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Sammanfattning 

I denna fallstudie har Flästa vattentäkt i Bollnäs kommun samt Ljung vattentäkt i 
Linköpings kommun studerats. Det som studerats är hur myndigheterna i dessa två fall 
hanterat frågor kring ersättningar till markägare samt arrendatorer och andra 
nyttjanderättsinnehavare i samband med att vattenskyddsområdet inrättats. Studien är 
genomförd som en fallstudie där strukturerade analyser gjorts av utvalda dokument. 
En ansats har också gjort att relatera det studerade problemet till Ulrich Becks teorier 
om risksamhället. Studien är avgränsad till att enbart studera hur ersättningar till 
jordbruket hanterats. Andra typer av verksamheter inom de berörda områdena har inte 
studerats.  

Det svenska jordbruket är något vi är stolta över, likaså vårt rena dricksvatten. Tyvärr 
genererar delar av jordbruket en del oönskade effekter. Som exempel kan nämnas 
övergödning och bekämpningsmedelsrester. Målet med EU:s ramdirektiv för vatten är 
att alla vatten ska uppnå god status till 2015.  För att uppnå detta inrättas 
vattenskyddsområden för att skydda de vatten som nyttjas eller kan komma att nyttjas 
som vattentäkt. Eftersom hela tillrinningsområdet bör innefattas i 
vattenskyddsområden när dessa inrättas berörs ofta stora markområden av de nya 
skyddsföreskrifterna. Dessa markområden används idag för andra ändamål, till 
exempel jordbruk. Då ett vattenskyddsområde inrättas förändras förutsättningarna för 
jordbruket i det berörda området. Exempelvis kan bekämpningsmedelsanvändningen i 
de flesta fall inte fortsätta på samma sätt som förut och ibland läggs också förbud eller 
restriktioner på att använda växtnäringsämnen i området. Både vattenförsörjning med 
vatten av god kvalitet och produkter från jordbruket är viktiga för landet. Jordbruk och 
vattenskydd har här till viss del skilda intressen inom samma markområden. 

Av slutsatserna framgår att ersättningen till markanvändare i samband med inrättande 
av vattenskyddsområden kan hanteras på olika sätt beroende på i vilket lagrum 
beslutsfattarna tar sin utgångspunkt. De båda kommunerna har hanterat detta på olika 
sätt. Utfallet är att i Bollnäs fick markägare och brukare ersättning för värdeminskning 
på marken eller ersättning för produktionsbortfall medan detta inte är aktuellt för 
lantbruket i Linköping. Att det saknas en reservvattentäkt i Bollnäs kommun är 
sannolikt en av de största anledningarna till att kommunen valt att helt förbjuda 
kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområdet. För Linköpings kommun 
finns ytterligare en vattentäkt vilket minskar sårbarheten. Studien visar också på att vi 
till viss del lever i den typ av risksamhälle som Beck talar om i sin teori. Men också att 
vi delvis fortfarande befinner oss i gränslandet mellan det klassiska industrisamhället 
och risksamhället.  
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1 Inledning 

Det svenska jordbruket är något vi är stolta över, likaså vårt rena dricksvatten. Tyvärr 
genererar delar av jordbruket en del oönskade effekter. Som exempel kan nämnas 
övergödning och bekämpningsmedelsrester. Övergödningen kan genom urlakning av 
marken sprida sig till närliggande vattendrag och bidra till övergödingen av våra sjöar 
och hav. Emellanåt slås också stora rubriker upp i dagspressen om att det hittats rester 
av bekämpningsmedel i matvaror. Som exempel kan nämnas vindruvor, bananer och 
citrusfrukter men jag minns även att jordgubbspuré för spädbarn drogs tillbaka i början 
av 2000-talet sedan tillverkaren funnit för höga nivåer av bekämpningsmedelsrester i 
purén. Även i våra vattendrag finns bekämpningsmedelsrester som lakats ur 
jordbruksmarken och kan utgöra ett hot mot vår dricksvattenförsörjning.1 

Jordbruket har som de flesta andra näringsidkare krav på lönsamhet. Ett sätt att uppnå 
detta är att använda bekämpningsmedel och konstgödsel för att få en högre 
produktivitet. Eftersom vi alla är beroende av både mat och vatten så borde 
minskningen av utsläppen från jordbruket ligga i allas intresse 

Det lagliga skyddet för vårt Svenska vatten har under historien genomgått stora 
förändringar, från att framförallt gälla regleringen av vattenkraften till att även gälla 
dricksvatten.2 Målet med EU:s ramdirektiv för vatten är att alla vatten ska uppnå god 
status till 2015.3 Tre av de Svenska miljömålen som antagits av Riksdagen berör 
vattenförsörjning: Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet samt 
God bebyggd miljö.4 Av miljömålet Levande sjöar och vattendrag framgår att alla yt- 
och grundvatten som används som vattentäkt för fler än 50 personer senast 2009 ska 
ha vattenförsörjningsplaner och skyddas med hjälp av vattenskyddsområden.5 Senast 
2010 ska alla vattentäkter uppfylla de normer om god dricksvattenkvalitet som finns 
uppsatta.6 Av utvärderingen av miljömålen för 2011 framgår att inget av de nämnda 
målen kommer att uppnås ens till 2020.7 2010 hade ca 64 % av de grundvattentäkter 
som rapporterats till SGU:s vattentäktsarkiv skydd genom vattenskyddsområden.8  

Eftersom hela tillrinningsområdet bör innefattas i vattenskyddsområden när dessa 
inrättas berörs ofta stora markområden av de nya skyddsföreskrifterna.9 Dessa 
markområden används idag för andra ändamål, till exempel jordbruk. Marken blir inte 
obrukbar för att ett vattenskyddsområde inrättas på den, men förutsättningarna för 
jordbruket förändras. Exempelvis kan bekämpningsmedelsanvändningen i de flesta 
fall inte fortsätta på samma sätt som förut och ibland läggs också förbud eller 
restriktioner på att använda växtnäringsämnen i området.10 Orsaken till detta är att 
bekämpningsmedel och växtnäringsämnen kan lakas ut och spridas till närliggande 
vattendrag och grundvatten. I en rapport från 2011 redovisar SLU att nivåerna av 
bekämpningsmedel i fyra typiska ytvatten i jordbrukstäta områden varit konstanta de 
senaste tio åren.11 Vilka mängder av bekämpningsmedel som behöver användas 
påverkas av förhållanden som väder, vilken växtföljd som använts och hur stor 

                                                 
1 Nanos. T, Boye. K & Kreuger. J (2012). 
2 Rubenson (2000) s. 15 ff. Och Ebbesson (2003) s. 15 ff. 
3 Naturvårdsverket (2003) [2]. 
4 Naturvårdsverket (2011) [1] s. 13 f. 
5 Naturvårdsverket (2011)[1] s. 12. 
6 Miljömålsrådet (2013). 
7 Naturvårdsverket (2011) [2]. 
8 Sveriges geologiska undersökningar (2012).  
9 Naturvårdsverket (2011) [1] s. 19 f. 
10 Naturvårdsverket (2011) [1] s. 53 f. 
11 Nanos. T, Boye. K & Kreuger. J (2012). 
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tillväxten på ogräset är.12 I rapporten nämns också att en nedåtgående trend i 
användningen av bekämpningsmedel kan anas, men att det är osäkert om det är en 
verklig trend eller om den enbart speglar de bakomliggande förutsättningarna. De två 
sista åren innan rapporten togs fram syntes nämligen en tydlig ökning i användningen 
av bekämpningsmedel.13 

Både vattenförsörjning med vatten av god kvalitet och produkter från jordbruket är 
viktiga för landet. Jordbruk och vattenskydd har till viss del skilda intressen om 
samma markområden. I sådana fall gäller det för aktörerna att förhandla fram 
lösningar som är acceptabla för såväl huvudmannen för vattentäkten som för 
markägare eller verksamhetsutövare inom området. Lantbruksföretag eller andra 
verksamheter inom området kan bli tvungna att förändra verksamheten på stora 
markområden vilket kan leda till ekonomiska förluster. Vid sådana förhandlingar 
väcks också frågor kring om ersättningar ska betalas ut som kompensation till 
markägare eller brukare. Dessa frågor kan leda till tvistemål mellan den beslutande 
myndigheten och de som är markägare eller verksamhetsutövare inom det aktuella 
området. Hur hanterar kommuner och länsstyrelser intressekonflikter mellan å ena 
sidan ett rent dricksvatten för sina invånare och att å andra sidan inte försvåra för 
jordbruken inom området och vilka lagar finns som styr frågor kring detta ämne? Då 
jag anser att detta är ett intressant område att studera utvecklar jag i nästa stycke den 
frågeställning som jag valt att studera. 

1.1 Studiens syfte och avgränsning 

Den här studien har för avsikt att studera hur skyddet av två utvalda vattentäkter 
hanterats av myndigheterna utifrån gällande lagstiftning. De båda områden som 
studeras har olika förutsättningar så till vida att det ena är en grundvattentäkt och det 
andra är en ytvattentäkt. Lagstiftningen är i grunden densamma men då 
förutsättningarna är olika anser jag att det är intressant att studera vilket lagrum de 
båda myndigheterna använt för att säkerställa ett skydd för dricksvattentäkterna. Jag 
anser dessutom att jordbruket är intressant att studera eftersom samhället är beroende 
av dess produkter.  

I den här studien studeras fallen Flästa vattentäkt i Bollnäs kommun samt Ljung 
vattentäkt i Linköpings- och Motala kommun. Den bedömning som myndigheterna 
gjort av vad som utgör ett allmänt intresse kontra de enskilda markägarnas intressen 
studeras. Utgångspunkt är befintlig lagstiftning och tidigare studier inom 
markanvändning och de svårigheter som kan uppkomma med anledning av att det kan 
finnas flera intressenter till samma markområde. Mot bakgrund av Ulrich Becks 
riskteori vill jag också belysa de risker vårt moderna samhälle medför. Vidare studeras 
hur myndigheterna i dessa två fall hanterat ersättningar till markägare samt 
arrendatorer och andra nyttjanderättsinnehavare. I de båda fallen studeras om 
hanteringen varit liknande eller om den skiljer sig åt. Resultaten relateras till modeller 
för ersättning för miljöintrång, när samhället inför begränsningar i markanvändningen. 
Denna studie ägnas endast åt ersättningsproblematik inom jordbruket och innefattar 
inte andra typer av verksamheter som kan beröras av vattenskyddsområden som 
exempelvis skogsbruk. En ytterligare avgränsning är att det framförallt är ersättning 
för förluster som uppstår av att kemiska bekämpningsmedel förbjuds inom ett 
vattenskyddsområde som studeras. 

