
2010-07-27   8,2 83 280 69 74 0,32 0,013 <0,01 41 5,3 120 
2010-09-14 9,4 1,2 8,4 84 280 71 71 0,39 0,014 <0,01 37 4,8 110 
2011-06-21 9,4 1,8 7,5 79,5 300 70 66 0,43 0,016 <0,01 39 5,2 120 
2011-10-27  2,6 7,4 79,9 290 69 69 0,32 0,053 0,005 41 5,7 130 
2012-06-20 10,1 1,1 7,5 78,9 300 67 68 0,29 0,014 <0,01 39 5 120 
2012-10-23 9 4,6 7,5 78,9 290 69 69 0,22 0,014 <0,01 40 5,4 120 
2013-06-10 7,6 2,8 7,5 76,6 290 70 63 0,33 0,017 <0,01 38 5,2 120 
2013-10-09 8,3 3,6 7,5 78,6 280 68 63 0,29 0,015 <0,01 37 5,1 120 
2014-06-17 7,8 2,3 7,8 77,6 290 69 61 0,26 0,014 <0,01 35 4,6 110 
2014-10-23 9 4,2 7,5 78,4 300 68 63 0,26 0,014 <0,01 39 4,9 120 
2015-08-20 12  7,3 77,9 280 70 63 0,24 0,015 <0,01  4,8 120 
2015-11-10 10,7 3,9 7,7 76,6 260 68 61 0,24 0,013 <0,01 36 4,8 120 
2016-06-09 10,6 1,6 7,6 77,4 290 65 59 0,15 0,014 <0,01 37 4,8 120 
2017-02-07 7,1 2,8 7,9 80,3 280 68 68 0,18 0,011 0,016 38 4,8 120 
2017-06-16 8,6  7,5 80,3 300 70 71 0,53 0,012 <0,003 39 4,7 120 
2017-10-25 8,5  7,8 82,7 280 79 80 0,4 0,0097 0,005 40 4,7 120 
2019-06-27 9  7,5 82,1 290 82,1 76 0,31 0,091 <0,02 42 4,8 120 
2019-11-12 7,5  7,3 82 270 71 79 0,07 0,0076 0,009 44 5 130 
2020-06-26 9,2   82,4 270 69 83 0,44 0,013 0,15 47 4,8 120 
Riktvärde för grundvatten       150   100 100 50   1,5       
Referensvärde för grundvatten i jord    38  25 18       
Utgångspunkt för att vända trend       75   50 50 20   0,5       
Gränsvärde för dricksvatten - otjänligt   10,5     50 0,5     
Gränsvärde för dricksvatten - tjänligt med anm. 20   <7,5 / >9,0 250   100 100 20 0,1 0,5 100 100 100 
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Provtagningsdatum Magnesium Järn Mangan Aluminium Kadmium Krom Koppar Bly Zink Arsenik Nickel Kobolt Vanadin 
enhet mg/l mg/l mg/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l 

2008-05-27 2,9 0,08 <0,02 9 <0,05 <0,5 1,7 <0,5 <5 <0,5 <0,5 <0,05 1,4 
2008-08-26 4,3 <0,05 0,02 10          
2008-10-22 3,6 <0,05 <0,02 <5 <0,05 <0,5 3,7 <0,5 15 <0,5 <0,5 <0,05 1,2 
2008-12-22 3,3 <0,05 <0,02 8          
2009-06-11 4,3 <0,05 0,04 <5 0,22 1 0,8 1,3 12 <0,5 4,3 1,1 <1 
2009-09-09 4,1 <0,05 0,04 <5 0,21 1,4 1,1 1,2 10 <0,5 3,3 1 <1 
2010-07-27 4,4 0,003 0,044 <1 0,19 <0,2 5,7 1,1 7,5 <0,2 2 0,96 <0,2 
2010-09-14 4 <0,002 0,039 <1 0,19 0 0,48 1,2 11 <0,26 2,1 0,98 <0,2 
2011-06-21 4,4 <0,06 0,04 <0,1 0,25 2,6 1,3 6,8 25 <1,2 1,4 1,2 <2,5 
2011-10-27 4,5 0,003 0,04 0,0005          
2012-06-20 4,3 <0,05 0,04 <0,02 0,21 0,08 0,59 1,3 8,7 0,29 3,1 0,88 0,61 
2012-10-23 4,2 <0,005 0,043 <1 0,22 <0,05 0,5 1,2 9,2 0,22 3 0,98 <0,05 
2013-06-10 4,4 <0,005 0,041 <1 0,2 <0,05 1,6 1,3 11 0,21 2,8 0,87 0,13 
2013-10-09 4,2 0,006 0,045 <1          
2014-06-17 3,9 <0,005 0,044 <1 0,21 <0,05 0,3 1,2 8,2 0,19 2,9 0,98 0,08 
2014-10-23 4,2 <0,005 0,042 <1 0,21 <0,05 0,48 1,1 9,1 0,14 2,9 0,94 <0,05 

2015-08-20  <0,005  <1 0,22 <0,05 0,45 1,2  0,17 2,9 0,96 <0,05 

2015-11-10 4,2 <0,005 0,046 3,5 0,2 <0,05 0,51 1,2 8,8 0,19 3 1 <0,05 

2016-06-09 4,1 <0,005 0,042 <1          
2017-02-07 4,2 <0,005 0,042 1,1          
2017-06-16 4,2 0,011 0,042 0,69          
2017-10-25 4,2 0,01 0,041 0,35          
2019-06-27 4,3 0,015 0,043 0,56          
2019-11-12 4,5 0,016 0,042 1,4          
2020-06-26 4,4 0,029 0,037 0,5 0,25 <0,05 0,46 0,25 9,3 0,12 3 0,95 0,25 
Riktvärde för grundvatten         5     10   10       
Referensvärde för grundvatten i jord        0,5      
Utgångspunkt för att vända trend         1     2   5       
Gränsvärde för dricksvatten - otjänligt     5 50 2000 10  10 20   
Gränsvärde för dricksvatten - tjänligt med anm. 30 0,1 0,05 100     200             
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