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Sammanfattning  
Vattenskyddsområdet för Degebergas kommunala vattentäkt inrättades 1979 och skall innan 2022 
uppdateras enligt ny lagstiftning och miljökvalitetsmål som en del av Kristianstad kommuns miljöarbete. 
Denna rapport har tagit del av befintligt tekniskt underlag från C4 Teknik, Kristianstad kommun, med 
förslag på utformning av nytt utökat vattenskyddsområde för att därigenom inventera och analysera de 
riskobjekt som kan utgöra potentiella föroreningskällor för vattentäkten. 
För att kunna göra en riskanalys för det förslagna vattenskyddsområdet så har miljö- och 
hälsoskyddskontoret och grundvattenplaneraren på kommunen tillhandahållit information om riskobjekt 
och deras placering i området. 
Resultatet av arbetet består av en bedömning av vattentäktens sårbarhet samt föroreningspotentialen 
hos de specifika riskobjekten i området. 
Vattentäkten är en del av ett betydande grundvattenmagasin som ligger i isälvsavlagringarna i 
Degebergas södra samhälle. Isälvsavlagringarna har hög genomsläpplighet och är känsliga för 
föroreningar men har samtidigt hög omsättning. Det gör att vattentäkten är mindre känslig för 
vattenlösliga ämnen och desto mer känslig för hydrofoba ämnen. 
Degeberga har en grundvattentäkt med goda tillgångar och mycket bra kvalitet. Det finns ingen 
reservvattentäkt idag som kan ersätta den så skyddsvärdet är väldigt högt.  
Syftet med det här arbetet är att ge Kristianstads kommun material som kan stärka behovet av nya 
restriktioner och utbredning av det kommande uppdaterade vattenskyddsområdet. 
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Inledning 
Grundvatten av god kvalitet är en av våra mest värdefulla tillgångar då det kan 

användas till dricksvatten utan att behöva genomgå någon nämnvärd behandling. 

I Degeberga består den kommunala dricksvattenförsörjningen av två grusfilterbrunnar 

som borrades 1967 och 1970 som idag förser ca 1900 invånare med rent dricksvatten 

(Degeberga vattenverks egenkontrollpärm, 2002). 1979 inrättades ett skyddsområde för 

dessa brunnar som omfattade dels brunnsområdet, där enbart vattentäktverksamhet får 

äga rum, samt en omgivande skyddszon med föreskrifter som hindrar verksamhet som 

kan innebära direkt infiltration av föroreningar i närheten av brunnsområdet 

(Kristianstad, 1979). Skyddsområdet berör drygt 60 hektar och undersökningar visar på 

att på vattnet håller både god kvantitativ som kemisk status (Viss, 2016). 

Sedan 1979 har det hänt mycket i både kunskap och lagstiftning. Mycket tyder på att 

befintliga vattenskyddsområden inte är tillräckligt omfattande eftersom man upptäckt 

förekomst av bekämpningsmedelsrester som länge varit förbjudna i Sverige samt att 

nitrat- och kloridhalter stiger (NSF 2010:5). Som en del av Kristianstads kommuns 

miljöarbete så ska därför alla kommunala dricksvattentäkter ha aktuella 

vattenskyddsområden till år 2022 där mycket fokus ligger på att undersöka och minska 

halterna av bekämpningsmedel och nitrat i grundvattnet (Kristianstads miljömål, 2015). 

Uppdatering av vattenskyddsområden behövs för det fortsatta uppströmsarbetet med att 

säkerställa kvaliteten på dricksvattnet för kommande generationer där större hänsyn tas 

till klimat- och samhällsförändringar och nya miljökvalitetsmål (SOU 2016:32). 

C4 teknik, Kristianstads kommun, som är huvudman för vattenverket i Degeberga ska 

med hjälp av bl.a. Naturvårdsverkets allmänna råd ta fram ett förslag på ett utökat 

skyddsområde inklusive föreskrifter med hänsyn till områdets geologiska och 

hydrologiska förutsättningar. För att styrka behovet av ett utökat vattenskyddsområde 

med nya föreskrifter och kunna bedöma vilka restriktioner som är nödvändiga för 

vattenskyddet för att begränsa verksamheters påverkan på vattentäkten så behövs, som 

komplement till redan utfört arbete, en mer ingående riskanalys.    

En utförlig riskinventering för aktuellt tillrinningsområde behöver således 

dokumenteras för att fungera som underlag vid beslut till vattenskyddsområde och 

eventuell beredskapsplan så att potentiella hot mot vattentäkten kan åtgärdas. 

Inventerade riskobjekt kan delas in i olika kategorier såsom vattenverksamhet, 

verksamheter och markanvändning i tillrinningsområdet, sabotage/kris/krig eller 

extrema väderleksförhållanden och klimatförändringar (NSF 2010:5). 
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Befintligt vattenskyddsområde 
Provpumpningar av Degebergas två kommunala brunnar gjordes under 

vattendomsansökan mellan 1967-1970 för att undersöka hur stort område som 

påverkades vid ansökt maximalt uttag (ca 14 l/s) samt vattenbalansen mellan 

grundvattenbildningen och uttag. Resultatet visade att ansökt maximalt uttag 

understiger grundvattenbildningen med måtta så det ska inte finnas risk för överuttag. 

En grundvattenavsänkning på 0,1 meter på ett avstånd av 220 meter påvisades vid 

maximalt uttag och därmed sattes en praktisk influensradie på 250 meter från brunnarna 

(SGU, 1996). Det innebär att grundvatten som annars rinner nedströms vattentäkten kan 

strömma i motsatt riktning vid höga uttag.  

Gällande vattenskyddsområde från 1979 baserades delvis på den praktiska 

influensradien och fastighetsgränser och utgörs endast av själva brunnsområdet och en 

intilliggande skyddszon. I figur 1 har det gällande vattenskyddsområdet markerats med 

en ljusblå yta i det senare föreslagna vattenskyddsområdet från 2014 av C4 teknik.  

I samband med fastställandet av skyddsområde för kommunal grundvattentäkt i 

Degeberga samhälle infördes följande bestämmelser:   

§ 2 Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. 

§ 3 Inom skyddszonen ställs krav på att;  

- Olika typer av upplag av t.ex. latrin, sopor m.m. ska godkännas av 

hälsovårdsnämnden samt att det är förbjudet att gräva ner sina sopor och latrin i 

gropar. 

- Förvaringsanläggningar för urin och pressaft ska godkännas av 

hälsovårdsnämnden och vara tätade. 

- Slamspridning är förbjudet samt övrig spridning av gödsel, urin och pressaft i 

större mängd än ur gödslingssynpunkt. 

- Spillvatten får inte utledas till marken. 

- Brandfarliga vätskor ska hanteras och förvaras på så sätt att de inte kan komma 

lös. Spill och läckage ska anmälas till gatukontor, brandkår och 

hälsovårdsnämnden. 

- Förvaring av farliga ämnen såsom petroleumprodukter, bekämpningsmedel och 

lösningsmedel kräver tillstånd från hälsovårdsnämnden. 

- Grus- och sandtäkt måste ha ett minsta avstånd på 1 meter från högsta 

grundvattennivå. 

- Arbetsmaskiner i grus- och sandtäkt ska vara försedda med 

uppsamlingsanordning som hindrar spill från oljor m.m.  

(Kristianstad, 1979). 
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Figur 1. Befintligt Vattenskyddsområde (ljusblå yta) markerat i det föreslagna 

vattenskyddsområdet av C4 teknik 2014. De röda och blåa linjerna är markeringar för 

nya zoner i det föreslagna vattenskyddsområdet. Vattentäktszon i det föreslagna 

vattenskyddsområdet motsvarar brunnsområdet i befintligt vattenskyddsområde. Bilden 

används med tillstånd av Kristianstads kommun 
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Avgränsningar  
Rapporten undersöker de risker som finns för att vattentäkten i Degeberga ska skadas 

och därmed inte vilka risker som finns för omkringliggande miljö vid t.ex. utsläpp av 

miljöfarliga ämnen. Rapporten undersöker inte de eventuella föroreningar eller skador 

som kan uppstå längsmed ledningsnätet så länge det inte indirekt påverkar vattentäkten 

på längre sikt. 

Riskanalysen är ofta kopplad till utformningen av vattenskyddsområdet och de 

föreskrifter som tillkommer. Det underlag som finns som förslag för utformning och 

föreskrifter kommer i detta fall antas vara korrekt och rapporten kommer således främst 

behandla själva riskinventeringen för föreslaget vattenskyddsområde och analysen 

därefter. 

Syfte  
Arbetet går ut på att göra en riskinventering och riskanalys kring Degebergas vattentäkt 

för att genom detta få fram material för bedömning om förstärkt skydd för området. 

Nuvarande vattenskyddsområde för Degebergas dricksvattentäkt som inrättades 1979 

skulle behöva uppdateras efter de nya föreskrifter och allmänna råd som finns idag, i 

detta arbete ingår bl.a. en riskanalys.  

2014 gjorde C4 Teknik, Kristianstads kommun, ett tidigt utkast på de tekniska och 

hydrogeologiska förutsättningar som finns runt Degeberga vattentäkt och kom med ett 

förslag om ett nytt expanderat vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter.  