                                                 
12 Nanos. T, Boye. K & Kreuger. J (2012) s 15. 
13 Nanos. T, Boye. K & Kreuger. J (2012) s 15. 
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2  Bakgrund  

2.1 Ramdirektivet för vatten 

EU:s ramdirektiv för vatten, kallat vattendirektivet, trädde i kraft år 2000. Målet med 
vattendirektivet är att alla vatten inom EU ska uppnå god status till 2015.14 Samtliga 
medlemsstater har genom direktivet tagit på sig att sätta upp mål, åtgärdsplaner och 
förvaltningsplaner för det egna landets vatten. Varje medlemsland har till uppgift att 
identifiera sina avrinningsområden och sedan sätta samman dessa till ett antal 
administrativa avrinningsdistrikt. Sverige har valt att dela in landet i fem vattendistrikt 
där ett antal avrinningsområden ingår i respektive distrikt.15 Bakgrundsbeskrivningen 
av ett avrinningsområde är en hjälp i att bestämma förutsättningarna för området. 
Eftersom avrinningsområden beror på naturgivna förutsättningar och inte tar hänsyn 
till administrativa gränser som gränserna mellan medlemsländer, eller de länder som 
gränsar till men inte är del av EU, så anges i direktivet att medlemsländerna ska sträva 
för att så långt det är möjligt samarbeta med angränsande länder för att uppnå 
direktivets mål. För Sveriges del innebär det att vi behöver samarbeta med Norge och 
Finland då vi har gemensamma vattendrag.16 

 I vattendirektivets Artikel 6 och bilaga IV framgår att register ska upprättas över yt- 
och grundvatten som kräver skydd. Bland annat ska alla områden med 
vattenförekomster som används eller planerar att användas för dricksvattenproduktion 
ingå i ett sådant register.17 Vattenmyndigheterna ska också upprätta åtgärdsprogram 
för hur målen ska kunna uppnås. Dessa åtgärdsprogram bedöms kunna påskynda 
arbetet med att inrätta vattenskyddsområden för att säkra ett bra dricksvatten både idag 
och för framtiden. Genom att vattenskyddsområden inrättas så kan mer specifika krav 
ställas på de verksamheter som bedrivs inom området.18 

2.2 Lagstiftning kring vattenskyddsområden 

Lagstiftningen som rör vattenskyddsområden är omfattande. Förutom de regler som 
finns i Miljöbalken (1998:808) finns det ett antal förordningar och föreskrifter som 
gäller vattenskyddsområden. Föreskrifter kan vara nationella som till exempel 
Naturvårdsverkets föreskrifter, men även regionala eller lokala föreskrifter från 
länsstyrelser eller kommuner kan förekomma.19 Även delar av Plan- och bygglagen 
(2010:900) omfattar frågor som rör vattenskyddsområden.20 Det som framförallt är 
aktuellt för de fall som här studerats är Miljöbalkens andra, tredje, sjunde, fjortonde 
samt trettioförsta kapitel. De regler som finns i Miljöbalkens tredje och fjärde kapitel 
hänger också mycket nära samman med reglerna i Plan- och Bygglagen.21 

2.2.1 Allmänna hänsynsregler 

Andra kapitlet i Miljöbalken innehåller allmänna hänsynsregler som gäller alla som 
bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd. Hänsynsreglerna är mycket allmänt 
hållna och ger möjlighet för myndigheter att göra avvikelser från reglerna vid särskilda 

                                                 
14 Naturvårdsverket (2003) [2] s. 15. 
15 Vattenmyndigheterna (2014). 
16 Vattenmyndigheterna (2014). 
17 Naturvårdsverket (2003) [2] s. 38. 
18 Vattenmyndigheterna (2014). 
19 Naturvårdsverket (2011) [1] s. 9 ff. 
20 Naturvårdsverket (2011) [1] s. 12. 
21  Bengtsson, B. (2007) s. 44. 
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fall.22 De allmänna hänsynsreglerna är uppbyggda som ett antal principer eller regler 
som gäller alla som bedriver verksamhet eller som vidtar en åtgärd. Den första 
paragrafen i hänsynsreglerna kallas Bevisbörderegeln och säger att den som har för 
avsikt att bedriva en verksamhet har skyldighet att se till att de regler som finns i de 
allmänna hänsynsreglerna följs. Enligt kunskapskravet ska verksamhetsutövaren också 
se till att skaffa sig tillräcklig kunskap för att se till att människors hälsa och miljön 
inte skadas av verksamheten.23  

Försiktighetsprincipen innebär att skyddsåtgärder för att skydda människor hälsa och 
miljön ska vidtas om det finns risk att verksamheten kan orsaka skada eller olägenhet. 
Enligt produktvalsprincipen ska den som bedriver en verksamhet där kemiska 
produkter eller biotekniska organismer används, och som kan utgöra en risk för 
människors hälsa eller miljön, så långt det går istället ersättas med andra produkter 
eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Principen om resurshushållning 
innebär att alla som bedriver en verksamhet ska hushålla med energi och råvaror och 
så långt som möjligt använda sig av återvinning och återanvändning. I första hand ska 
också förnybara energikällor användas.24  

Vid val av plats för verksamheten ska principerna i lokaliseringsregeln tillämpas. 
Principen anger att platsen för verksamheten ska väljas med hänsyn till lämplighet 
utifrån ändamålet och att så litet intrång som möjligt görs och att olägenhet för 
människors hälsa och miljön undviks i så stor utsträckning som möjligt.25 Här ska 
också eventuella alternativa placeringar av verksamheten beaktas.26  De krav som 
ställts upp i de ovan angivna hänsynsreglerna gäller i den mån de kan anses rimliga att 
uppfylla. Den så kallade skälighetsregeln anger att nyttan av de försiktighetsmått och 
skyddsåtgärder som krävs för att skydda människors hälsa och miljön ska jämföras 
med de kostnader som krävs för att genomföra skyddsåtgärderna.27 Denna typ av 
skälighetsavvägning är vanligt förekommande inom miljörätten.28 I samma paragraf 
anges också riktlinjer för prövning av tillstånd och dispenser för verksamheter eller 
åtgärder som kan orsaka en ökad förorening eller störning.29 

Principen om efterbehandlingsskyldighet kallas den princip som anger att den som 
orsakat en skada eller olägenhet på miljön är ansvarig tills skadan har upphört eller att 
skadan avhjälps i den mån som anses skäligt. Principen anger också att en verksamhet 
som orsakat en skada kan bli skyldig att ersätta skadan. I den så kallade stoppregeln 
fastslås att om en verksamhet, trots att skyddsåtgärder vidtas, kan komma att utgöra en 
fara för människors hälsa eller miljön så får verksamheten inte bedrivas. Undantag 
från detta kan endast göras om regeringen fattar särskilt beslut om att verksamheten 
trots de risker den medför ändå får bedrivas på grund av att verksamheten eller 
åtgärden är av ”synnerlig betydelse från allmän synpunkt”. Det gäller däremot inte om 
det kan innebära att det allmänna hälsotillståndet försämras. 30 

2.2.2 Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden 

Miljöbalkens tredje kapitel innehåller grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden. Där framgår att mark- och vattenområden ska 
användas för det de är bäst lämpade för utifrån sina förutsättningar. Hänsyn ska också 

                                                 
22  Bengtsson, B. (2007) s. 32. 
23 Miljöbalk (1998:808) 2 kap. 
24 Miljöbalk (1998:808) 2 kap. 
25  Miljöbalk (1998:808) 2 kap. 
26  Bengtsson, B. (2007) s. 162. 
27  Miljöbalk (1998:808) 2 kap. 
28  Bengtsson, B. (2007) s. 162. 
29 Miljöbalk (1998:808) 2 kap. 
30 Miljöbalk (1998:808) 2 kap. 
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tas för vad som är bäst hushållning ur allmän synpunkt. Här framgår också att jord- 
och skogsbruket är av nationellt intresse och att mark som lämpar sig bäst för denna 
typ av verksamhet inte får tas i anspråk för annat syfte. Undantag från detta kan göras 
om syftet är av allmänt samhällsintresse och detta intresse inte kan tillgodoses på 
annat sätt.31 

2.2.3 Skydd av områden 

Skydd av områden behandlas i sjunde kapitlet. Det är kapitlets 21, 22 och 25 §§ som 
berör vattenskyddsområden. Där framgår att ett område som nyttjas eller kan komma 
att nyttjas som vattentäkt får förklaras som vattenskyddsområde av kommun eller 
länsstyrelse. Den beslutande myndigheten ska meddela de skyddsföreskrifter som 
krävs för att skydda området. Inskränkningar kan göras i rätten att förfoga över 
fastigheter inom området för att uppnå syftet med skyddet. Det finns också möjlighet 
att sätta upp stängsel och skyltar på annans mark om omständigheterna kräver det. Om 
det finns särskilda skäl har kommunen eller Länsstyrelsen möjlighet att ge dispens från 
föreskrifterna. Här anges också att Länsstyrelsen har möjlighet att överlåta på den eller 
de kommunala nämnderna i den kommun som har tillsynen av miljö- och 
hälsoskyddsfrågor att hantera ansökningar samt fatta eventuella dispensbeslut.32 

2.2.4 Kemiska produkter och biotekniska organismer 

Det fjortonde kapitlet hanterar kemiska produkter och biotekniska organismer. I 
definitionen av vad som klassas som en kemisk produkt eller bioteknisk organism 
finns bland annat kemiska och biologiska bekämpningsmedel. I 6 § anges att spridning 
av kemiska eller biologiska bekämpningsmedel endast får göras på sådant sätt att 
människors hälsa inte skadas. Det ska också göras på ett sådant sätt att miljöpåverkan 
blir så liten som möjligt och på sådant sätt att risken för att medlet sprider sig utanför 
det avsedda området motverkas. Endast sådana bekämpningsmedel som är godkända 
får användas.33 

2.2.5 Ersättning vid ingripanden av det allmänna 

Trettioförsta kapitlet hanterar ersättning när staten gör inskränkningar i markägarens 
rätt till marken. Bestämmelserna om ersättningar gäller endast beslut fattade med 
utgångspunkt i Miljöbalkens sjunde kapitel. Enligt 4 § anges att fastighetsägaren kan 
ha rätt till ersättning om mark tas i anspråk eller om markanvändningen genom 
inskränkningarna avsevärt försvåras i samband med att vattenskyddsområde inrättas. 
Detta gäller endast i de fall där det krävs tillstånd för verksamheten eller åtgärden. 
Ersättning betalas endast om tillstånd inte har beviljats eller om tillståndet förenats 
med särskilda villkor.34 Här kan det vara värt att notera att avslag på ansökan om 
tillstånd med utgångspunkt i Miljöbalkens fjortonde kapitel inte berättigar till 
ersättning. 

