
Möjlighet att lämna synpunkter på förslag till nytt vattenskyddsområde för 

Åsbros vattentäkt 
 

Hej! 

Askersunds kommun planerar att lämna in en ansökan om nytt vattenskyddsområde med 

tillhörande skyddsföreskrifter för Åsbros vattentäkt.  

Ni får detta brev eftersom er fastighet kan komma att beröras av skyddsområdet och de 

bestämmelser som kommer att gälla. Askersunds kommun vill därför ge Er möjlighet att i ett 

tidigt skede komma med frågor och synpunkter på förslaget till det nya vattenskyddsområdet 

och skyddsföreskrifterna.  

Underlaget finns tillgängligt på www.askersund.se/vattenskyddsomraden och i fysiskt 

exemplar i receptionen, rådhuset mellan den 25/10 – 20/11 2022. 

 

Askersunds kommun ser gärna att Ni som fastighetsägare tar del av förslaget och 

återkommer med Era synpunkter. Synpunkterna som kommer in behandlas innan 

kommunen lämnar förslaget till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer därefter att fastställa 

vattenskyddsområdets avgränsning och tillhörande vattenskyddsföreskrifter. Länsstyrelsen 

ska enligt lag inhämta synpunkter från bland annat berörda fastighetsägare innan 

fastställandet. Detta görs genom ett formellt samråd, som kommer att hållas senare i 

processen, där Ni alltså får möjlighet att komma med synpunkter vid ytterligare ett tillfälle.  

Genom att scanna QR-koden nedan kommer Ni till Askersunds kommuns sida för e-tjänster 

(mobilt bank-ID krävs för att logga in) där det finns möjlighet att lämna synpunkterna digitalt. 

  

 Om Ni inte har möjlighet att besvara via e-tjänsten går det också bra att skicka 

 via e-post till: tekniska.forvaltningen@askersund.se eller med vanlig post till: 

 

Askersunds Kommun 

Tekniska kontoret 

 Fredbergavägen 3 

 696 33 Askersund. 

 Märk e-post/kuvertet med: ”Förslag vattenskyddsområde Åsbros vattentäkt”.  

 
Med vänliga hälsningar 

Susanne Jarl 

Förvaltningschef, Tekniska förvaltningen, Askersunds kommun  

http://www.askersund.se/vattenskyddsomraden


Bakgrund 
En god och säker vattenförsörjning är nödvändig. Ett vatten skyddat mot föroreningar är en 

första förutsättning för detta. En del av skyddet av vattnet är att skapa vattenskyddsområde 

med tillhörande skyddsföreskrifter för de områden omkring vattentäkten som bedöms som 

sårbara. 

Vattenförsörjningen för samhället Åsbro baseras på grundvatten från Åsbro vattentäkt i 

Hallsberg-Kumlaåsen. Det nu gällande vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna 

fastställdes 1997. Förutsättningar, kunskap och lagstiftning kring vattenskydd förändras med 

tiden och Askersunds kommun har därför beslutat att låta göra en översyn av det befintliga 

vattenskyddsområdets utsträckning och skyddsföreskrifternas innehåll. 

Vattenskyddsområdet och skyddsbestämmelserna ses över och uppdateras för att säkra ett 

bra och säkert dricksvatten och en bättre miljö. Att skydda ett vatten som är lämpligt för 

dricksvattenframställning är en viktig nationell och kommunal fråga. Att införa 

vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter enligt miljöbalken är ett av många verktyg för 

att uppnå detta.  

Syftena med vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna är att: 

• Informera om allmänt gällande lagkrav på aktsamhet och allmän hänsyn. 

• Specificera krav på aktsamhet i form av skyddsbestämmelser inom just detta 

vattenskyddsområde. 

• Förbättra vattenkvaliteten och minska risken för förorening. 

• Använda mark och vatten på bästa sätt. 

• Identifiera olika intressen som vill använda mark och vatten. 

Hur vattenskyddsområdet tagits fram 

Vattenskyddsområdets utbredning har tagits fram utifrån ett riskbaserat synsätt. Vatten från 

ett stort område kan nå grundvattenbrunnen, men ju längre tid det tar för en eventuell 

förorening att komma fram till brunnen, desto bättre är möjligheten att föroreningen fastläggs, 

bryts ned eller att åtgärder hinner sättas in på vägen.  

Risker i hela området från vilket en förorening kan nå grundvattenbrunnen har undersökts. 

Dessutom har marken och vattnets naturliga skyddsförmåga undersökts. Baserat på detta 

har en lämplig utformning av vattenskyddsområdet tagits fram. Bakgrunden till beräkningarna 

och bedömningarna beskrivs i det tekniska underlaget inklusive bilagor som gjorts tillgängliga 

för er enligt ovan. Förslaget till vattenskyddsområdets utbredning återges i bilaga 3 och 

förslaget till skyddsföreskrifter samt motivering till dessa presenteras i bilaga 4 respektive 5.  