Arbetet i den här rapporten utgör en viktig del av det underlag som ligger till grund för 

framtagandet av nya vattenskyddsföreskrifter och förslag till nytt vattenskyddsområde 

och kan därmed påverka det förslag som framkom i det tekniska underlaget av C4 

Teknik, 2014. 
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Teori  

Grundvattenbildning  
Grundvatten bildas då nederbörd infiltrerar marken och sakta sjunker ner till skikt som 

är svårgenomträngligt. Vattnet fyller ovanförliggande jords hålrum, porer och sprickor 

och bildare en grundvattenyta som motsvarar den högsta nivå där jorden är 

vattenmättad. Ett jordlager med mycket hålrum, porer eller sprickor skapar 

vattenförande förutsättningar och uttag av vatten möjliggörs, ett sådant lager kallas för 

grundvattenmagasin eller akvifer (Svenskt Vatten, 2010b). 

I en öppen akvifer sker grundvattenbildningen genom direkt infiltration av nederbörd. 

Isälvsavlagringar är exempelvis mycket genomsläppliga och kan därmed utgöra ett 

direkt vertikalt inströmningsområde för en öppen akvifer. En sluten akvifer överlagras 

däremot av ett tätande skikt vilket gör att magasinet utgörs av grundvatten som kan ha 

bildats inom ett område långt utanför själva grundvattenmagasinet (Svenskt Vatten, 

2010b).  

Grundvattenytan i de svenska landskapen följer vanligtvis markytans topografi (Svenskt 

Vatten, 2010a). Grundvattenomsättningen beror på områdets topografi och materialets 

genomsläpplighet och magasineringsförmåga. Grundvattnets hastighet kan bli hög 

genom sandiga och grusiga jordar medan den saktas ned av morän och lera som är 

mindre genomsläppligt (Bydén, 2003).  

Grundvattenbildningen är starkt beroende av klimatet och de olika årstiderna; på 

sommaren försvinner mycket nederbörd genom förångning och upptag av växter medan 

vintern kan innebära att nederbörden inte kan infiltrera marken för att marken är frusen 

(Svenskt Vatten, 2010b). Störst grundvattenbildning blir det på vår och höst då det 

regnar mycket, och om marken är lättgenomsläpplig. I isälvsavlagringar och dalgångar 

med grundvattenförande avlagringar kan man hitta stora grundvattenförekomster 

(Svenskt Vatten, 2010a).  

Riskanalys 
En fara är den situation som har potential att göra skada, t.ex. vägtrafikolyckor eller 

läckage. Möjligheten för att en fara ska äga rum innebär att det utgör en risk (Öberg, 

2009). 

Om det finns något som kan orsaka en situation som innebär förorening av vattentäkten 

så utgör detta en risk och är kopplat till sannolikheten för att situationen ska äga rum 

och konsekvensen av detta.  

För att göra en riskanalys för ett vattenskyddsområde så behövs det information om 

grundvattenmagasinets hydrologi och sårbarhet när det gäller transport av föroreningar 

samt information om vilka potentiella föroreningskällor som finns inom det föreslagna 

området (Länsstyrelsen, 2009).  

En riskanalys kan användas för att uppskatta riskgraden på specifika objekt och 

händelser och är enligt Livsmedelsverket (1997, s. 7) en fas bestående av tre olika 

processer; 
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1. Inventera och identifiera riskkällor - Riskinventering 

Vid en riskinventering undersöker man dels befintliga föroreningskällor och 

verksamheter som finns inom vattentäktens tillrinningsområde men även de objekt och 

verksamheter som i framtiden kan komma att vara en potentiell föroreningskälla. 

Hänsyn tas till vattenverksamheten i sig, olika typer av verksamheter och 

markanvändning i tillrinningsområdet, risker som kan uppkomma vid sabotage, kris och 

krig samt vid klimatförändringar (NSF 2010:5). Riskkällorna sätts in i kategorier efter 

typ av verksamhet eller ämnen för att sedan specificeras på detaljnivå för att klarlägga 

vilken typ av förorening som härstammar från vad och när den kan uppkomma (Svenskt 

Vatten, 2015).  

 

2. Skatta sannolikhet (S) och konsekvens (K) – Riskuppskattning 

Sannolikhet och konsekvens representeras ofta som en siffra som används till att 

sammanväga de bådas värde för att få fram en summa = risken (Svenskt Vatten, 2015). 

Riskbedömningen innehåller vid inrättande av vattenskyddsområde ofta en subjektiv 

bedömning genom kvalitativa uppskattningar då kvantitativa frekvensbetonade 

sannolikhetsberäkningar för varje riskobjekt och riskkategori inte är rimligt (NFS, 

2010:5).  

 

3. Väga samman och skatta risk – Riskanalys 

Ju större sannolikhet och konsekvens desto högre risknivå utgör objektet eller källan. 

Genom att rangordna objekten efter risknivå kan man se över hur man ska åtgärda 

riskerna (C4 Teknik, 2014). Riskanalysen kan sedan användas för riskhantering; 

värdera, kommunicera och besluta (Livsmedelsverket, 1997).  Riskhantering innefattar 

en värdering av risken, hur man begränsar risken och hur man övervakar risken. 

Riskvärdering fastställer relationen mellan risken och den ekonomiska eller 

miljömässiga nyttan hos förekomsten (Öberg, 2009). Sist är den verkställande fasen; 

informera, åtgärda (reducera risken), följa upp och återkoppla (Livsmedelsverket, 

1997). Med riskbegränsning tydliggörs hur man kan förebygga, åtgärda eller kontrollera 

risker (Öberg, 2009). Risker kan minimeras genom åtgärder i området genom att utfärda 

ett vattenskyddsområde där skyddsföreskrifter, baserade på miljöbalkens lagstiftning, 

tillkommer vilket tydliggör vattenförekomstens betydelse (C4 Teknik, 2014). 

Riskövervakning är sedan en uppföljning för hur risker kan utvecklas under tid (Öberg, 

2009). 
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Ämnen med förorenande påverkan på vatten 
Föroreningskällor och verksamheter som ingår i en riskinventering använder en mängd 

olika typer av ämnen som kan vara förorenande på vattentäkten. Ämnena kan delas in i 

olika grupper beroende på hur de skiljer sig i transporthastighet, ackumuleringsförmåga 

och nedbrytbarhet m.m. (NSF 2010:5). 

 

Kemiska bekämpningsmedel: Bekämpningsmedel används främst inom jord- och 

skogsbruk men även av privatpersoner i villaträdgårdar och liknande. Vid normal 

användning ska dagens bekämpningsmedel kunna fastläggas i marken, brytas ned och 

inte nå grundvattnet. Bekämpningsmedel som däremot används vid hårdgjorda ytor eller 

där naturligt markskikt saknas kan ha större risk att infiltreras till grundvattnet. Rester 

av bekämpningsmedel och nedbrytningsprodukter som når grundvattnet bryts ned 

relativt långsamt och kan ge långvariga skador, särskilt om tillgången på syre är låg. 

Spår efter bekämpningsmedel som är förbjudna idag kan fortfarande upptäckas vid nya 

provtagningar då de har fastsatts i marken och långsamt läckt ut (NSF 2010:5). 

Bekämpningsmedel kan vara bl.a. hormonstörande men det finns ännu mycket lite 

kunskap om långsiktiga effekter och hur kombinationer av olika 

bekämpningsmedelsrester påverkar hälsan (Naturskyddsföreningen, 2013).  

 

Petroleumprodukter: Petroleumprodukter är samlingsnamnet för en stor mängd 

produkter som utvunnits från råolja och kan ha olika fysikaliska egenskaper och 

densitet. Petroleumprodukter brukar inte ha så bra löslighet i vatten men endast en liten 

mängd behövs för att ge vattnet dålig smak och lukt (NSF 2010:5). Oljorna kan lägga 

sig på grundvattenytan och i takt med grundvattenytans nivåförändringar klistrar sig 

oljan fast på sand och grus (Livsmedelsverket, 1997).  Olja är av många anledningar 

svårsanerat och kan slå ut en grundvattentäkt under många år. Det är möjligt att olja kan 

brytas ned naturligt i marken genom mikroorganismer eller oxidation men det kräver 

lång uppehållstid, god bakterieflora och stor syretillgång De vanligaste anledningarna 

till att grundvatten förorenas med petroleumprodukter är genom oljespill och läckage 

från oljetankar och cisterner (NSF 2010:5).  

 

Växtnäringsämnen: Växtnäringsämnen handlar främst om kväve- och fosforföreningar 

och kan tillföras marken genom gödsling inom jord- och skogsbruk, från enskilda 

infiltrationsanläggningar för avloppsvatten och från otäta kommunala 

spillvattenledningar (NSF 2010:5). När kvävet når grundvattnet finns det oftast i form 

av nitrat som är en allvarlig föroreningskälla för spädbarn då det kan omvandlas till 

giftigt nitrit i magen (Kristianstad kommun, 2015). 

 

Oorganiska ämnen: Oorganiska ämnen och salter finns naturligt i marken och kan 

därför även hittas i grundvattnet, men de kan även indikera på föroreningspåverkan. 

Upplag av avfall, vägsaltning, dagvatteninfiltration från hårdgjorda ytor och 

jordbruksgödsling kan medföra oorganiska ämnen såsom metaller och andra salter. 

Ämnena kan lägga sig på botten av grundvattenmagasinet och läcka ut under mycket 

lång tid (NSF 2010:5). 

Det är främst oorganiska ämnen såsom tungmetaller som kan orsaka problem då de 

även i mycket små halter kan ha toxisk verkan (Vattenmyndigheterna, 2016a). 
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Lösningsmedel: Det finns många typer av lösningsmedel och dessa är olika former av 

kolväten. De kan vid goda förutsättningar brytas ner i marken men klorerade kolväten är 

särskilt reaktionströga. Densiteten varierar så de kan lägga sig både på ytan och på 

botten av grundvattenmagasinet och kan röra sig avvikande från 

grundvattenströmningen (NSF 2010:5). Förorening uppstår främst då läckage sker från 

industrianläggningar eller dylikt. 