2.2.6 Naturvårdsverkets föreskrifter samt allmänna råd 

Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av bekämpningsmedel är 
meddelade enligt Miljöbalkens fjortonde kapitel. Denna föreskrift är tillsammans med 
Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2000:7) viktiga hjälpmedel för beslutsfattande 
instanser. Föreskrifterna och de allmänna råden ger mer handfasta råd kring hur 

                                                 
31 Miljöbalk (1998:808) 3 kap. 
32 Miljöbalk (1998:808), 7 kap. 
33 Miljöbalk (1998:808), 14 kap. 
34 Miljöbalk (1998:808) 31 kap. 
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lagtexten ska tolkas. Det finns också en tolkning av vad skälighetsprincipen i de 
allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalkens andra kapitel innebär. Bland annat ska en 
avvägning mellan den enskilde lantbrukarens behov av bekämpningsmedel och det 
skydd som behövs för att trygga vattentäkten från bekämpningsmedelsrester göras.35  

De allmänna råden innehåller också en checklista som kan användas när en 
tillståndsprövning ska göras. Vid genomförandet av denna studie var det dessa 
föreskrifter som gällde, de ersätts under 2015 i och med att den nya förordningen 
(2014:425) om bekämpningsmedel trätt ikraft 1 januari 2015.36 I de allmänna råden 
finns också ett förtydligande om innebörden av föreskriften. Här påpekas bland annat 
att den som yrkesmässigt vill sprida kemiska bekämpningsmedel inom ett 
vattenskyddsområde måsta ansöka om tillstånd för detta hos den kommunala 
miljönämnden. Här framgår också att om tillstånd nekas kan ersättning komma att 
prövas. Det är därför av vikt att eventuella förbud eller tillståndskrav skrivs in i 
skyddsföreskrifterna då dessa utgör ett formellt underlag för ersättningsprövning. 
Enligt Naturvårdsverkets handbok 2003:6 med allmänna råd om vattenskyddsområde 
framgår att det i dessa fall är den myndighet som har prövningsrätten som avgör om 
det ställda kravet härrör från vattenskyddsföreskrifterna eller från annan lagstiftning.  

Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:16) om vattenskyddsområden (till 7 kap. 
21, 22 och 25 §§ miljöbalken) innehåller riktlinjer för hur skyddsföreskrifterna till ett 
vattenskyddsområde ska utformas. Råden innehåller även en mer detaljerad 
beskrivning över vilka punkter som bör ingå i skyddsföreskrifterna.  Här anges också 
att i de fall då vattenskyddsområdet sträcker sig över mer än en kommun bör 
Länsstyrelsen fatta beslutet om skyddsföreskrifterna.37 Som alla allmänna råd är de 
inte juridiskt bindande utan innehåller Naturvårdsverkets tolkning av lagar inom 
området.38 Ytterligare stöd och vägledning till kommuner och länsstyrelser i arbetet 
med vattenskyddsområden finns i Naturvårdsverkets handbok 2003:6.39  

Som framgår av denna genomgång av bestämmelser är det ett omfattande regelverk 
som gäller för jordbruksverksamhet även om marken inte ligger inom 
vattenskyddsområde. De begränsningar som följer av de allmänna hänsynsreglerna är 
sådant som vi alla måste följa.  

2.3 Vattenskyddsområden 

Det finns olika typer av vattentäkter: ytvatten, grundvatten, grundvattenmagasin med 
bassänginfiltration samt grundvattenmagasin med inducerad infiltration.40 Hur 
vattenskyddsområdet utformas beror på vilken typ av vattentäkt det är som ska 
skyddas. Vattenskyddsområdet delas in i vattentäktzon, primär, sekundär och 
eventuellt tertiär skyddszon som anger hur stort skyddsbehovet är i respektive zon.41 
Ingen annan verksamhet får förekomma inom själva vattentäktzonen där brunn eller 
intagsplats finns och denna ska avgränsas genom inhägnad eller bojar/länsor.42 Det 
primära skyddsområdet för en grundvattentäkt ligger inte nödvändigtvis närmast 
vattentäktzonen utan det är beroende på markens beskaffenhet hur området indelas.43  

                                                 
35 Naturvårdsverket (2015). 
36 Naturvårdsverket (2015). 
37 Naturvårdsverket (2003) [1]. 
38 Naturvårdsverket (2015). 
39 Naturvårdsverket (2003) [2] s. 1. 
40 Naturvårdsverket (2011) [1] s. 18 f. 
41 Naturvårdsverket (2011) [1] s. 38. 
42 Naturvårdsverket (2011) [1] s. 39. 
43 Naturvårdsverket (2011) [1] s. 39. 
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I de fall som ingår i denna studie benämns primär och sekundär skyddszon med de 
äldre benämningarna inre och yttre skyddszon. I dessa fall finns inte heller någon 
tertiär zon utan hela området täcks upp av vattentäktszon samt den inre och yttre 
zonen.  

För en ytvattentäkt finns två föroreningsscenarier. 1. Föroreningen sker på mark inom 
avrinningsområdet och transporteras på eller genom marken innan det når 
vattentäkten. 2. Föroreningen sker direkt på ytvattnet av vattentäkten.44 Ett utsläpp 
direkt på ytvattnet kan ha förödande konsekvenser då föroreningen kan transporteras 
snabbt till vattentäktens intagsområde. Hur allvarliga konsekvenserna av ett utsläpp på 
mark inom avrinningsområdet blir beror bland annat på vilken jordtyp marken består 
av. En annan faktor som spelar in i ett ytvattens sårbarhet är vattenflödet och 
vattenomsättningen vilket ger viktig information om vilken utspädningseffekt som kan 
väntas.45 Ett grundvatten har i princip motsatta förhållanden. En tät lera kan skydda 
mot inträngning av föroreningar i grundvattnet medan en genomsläpplig mark 
bestående av till exempel. sand och grus utgör en större risk för grundvattnets 
kvalitet.46 Ytterligare en aspekt som bör beaktas är bekämpningsmedlets egenskaper så 
som vattenlöslighet och förmåga att binda till partiklar. Olika typer av 
bekämpningsmedel fäster olika bra beroende på vilken typ av partiklar som finns i 
marken till exempel lera eller mull. 47 Likaså är bekämpningsmedel olika i hur väl de 
löser sig i vatten. Detta skriver Kerle et al om i en serie publikationer som vänder sig 
till rådgivare kring hur bekämpningsmedel bryts ner och förflyttas med avseende på att 
skydda grund- och ytvatten.48 

2.4 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

2.4.1 Lagstiftningen och modeller för ersättning vid miljöintrång 

Björn Segrells avhandling ’Den attraktiva kusten’ behandlar hur intressekonflikter 
utmed den Svenska kusten vuxit fram och hanterats. I avhandlingen framkommer att 
den fysiska riksplaneringen, som antogs 1972, i stort sett innehöll riktlinjer för hur 
vissa områden i landet får användas.49 Riktlinjerna fick sin lagliga status först 1987 
genom Naturresurslagen, en så kallad paraplylag, som gällde genom annan lagstiftning 
till exempel naturvårdslagen.50 Både naturvårdslagen och naturresurslagen ingår sedan 
1 januari 1999 i Miljöbalken.51 Riktlinjerna finns idag i miljöbalkens tredje och fjärde 
kapitel med grundläggande och särskilda bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden i landet.52  Förutom att dessa hushållningsbestämmelser ska 
tillämpas när tillstånd ges, till exempel för vattenverksamhet, ska de också ingå i 
bedömningen av ärenden enligt miljöbalkens sjunde kapitel, skydd av områden.53  

Något som kan komma att beröras i samband med inrättande av vattenskyddsområden 
är den speciella fastighetsrätten. Till skillnad från den allmänna fastighetsrätten som 
rör enskilda fastighetsägare, hanterar den speciella fastighetsrätten situationer som 
innefattar offentliga myndigheter. Bland annat hanterar denna lagstiftning hur 
offentliga myndigheter kan ingripa i den enskildes rätt att disponera eller sköta sin 

                                                 
44 Naturvårdsverket. (2011) [1] s. 24. 
45 Naturvårdsverket. (2011) [1] s. 38 ff. 
46 Naturvårdsverket. (2011) [1] s. 23 f. 
47  Kerle, E.A. et al (1996). 
48  Kerle, E.A. et al (1996). 
49 Segrell (1995) s. 20 ff. 
50 Segrell (1995) s. 22 f. 
51 Lag om införande av Miljöbalken (1998:811). 
52 Miljöbalk (1998:808) och Rubenson (2000) s. 34. 
53 Rubenson (2000) s. 35. 
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fastighet.54 Den speciella fastighetsrätten berör både miljörätt och markrätt och 
innefattar bland annat Miljöbalken (1998:808), Plan- och Bygglagen (2010:900) och 
Expropriationslagen (1972:719).55  

En fastighetsägares rätt till sin egendom är grundlagskyddad genom regeringsformens 
andra kapitel 15 §. Här regleras den enskildes skydd mot ingrepp från myndigheter. 
Ingreppen kan ske dels via expropriation dels via rådighetsinskränkningar och 
förbud.56 I boken ’Den Svenska miljörätten’ skriver Michanek och Zetterberg om att 
detta grundlagskydd har ett helt annat syfte än att uppnå ett gott miljöskydd, nämligen 
att skydda individens intressen och uppnå rättssäkerhet och rättsskydd. Detta kan leda 
till svårigheter att genomföra långtgående och effektiva miljöskyddsåtgärder. 
Rättsläget förtydligades enligt Michanek och Zetterberg 2010 genom att ett tillägg 
gjordes till det tredje stycket i grundlagsregeln där det framgår att ersättningar vid 
inskränkning ”… i användningen av mark eller byggnad som sker av hälsoskydds-, 
miljöskydds- eller säkerhetskäl…” ska regleras av den lag som gäller för området.57 
Här ska alltså inte grundlagens regler ta över vanlig lag, så som annars sker, utan i fall 
som rör miljöskydd så är det miljöbalkens trettioförsta kapitel som reglerar ersättning. 

