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Upphävande av vattenskyddsområde för grundvattentäkter 
på fastigheterna Alvsta 7:1, Stadsberga 8:1, 8:61 och 8:209 
i Haninge kommun.

Beslut
Länsstyrelsen upphäver härmed det skyddsområde och de föreskrifter för 
grundvattentäkterna i Årsta Havsbad, som meddelades genom beslut den 31 mars 
1981 med diarienummer 11.184-750-75, 01FS1981:42. Det upphävda 
vattenskyddsområdet framgår av översiktskarta, bilaga 1. 

Beskrivning av ärendet
Årsta havsbads samfällighetsförening har inkommit till Länsstyrelsen med en 
ansökan om upphävande av skyddsområde för grundvattentäkter på Alvsta på 
fastigheterna Alvsta 7:1, Stadsberga 8:1, 8:61 och 8:209. Som motiv anges främst 
att huvudmannen inte längre har behov av grundvattentäkterna på grund av att 
området har anslutits till den kommunala dricksvattenförsörjningen. De tidigare 
vattentäkterna har dessutom dålig vattenkvalitet.
Vattendom saknas och vattenskyddsområdet är fastställt i mars 1981 med stöd av 
äldre vattenlagen (1918:523), vilket innebär att de gällande föreskrifterna och 
avgränsningarna är omoderna. Vattenskyddsområdet är främst fastställt för att 
skydda brunnsområden i berg. Brunnarna ligger dock huvudsakligen i moränmark 
och lera. Totalt omfattar skyddsområdet 9 st vattentäkter som är utspridda i 
området, varav endast en eller två täkter finns i jordlager där tillräckligt god 
uttagskapacitet finns för dricksvatten. Inom området finns även 
grundvattenförekomsten Årsta med isälvsavlagringar. Vattenkvaliteten i området 
är överlag dålig. 
I oktober 2017 stängdes de två vattenverken och brunnarna ner. Samtliga brunnar 
har plomberats. Området har numera en god leveranssäkerhet och förses med 
dricksvatten från Stockholm Vatten AB:s ledningsnät via Haninge kommun. Alla 
fastigheter i området har kommunalt dricksvatten och utöver det finns några 
enskilda brunnar som används för bevattning. 
Haninge kommun, VA-avdelningen, har tillfrågats om intresse finns för 
kommunen att i framtiden nyttja grundvatten från den aktuella vattenförekomsten. 
Utifrån den information som finns tillgänglig bedömer kommunen att det inte är 
aktuellt. 
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Motivering till beslutet
Vattenskyddsområdet är fastställt för att skydda brunnsområden i berg. Trots det 
omfattas grundvattenresursen i området till största delen av sand och 
grusavlagringar. Grundvattentäkterna saknar fungerande infrastruktur, vilket 
minskar intresset för att nyttja dem som reserv- eller nödvattentäkter. Det är dock 
fortsatt viktigt att värna om grundvattenförekomsten och vattenkvaliteten.  
Länsstyrelsen bedömer att vattenskyddsområdet inte speglar ett aktuellt behov och 
medför omotiverade inskränkningar i markanvändning.
Vidare bedömer Länsstyrelsen att risken för sabotage är mycket liten eftersom det 
inte sker något uttag från vattentäkterna. Området bedöms inte heller omfattas av 
något framtida exploateringstryck (rapport, befolkningsprognos Haninge kommun 
2019–2018, 2018). Konsekvenserna av ett upphävt skydd bedöms därför som 
ringa ur förorenings- och vattenskyddssynpunkt. 
Sammantaget bedömer Länsstyrelsen att vattenskyddsområdet kan upphävas. 

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Sven-Erik Österberg med miljöhandläggare 
Maria Sävström som föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
miljödirektör Göran Åström medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
Bilaga 1. Översiktskarta

Sändlista
Stefan Fredriksson, stadsbyggnadsförvaltningen Haninge kommun 
Stefan.Fredriksson@haninge.se
Marianne Rocklind, Årsta Havsbads samfällighetsförening
marianne.rocklind@hotmail.com
SGU, Sveriges geologiska undersökning
sgu@sgu.se
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