Klorerade lösningsmedel och dess nedbrytningsprodukter kan ge skador på 

nervsystemet och en del kan vara cancerframkallande eller potentiellt 

cancerframkallande och ha mutagena effekter i högre doser (Naturvårdsverket, 2007). 

 

Fenoler: Fenoler används bl.a. i plast och lim och kan utvinnas ur bensen och toluen 

som är aromatiska kolväten (lösningsmedel) men finns även naturligt i bl.a. bark från 

tall och gran (Skogssverige, 2000). Fenoler har låg löslighet och bryts ned långsamt i 

marken så det finns stor risk att det når grundvattnet. Fenoler följer med vattnets rörelse 

och späds sakta ut och fastläggs för vidare nedbrytning. Förorening av fenoler kan 

uppstå genom t.ex. upplag av timmer (NSF 2010:5).  

Dricksvatten förorenat med fenoler kan orsaka skador på matsmältningsorganen och ge 

upphov till bl.a. munsår och yrsel (PHE, 2016). 

 

Köldbärarvätskor: Köldbärarvätskor är lättlösliga i vatten och förekommer i bl.a. jord- 

och bergvärmeanläggningar för att sänka fryspunkten (NSF 2010:5). 

Beroende på typ av köldbärarvätska och grundvattnets kemi så kan ett läckage orsaka 

mer eller mindre skada. Ett läckage kan i vissa fall orsaka svavelvätebildning, järn- och 

manganutfällningar samt nitritbildning. Det kan även ge upphov till dålig smak och 

lukt. Skadorna är dock inte särskilt långvariga då medlet snabbt bryts ned (Lerum, 

2013).  

 

Mikroorganismer: Sjukdomsalstrande mikroorganismer i grundvattnet kan härstamma 

från bristande avloppsanläggningar, läckande spillvattenledningar m.m. (NSF 2010:5). 
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Material och metoder 
En riskanalys börjar med en faroidentifiering (Öberg, 2009) vilket i detta fall innebär en 

riskinventering som innebär att riskobjekt kartläggs och farorna hos objekten 

identifieras med hjälp av litteratur. 

Riskobjekt utsatta på karta, tillhandahålls med hjälp av miljö- och hälsoskyddskontoret 

och grundvattenplanerare Linda Randsalu, Kristianstad kommun, för att göra det 

möjligt att utföra en riskinventering av området kring Degebergas vattentäkt.  

Information om de miljöfarliga verksamheter som finns inom föreslaget 

vattenskyddsområde fås genom miljö- och hälsoskyddskontoret. 

Samtal med miljöinspektör Emilia Larsson på Kristianstads kommun gjordes 28 juni 

2016 för att få en bild av skicket på övriga riskobjekt i området.  

Utkast till tekniskt underlag inklusive förslag till vattenskyddsområde och föreskrifter 

för Degebergas vattenskyddsområde skrivet 2014 av C4 teknik, huvudman för 

Kristianstads kommuns vattentäkter, finns som underlag för de geologiska och 

hydrologiska förutsättningarna i området samt utformandet av ett nytt utökat 

vattenskyddsområde. 

Naturvårdsverkets allmänna råd för vattenskyddsområde (NFS 2003:16) och 

naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde (NFS 2010:5) fungerar som 

vägledning tillsammans med tidigare arbeten och riskanalyser kring 

vattenskyddsområden.  

 

Händelseträd, se figur 2, är en typ av diagram som grafiskt och tydligt visar 

konsekvenserna av olika händelseförlopp och som i rapportens riskuppskattning 

används som stöd i bestämning av konsekvensklass. 

Figur 2. Händelseträd över konsekvenser av ett utsläpp, exempel anpassat från Tomas 

Öbergs bok Miljöriskanalys s. 34. 
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I en riskmatris, se figur 3, anges sannolikhet i ena riktningen och konsekvens i andra. 

När riskerna är identifierade så kan dessa placeras i riskmatrisen. Sannolikhet och 

konsekvens för riskerna kan sammanvägas och därefter rangordnas (Öberg, 2009). 

Öbergs modell av en riskmatris har kompletterats med ett färgsystem som underlättar 

rangordningen av riskerna baserat på riskmodellen i SVU’s rapport om Vattenskydd - 

riskanalys och föreskrifter (2015). 

Hamnar objektet i grönt fält motsvarar det riskklass 1 (acceptabel risk) gult fält 

motsvarar riskklass 2 (Acceptabel risk om villkor i tillstånd uppfylls) och rött fält 

riskklass 3 (Oacceptabel risk). Hamnar objektet i den svarta rutan i riskmatrisen antas 

vattentäkten redan vara obrukbar. 

 

Figur 3. Riskmatris anpassad efter Thomas Öbergs exempel i boken Miljöriskanalys, 

s.239. Sannolikhet: 1 = Mycket låg, 2 = Låg, 3 = Medelhög, 4 = Hög, 5 = Mycket hög. 

Konsekvenser: 1 = Mycket liten negativ påverkan, 2 = Liten negativ påverkan, 3 = 

Medelstor negativ påverkan, 4 = Stor negativ påverkan, 5 = Mycket stor negativ 

påverkan.  

 

Sannolikheten är svårbedömd och beräknas främst subjektivt men kompletteras med 

kvantitativa och kvalitativa undersökningar. 

Kvantitativa undersökningar baseras på hur många riskobjekt av olika slag som finns 

inom skyddszonerna medan kvalitativa undersökningar baseras på litteratur och 

intervjuer med berörd personal från Kristianstads kommun. 

Vattenskyddsområdet som riskinventeringen utgår från är ett förslag utformat efter 

topografiska vattendelare och hydrogeologiska egenskaper som undersökts av C4 

Teknik 2014 och kan ses i figur 4.  
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Figur 4. Föreslaget vattenskyddsområde. Röd linje = primär zon, Blå linje = sekundär 

zon och Grön linje = tertiär zon. Bilden används med tillstånd av Kristianstads 

kommun. 

 

.  
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Resultat 

Hydrogeologi – grundvattentillgångens bildning och rörelse  
Degebergas kommunala vattentäkt ligger i Degebergas södra samhälle ca 30 meter över 

havet och består av två grusfilterbrunnar som är borrade 10 respektive 13 meter djupt 

ner i en porakvifer med rikliga tillgångar (C4 Teknik, 2014). Vattentäkten är en del av 

ett betydande grundvattenmagasin som bildats i isälvsavlagringarna vid en dalgång vid 

Linderödsåsens nordöstra sluttning (ca 100 m ö.h.) se figur 5 (SGU, 1996). Från åsens 

sluttningar kommer inströmmande grundvatten med nedåtriktad rörelse dels från 

spricksystem i urberget och dels från de ytligare jordlagren ner till de lägre belagda 

isälvsavlagringarna (C4 Teknik, 2014). 

Isälvsavlagringarna sträcker sig nordost-sydväst längs dalgången och består av ett 15-20 

meter tjockt jordlager av grus och sand och omges av ett 5-10 meter tjockt lager sandig 

morän. Jordlagren ligger direkt ovanpå kristallint urberg med inslag av kaolinvittrad 

gnejs (C4 Teknik, 2014). 

Grundvattenströmningen följer topografin och rör sig genom porerna i 

isälvsavlagringarna i en nordostlig riktning på ett djup av ca 2 meter under markytan 

(med undantag från högre partier där vattnet troligtvis ligger djupare och följer 

sluttningarnas lutning (Vägverket, 2008)). Området avvattnas sedan av Gaddarödsån 

som nedströms övergår till att kallas Trollemöllabäcken och senare Segeholmsån. Ån 

rinner längs den centrala delen av isälvsavlagringen (SGU, 1996). Sandiga 

svämsediment överlagrar isälvsavlagringen längs ån (Vägverket, 2008). 

Enligt uträkningar av C4 Teknik (2014) ligger grundvattnets hastighet på ca 3 m/dag 

längs vattendragets riktning (NO-SV) medan hastigheten i sluttningarna kan ligga på 

upp till 13 m/dag. Där jorden övergår till morän är hastigheten liten eller försumbar. 

 
Figur 5. Kartbild över grundvattenmagasin i Degebergas jordlager. Modifierad efter 

karta från SGU’s kartvisare för grundvattenmagasin och används med tillstånd. 

Mörkblått område = uttagsmöjligheter på 25-125 l/s. Ljusblått område = 

uttagsmöjligheter på 15-25 l/s. Beige område = uttagsmöjligheter < 1 l/s. Lila pil = 

Grundvattnets strömningsriktning. 
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Degeberga vattentäkts omgivning och sårbarhet 
Brunnsområdet omges främst av skog och bostäder med Trollemöllabäcken rinnandes 

bredvid (figur 6). Mest skog men även mindre åkerfält och beteslandskap finns i tertiära 

zonen. Brunnarna är mycket känsliga för markföroreningar i närheten eftersom 

brunnarna är relativt ytliga och då jordmaterialet har en så genomsläpplig förmåga (C4 

Teknik, 2014). Det finns för närvarande ingen reservvattentäkt om en olycka skulle ske 

men en högreservoar på 400 m
3 

kan utnyttjas vid t.ex. elavbrott (Degeberga vattenverks 

egenkontrollpärm, 2002).  

   

Figur 6. Trollemöllabäcken, ca 10 meter från brunnarna. Bild: Jessica Lerstorp 

Ett utsläpp av ett förorenande ämne infiltrerar först den omättade markvattenzonen och 

transporteras sedan ner till grundvattenzonen och det är markens genomsläpplighet som 

bestämmer hastigheten (Naturvårdsverket, 1999). Marklagret har en betydande 

reningseffekt då det fungerar som ett mekaniskt filter samt att föroreningar kan 

oxideras, fastläggas på mineralkorn eller brytas ned av mikroorganismer (NSF 2010:5). 