Processen 
Ett förslag på vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter har arbetats fram av Askersunds 

kommun. Förslaget har presenterats för miljökontoren i Askersunds, Hallsbergs och Kumla 

kommun samt för länsstyrelsen i Örebro och synpunkter från dessa har beaktats.  

Ni som fastighetsägare ges möjlighet att i detta tidiga skede ta del av förslaget och 

kommentera innehållet. Förslaget finns presenterat mellan 25/10 - 20/11 2022 på ovan 

angivna platser. Synpunkter lämnas senast 20/11 2022. Förslaget revideras vid behov utifrån 

inkomna synpunkter, skyddsbehovet ensamt avgör dock i slutändan vilket innehåll 

föreskrifterna skall ha. Askersunds kommun skickar därefter underlaget till länsstyrelsen i 

Örebro som går ut till formellt samråd. Samrådet ger er ytterligare en möjlighet att lämna 

synpunkter innan länsstyrelsen fastställer vattenskyddsområdet och dess föreskrifter.  

 



Vanligt ställda frågor 

 

Hur påverkar detta mig som vanlig husägare? 
Relativt lite. Varje fastighet med sin verksamhet är dock unik. Ett av syftena är redan uppnått i och 

med denna information och kommande skrift om skyddsbestämmelserna och skyddsområdet. I 

normala fall berörs man genom att man måste visa återhållsamhet och försiktighet med 

verksamheter och ämnen som kan förorena vattentäkten. Det medför att du alltid bör välja det 

alternativ som har minsta möjliga påverkan på miljön, till exempel när du gödslar eller använder 

bekämpningsmedel i trädgården. Tvätta inte bilen om inte vattnet kan samlas upp och behandlas. 

Både tvättmedlet och smutsen från bilen kan förorsaka skada på miljön och vattnet. Har du enskilt 

avlopp, välj dosering och typ av tvättmedel så miljövänligt som möjligt.  

Oljecisterner kan behöva förses med skydd. Uppställning av tyngre eller avregistrerade fordon samt 

hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor kan kräva tillstånd. Ett tillstånd kan 

bli förenat med villkor. 

 

Kommer jag att få behålla min avloppsanläggning? 
De befintliga anläggningar som är godkända av kommunen kan troligen behållas. Men om 

anläggningen eller ledningarna är i så dåligt skick att de äventyrar vattenkvaliteten, kommer de inte 

att accepteras. Då måste de rustas upp på fastighetsägarens bekostnad. Detta måste han dock göra i 

alla fall, enligt miljöbalken, oavsett vad som kommer att stå i skyddsbestämmelserna. Ändring av 

befintliga anläggningar kräver tillstånd.  Ett tillstånd kan bli förenat med villkor. 

 

Hur påverkar det mig som jord- och skogsbrukare? 
Oavsett om en reglering görs eller inte görs i skyddsbestämmelser så får vattentäkten ändå inte 

riskeras. Exempelvis kommer hantering av bekämpningsmedel och/eller växtnäring, avverkning och 

viss djurhållning att kräva tillstånd inom vattenskyddsområdet.  Ett tillstånd kan bli förenat med 

villkor. 

 

Kan jag få ersättning för vad skyddsbestämmelserna orsakar mig? 
I de fall där vattenskyddsföreskrifterna medför avsevärt försvårande av pågående markanvändning 
har du som markägare rätt att få frågan om ersättning prövad. Mark- och miljödomstolen prövar 
ersättningsanspråk till följd av vattenskyddsområdet i varje enskilt fall. Prövningen görs först när 
länsstyrelsen fastställt föreskrifterna eftersom det är först då som det står klart hur 
markanvändningen påverkas. 

 

Kan jag påverka arbetsprocessen eller utformningen av skyddet innan det fastläggs? 
De som berörs, det vill säga främst fastigheterna inom skyddsområdet, kommer att få ta del av 

bestämmelserna och bereds möjlighet att kommentera eller påverka innehållet. Både i detta skede 

och i påföljande samråd med länsstyrelsen. Skyddsbehovet ensamt avgör dock i slutändan vilket 

innehåll föreskrifterna skall ha. 

Lämna synpunkter på vattenskyddsområde i Åsbro, Ekershyttan eller Mariedamm 

 



 

 

 

  

 

Är du 

 Privatperson 

 

 Företag 

 

Kontaktuppgifter 

Förnamn  Efternamn   c/o 

 

 

Adress 

 

Postnummer   Ort 

 

 

Telefon/Mobiltelefon 

 

 

E-postadress 

 

 

Vilken är din fastighetsbeteckning? 

 

_____________________________________________ 

 

Vilket vattenskyddsområde gäller det? Endast 1 alternativ får markeras 

 

 Åsbro   Ekershyttan 

 

   

 Mariedamm 

 

Skriv dina synpunkter i rutan nedan 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