Kommunernas översiktsplaner, som har sin grund i Plan- och bygglagen, ger inte bara 
markägare utan även andra intressenter möjlighet att ’tycka till’ om hur mark ska 
användas.58 Den kommunala planeringen kan ses som ett redskap för att samordna 
olika markanvändningsbehov och lösa intressekonflikter.59 Intressekonflikter och 
avvägningar mellan skilda intressen är ett naturligt inslag i myndigheternas 
bedömning.60 Detta kan också ses som en av myndigheternas svåraste uppdrag då en 
bedömning av lämpligheten av en viss åtgärd bör göras för att uppnå en så god 
effektivitet som möjligt. I princip gäller att kommunen har den generella rätten till 
planläggning av marken eftersom det är den som ger bygglov, tillstånd etcetera.61 
Expropriationslagen anger bestämmelser för hur mark kan tas i anspråk.62 Detta kan 
till exempel ske för att tillgodose allmänna intressen.63 Vad som menas med ’allmänna 
intressen’ beskriver Björn Segrell så här i sin avhandling ”I mycket vid bemärkelse kan 
vi definiera begreppet som något som är eller anses vara önskvärt och 
eftersträvansvärt för en större befolkningsgrupp, till skillnad från enskilda intressen 
som endast delas av ett begränsat antal personer”.64 Enligt Segrell är förebyggande av 
luft- och vattenföroreningar samt vattenförsörjning några av de allmänna intressen 
som ska beaktas.65 

Kommunernas planering är ett viktigt redskap för samordning av olika intressen kring 
samma mark- eller vattenområde. De riktlinjer som idag finns i Miljöbalkens tredje 
kapitel utgör grunden för beslutsfattarnas tillvägagångssätt när val görs om hur mark- 
och vattenresurser ska användas.66  

Reinhold Castensson skriver i sin avhandling ’Välja för framtid’ följande om hur svårt 
det kan vara att göra förnuftiga val. ”Uppgiften att göra rationella resursval blir 
svårare ju fler intressen som ska tillgodoses. Vad som ur ett 
                                                 
54  Bengtsson, B. (2007) s.15. 
55  Bengtsson, B. (2007) s. 13. 
56  Michanek, G.&  Zetterberg, C (2012) s. 34 f. 
57  Michanek, G.&  Zetterberg, C (2012) s. 35. 
58 Segrell (1995) s. 43. 
59 Nyström (2003) s. 12. 
60  Bengtsson, B. (2007) s. 33. 
61 Segrell (1995) s. 43. 
62 Expropriationslagen (1972). 
63 Segrell (1995) s. 44 f. 
64 Segrell (1995) s. 44. 
65 Segrell (1995) s. 45. 
66 Rubenson (2000) s. 35. 
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resursanvändningsintresse kan te sig rationellt kan ur ett annat ses som kvalificerat 
slöseri.”67  

Michanek och Zetterberg skriver i sin bok om svensk miljölagstiftning något om hur 
resursval utifrån miljöbalkens tredje kapitel ska göras. De långsiktiga behoven ska 
väga tungt i bedömningen och en kombinerad användning ska om möjligt väljas. Om 
detta inte är möjligt ska de allmänna intressena prioriteras framför de enskilda.68 De 
påpekar också att den vägledning som lagen ger är svag. Här pekar författarna även på 
att denna avvägning ska göras i ljuset av den första paragrafen i Miljöbalkens första 
kapitel. 

 ”Miljöbalken skall tillämpas så att 1. människors hälsa och miljön skyddas mot 
skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan 
påverkan” samt att  ”4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från 
ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god 
hushållning tryggas”.69  

I boken ’Speciell fastighetsrätt – Miljöbalken’ skriver Bertil Bengtsson om att även de 
geografiska förhållandena på platsen kan påverka myndighetens avvägning. Alla delar 
av landet har inte samma förutsättningar för jordbruk, fiske, skogsbruk etc. och 
därmed får även fastighetens läge ingå i den intresseavvägning som görs av 
myndigheten. Att detta är möjligt inom den speciella fastighetsrätten beror på att 
reglerna är så allmänt hållna.70 Som tidigare nämnts finns i Miljöbalkens trettioförsta 
kapitel de riktlinjer för när intrångsersättning kan bli aktuellt, där en av punkterna är 
när föreskrifter för vattenskyddsområde meddelas.71 Michanek och Zetterberg 
framhåller att någon rätt till ersättning inte är aktuell om inskränkningarna är en följd 
av de krav som ställs på miljöfarlig verksamhet eller hantering av genetiskt 
modifierade organismer, kemikalier eller avfall.72  

Hur begreppen ”pågående markanvändning” och ”avsevärt försvåras” definieras är 
ytterligare något som behöver belysas. Enligt Michanek och Zetterberg ska begreppet 
pågående markanvändning tolkas som att inte enbart den aktuella faktiska 
användningen av marken beaktas, utan även de principer som utgör en ”normal och 
naturlig rationalisering av verksamheten” ska ingå i bedömningen.73 Som exempel 
kan nämnas att en jordbrukare inom den pågående markanvändningen kan använda 
normal rotation av grödor.  

Om det anses att ingreppet försvårar den pågående markanvändningen så måste också 
bedömas i vilken mån intrånget försvårar verksamheten. Ett visst försvårande får som 
tidigare nämnts verksamhetsutövaren tåla utan ersättning men någonstans omkring en 
10 % försämring av värdet kan fungera som någon form av kvalifikationsgräns.74 
Denna gräns skriver även Rubensson om i boken ’Miljöbalken- den nya miljörätten’. 
Han skriver att gränsen diskuterades av Bostadsutskottet i förarbetena till Plan- och 
Bygglagen och sedan även införlivades i naturvårdslagen. Där framgår att 10 % av 
berörd del är det högsta som i något fall ska behöva accepteras. Detta ska gälla även 
om det rör sig om ett mindre belopp. Om det rör sig om ett större belopp är det en 
väsentligt mindre värdenedsättning som ägaren ska behöva tåla.75 

                                                 
67 Castensson (1980) s. 58. 
68  Michanek, G.&  Zetterberg, C (2012) s. 146. 
69  Miljöbalk (1998:808). 
70  Bengtsson, B. (2007) s. 33. 
71  Miljöbalk (1998:808. 
72  Michanek, G.&  Zetterberg, C (2012) s. 428f. 
73  Michanek, G.&  Zetterberg, C (2012) s. 430. 
74  Michanek, G.&  Zetterberg, C (2012) s. 434f. 
75  Rubensson, S. (2000) s. 127. 
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Normal försiktighet enligt Miljöbalkens hänsynsregler ska iakttas av alla och 
ersättning för intrång som anses innefattas av dessa ges inte. Ett exempel från 
Michanek och Zetterberg på hur ett avgörande i miljööverdomstolen kan se ut:76 

”Tre fastighetsägare hade yrkat ersättning på grund av restriktioner i föreskrifter om 
kemikalieförvaring inom ett vattenskyddsområde. Miljööverdomstolen ogillade talan 
med hänvisning dels till att viss kemikaliehantering var tillåten, dels till att kraven inte 
gick utöver vad som skäligen ska tålas utan ersättning. I målet tillämpades 19 kap. 1 § 
vattenlagen men rättsreglerna har i detta avseende inte ändrats genom miljöbalken.” 

Intrånget behöver inte heller gälla hela fastigheten utan det är ”berörd del av 
fastigheten” som fått verksamheten avsevärt försvårad som utgör grunden för 
ersättningen.77 Inom jordbruket kan det till exempel innebära att en brukningsmässigt 
avgränsad del som en äng eller ett åkerskifte är den berörda delen av fastigheten. 
Övriga delar av fastigheten påverkas inte direkt av intrånget. Då är det denna del av 
fastigheten som ska ingå i beräkningen av ersättningen. 

2.4.2 Riskteori 

Den tyske sociologiprofessorn Ulrich Beck har myntat begreppet risksamhället. Detta 
begrepp betecknar ett skede i ett samhälles utveckling som karaktäriseras av en global 
ekonomi som är grundad på vetenskaplig och teknologisk kunskap. Detta skapar inte 
bara välstånd utan även risker.78 De risker som Beck talar om ska förstås som 
industriella risker och då framförallt den typen av risker, faror och hot som är svåra att 
beräkna enligt Lidskog et al. Dessa risker kallar Beck för megarisker då de i många 
fall har globala följder som är svåra att överskåda. Radioaktiva faror men också gifter 
och föroreningar av luft, mark och vatten är exempel på detta. Utvecklingen av 
vetenskap och teknologi har förändrat förhållandet till samhället och dess förhållande 
till naturen enligt Beck. Man skulle kunna se samhället som ett laboratorium där nya 
teknologiska och vetenskapliga teser testas.79 

Beck sammanfattar sin riskteori i fem teser:80 

Moderniseringens risker är beroende av kunskap. Det Beck talar om är den kunskap 
som vetenskapen kan bidra med. Många av de risker som vi utsätts för idag är till stor 
del osynliga för gemene man och kan gå obemärkta förbi om inte vetenskapen 
upptäcker dem. Som exempel kanske vi aldrig skulle ha upptäckt Tjernobyl-olyckan 
om inte några av våra viktiga källor till kunskap fungerat som de skall. Som Beck har 
uttryckt det i en artikel:  

”What should have happened if the weather services had failed, if mass media had 
remained silent, if the experts had not quarrelled with one another? No one would 
have noticed a thing”.81 

Riskerna och farorna spränger klasstrukturen. Med detta menar Beck att de risker 
som finns omkring oss är av en global karaktär och drabbar oss oavsett vilken social 
position vi har. Den uppbrytning av klass- och nationalstatssystem som kommer 
genom moderniseringens risker drabbar alla. Det spelar alltså ingen roll om vi är rika 
eller fattiga, om vi kommer från ett i-land eller u-land. De risker som moderniseringen 
skapar kommer till sist även att drabba de som till en början tjänat på riskerna.82  

                                                 
76  Michanek, G.&  Zetterberg, C (2012) s. 433. 
77  Michanek, G.&  Zetterberg, C (2012) s. 434. 
78  Lidskog et al (1997) s. 107. 
79  Barry (1999) s. 158. 
80  Lidskog et al (1997) s. 113f. 
81  Beck 1987 refererad av Lidskog (1998) s. 34. 
82  Lidskog et al (1997) s. 113f. 
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Riskerna och farorna skapar nya marknader. De nya marknader som enligt Beck 
skapas i riskernas och farornas kölvatten är ständigt expanderande och i ständig 
förändring. Det sker alltså inte någon brytning med det kapitalistiska samhället utan 
snarare en utveckling av detta. 83 

Medvetandet skapar varat. Detta innebär att kunskapen får en ny politisk betydelse 
och vetenskapen får på så sätt ett politiskt kunskapsmonopol.84 

Risksamhället skapar en potential för en ökad statlig maktutövning. En fara med den 
ökade statliga maktutövningen som risksamhället ger upphov till är att det finns en 
risk att samhället legitimerar ett totalitärt försvar av de faror som mänskligheten utsätts 
för. På så sätt kan demokratin hotas eller i vart fall ställas inför nya utmaningar.85 

De risker vi utsätts för idag är av en helt annan karaktär än tidigare i samhällets 
utveckling. Beck skiljer mellan förindustriella och industriella risker samt mellan 
kalkylerbara och icke-kalkylerbara risker. De risker som samhället utsattes för i det 
förindustriella samhället hade karaktären av att vara ödesbestämda och inget som 
samhället kunnat förhindra eller förutse så som pest, hungersnöd och 
naturkatastrofer.86 De industriella riskerna ses däremot som grundade på rationella 
beslut och därmed kan också ett ansvar utkrävas. Det försäkringssystem som idag 
finns är baserat på matematiska riskkalkyler och är ett sätt att hantera de destruktiva 
sidorna av de risker som vi utsätts för dagligen.  