När marklagret består av grovkorniga jordarter så minskar den naturliga 

reningsförmågan då uppehållstiden blir för kort. Föroreningspotentialen och sårbarheten 

är därför störst där genomsläppligheten är hög. I figur 7 visas områdets 

genomsläpplighet. 

Inströmningsområdet för vattentäkten ligger i genomsläppligt material och innebär att 

en markförorening enkelt kan följa med infiltrerande nederbörd, något som gör 

grundvattenmagasinet mycket sårbart. Om jordlagret ovan grundvattenytan består av 

sand och tillfälligt mättas så kan ytvatten (och de föroreningar som kan vara löst i 

vattnet) nå grundvattenytan på mindre än en dag om avståndet mellan mark och 
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grundvatten är 1 meter. Ämnen som rör sig lättare än vatten kan nå grundvattenytan 

efter bara några minuter vid samma förutsättningar (SGU, 2009). 

En förorening kan innebära att vattnet antingen inte längre går att använda eller att det 

skulle krävas nya kostsamma reningsmetoder innan det kan levereras till användarna. 

Prover tas regelbundet både på råvattnet och på vattnet i rörnätet för att säkerställa 

kvaliteten på vattnet, en sammanställning av provtagningsresultat kan ses i bilaga 2. 

Vattnet som tas ur brunnarna håller idag mycket god kvalitet och kan nyttjas utan 

beredning men det finns möjlighet att tillsätta natriumhypoklorit om behov av 

desinficering skulle uppstå (Degeberga vattenverks årsrapport, 2011).  

 
Figur 7. Jordlagrets genomsläpplighet. Modifierad efter SGU’s kartvisare för 

genomsläpplighet, Degeberga. Rosa = Isälvsavlagringar, Gul = sandig morän, Grön = 

Siltiga älvsediment. Bilden används med tillstånd från SGU. 
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Riskinventering – identifiering av potentiella föroreningskällor 
Kristianstad kommuns miljö- och hälsoskyddskontor har identifierat riskobjekt och 

verksamheter i och i anslutning till Degebergas föreslagna vattenskyddsområde och kan 

ses i figur 8 som är modifierad och sammanställd efter bilder som skapats av Linda 

Randsalu. De ursprungliga bilderna finns bifogade i Bilaga 1. 

De miljöfarliga verksamheter som numrerats i figur 8 beskrivs i tabell 1. 

 

Figur 8. Identifierade riskobjekt i och i anslutning till Degebergas föreslagna 

vattenskyddsområde. Bilden är modifierad efter karta tillhandahållen av Linda 

Randsalu, grundvattenplanerare på Kristianstad kommun, och används med tillstånd. 
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Tabell 1. Miljöfarliga verksamheter i och omkring föreslaget vattenskyddsområde. 

Kartbeteckning Fastighet Verksamhetstyp Kommentar 

221 

Primär zon 

Degeberga 

94:3 

Fordonsservice 

+drivmedelshantering 

Bilverkstad med omfattande 

tjänster. 

222 

Primär zon 

Degeberga 

94:5 

Förbrukning av 

organiska 

lösningsmedel 

Lackeringsverkstad. 

 

217 

Sekundär zon 

Degeberga 

25:26 

Fordonsservice 

+drivmedelshantering 

Fordonsverkstad. 

Tjänsteföretag för schakt- och 

markarbeten m.m. 

213 

Sekundär zon 

Degeberga 

15:14 

Grustäkt Täktverksamhet enligt till-

stånd med hänsyn till 

grundvattenskydd.  Externa 

massor inte får hanteras i 

täktområdet. Tillståndsplikt B 

enligt 4 kap 3§ 

miljöprövningsförordningen 

(2013:251). 

223 

Tertiär zon 

Degeberga 

95:1 

Jordbruk - 

djurhållning 

Anläggning med 

stadigvarande djurhållning 

med mer än 30 djurenheter 

(det högsta antalet djurenheter 

under året) men högst 100 

djurenheter, dock inte 

inhägnad. 

224 

Tertiär zon 

Trollemölla 

3:1 

Fiskodling och 

övervintring av fisk 

Odling av fisk för sportfiske. 

Med mer än 1,5 ton förbrukat 

foder per år. Tillståndsplikt C 

enligt 3 kap 2§ 

miljöprövningsförordningen 

(2013:251). 

219 

Nordöst om 

VSO 

Degeberga 

75:3 

Rening av 

avloppsvatten 

Degebergas kommunala 

avloppsreningsverk. 

Dimensionerad för >500 pe. 

220 

Norr om VSO 

Degeberga 

91:1 

Avfall, mellanlagring Återvinningsstation för glas, 

kartong, metall, plast och 

tidningar. Ej farligt avfall. 

Högst 10 ton vid enskilt 

tillfälle.  
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Riskuppskattning - föroreningspotential hos riskkällor i det 
föreslagna vattenskyddsområdet 
 
Sannolikheten för att en förorening ska ske hos den specifika riskkällan är en, till största 

del, subjektiv uppskattning som gjorts så gott som möjligt med hänsyn till objektens 

förmodade skick och ålder samt placering inom det föreslagna vattenskyddsområdet. 

Konsekvensen räknas ut med hjälp av händelseträdet i figur 2 som baseras på 

föroreningens farlighet hos riskobjektet samt markens och grundvattnets känslighet i 

området. För att lättare överblicka sårbarheten vid de riskobjekt som ligger närmast 

brunnsområdet så har dessa placerats på en kombinerad karta som visar 

genomsläpplighet och närhet till grundvattenmagasinet, se figur 9. 

 

Figur 9. Riskobjekt i föreslaget primär och sekundär zon som ligger på område med 

hög genomsläpplighet och har nära till grundvattenmagasinet. Modifierad bild från 

kartor hämtade med tillstånd från SGU’s kartvisare för Degeberga (Grundvattenmagasin 

+ genomsläpplighet). Lila = Hög genomsläpplighet med stora uttagsmöjligheter, 

Brunrosa = hög genomsläpplighet med små uttagsmöjligheter, Ljusrosa = hög 

genomsläpplighet. Gult = medelhög genomsläpplighet. Grönt = låg genomsläpplighet. 

Numrerade röda stjärnor: 1=Bilverkstad, 2 = Lackeringsverkstad, 3 = Fordonsservice, 4 

= Grustäkt. 
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1. Avfallsanläggning  
Placering: En anläggning nedströms föreslaget vattenskyddsområde.  

Upplag av avfall kan medföra att förorenat lakvatten bildas då nederbörd infiltrerar 

soporna och sedan rinner ner i marken och vidare når grundvattnet. Den 

avfallsanläggning som är aktuell i området kring Degebergas vattentäkt är enbart en 

återvinningsstation med glas, kartong, metall, plast och tidningar som av erfarenhet 

brukar läggas i insamlingskärl. Riskerna ligger i att folk placeras sopor utanför 

insamlingskärlen, men eftersom återvinningsstationen ligger utanför föreslaget 

vattenskyddsområde tas ingen hänsyn till denna i följande riskanalys. 

Sannolikhet: - Konsekvens: - 

2. Avloppsanläggning – spillvattenledningar  
Placering: En anläggning nedströms förslaget vattenskyddsområde. 

Hushållens avloppsvatten innehåller i stort sett allt de kan tänkas spola ned, och det 

finns därmed förutom innehåll av växtnäringsämnen i avföring och urin, även 

eventuella läkemedelsrester, tvättmedel och andra hushållskemikalier 

(Vattenmyndigheterna, 2016b). 

Riskerna med att det finns ett större avloppsreningsverk nedströms vattentäkten är att 

spillvattensystemet leds igenom större delar av vattenskyddsområdet (se figur 10). Vid 

bräddning eller läckage/brott på ledningarna så kan orenat avloppsvatten ledas ut till 

närmaste recipient eller läcka direkt till grundvattnet.  

Skicket på ledningsnätet och avstånd till grundvattnet är okänt men om större läckage 

skulle uppstå så kan grundvattnet förorenas. Degeberga vattenverk har möjlighet att 

tillsätta natriumhypoklorit för att desinficera dricksvattnet innan det når konsumenterna 

vid upptäckt av t.ex. patogener (Degeberga vattenverks årsrapport, 2011). Föroreningar 

vid mindre läckage kommer dock troligtvis att fastläggas i marken innan det når 

grundvattnet.  

Sannolikhet: 2 Konsekvens: 3 

 

Figur 10. Kommunala VA-ledningar i Degebergas södra samhälle. Lila = 

spillvattenledningar. Grön = Dag- och spillvattenledningar. Blå = Endast dricksvatten. 

Bild används med tillstånd av Kristianstads kommun. 
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3. Fiskodling  
Placering: En anläggning i föreslagen tertiär skyddszon. 

Fiskodling kan innebära att näringsämnen från foder sprids, mediciner som t.ex. 

antibiotika används ibland vid sjukdomar och bekämpningsmedel kan användas mot 

påväxt av alger o.d. på odlingskassar i öppna system. Odling i slutna system har överlag 

mindre påverkan än om den ligger i direktkontakt med närliggande vatten (Svenskt 

vattenbruk, 2016). 

Anläggningen är registrerad som en liten miljöfarlig verksamhet med fiskodling och 

övervintring av fisk utomhus. Adressen hänvisar till en naturskön sportfiskeanläggning 

(Trollemölla, 2016).  

