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§ 333 Vattenskyddsområde och föreskrifter för Slaka
grundvattentäkt
Dnr KS 2021-665
Kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutas om vattenskyddsområde för
Slaka grundvattentäkt inom Linköpings kommun, med den omfattning som
framgår av karta ”Vattenskyddsområde Slaka, primär och sekundär
skyddszon” i tjänsteskrivelsens bilaga 1.
2. Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutas om skyddsföreskrifter inom
angivet vattenskyddsområde som formulerats i ”Föreskrifter för Slaka
grundvattentäkt i Linköpings kommun”, i tjänsteskrivelsens bilaga 2.
Ärende
Tillgång till rent vatten är en förutsättning för väl fungerande samhällen,
människors hälsa och naturmiljön, men är en hotad resurs. Samhällsutvecklingen och klimatförändringar skapar utmaningar för dricksvattenförsörjningen. Samtidigt som vattenanvändningen ökar riskerar mänskliga
aktiviteter att försämra vattenkvaliteten och minska tillgången till sötvattenresurser. Det är därför viktigt att kommunen skyddar sina råvattentäkter, både
ytvatten och grundvatten.
Tekniska verken har i september 2014 lämnat in en ansökan till Linköpings
kommun om att besluta om vattenskyddsområde för Slaka grundvattentäkt.
Avsikten med ansökan är att skydda vattentäkten upp till en rimlig och
accepterad skyddsnivå. Grundvattentäkten i Slaka är nödvattentäkt för
Linköping i händelse av att kommunens båda ordinarie ytvattentäkter (Motala
Ström och Stångån) skulle slås ut.
Grundvattentäkten i Slaka saknar idag vattenskyddsområde. För att långsiktigt
trygga kommunens dricksvattenförsörjning är det därför angeläget att ett
skyddsområde med föreskrifter fastställs.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar, med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken, om att förklara
Slaka som vattenskyddsområde. Beslutet omfattar karta över vattenskyddsområdet samt föreskrifter som ska gälla för området.
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Beslutet träder i kraft dagen för kommunfullmäktiges beslut och gäller
omedelbart även om det överklagas. Beslutet ska kungöras på det sätt som är
föreskrivet för författningar i allmänhet och införas i ortstidning, samt delges
kända sakägare. Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen Östergötland.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-10-13, § 204
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar om vattenskyddsområde och föreskrifter för Slaka i enlighet med
förvaltningens förslag.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om
vattenskyddsområde och föreskrifter för Slaka i enlighet med
Samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Att med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken besluta om vattenskydds-område
för Slaka grundvattentäkt inom Linköpings kommun, med den omfattning
som framgår av karta ”Vattenskyddsområde Slaka, primär och sekundär
skyddszon” i bilaga 1.
2. Att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta om skyddsföreskrifter
inom angivet vattenskyddsområde som formulerats i ”Föreskrifter för Slaka
grundvattentäkt i Linköpings kommun”, bilaga 2.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-13, § 204
Tjänsteskrivelse – Beslut om vattenskyddsområde och föreskrifter för Slaka
grundvattentäkt, 2021-10-07
Bilaga 1 – Vattenskyddsområde, primär och sekundär skyddszon (karta)
Bilaga 2 – Föreskrifter för Slaka grundvattentäkt i Linköpings kommun
Bilaga 3 – Vattenskyddsområde Slaka, observationszon (karta)
__________
Beslutet skickas till:
kommunfullmäktige
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