Den modernitetsprocess av industrisamhället som enligt Beck leder till risksamhället 
är autonom, oönskad och osynlig.87 I risksamhället måste hot och risker så långt som 
möjligt förutses och förhindras innan en olycka sker.88 Beck menar att vi inte kan 
vänta på att en olycka skett och då försöka återställa den skada som uppstått. De risker 
som samhället utsätts för är så stora och konsekvenserna kan vara oöverskådliga och 
kanske också irreparabla. Det blir då den statliga politiken som måste se till att det 
finns ett ramverk av regler som förhindrar att samhället utsätts för alltför stora risker.89  

                                                 
83  Lidskog et al (1997) s. 114. 
84  Lidskog et al (1997) s. 114. 
85  Lidskog et al (1997) s. 114. 
86  Lidskog et al (1997) s. 114 f. 
87  Lidskog et al (1997) s. 119. 
88  Lidskog et al (1997) s. 118. 
89  Lidskog et al (1997) s. 118. 
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3 Studiens metod 

3.1 Fallstudier 

En fallstudie är ett sätt att genomföra en undersökning som passar bra för att studera 
en händelse eller ett specifikt fenomen.90 Fallstudien passar också bra för att studera 
fall på djupet för att få en bättre förståelse för en situation eller företeelse.91 I denna 
studie är det hur myndigheter hanterat ersättningar till markägare och 
verksamhetsutövare i två valda fall som studeras.  De båda områden som studeras har 
olika förutsättningar genom att det ena är en grundvattentäkt och det andra är en 
ytvattentäkt. Lagstiftningen är i grunden densamma men förutsättningarna är olika och 
öppnar på så sätt upp för att använda olika delar av regelverket för att uppnå ett gott 
skydd för dricksvattentäkten. Sättet det hanteras på studeras genom valet av lagstöd i 
beslut av skyddsområdesföreskrifter som rör användning av kemiska 
bekämpningsmedel i vattenskyddsområden. En kvalitativ fallstudie är enligt Merriam 
inriktad på insikter, upptäckter och tolkningar av företeelser eller situationer i ett 
specifikt sammanhang.92 En berättande struktur är ytterligare ett kännetecken på en 
fallstudie.93 

Fallstudien ger möjligheten att jämföra resultaten med andra fallstudier.94 Fokus på 
jämförelserna i detta arbete ligger på markanvändning och ersättningar relaterade till 
detta. Analysen i en fallstudie sker kontinuerligt under arbetets gång och parallellt med 
insamlingen av material.95 Enligt Merriam är analysen den process som ger 
informationen mening.96 Forskaren står i centrum av en kvalitativ fallundersökning 
eftersom det är forskaren som står för både insamling, analys och tolkning av 
materialet.97  

3.2 Genomförande och urval 

Denna studie är genomförd som en fallstudie där analyser av utvalda dokument gjorts. 
Att dessa dokument valts beror på att det genom att studera dem finns möjlighet att få 
en inblick i hur myndigheterna i de båda fallen hanterat ersättningsfrågor till 
jordbruket och den eventuella förändrade markanvändningen. Analysen är en 
jämförelse av de två studerade områdena med avsikt att belysa hur de beslutande 
myndigheterna har hanterat intressekonflikter kring markanvändning på olika sätt. 

För Flästa vattenskyddsområde är det skyddsföreskrifterna som fastställdes 2004-09-
27 av fullmäktige i Bollnäs kommun som studeras.98 Dessutom studeras Tekniska 
förvaltningens förslag om ersättningar till sakägare inom skyddsområdet samt 
tillhörande beslut.99  

För vattentäkten i Ljung är det Förslag till beslut om skyddsområde och föreskrifter 
om skydd för ytvattentäkten i Ljungsjön, Linköpings kommun, från 31 januari 2005 

                                                 
90 Merriam (1994) s. 24. 
91 Merriam (1994) s. 24. 
92 Merriam (1994) s. 25. 
93 Merriam (1994) s. 140. 
94 Merriam (1994) s. 29. 
95 Merriam (1994) s. 133. 
96 Merriam (1994) s. 142. 
97 Merriam (1994) s. 50 ff. 
98 Bollnäs kommun (2004). 
99 Eklund (2004) och Tekniska nämnden Bollnäs kommun (2004). 
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som studeras.100 Dessutom studeras mötesanteckningar från två samrådsmöten vid 
Länsstyrelsen i Östergötland.101  

3.3 Bearbetning av materialet 

Först studerades skyddsföreskrifternas struktur och uppbyggnad. Därefter utarbetades 
ett antal kategorier som verktyg. Dessa kategorier utkristalliserade sig efter att jag läst 
igenom alla dokument. Därefter lästes alla dokumenten igen och kategorierna 
markerades. 
De kategorier som använts för att systematisera materialet är: 

 Hänvisning till lagar i skyddsföreskrifterna. 

 Kemiska bekämpningsmedel – möjlighet att få tillstånd eller förbud? 

 Till vilken grad anser beslutsfattaren att markanvändningen försvåras i och 
med inskränkningen?  

 Berättigar inskränkningen till ersättning eller inte?  

Kategorierna har använts för att systematisera innehållet och på så sätt underlätta 
analysen. Genom att använda dessa kategorier blir det lättare att se likheter och 
skillnader i de beslutsfattande myndigheternas beslut i de två studerade fallen.  
Sedan har jag har studerat på vilket sätt kategorierna förekommer i dokumenten från 
båda fallen.  

Dokumenten numrerades för att lätt gå att identifiera (L1, L2, F1, F2 osv). Stycken 
med relevans för någon av kategorierna markerades i marginalen. Därefter lyftes de ur 
dokumenten, men kunde genom kodningen relateras tillbaka till respektive dokument. 
Styckena sorteras därefter in i ovanstående kategorier och studerades utifrån vilka av 
kategorierna som berörs och i vilken ordning och omfattning de förekommer i 
föreskrifterna.  

De utvalda styckena gällande jordbruk och kemiska bekämpningsmedel studerades 
närmare med avseende på restriktioner. Det jag sökte här var om kemiska 
bekämpningsmedel får användas inom vattenskyddsområdet och i så fall var inom 
området. Jag sökte också efter ytterligare information i dokumenten om möjligheter 
för jordbruket att ansöka om tillstånd eller dispens för att använda bekämpningsmedel 
inom skyddsområdet. 

Jag har enbart studerat inskränkningar i förhållande till kemiska bekämpningsmedel 
och ingenting annat. 

                                                 
100 Länsstyrelsen i Östergötland (2005). 
101 Länsstyrelsen i Östergötland (2003) [1] och [2]. 
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4 Fallen Flästa och Ljung vattentäkter  

Nedan presenteras de utvalda fallen med en enklare beskrivning av områdena och de 
förutsättningar som finns på respektive plats.  

4.1 Flästa vattentäkt 

 
Fig.1 Skyddsområdet för Flästa vattentäkt, skiss. 

Grundvattentäkten i Flästa är den största vattentäkten i Bollnäs kommun. Den försörjer 
hela Bollnäs samt flera kringliggande orter med dricksvatten.102 Området är sedan 
1971 skyddat som vattentäkt men kommunen har uppmärksammat att det till viss del 
är fel geografiskt område som ingår i skyddsområdet.103 Dessutom vill kommunen 
med de nya skyddsområdesföreskrifterna förstärka skyddet för vattnet. Vid 
telefonsamtal med Maria Eklund vid Tekniska förvaltningen framkom att marken i det 
aktuella området består av grus och sand och är därmed mycket genomsläpplig och 
därmed känslig för föroreningar.104 Kommunen har haft som mål att under 2010 ta 
fram underlag för en reservvattentäkt, men detta mål har inte uppnåtts.105 

För Bollnäs kommuns räkning genomförde LRF 2001 en, vad de uppger, oberoende 
analys av de ekonomiska konsekvenserna av ett förbud mot besprutning med kemiska 
bekämpningsmedel i vattenskyddsområdet. Skyddsområdet består till stor del av 
jordbruksmark där konventionell odling bedrivs. Ett förbud mot kemiska 
bekämpningsmedel har därför bedömts medföra ekonomiska konsekvenser för 
brukarna.106  LRF:s undersökning gick ut på att få fram kostnader för skördebortfall 
för ett antal i området aktuella grödor. Inga slutsatser drogs om vilka konsekvenser 
sprutförbudet skulle ha ekonomiskt för respektive lantbruksföretag utan utredningen 
fokuserades på respektive gröda.107 De vanligaste grödorna i området är vall och 
spannmål. Även potatis och jordgubbar är grödor som odlas i området om än i mindre 
omfattning men som påverkas mycket av ett sprutförbud. Vårrybs var tidigare en 
viktig gröda i området, men på grund av dålig lönsamhet under åren före LRF:s 
                                                 
102 Eklund (2002). 
103 Eklund (2002). 
104 Eklund (2005). 
105 Bollnäs kommun (2013). 
106 Svensson, L. & Norling, J. (2001). 
107 Svensson, L. & Norling, J. (2001). 
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utredning gjordes så ingår inte grödan i utredningsmaterialet. LRF konstaterar ändå att 
det är i princip omöjligt att odla grödan utan bekämpning av rapsbaggar.108 

Föreskrifterna för skyddsområdet är beslutade av fullmäktige i Bollnäs kommun och 
fastställdes 2004-09-27. 