Användningen av kemikalier m.m. antas vara låg med hänsyn till storlek och utseende 

på anläggningen. Eventuella utsläpp leds genom bäcken så sannolikheten till infiltration 

av föroreningar till grundvattnet ses som liten.  

Sannolikhet: 2 Konsekvens: 2 

4. Jordbruk  
Placering: Ett jordbruk för djurhållning i föreslagen tertiär skyddszon. 

Jordbruk kan bidra till utsläpp av bekämpningsmedel genom växtskyddsmedel på 

grödor eller genom biocider för utrotning av parasiter som trivs bland större djur m.m.  

Spridning av gödsel på åkrar eller gödselupplag kan medföra att växtnäringsämnen 

urlakas. Många grundvatten med jordbruk i närheten har förhöjda nitrathalter men mer 

aktivt arbete för att minska kväveförlusterna inom Sveriges jordbruk de senaste åren har 

troligtvis minskat bidraget (SGU, 2015). 

Användningen av växtskyddsmedel och gödsel antas öka i samband med att 

odlingssäsongerna blir längre och längre (SOU 2016:32). 

Befintligt jordbruk i det föreslagna vattenskyddsområdet i Degeberga är av mindre slag 

och ligger i den tertiära zonen med ett avstånd på ca 1,5 km från vattentäkten. Det finns 

ingen kommentar angående odling så det antas att ingen större förbrukning av 

bekämpningsmedel är aktuell. Största potentiella föroreningsrisken är spridning av 

växtnäringsämnen från gödselupplag. Efter att ha tittat på en dokumentation från en 

miljöinspektion av gården så var kommentaren att gården sköttes bra och att eventuellt 

läckage från gödselupplag ska vara åtgärdat.  

Nitrathalter under naturliga förhållanden är mycket låga (< 2mg/l) eftersom växtligheten 

tar upp mestadels av naturligt förekommande kväve innan det når grundvattnet. 

Nitrathalter i grundvatten i ett område med ogödslad åkermark kan uppgå till ca 2-10 

mg/l. En halt över 15 mg/l tyder på mänsklig påverkan (Naturvårdsverket, 2002). 

Tjänligt med anmärkning: >20 mg/l, otjänligt: >50 mg/l enligt Livsmedelsverket (2006). 

Nitrathalterna i Degebergas vatten har de senaste åren legat under 10 mg/l (se bilaga 2) 

så ingen större belastning påvisas. 

Avståndet till vattentäkten är relativt lång och tecken på belastning från jordbruk har 

inte synts till så sannolikheten är liten för att det sker ett pågående utsläpp. Skulle 

jordbruket ändra eller utöka sin produktion kan sannolikheten och konsekvenserna 

däremot förändras. 

Sannolikhet: 2 Konsekvens: 2 
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5. Täktverksamhet  
Placering: En grustäkt i föreslagen sekundär skyddszon. 

Vid täktverksamhet avlägsnas de översta marklagren som annars fungerar som första 

reningssteg innan vatten och eventuella föroreningar rinner vidare ner till djupare lager 

och senare grundvattnet (SGU, 2014). Sårbarheten ökar således vid täktverksamheter. 

I Degebergas föreslagna vattenskyddsområde finns en grustäkt. Denna grustäkt har 

reglerats efter grundvattenförutsättningarna i området och har åtagit 

försiktighetsåtgärder (Miljö- och hälsoskyddskontoret, Kristianstads kommun). 

En närmre titt vid besök i området gav uppfattningen om att grustäkten såg prydlig ut 

med undantag för ett mindre upplag av tallar på botten (se figur 11) som ju vid längre 

tids uppehåll kan läcka fenoler. 

Grustäkten ligger en bit utanför grundvattentäktens mest sårbara område, i området med 

hög genomsläpplighet i närhet av grundvattenmagasinet enligt figur 9, och sköts enligt 

tillstånd så att föroreningar undviks. Grustäkten omges av skog och natur så risken att 

yttre faktorer såsom bilolyckor m.m. skulle förorena platsen är liten.  

Sannolikhet:  1-2 Konsekvens: 3 

 

Figur 11. Grustäkten i Degeberga. Bild: Jessica Lerstorp. 

6. Verkstäder  
Antal registrerade anläggningar inom det förslagna vattenskyddsområdet; 

Primär skyddszon: 2 (221, 222)  Sekundär skyddszon: 1 (217) 

Tertiär skyddszon: -   Angränsande: - 

Föroreningar som kan uppstå i samband med verkstäder för bilvård och ytbehandling är 

bl.a. petroleumprodukter i form av oljor och drivmedel, aromater, metaller samt 

lösningsmedel (SGU, 2014). Risken ligger främst i spill och eventuella utläckage från 

dessa kemikalier och risken minskar därför ju bättre skyddsåtgärder som finns på 

platsen. 
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I befintligt vattenskyddsområde och i den föreslagna primära zonen så finns det två 

verkstäder intill varandra (se figur 12). En bilverkstad (221) och en lackeringsverkstad 

(222). Efter att ha åkt ut till platsen så kunde man se att bilverkstaden (f.d. Bil & 

Maskin Degeberga AB (C4 Teknik, 2014)) numera är en allsidig modern bilverkstad 

(Mekonomen) som utför omfattande fordonsservice och reparationer samt har en 

tillhörande lackeringsverkstad (Mekonomen, 2016a). Mekonomens verkstäder är 

miljöcertifierade (Mekonomen, 2016b) och efter att ha tagit del av information om 

verksamheten genom Kristianstad kommuns miljö- och hälsoskyddskontorets databas så 

framkom det att de hade bra skyddsbarriärer såsom extra cisternskydd och oljeavskiljare 

m.m. 

Den intilliggande lackeringsverkstaden (f.d. Autolack AB (C4 Teknik, 2014)) ser till det 

yttre inte så moderniserad ut och utför enligt hemsidan sprutlackering på diverse 

föremål såsom möbler, köksinredning, bildelar m.m. (Degeberga lackering, 2016).  

Både bilverkstaden och lackeringsverkstaden ligger i primärzonen nära vattentäkten och 

där genomsläppligheten är hög ovan grundvattenmagasinet (figur 9). Trots 

säkerhetsåtgärder finns det risk för att olyckor sker av t.ex. petroleumprodukter vilket 

skulle vara kritiskt för vattentäkten. 

Fordonsservice- och tjänsteföretaget för schakt- och markarbeten (217) innebär risk för 

spill av drivmedel m.m. då de utför reparationer på fordon och maskiner och utgör en 

uppställning av större maskiner (se figur 13). Företaget finns i sekundär zon men ligger 

även denna i sårbart område (figur 13). 

Sannolikhet: 2  Konsekvens: 4 

 

 

Figur 12. Vänster: lackeringsverkstad. Höger: bilverkstad. Bild: Jessica Lerstorp. 



 

30 

  

 

Figur 13. Fordonsservice- och tjänsteföretag för schakt- och markarbeten.  

Bild: Jessica Lerstorp. 

7. Vägar  
Antal större vägar i det förslagna vattenskyddsområdet; 

Primär skyddszon: väg 1616, (väg 1617)        Sekundär skyddszon: väg 1616, väg 1617 

Tertiär skyddszon: väg 1616, väg 1617        Angränsande: väg 1616, väg 1617 

Vägar som går genom området innebär en risk då det kan ske olyckor på vägen som 

medför ett utsläpp av miljöfarliga ämnen som kan nå grundvattenmagasinet genom 

förorenat dagvatten (Vägverket, 2008).  

Farorna på vägarna består främst av avåkning i branta partier och olyckor i korsningar, 

de skyddsräcken som finns är inte tillräckliga för att förhindra avåkning med tung trafik 

(Vägverket, 2008). 

Inom föreslaget vattenskyddsområde går två större vägar, 1616 (Forsakarsvägen) och 

1617 (Lökarödevägen). Väg 1616 ligger ovanpå isälvsavlagringen och har som närmst 

ett avstånd på ca 200 meter från vattentäkten medan väg 1617 sträcker sig över områden 

med svämsand och morän och har som närmst ett avstånd på ca 420 meter från 

vattentäkten (Vägverket, 2008). 

Det förekommer tung trafik på väg 1616 bl.a till Degeberga Grus & Schakt. Delar av 

1616 kan vara smal, kurvig och brant. Hastigheten är här 60-70 km/h och utmed 

dalgången är ett räcke uppsatt i branten. Inne i samhället ligger hastighetsbegränsningen 

mellan 30-40 km/h. Inne i samhället finns dagvattensystem som fångar upp mestadels 

av det dagvatten som rinner på vägarna och föroreningarna som kan uppstå på väg 1616 

kan därmed minska (Vägverket, 2008). 

Väg 1617 har låg trafikbelastning med mycket lite tung trafik. Dock saknas 

skyddsräcken i dalsluttningen (Vägverket, 2008). 

Vägsaltning sker enbart vid korsningen mellan väg 1616 och väg 19 (Vägverket, 2008).  

Salt för snösmältning på vägar följer enkelt med nederbördens avrinning till 

grundvattnet och försämrar vattenkvaliteten. Höga kloridhalter kan vara är ett tecken på 

att andra föroreningar från vägen kan ha påverkat vattnet (Vägverket, 2008). 
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Kloridhalter över 50 mg/l indikerar påverkan från bl.a. förorening av vägsalt och är 

tjänligt med anmärkning vid 100 mg/l (Livsmedelsverket, 2006). Uppmätt kloridhalt i 

vattennätet ligger konstant kring 11 mg/l (se bilaga 2) vilket kan antas ha naturligt 

ursprung. 

Sammanfattad riskbedömning av Vägverket (2008) är att sannolikheten för olycka med 

läckage är liten till mycket liten tack vare låg trafikbelastning och hastighetsbegränsning 

samt att det finns ett dagvattenbrunnar som fångar upp vatten längs väg 1616.  

Sårbarheten är hög vid väg 1616 och delar av väg 1617 där underlaget består av 

genomsläppliga isälvsavlagringar. Om det skulle ske en olycka med läckage av 

miljöfarligt innehåll så är risken för att en förorening når grundvattnet stor innan en 

lyckad sanering hinner göras. Därför blir konsekvenserna stora vid en olycka på vägarna 

i närheten av vattentäkten, särskilt stora eftersom reservvattentäkt i Degeberga saknas 

(Vägverket, 2008).   

Sannolikhet: 2  Konsekvens: 4 

8. Cisterner  
Antal registrerade anläggningar inom det förslagna vattenskyddsområdet; 

Primär skyddszon: 10 Sekundär skyddszon: 1 

Tertiär skyddszon: - Angränsande: - 

Cisterner är förvaringskärl för brandfarliga vätskor som exempelvis petroleumprodukter 

och används för bl.a. uppvärmning av bostad eller som fordonsbränsle. 

Cisterner som innehåller petroleumprodukter och som ligger under jord är svårare att 

bevaka och ett läckage kan ske direkt till grundvattenytan. Mineraloljor är svårlösliga i 

vatten men halt på 0,1 mg/l räcker för att ge dålig smak och lukt (SGU, 2009). 

Cisterner ovan täta jordar kan innebära att spill kan ske och vid nederbörd följer 

ytavrinningen till närbeläget vattendrag som i sin tur har nära kontakt med grundvattnet. 

Enligt Tekniska förvaltningen i Hudiksvalls ansökan om vattenskyddsområde 

(Länsstyrelsen, 2009) så bedömer de att cisterner har hög till mycket hög 

föroreningspotential. 

Enligt figur 8 kan man se att det finns sammanlagt tio registrerade cisterner i primär zon 

och en cistern i sekundär zon.  

De vanligaste orsakerna till allvarliga föroreningar av grundvattentäkter är oljespill och 

läckage från oljetank (Kristianstad, 2016) och eftersom Degebergas vattentäkt är sårbar 

för detta då marken har hög genomsläpplighet så blir konsekvenserna stora. 

Sannolikhet: 3  Konsekvens: 4 

9. Enskilda avloppsanläggningar  
Antal registrerade anläggningar inom det förslagna vattenskyddsområdet; 

Primär skyddszon: 0 Sekundär skyddszon: 9 

Tertiär skyddszon: 14 Angränsande: 29+  

Fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppssystemet har egna 

anläggningar för rening av deras avloppsvatten.  
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Äldre anläggningar kan ha en bristande reningsfunktion som gör att bl.a. 

växtnäringsämnen, patogener och läkemedelsrester läcker ut. 

Enligt figur 8 finns det inga enskilda avlopp i primär zon, nio enskilda 

avloppsanläggningar finns registrerade i sekundär zon varav åtminstone fem avlopp är 

över 25 år gamla. Det finns fjorton enskilda avlopp i tertiär zon och flera i angränsande 

område. Ett flertal avlopp ligger i det sårbara området enligt figur 13. 

Sannolikhet: 3  Konsekvens: 2 

10. Enskilda vattenbrunnar  
Antal registrerade brunnar inom det förslagna vattenskyddsområdet; 

Primär skyddszon: 1 Sekundär skyddszon: 4 

Tertiär skyddszon: 10 Angränsande: 19+ 

Brunnar innebär att en transportväg bildas mellan markyta och akvifer som vid dåligt 

utförande kan innebära en föroreningsrisk. 

Det finns både grävda brunnar i jordlagret samt brunnar som är borrade i berg men det 

är enbart de borrade brunnarna som finns registrerade, därmed kan det finnas flertal 

grävda brunnar som inte visas (Randsalu, Linda; grundvattenhandläggare på 

Kristianstad kommun, personlig kommunikation 2 juni 2016). 

Största risken ligger hos dåligt utförda grävda brunnar i jordlagren eftersom det kan 

förorena samma akvifer som Degebergas vattentäkt och eftersom antalet grävda brunnar 

är okänt så är sannolikheten svår att bedöma. Konsekvensen av de föroreningar som kan 

uppstå, t.ex. förekomst av mikroorganismer, är inte så stor eftersom det går att 

desinficera vid behov tills föroreningen spätts ut.  

Sannolikhet: 2 Konsekvens: 2 

11. Jord- och bergvärmeanläggningar 
Antal registrerade anläggningar inom det förslagna vattenskyddsområdet; 

Primär skyddszon: 2 bergvärme Sekundär skyddszon: 3 jordvärme 

Tertiär skyddszon: 4 jordvärme Angränsande: 3+ bergvärme, 15+ jordvärme 

Jordvärmeanläggningar kan använda samma akvifer som för Degebergas vattentäkt. 

Även vid värmeanläggningar skapas en transportväg mellan yta och akvifer vilket ökar 

risken för föroreningar. I värmeanläggningar används kylbärarvätska som kan läcka ut 

till grundvattnet (Kristianstad, 2016).  

Bergvärmeanläggningar är djupt borrade och har inte lika stor risk att förorena 

vattentäkten. 

I sekundär zon finns det tre jordvärmeanläggningar varav två ligger i jordlager med hög 

genomsläpplighet precis ovanför grundvattenmagasinet, se figur 9.  

Det sker ingen tillsyn av värmepumpar men de bör vara i gott skick då de är 

anmälningspliktiga och remiss skickas alltid till grundvattenplanerare innan 

godkännande (Larsson, Emilia; miljöinspektör på Kristianstad kommun, personlig 

kommunikation 18 juni 2016).  
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Sannolikheten för förorening och konsekvenserna av detta liknas vid vattenbrunnarna 

men konsekvenserna antas bli större vid värmeanläggningarna då även kontinuerligt 

läckage av kylbärarvätska kan förkomma.  

Sannolikhet: 2 Konsekvens: 3 

Övrigt – ej registrerade riskkällor 

12. Skogsbruk  
Föroreningar som kan härstamma från skogsbruk är bl.a. bekämpningsmedel från 

besprutning mot mögel, svamp m.m. och kväveläckage från gödsling. Upplag av 

timmer kan förorena då fenoler från träet kan urlakas. Skogsmark innehåller ibland höga 

halter kväve och kvicksilver som vid avverkning kan urlakas (SGU, 2014). 

Vid kalhyggen minskar växtligheten och mer nederbörd infiltreras ner till grundvattnet 

än under normala förhållanden så grundvattenytan höjs. 

Det finns inget registrerat skogsbruk enligt riskinventeringen men stora delar av 

Degebergas bekläds av skog så det kan inte vara omöjligt att mindre verksamhet bedrivs 

inom vattenskyddsområdet av företag utanför området. 

Sannolikhet: 2  Konsekvens: 3 

13. Förorenad mark  
Enligt miljöinspektör Emilia Larsson på Kristianstads kommun så finns det mycket 

förorenad mark i kommunen, dels från fyllnadsmassor och dels från gamla industrier. 

På tomten där den nedlagda campingen Trollemölla camping ligger så var det förr en 

toffelfabrik som brann ner på sent 1970-tal där ingen sanering gjordes (Maria Grahn, 

Degeberga byalag, personlig kommunikation 18 juli 2016). Det finns med andra ord 

sannolikt förorenad mark i närheten av vattentäkten som skulle kunna förorena 

vattentäkten om någon skulle exploatera marken eller genom erosion längs bäcken. 

Marknader m.m: under delar på året anordnas flertal olika marknader i Degeberga som 

innebär stora folksamlingar med uppställning av fordon på flertal ytor. Vid kraftiga regn 

kan det nästan bli som en kollektiv biltvätt på gräset som kan medföra att flera 

föroreningar som oljor och metaller m.m. från bilarna rinner ner i marken. Det kan 

därför finnas en risk för att marken under lång tid har ansamlat stora mängder 

föroreningar som fastlagts. Skulle men börja gräva i marken på en sådan plats finns det 

risk att det senare hamnar i grundvattnet.  

Förorenad mark kommer få mer betydelse i framtiden då mer extremregn väntas till 

följd av klimatförändringarna eftersom de ökar risken för att markföroreningar sprids 

till grundvattnet (SOU 2016:32). 

Sannolikhet: 2 Konsekvens: 4 

14. Klimatförändringar 
Klimatförändringar med längre torkperioder och mer intensiva regn kan bidra till snabbt 

varierande grundvattennivåer och vattendragsflöden som kan orsaka erosion, ras och 

sättningar. En ökad grundvattennivå kan dessutom ge ökad kontakt med föroreningar 

som fastlagts i övre marklagret samtidigt som transporttiden från markytan minskar 

(SGI, 2005).  
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Grundvattnets flödesriktning kan förändras så att föroreningar sprids på ett annat sätt 

samtidigt kan en ökning av havsnivån innebära större risk för saltvatteninträngning 

(SOU 2016:32). 

Sannolikhet: 2-3  Konsekvens: 3 

15. Bränder 
Vatten som används för släckning av bränder kan kontamineras med farliga ämnen som 

uppstått under förbränningen (SGU, 2009) och kan då stora vattenmängder används 

infiltrera marken relativt snabbt. Mellan år 2000-2014 har räddningstjänsten gjort runt 

25 000 insatser/år där över hälften har varit bränder utanför bostad (MSB, 2015).  

Brandskum innehållandes perflourerade ämnen i form av PFOS och PFOA användes 

fram till 2011 innan det utfasades. Ämnena är lättlösliga men svårnedbrytbara i naturen 

och kan även vid små halter orsaka skador på organ (Försvarsmakten, 2013).  