4.2 Ljung vattentäkt 

 
Fig 2. Skyddsområdet för Ljung vattentäkt, skiss 

Ljungsjön och Norrbysjön är en del av Motala ström och utgör en av två vattentäkter 
som försörjer Linköping med omnejd med dricksvatten. De två vattentäkterna är båda 
ytvattentäkter. I december 2004 hölls ett informationsmöte för berörda markägare i 
samband med anläggande av Ljung vattenskyddsområde. Huvudman för vattentäkten 
är det kommunala bolaget Tekniska Verken AB. Vid informationsmötet deltog 
förutom markägare och brukare representanter från LRF, Länsstyrelsen i Östergötland, 
Miljökontoret i Linköping, SWEDAC samt Tekniska Verken. Arbetet med 
vattenskyddsområdet hade då pågått i tre år. Skyddsföreskrifterna för Ljung 
vattenskyddsområde fastställdes i december 2005, alltså efter att denna analys gjorts, 
det är därför förslaget till skyddsföreskrifter som analyserats.109 Vattenskyddsområdet 
täcker in delar av både Linköpings och Motala kommuner vilket innebär att båda 
kommunerna var inblandade i förhandlingarna.  Inom området finns ett antal jordbruk 
som påverkas av skyddsområdet. Vid det informationsmöte för Ljung 
vattenskyddsområde som hölls 2004, framgick att flera av de närvarande lantbrukarna 
visade en oro för tillståndsprövningen för kemiska bekämpningsmedel. Oron bestod 
bland annat i de kostnader en tillståndsansökan innebär. Dessutom uttrycktes en oro 
för att tillstånden gäller i tre år åt gången och att ett medgivande inte automatiskt 
innebär att tillstånd även ges nästa gång tillstånd söks. Då det är två kommuner 
inblandade är det Länsstyrelsen som fattat beslut om vattenskyddsområdet och inte 
kommunstyrelsen i kommunerna i enlighet Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 
2003:16) om vattenskyddsområden.110 

                                                 
108  Svensson, L. & Norling, J. (2001). 
109 Länsstyrelsen i Östergötland (2005). 
110 Naturvårdsverket (2003) [1]. 



 

  16

Landskapet norr om Ljungsjön och Norrbysjön är framförallt ett kuperat åker- och 
skogslandskap medan det söder om sjöarna är ett flackare landskap som till stor del 
består av åkerareal.111 Den flackare delen är en del av slättlandskapet som är en 
utmärkande del av Östergötland. Slätten begränsas i norr av förkastningslinjen längs 
Motala ström via Boren-Roxen-Glan-Bråviken.112 Denna linje skär således tvärs 
igenom Ljung vattenskyddsområde. Marken i den norra skogsbygden utgörs 
framförallt av grövre morän medan slättlandskapet består av moränlera ovanpå en 
kalkbergrund.113 Enligt den tekniska beskrivningen som gjorts som en del av förarbetet 
för inrättandet av Ljung vattenskyddsområde framgår att det bedömda 
medelvattenflödet i Motala ström är 35 m3/s med en medelhastighet i strömfåran på ca 
0,4 m/s och att omsättningstiden har ett medel av 6 dygn.114 

5 Hantering av ersättningar relaterade till skydds-
föreskrifterna i de studerade fallen  

I detta kapitel redovisas analysen av skyddsföreskrifter och övriga utvalda dokument, 
resultaten från analysen samt den tolkning jag gjort av resultaten. 

5.1 Flästa 

5.1.1 Uppbyggnaden av dokumentet 

Skyddsföreskrifterna för Flästa vattentäkt är fastställd av Bollnäs kommun. 
Dokumentet inleds med en allmän del där det anges vad syftet med skyddsområdet är, 
definition av använda zonbeteckningar samt information om var ansökan om tillstånd 
eller anmälan ska göras. Därefter följer tre paragrafer som anger upplysningar om 
annan lagstiftning som gäller i området, definitioner av ett antal relevanta begrepp 
samt hur brunnsområdet ska skyddas. I den följande paragrafen definieras 
bestämmelserna för zonerna uppdelat efter tolv kategorier/verksamhetsområden. 
Slutligen anges i den sjätte och sista paragrafen de allmänna bestämmelser som gäller 
området. Den sista paragrafen upplyser också om var bestämmelser som gäller 
påföljder vid brott mot föreskriften kan hittas. Slutligen meddelas att om särskilda skäl 
föreligger kan miljö- och byggnämnden medge dispens efter samråd med 
huvudmannen för vattentäkten. 

5.1.2 Närmare studie av de punkter som gäller jordbruk och kemiska 
bekämpningsmedel 

Hantering av bekämpningsmedel får inte förekomma inom skyddsområdets båda 
zoner. Detta är den enda punkt i skyddsföreskrifterna för Flästa vattenskyddsområde 
som gäller jordbrukets användning av kemiska bekämpningsmedel. Däremot finns i 
föreskrifterna ytterligare punkter som visserligen sträcker sig utanför de avgränsningar 
som satts upp för denna studie men som likväl är intressanta. Inga restriktioner för 
befintlig verksamhet görs utöver de som finns i andra föreskrifter vad gäller spridning 
av växtnäringsämnen och ensilage. För nya uppläggningsplatser för växtnäring ska 
anmälan göras till Miljö- och byggnämnden. Spridning av avloppsslam får inte 
förekomma. 

                                                 
111 Tekniska Verken, Linköpings kommun (2002). 
112 Länsstyrelsen (2015). 
113 Linköpings kommun (2015). 
114 Tekniska Verken, Linköpings kommun (2002). 



 

  17

5.1.3 Kemiska bekämpningsmedel och ersättningsfrågan 

Tekniska förvaltningen i Bollnäs kommun har genom en skrivelse till gruppledarna för 
partierna i Kommunfullmäktige 2002 ställt frågan om vem som ska betala för 
vattenskyddet i kommunen. Tekniska förvaltningen har gjort bedömningen att för att 
kunna trygga vattenförsörjningen måste ett totalt förbud mot kemiska 
bekämpningsmedel införas i området. Ett principbeslut efterfrågas vilket sedan kommer 
att användas när framtida vattenskyddsområden tas fram. Två synsätt presenteras, dels 
ett där vattenkonsumenterna genom ersättning till markägarna betalar för vattenskyddet, 
dels ett där markägarna får tåla de inskränkningar som görs utan ersättning.  

I förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 2004 framgår att det första synsättet, att 
vattenkonsumenterna ska betala vattenskyddet, fått majoritet bland partierna i 
Kommunfullmäktige.  

I de senare beslutade skyddsföreskrifterna för Flästa vattentäkt anges att hantering av 
bekämpningsmedel inte får förekomma inom skyddsområdets båda zoner. Ingen 
möjlighet till tillstånd eller dispens ges. Skyddet genom föreskriften är därmed 
starkare än vad kemikalielagstiftningen anger och förbjuder användning av kemiska 
bekämpningsmedel inom hela skyddsområdet. Här går kommunen alltså ett steg längre 
än vad kemikalielagstiftningen anger och öppnar på så sätt upp för ersättningar enligt 
Miljöbalkens trettioförsta kapitel. 

Enligt förslaget till Tekniska nämnden i Bollnäs kommun är det sjutton sakägare som 
begärt ersättning för minskat värde på marken samt elva sakägare som begärt 
ersättning för anpassningskostnader och produktionsbortfall.115  

Den rapport som togs fram av LRF 2001 om vilka konsekvenser ett sprutförbud skulle 
ha inom vattenskyddsområdet i Flästa, låg till grund för de beräkningar som gjordes av 
ersättningar till sakägarna inom skyddsområdet.116 Det förslag som lades fram till 
Tekniska nämnden var att brukaren (i några fall är det arrendatorer, inte ägare, som är 
brukare av marken) erbjöds inkomstbortfall för en anpassningsperiod. För egen mark 
sattes anpassningsperioden till 6 år medan den för arrenderad mark sattes till 4 år. 
Ersättningen för produktionsbortfall och anpassningskostnader betalades ut som en 
engångsersättning.117 Av förslaget framgår också att den totala ersättningen uppgår till 
1 470 000 kr + moms fördelat på sakägarna enligt beräkningar utifrån LRF:s 
utredning. Dessa nivåer godkändes av Tekniska nämnden.118 

Fastighetsägarna erbjöds även ersättning för minskat värde på åkermarken. Enligt 
förslaget erbjöds 1000 kr/ha åkermark. I underlaget till nämnden har den realistiska 
markvärdesminskningen beräknats till 3000 kr/ha, men då förvaltningen pekat på 
kvalifikationsgränsen på 10 %, har 2000 kr/ha räknats av som den del som markägaren 
enligt praxis får tåla utan ersättning.119 Av Tekniska nämndens beslut framgår att 
nämnden ansåg att toleransavdraget skulle vara lägre och en ersättning till 
fastighetsägarna på 1800 kr/ha beslutades.120 Den totala summan för ersättning för 
markvärdesminskning uppgick till 406 620 kr.121  

                                                 
115 Eklund (2004).  
116  Eklund (2005). 
117  Eklund (2005). 
118  Tekniska nämnden, Bollnäs kommun (2004). 
119  Eklund (2005). 
120 Tekniska nämnden, Bollnäs kommun (2004). 
121  Eklund (2005). 
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5.2 Ljung 

5.2.1 Uppbyggnaden av dokumentet  

Eftersom skyddsföreskrifterna för Ljung vattenskyddsområde inte var beslutade då 
analysen genomfördes har istället förslaget till skyddsföreskrifter analyserats. Då de 
inte är beslutade har de en något annan form än de för Flästa vattentäkt. Dokumentet 
börjar med att efter rubrikraden ange det lagrum med vilket beslutet fattas. Det ges en 
upplysning om var karta som beskriver områdets omfattning kan hittas. Området och 
zonindelningen beskrivs också i text i stycket. Härefter anges åter lagrummet, i detta 
fall sjunde kapitlet 22 §§ i Miljöbalken, som stöd för beslutet om skyddsföreskrifterna. 
Första paragrafen anger vad som gäller inom intagsområdet. Därpå följer tio 
paragrafer som definierar bestämmelserna inom respektive zon efter typ av 
kategori/verksamhet. Den tolfte paragrafen innehåller en kortare lista på definitioner 
av relevanta begrepp samt de allmänna bestämmelser och information som gäller 
området. Här finns hänvisningar till hänsynsregler, vem som ansvarar för tillsynen 
samt var bestämmelser om påföljder finns. I detta avsnitt finns även information om 
vart anmälan om olycka inom området ska göras, samt bestämmelser som rör skyltar 
och stängsel. Paragrafen avslutas med att ange att om särskilda skäl föreligger finns 
det möjlighet att ansöka om dispens från kraven.  Här är själva föreskrifterna slut och 
en redogörelse görs för ärendet och en motivering till beslutet anges. Dokumentet 
avslutas med att ange från när beslutet börjar gälla och vart man ska vända sig med 
eventuella överklaganden av beslutet. 