Sannolikhet: 2  Konsekvens: 4 

16. Krig, kris och sabotage 
Om det skulle utbryta krig i Sverige eller annat yttre hot så är dricksvattentillgången ett 

känsligt offer. Luftattacker med gifter, kemikalier m.m. och bombning av området 

skulle kunna förstöra vattentäkten. En medveten attack sker då främst mot vattenverk 

som försörjer många människor som i storstäder (Livsmedelsverket, 1997) Degeberga 

som är en liten by skulle antagligen inte vara ett direkt mål för en attack. 

Skadegörelse kan uppstå bl.a. då nyfikna vandaler försöker bryta sig in i låsta rum eller 

öppna brunnarna. Avsiktligt sabotage av en vattentäkt är inte särskilt troligt. Ingen 

tidigare vandalisering har ägt rum och vattenverket i Degeberga är försett med lås och 

larm till räddningstjänsten (Göran Johansson; enhetschef på C4 teknik, Kristianstad 

kommun, personlig kommunikation 16 juni 2016) medan brunnarna är försedda med 

hänglås. Dock är området inte inhägnat så det är tillgängligt för förbipasserande och 

skulle kunna fungera som en vändplats för bilar som kört fel. Sannolikheten för att krig 

ska utbryta, och att Degebergas vattentäkt blir en måltavla, är liten precis som att 

avsiktligt sabotage eller olycka vid genomfart på området inte är sannolikt.  

Sannolikhet: 1 Konsekvens: 4-5 
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Riskanalys  
För att översiktligt visa på vilka riskkällor som utgör den främsta faran för vattentäkten 

har dessa placerats in i tabell 2 där sannolikhetsvärdet (1-5) och konsekvensvärdet (1-5) 

har baserats på de faktorer som finns i riskbedömningen ovan. Genom att bedöma 

sannolikhet och konsekvens med en siffra så kan de placeras in i riskmatrisen i figur 14.  

 

 

Figur 14. Numrerade riskkällor insatta i riskmatris. Grönt fält = riskklass 1. Gult fält = 

riskklass 2. Rött fält = riskklass 3. Svart fält = obrukbar vattentäkt. 
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Tabell 2. S = Sannolikheten att för att utsläpp ska ske, K = konsekvensen av utsläppet  

Riskklassen är sammanvägningen av S och K i en riskmatris enligt figur 3, sida 18. 

Riskkälla Fara Utsläpp S K Risk- 

klass 

2. Avloppsanläggning Läckande/brott på 

spillvattenledning 

Växtnäringsämnen, 

läkemedel, 

mikroorganismer m.m. 

2 3 2 

3. Fiskodling Bräddning/Läckage Växtnäringsämnen, 

pesticider, läkemedel, 

parasiter 

2 2 1 

4. Jordbruk Läckage, spridning Bekämpningsmedel, 

växtnäringsämnen 

2 

 

2 

 

1 

5. Grustäkt Olyckor/spill, upplag Petroleumprodukter, fenoler 1-2 3 2 

6. Verkstäder Olyckor, spill Petroleumprodukter, 

Lösningsmedel, metaller 

m.m. 

2 4 2 

7. Vägar Olyckor, dagvatten, 

vägsaltning 

Petroleumprodukter, 

natriumklorid 

2 4 2 

8. Cisterner Läckage, spill Petroleumprodukter 3 4 2 

9. Enskilda avlopp Läckage/otillräcklig 

rening 

Växtnäringsämnen, 

läkemedel, 

mikroorganismer m.m. 

3 2 2 

10. Enskilda vatten-

brunnar 

Ytvatteninträngning Mikroorganismer m.m. 2 2 1 

11. Jord- och bergvärme Läckage Kylbärarvätskor m.m. 2 3 2 

12. Skogsbruk Avverkning, upplag Bekämpningsmedel, kväve, 

kvicksilver, fenoler 

2 2 1 

13. Förorenad mark Exploatering, erosion Tungmetaller, 

petroleumprodukter m.m. 

2 4 2 

14. Klimatförändringar Erosion, förändrad 

grundvattennivå 

Saltvatten, 

bekämpningsmedel, 

tungmetaller m.m. 

3 3 2 

15. Bränder Släckvatten Tungmetaller m.m. 2 4 2 

16. Kris, krig, sabotage Sabotage Gift, kemikalier m.m. 1 5 2 
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Diskussion 
Degeberga vattentäkts största värde ligger i att råvattnet håller så god kvalitet att det 

inte krävs någon behandling för att fungera som ett utmärkt dricksvatten. Eftersom det 

idag inte finns ett alternativ som reservvattentäkt så blir vattentäkten i Degeberga extra 

sårbar. Viktiga allmänna vattentäkter utan reservvattentäkt har därför ’extremt högt 

skyddsvärde’ (NSF 2010:5). 

Tack vare storleken och den höga tillrinningen så skapas en naturlig skyddsbarriär 

genom utspädning (NSF 2010:5). Degebergas vattentäkt ligger där inströmningen är 

hög, längre nedströms kan det däremot tänkas att omsättningen minskar och risken finns 

att utspädda ämnen ansamlas nedströms vilket kan påverka andra vattentäkter (NSF 

2010:5). 

I Degebergas södra samhälle finns ett större bostadsområde i primär zon men 

tillrinningsområdet för vattentäkten är relativt glest bebodd och därför är den mänskliga 

påverkan troligen inte så stor.  

I Svenskt Vattens publikation Grundvatten beskrivs några ämnen som kan hittas i 

grundvattnet som tyder på gamla bekämpningsmedelsrester, bl.a Atrazin, Glyfosat, 

Bentazone och Klopyralid. Inga rester av bekämpningsmedel har påträffats efter de 

provtagningar på vattentäkten som gjorts mellan 2004-2015 (se bilaga 2).  

Den höga genomsläppligheten skapar förutsättning för snabb omsättning av grundvatten 

i magasinet. Föroreningar kan spridas snabbt men de kan också spädas ut och sköljas 

bort med tid vilket gör vattentäkten mindre känslig för vattenlösliga föroreningar. Detta 

kan vara en bidragande faktor till att t.ex. inga äldre bekämpningsmedelsrester har 

detekterats. 

Eftersom det betydande grundvattenmagasinet ligger i jordlagret kan ett ingrepp i berget 

vara mindre skadligt en ett likvärdigt ingrepp i jordlagret (NSF 2010:5). Därför borde 

man vara försiktig med jordvärme och grävda brunnar i området och istället överväga 

bergvärme och bergborrade vattenbrunnar, alternativt koppla in sig på det kommunala 

vattennätet.  

De miljöfarliga verksamheter som finns inom det föreslagna vattenskyddsområdet har 

inte haft större problem vid tillsyn. Bilmekanikern och grustäkten har anpassats efter 

grundvattenskyddet med extra starka skyddsbarriärer, oljeavskiljare och cisternskydd 

(Emilia Larsson, Kristianstads kommun, personlig kommunikation 28 juni). 

Det går inte att se någon direkt diffus påverkan från vägarna i samhället då 

kloridhalterna och halten tungmetaller är låga, dock finns det alltid risk för olyckor.  

Räddningstjänsten rapporterar i genomsnitt 500 miljöskador samt 400 potentiella 

miljöskador per år där tätbebyggda områden och vattendrag är två vanliga offer. 2014 

gjordes 16 320 insatser till trafikolyckor av räddningstjänsten varav 2 760 insatser 

gjordes vid utsläpp av farligt ämne där majoriteten av olyckorna sker ute i det fria där 

utsläpp av drivmedel är vanligast (MSB, 2015). 

Dricksvatten som förorenats med avloppsvatten är inte ovanligt. Ett exempel är i Everöd 

där en läckande spillvattenledning förorenade en ledning för dagvatten som under ett 

kraftigt regn trängde in baklänges genom en bräddningsledning till en lågreservoar för 

dricksvatten (C4 Teknik, 2015). Det finns i Degeberga ingen större risk att dricksvattnet 

förorenas på detta sätt eftersom Degeberga har en högreservoar med ständigt tryck i 

dricksvattenledningarna. Beroende på avståndet mellan avloppsvattenledningen och 

akviferen så finns det dock fortfarande en risk att en spillvattenledning går sönder och 
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läcker ner i grundvattenmagasinet. Eftersom akviferen är i jordlagret finns det sannolikt 

en god bakterieflora som kan bryta ned mycket av de patogener som följer med 

avloppsvattnet.  

Det finns äldre enskilda avloppsanläggningar i området så det kan finnas behov av 

tillsyn av dessa då det finns en risk att de inte har fullgod reningsförmåga.  

Eftersom petroleumprodukter och bekämpningsmedel kan slå ut en vattentäkt i flera år 

(NSF 2010:5) så borde restriktionerna på dessa ämnen vara mycket höga i Degeberga 

vattentäkts tillrinningsområde. Extra viktigt då kvaliteten på vattnet är så bra och 

reservvattentäkt saknas.   

Cisterner som tas i bruk ska anmälas till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen men 

det finns ofta ett stort mörkertal. Sannolikheten är stor att det finns fler mindre cisterner 

som är oanmälda särskilt i zonerna utanför befintligt skyddsområde och det är hos dessa 

störst risk ligger hos eftersom det är osäkert om de har tillräckligt skydd. Ingen 

förebyggande tillsyn sker av enskilda cisterner utan endast de i anslutning till 

miljöfarliga verksamheter (Larsson, Emilia; miljöinspektör på Kristianstad kommun, 

personlig kommunikation 28 juni 2016). Med klimatförändringarna väntas fler 

extremregn som kan leda till att föroreningskällor som t.ex. cisterner blir översvämmade 

(NSF 2010:5) så därför borde det eventuella mörkertalet av cisterner i 

tillrinningsområdet undersökas. 