5.2.2 Närmare studie av de punkter som gäller jordbruk och kemiska 
bekämpningsmedel 

För spridning av bekämpningsmedel hänvisas till Naturvårdsverkets föreskrifter om 
yrkesmässig användning av sådana ämnen. Även i skyddsföreskrifterna för Ljung 
vattenskyddsområde finns restriktioner som sträcker sig utanför den här studiens 
avgränsning men som är intressanta och därför ändå nämns. Växtnäringsämnen får 
användas för normaldrift av jordbruksverksamhet samt i trädgårdar.  Ny 
gödselvårdsanläggning får inte anläggas utan tillstånd från miljönämnden. Gödsel får 
inte förvaras på annat ställe än gödselvårdsanläggning. De gödselvårdsanläggningar, 
urinbrunnar och ensilageanläggningar som finns får användas i den omfattning de har 
då föreskrifterna träder i kraft. 

5.2.3 Kemiska bekämpningsmedel och ersättningsfrågan 

Av minnesanteckningar från samrådsmöte, 11 april 2003, mellan Länsstyrelsen i 
Östergötland och de berörda kommunerna för Ljung vattenskyddsområde framgår att 
det diskuterats om ersättningar till lantbrukare kan bli aktuellt. Utdrag ur 
minnesanteckningarna: 

” Om föreskrifter meddelas enligt Miljöbalkens 7 kap 22 § kan ersättning bli aktuell 
om pågående markanvändning avsevärt försvåras (Miljöbalken 31 kap). Om däremot 
föreskrifterna meddelas enligt Miljöbalkens 14 kap är de inte ersättningsgrundande. 
Naturvårdsverkets föreskrift om spridning av kemiska bekämpningsmedel SNFS 
(1997:2), i vilken förbud utan tillstånd för yrkesmässig spridning av 
bekämpningsmedel i vattenskyddsområde föreskrivs, är meddelade utifrån 14 kap 
miljöbalken.” 

Reglerna kring ersättningar diskuteras och det noteras att Linköpings kommun 
kommer att tillämpa Naturvårdsverkets föreskrift om spridning av kemiska 
bekämpningsmedel i vattenskyddsområde SNFS (1997:2) med tillhörande allmänna 
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råd, det vill säga ingen ersättning kommer att bli aktuell.122 Detta eftersom jordbruket 
kan ansöka om tillstånd för användning av kemiska bekämpningsmedel och ett 
eventuellt avslag på tillståndsansökan inte berättigar till ersättning enligt miljöbalkens 
trettioförsta kapitel. 

Enligt det förslag till skyddsområdesavgränsningar som förelåg vid detta möte, ingick 
en stor del jordbruksmark i den inre skyddszonen.123 Detta har sedan kommit att 
ändras och den inre skyddszonen består i beslutet av en 50 meter bred zon runt 
sjöarna.124 I ytterligare ett protokoll från Länsstyrelsen daterat 2003-05-15 diskuteras 
just avgränsningen av den inre skyddszonen och de konsekvenser ett större område 
innebär för lantbruket.125 Utgångspunkten för diskussionerna kring en mindre inre zon 
är enligt protokollet dels ett yttrande från LRF i frågan, dels det förslag till handbok 
som då fanns tillgänglig från Naturvårdsverket. Förslaget till handbok som anges här 
är det som sedan blev Handbok 2003:6 från Naturvårdsverket.126 

I beslutet för Ljung vattenskyddsområde hänvisas till Naturvårdsverkets föreskrifter 
om yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel.127 Här menar Länsstyrelsen 
att respektive jordbruk kan söka tillstånd hos tillsynsmyndigheten för att sprida 
bekämpningsmedel. I detta fall har Länsstyrelsen och de berörda kommunerna valt att 
istället för att erbjuda ersättning till markägarna, göra den inre skyddszonen så pass 
liten att ersättningar inte blir aktuella. För den yttre zonen finns möjlighet att söka 
tillstånd till användning av kemiska bekämpningsmedel. Eftersom beslutsfattarna här 
utgår från bestämmelser baserade på fjortonde kapitlet i Miljöbalken, blir ersättning 
inte heller aktuell om tillstånd nekas. Genom det mindre markområde som beslutet nu 
innefattar minskar också de potentiella konfliktfälten. Genom samtal med Roger Björk 
på Linköpings kommun har framkommit att kommunens inställning är att det inte 
kommer att innebära några större problem för lantbrukarna i området att få tillstånd för 
kemiska bekämpningsmedel i den yttre skyddszonen.128 Undantaget är sådana 
bekämpningsmedel som har en hög vattenlöslighet och därmed lätt kan nå 
vattentäkten. 

                                                 
122 Naturvårdsverket (2003) [1]. 
123 Länsstyrelsen i Östergötland (2003) [1]. 
124 Länsstyrelsen i Östergötland (2005). 
125 Länsstyrelsen i Östergötland (2003) [2]. 
126 Naturvårdsverket (2003) [3]. 
127 Länsstyrelsen i Östergötland (2005). 
128 Roger Björk (2005) Personlig kommunikation. 
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6 Diskussion och slutsatser kring hanteringen av 
ersättningsfrågan i de två fallen 

I detta kapitel diskuteras resultaten från analysen av skyddsföreskrifter och övriga 
utvalda dokument. I denna jämförelse mellan de två fallen har jag försökt att belysa 
hur frågor kring markanvändning och ersättningar kan hanteras på olika sätt. En ansats 
har gjorts att applicera Ulrich Becks riskteori på problemet, då de lagar som reglerar 
kemikalieanvändningen kan ses som ett exempel på det ramverk av regler som ska 
skydda samhället från alltför stora risker. Kapitlet innehåller också de slutsatser som 
jag kommit fram till genom denna studie. 

Den speciella fastighetsrätten reglerar situationer där offentliga myndigheter griper in i 
den enskildes rättigheter i att disponera sin mark. Kommunerna har i princip den 
generella rätten till marken genom sina översiktsplaner.129 I Flästa är det också 
kommunen som är ägare till vattentäkten. I fallet Ljung vattentäkt är det Tekniska 
Verken AB som är huvudman. Vattenförsörjningen för en kommun får anses ligga i 
allmänhetens intresse. Även jordbruket är av intresse för allmänheten. Här tvingas 
beslutsfattarna göra en avvägning mellan två allmänna intressen. Enligt Bengtsson är 
denna typ av avvägningar en naturlig del i myndigheternas bedömning.130 De allmänna 
hushållningsreglerna om mark- och vattenområden som finns i Miljöbalkens tredje 
kapitel anger att i en sådan situation ska den aktivitet som bäst främjar en långsiktigt 
god hushållning med mark- och vattenresurser väljas. I Flästa ställdes beslutsfattarna 
inför ett val av vilken verksamhet som är viktigast, något som kan jämföras med de 
resursval som Castensson talar om i sin avhandling.131  Målet är att uppnå en god 
vattenkvalitet utan bekämpningsmedelsrester, samtidigt som lantbruket i området ses 
som viktigt för regionens utveckling. Enligt Michanek och Zetterberg ska en prövning 
av om det är möjligt att kombinera flera intressen göras. Som nämnts tidigare är enligt 
Segrell vattenförsörjning och förebyggande av vattenföroreningar allmänna intressen 
som ska tas hänsyn till när beslut fattas.132 Här ger miljöbalkens tredje kapitel en viss 
vägledning, även om den enligt Michanek och Zetterberg är svag. Här måste också 
risker och eventuella konsekvenser vägas in. En förorenad vattentäkt kan ses som en 
av de megarisker som Beck talar om inom riskteorin. Konsekvenserna blir kanske inte 
globala, men väldigt många drabbas, speciellt om det inte finns tillgång till en 
reservvattentäkt.  

De geografiska förhållandena på en plats är enligt Bengtsson ytterligare en parameter 
som kan inverka i myndigheternas bedömning. Detta i kombination med ett 
bekämpningsmedels egenskaper, som vattenlöslighet och förmåga att binda till olika 
typer av partiklar, liksom även markens beskaffenhet är ytterligare aspekter som kan 
ha spelat in i bedömningen av om användning av bekämpningsmedel ska tillåtas vid 
de båda vattentäkterna eller inte. Detta är också något som Kerle et al beskriver som 
en viktig aspekt att beakta.133 Lera är i vått tillstånd väldigt tät och släpper därför inte 
igenom vatten särskilt bra. Den kan därför fungera som ett tätskikt som vatten kan 
rinna ovanpå. Även mark som består av lättgenomsläppliga jordlager som sand och 
grus ovanpå ett tätt lager av lera kan fungera på liknande sätt. När vattnet rinner 
ovanpå ett tätt skikt kan eventuella föroreningar lösta i vattnet relativt snabbt 
transporteras fram till en ytvattentäkt.134 Detta ökar sårbarheten jämfört med en mer 
genomsläpplig mark som sand eller grus. För grundvattentäkter är som nämnts tidigare 
                                                 
129 Segrell (1995) s. 43. 
130  Bengtsson, B. (2007) s 33. 
131 Castensson (1980) s. 58. 
132 Segrell (1995) s. 45. 
133  Kerle, E.A. et al (1996). 
134  Kerle, E.A. et al (1996). 
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förhållandet det omvända. Leran skyddar grundvattentäkten, medan grus och sand med 
sin höga genomsläpplighet kan öka sårbarheten. Marken kring vattentäkten i Flästa är 
som tidigare nämnts mycket genomsläpplig och detta är med stor sannolikhet en 
avgörande orsak till att kommunen valt att införa så stora inskränkningar. I Ljung 
består marken av flera olika typer av material som sand och grus men också lerjord. 
Av denna anledning är jordprover en viktig del i beslutsprocessen för kommunerna i 
handläggningen av tillståndsansökningar avseende kemiska bekämpningsmedel inom 
detta vattenskyddsområde.  

Tolkningen som här gjorts är att för Ljung vattentäkt är bedömningen att en god 
vattenkvalitet kan uppnås utan att förbjuda bekämpningsmedel helt, medan det för Flästa 
vattentäkt anses att ett förbud krävs för att skydda vattnet. En långsiktigt säkrad god 
vattenkvalitet för allmänheten väger här tyngre än avkastningen från de enskilda 
jordbruken i fallet Flästa. Här gör kommunen bedömningen att en förorenad vattentäkt 
utgör en för stor risk med tanke på de konsekvenser som det skulle innebära för ett stort 
antal invånare. Här får individerna som fastighetsägarna utgör stå tillbaka för att det 
stora flertalet ska skyddas mot ett potentiellt hot.  