Klimatförändringarna innebär också konsekvenser som förändrade grundvattennivåer 

och ökade flöden. Detta kan göra det extra viktigt att ta reda på om det finns förorenade 

områden i närheten av vattentäkten.  

Eftersom det finns ett gällande vattenskyddsområde från 1979 så finns det restriktioner 

för de riskobjekt som ligger närmst vattentäkten. Det är främst de objekt som ligger 

utanför gällande skyddsområde som kan innebära hög risk då de inte har lika höga 

tillståndskrav samt att det finns stor risk att det finns oanmälda föroreningskällor i 

området. 

Grundvattenmagasinet i Degeberga kan komma att bli attraktiv för andra kommuner och 

intressenter då behovet av friskt vatten kan komma att öka i framtiden. Risken är att ett 

överuttag sker och att ett undertryck skapas så att föroreningar i nederbörd dras ned med 

högre hastighet i grundvattnet så att markens naturliga reningsförmåga minskar 

ytterligare. 

Att bedöma risker är både kompetens- och tidskrävande och det finns ingen vedertagen 

metodik eller vägledning för hur riskanalys och riskvärdering ska utföras därför kan 

detta ibland bli något schablonartad (SOU 2016:32).  

Att använda en riskmatris i riskanalysen är åtminstone ett bra sätt att visuellt visa var i 

riskmatrisen som riskobjektet placeras så kan man se att vissa objekt tenderar att utgöra 

större risk än andra trots att de ligger i samma riskklass. 

En mer detaljerad riskanalys skulle kräva att så många involverade som möjligt kan 

medverka i ett tidigt möte där en bred överblick kan fås över nuvarande situation och 

där kompetenta inom olika ansvarsområden får ge varsin riskbedömning. Det kan vara 

deltagare från VA-avdelningen, miljö- och hälsoinspektionen, grundvattenplanerare 

samt någon som har kunskap om själva området runt vattentäkten, exempelvis någon 

från byalaget.  
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Slutsatser 
Degeberga vattentäkt är en sårbar grundvattentillgång med högt skyddsvärde. Den höga 

genomsläppligheten i jordlagret gör att föroreningar lätt kan ta sig ner till 

grundvattenmagasinet när det följer med infiltrerande nederbörd. En hög 

grundvattenbildning skapar förutsättningar för hög omsättning och gör den därför 

mindre känslig för vattenlösliga ämnen som lätt kan spädas ut. Hydrofoba ämnen såsom 

vissa petroleumprodukter och lösningsmedel som kan ta sig ner i marken är däremot 

värre eftersom det kan spridas på okontrollerade sätt. De kan antingen lägga sig på 

botten av akviferen så att vattnet ständigt ligger i kontakt med föroreningen eller så 

lägger det sig ovan den vattenmättade zonen och fastläggs i mark så att grundvattnet 

kommer i kontakt med föroreningen vid nivåförändringar. Om detta händer kan 

vattentäkten slås ut under mycket lång tid. 

Bland de registrerade riskkällor så är undermåliga cisterner och trafikolyckor de största 

hoten mot vattentäkten då det innebär möjlig förorening av petroleumprodukter.  

Mörkertalet av cisterner i tillrinningsområdet skulle behöva undersökas.  

Klimatförändringar kan öka utsattheten för grundvattnet då det kan komma i kontakt 

med förorenade områden genom högre grundvattennivå och erosion. Även vid 

nyexploatering så kan grundvattnet komma i kontakt med förorenade områden och 

därför bör det tas extra stora försiktighetsåtgärder vid detta.  

Degeberga har bra vatten som inte behöver behandlas innan det når konsumenterna. Det 

har ett stort värde och behöver värnas om. Restriktioner vid nyexploatering och nya 

verksamheter bör vara strängt anpassade efter vattenskyddsområdet.  

Att bedöma risker kring olika objekt är svårt utan professionell kompetens. Även 

metoden för riskanalys skulle kunna utvecklas för att nyansera specifika faror och risker 

bättre. Det finns idag inte en specifik mall för hur en riskanalys skall utföras. 
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Bilaga 1. Inventerade riskobjekt 

 

Figur 1. Miljöfarliga verksamheter inom & i närheten av vattenskyddsområde. Bilden 

används med tillstånd av Kristianstads kommun. 

 

 

Figur 2. Cisterner. Primär zon: 6 st inomhus, 3 st ute ovan jord, 1 st ute under jord. 

Sekundär zon: 1 st ute ovan jord. Tertiär zon: 0 st. Bilden används med tillstånd av 

Kristianstads kommun. 
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Figur 3. Enskilda avlopp i och i närhet av vattenskyddsområde. 

Primär zon: 0 st. Sekundär zon: 9 st. 92 och 93 (Degeberga 15:11) Verkar ha två 

enskilda avloppslösningar, från 1973 och 1987, en för BDT-vatten och en sluten tank 

för spillvatten och en annan för både WC och BDT, en kommunalt anslutna.  94 från 

1988 är okänd, ej ansluten till kommunalt. 95 från 1987 har trekammarbrunn.  103 från 

1981 är okänd. 102 och 97 har enskilda avloppslösningar från 2014 och anses vara ok. 

Tertiär zon: 14 st. Bilden används med tillstånd av Kristianstads kommun. 
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Figur 4. Enskilda vattentäkter i och i närhet av vattenskyddsområde 

Primär zon: 1st. Sekundär zon: 4 st 39, 38, 40 grävda. Tertiär zon: 10 st. Bilden används 

med tillstånd av Kristianstads kommun. 
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Figur 5. Jordvärme. Bilden används med tillstånd av Kristianstads kommun. 

 

 

Figur 6. Bergvärme. Bilden används med tillstånd av Kristianstads kommun.
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Bilaga 2. Provresultat från dricksvattennätet 
 

Tabell 1. Prover tas regelbundet av C4 teknik för att säkerställa kvaliteten på 

dricksvattnet. Resultaten har tillhandahållits av Linda Randsalu och används med 

tillstånd av Kristianstads kommun. Nedan följer en sammanställning av 

provtagningsresultat på utvalda kemiska parametrar från rörnätet runt juli månad. 

Mätresultat som markerats med “-” innebär att halterna har varit lägre än mätområdet. 

Analysnamn 2004 2005 2006 2007 2009 

Klorid, mg/l 11 11 11 12 10 

Nitrat, mg/l 11 11 11 12 11 

Nitrit, mg/l -
 

- - - - 

Bromat, µg/l - - - - - 

Cyanid, mg/l - - - - - 

PAH
1
, µg/l  - - - - - 

THM
2
, µg/l - - - - - 

Bensen µg/l - - - - - 

Tetrakloreten + 

trikloreten, µg/l 

- - - - - 

Radon - - - - - 

Bekämpnings-

medel
3 

- - - - - 

Arsenik mg/l 0,00029 0,00034 0,00042 0,00041 0,0004 

Bor mg/l 0,012 0,012 0,0086 0,01 0,01 

Kadmium mg/l - - - - - 

Krom mg/l - - - - - 

Koppar, mg/l 0,023 0,022 0,035 0,017 0,02 

Järn mg/l 0,0025 - - - - 

Kvicksilver 

mg/l 

- - - - - 

Nickel mg/l - 0,00025 - - - 

Bly mg/l 0,00013 0,000074 0,00009 0,000083 0,000061 

Antimon mg/l - - - - - 

Selen, mg/l - - - - - 

Uran mg/l 0,0013 0,0012 0,0013 0,0015 0,0015 

 

 



 

2 

 

Analysnamn 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Klorid, mg/l 11 11 10 11 11 11 

Nitrat, mg/l 11 12 9,3 8,4 5,3 5,8 

Nitrit, mg/l - - - - - - 

Bromat, µg/l - - - - - - 

Cyanid, mg/l - - - - - - 

PAH
1
, µg/l  - - - - - - 

THM
2
, µg/l - - - - - - 

Bensen, µg/l - - - - - - 

Tetrakloreten + 

Trikloreten, 

µg/l 

- - - - - - 

Radon - - - - - - 

Bekämpnings-

medel
3 

- - - - - - 

Arsenik mg/l 0,00039 0,00032 0,00038 0,00038 0,00035 0,00037 

Bor mg/l 0,012 0,016 0,016 0,012 0,011 0,012 

Kadmium mg/l - - - - - - 

Krom mg/l - - - - - - 

Koppar, mg/l 0,031 0,04 0,079 0,057 0,046 0,068 

Järn mg/l - - - - - - 

Kvicksilver 

mg/l 

- - - - - - 

Nickel mg/l - - - 0,00035 0,00029 - 

Bly mg/l 0,000087 0,00018 0,00019 0,0002 0,0002 0,00012 

Antimon mg/l - - - - - - 

Selen, mg/l - - - - - - 

Uran mg/l 0,0014 0,0016 0,0014 0,0015 0,0014 0,0012 

 

1
Polycykliska aromatiska kolväten; Benso(b)flouranten, Benso(k)flouranten, 

Bens(a)pyren, Benso(ghi)perylen, Indeno (123-cd)pyren. 

2
Trihalometaner; Tribommetan, Triklormetan, bromdiklormetan, dibromklormetan. 

3
Bekämpningsmedel och dess nedbrytningsprodukter; Atrazin, 2,6-diklorbensamid, 

Glyfosat, Bentazon, Klopyralid, MCPA, Simazin m.fl. 

 

  