Den oro som uttrycktes vid det informationsmöte för Ljung vattenskyddsområde som 
hölls 2004, angående tillståndsprövningen för kemiska bekämpningsmedel, gällde både 
kostnader för tillståndsansökan och att ett medgivande inte automatiskt innebär att 
tillstånd även ges nästa gång. Vid en förfrågan till Miljökontoret i Linköpings kommun i 
januari 2013 framkom att samtliga jordbruk som ansökt om tillstånd för användning av 
kemiska bekämpningsmedel har beviljats tillstånd. I några fall har de fått tillstånd för en 
kortare period för att de inte inkommit med underlag i tillräcklig omfattning. Underlagen 
kan till exempel vara jordprover på marken för att avgöra ler- och mullhalt.135 Även för 
de jordbruk som ligger inom den del av vattenskyddsområdet som tillhör Motala 
kommun har samtliga tillstånd tillstyrkts, i vissa fall efter komplettering av 
underlaget.136 Det är framförallt bristande underlag i form av jordprover som varit 
orsak till att kompletteringar har behövts. De analyser som ligger till grund för en 
tillståndsansökan kan ses som ett exempel på hur vetenskapen får politiskt 
kunskapsmonopol i Becks anda. Beslutsfattaren vid myndigheten är helt beroende av de 
analyser som utförts av tredje part för att kunna fatta ett riktigt beslut.  

Ett förbud mot kemiska bekämpningsmedel resulterar inte i att marken blir obrukbar, 
däremot försvåras odling av vissa grödor och ytterligare andra kan bli omöjliga att 
odla.137 I fallet Flästa angavs att odling av Vårrybs inte är möjligt utan bekämpning av 
rapsbaggar. Tekniska nämnden i Bollnäs har bedömt att ett förbud mot kemiska 
bekämpningsmedel inom vattenskyddsområdet innebär ett så pass stort hinder för 
jordbruksverksamheten att den kan bedömas avsevärt försvårad.138 För vattentäkten i 
Ljung har beslutsfattarna utgångspunkten att jordbrukarna får ansöka om tillstånd för att 
använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområdet.  

I Flästa blir markägare och brukare i och med förbudet berättigade till ersättning från 
kommunen. Eftersom kommunen i detta fall tar skyddet ett steg längre än vad 
kemikalielagstiftningen säger så finns det möjlighet att begära ersättning enligt 
Miljöbalkens trettioförsta kapitel som hanterar frågor om statens inskränkning av 
markägarens rätt till marken i samband med inrättande av vattenskyddsområde. Enligt 
det förslag som lämnades till Tekniska nämnden i Bollnäs kommun, avseende nivåer på 
ersättning till markägare, har förvaltningen i beräkningen tagit hänsyn till den så kallade 
kvalifikationsgränsen på 10 %. Detta nämner även Michanek och Zetterberg som någon 

                                                 
135 Lundahl, U. (2013). 
136 Östberg. V. (2013). 
137 Svensson, L. & Norling, J. (2001). 
138 Tekniska nämnden, Bollnäs kommun (2004). 
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form av nivå för hur mycket försämring av markvärdet som en markägare får tåla utan 
ersättning.139 Nämnden valde att ytterligare sänka nivån för vad markägarna får tåla 
genom att höja den ersättning som markägarna erbjöds i ersättning för minskat värde på 
marken. Detta kan ses som en vilja att främja en kombinerad användning trots de 
försvårande omständigheterna för jordbruket. Också i det tidigare nämnda rättsfallet i 
Miljööverdomstolen där tre markägare nekades ersättning för de restriktioner som 
föreskrivits angående förvaring av kemikalier inom ett vattenskyddsområde, med 
hänvisning till att viss hantering av kemikalier tilläts, ges en viss vägledning till vad som 
är en skälig nivå för vad som ska tålas utan ersättning.   

För markägarna inom Ljung vattenskyddsområde innebär inte ett avslag på 
tillståndsansökan att den enskilde jordbrukaren blir berättigad till någon ersättning. Det 
lagrum som här används grundar sig i Miljöbalkens fjortonde kapitel som hanterar 
frågor som rör kemiska produkter. Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om 
spridning av kemiska bekämpningsmedel och deras allmänna råd (NFS 2000:7) rörande 
tillståndsprövning har varit den utgångspunkt som Länsstyrelsen och kommunerna haft.  

Att de två fallen hanterats på så olika sätt är intressant. Min tolkning är att det i 
grunden framförallt beror på att de naturgivna förutsättningarna för de båda 
vattentäkterna är olika. Flästa vattentäkt är en grundvattentäkt där det kan vara mycket 
svårt att åtgärda en eventuell förorening, medan Ljung vattentäkt är en ytvattentäkt där 
även vattnets flöde och utspädningseffekten ska beaktas. En förorening är också 
generellt betydligt lättare att upptäcka, följa och sanera i ett ytvattendrag eller i en 
sjö.140 I Linköping finns även ytterligare en vattentäkt, så vid ett eventuellt stopp är 
inte vattentillgången helt strypt. I Flästa är detta däremot den enda vattentäkten för ett 
stort område. Riskerna för dricksvattenförsörjningen i Linköping är således mindre än 
i Bollnäs. Här kan ses att de riskkalkyler beslutsfattaren gjort för Flästa vattentäkt visat 
att det ansetts vara en för stor risk att förstöra en för samhället mycket viktig resurs. 
Att tillåta fortsatt användning av kemiska bekämpningsmedel skulle kunna försämra 
eller i värsta fall förstöra dricksvattnet för både denna och kommande generationer. En 
förorening av vattentäkten kan således ses som en megarisk liknande de som Beck 
beskriver i sin teori om risksamhället. Mycket av det som här studerats faller även 
inom ramen för det som Beck klassar som ”det klassiska industrisamhället”, men de 
lagar och regler vi har kan också ses som det ramverk av regler som ska skydda oss 
mot alltför stora risker i risksamhället. Just den typ av risker som kemikalier utgör för 
människors hälsa och miljön hanteras i de allmänna hänsynsreglerna.  

Vilka negativa effekter på hälsa och miljö som föroreningar av kemiska 
bekämpningsmedel orsakar har inte varit en del i denna studie men enligt Beck är den 
typ av hot som gifter och föroreningar i vår omgivning utsätter oss för exempel på det 
moderna samhällets risker. De drabbar många människor, är svåra att kalkylera och för 
att upptäcka ett utsläpp av kemikalier är vi beroende av att antingen den som orsakat 
utsläppet (eller vittnen) rapporterar detta, eller att provtagning visar att en förorening 
av vattnet har skett. I båda fallen har således redan skadan skett. Ytterligare en 
parallell till risksamhället är det beroende av fungerande mediekanaler där information 
till allmänheten snabbt kan nå ut.  

Att Bollnäs kommun fattat det beslut de gjort är för mig självklart i och med de 
naturgivna förutsättningarna på platsen. Att de inte heller har en alternativ vattentäkt 
att ta till vid en eventuell olycka stärker ytterligare de hårda restriktioner som 
beslutats. Här vill jag understryka vikten av att ha en reservvattentäkt i de fall där 
vattentäkten är av en känsligare typ. När det gäller Ljung vattentäkt anser jag att 
kommunerna gjort en rimlig avvägning av vad som är i allmänhetens intresse. Både ett 

                                                 
139  Michanek, G & Zetterberg, C. (2012) s. 434f. 
140 Naturvårdsverket (2011) [1] s. 30. 
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rent dricksvatten och jordbrukets produkter är viktiga ur allmänhetens synpunkt. Även 
här är det troligen de naturgivna förutsättningarna som spelar en stor roll i vilka 
restriktioner som görs. Så länge de markprover som lämnas in som en del av 
underlaget när tillstånd prövas har en sammansättning som uppfyller de riktlinjer för 
ler- och mullhalt som satts upp, så finns inget hinder för att bevilja tillstånd. Detta med 
undantag av vissa ämnen som har en hög vattenlöslighet. 

Som jag nämnt tidigare i denna studie så har jag endast studerat användningen av 
kemiska bekämpningsmedel inom jordbruket. Andra intressanta frågor kring 
vattenskyddsområden är de restriktioner som görs kring spridning av 
växtnäringsämnen. Likaså den reglering som görs av hanteringen av gödsel och 
gödselvårdsanläggningar. Detta ser jag som potentiellt viktiga frågor som kan utgöra 
grunden för framtida studier. 

6.1 Slutsatser 

Utifrån den tolkning jag gjort i denna studie befinner sig det samhälle vi lever i idag 
till stora delar i den typ av risksamhälle som Beck definierar i sin riskteori. Vi är 
visserligen fortfarande väldigt styrda av den typ av regler och lagar som är typiska för 
det klassiska industrisamhället, men vi är också extremt beroende av de nya rön som 
vetenskapen tar fram och att media rapporterar dessa till allmänheten. Även i akuta fall 
då larm av olika slag behöver nå ut till allmänheten har media en stor och viktig 
uppgift att fylla.  Av detta arbete har framgått att ersättningen till markanvändare i 
samband med inrättande av vattenskyddsområden kan hanteras på olika sätt beroende 
på i vilket lagrum beslutsfattarna tar sin utgångspunkt. En viktig del av 
myndigheternas arbete är att göra en bedömning av vad som är bäst ur allmänhetens 
synpunkt. Avvägningarna mellan den enskildes rättigheter och skyldigheter och det 
skydd som krävs för att skydda allmänhetens rätt till rent dricksvatten är inte helt 
oproblematisk. Det är kommunen som i och med sin rätt till planläggning av marken 
gör bedömningen vad som är god hushållning med mark- och vattenresurser. Grunden 
för dessa beslut finns i Miljöbalkens tredje kapitel om hushållning med mark- och 
vattenområden.141 Beslutsfattarna för de två vattentäkter som här har studerats har 
dragit olika slutsatser i denna fråga. Detta beror troligtvis på de naturgivna 
förutsättningarna för att kunna skydda vattnet från kemiska bekämpningsmedel. 
Utfallet är att i Bollnäs fick markägare och brukare ersättning för värdeminskning på 
marken eller ersättning för produktionsbortfall medan detta inte är aktuellt för 
lantbruket i Linköping.  

                                                 
141 Miljöbalk (1998:808) kap. 3. 
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