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FÖRORD
Den första skriften om normbrunn kom ut 1997, den utvecklades sedan till ”Normförfarande
vid utförande av vatten- och energibrunnar 2007”. Sedan dess har det kommit in önskemål om
förtydligande och viss utvidgning avseende bland annat borrning i förorenade områden, borrning i vattenskyddsområden och borrning av större anläggningar.
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har därför tagit initiativ till en uppdatering av
normförfarandet. Som läsare kommer du att se att strukturen och stora delar av tidigare dokument har behållits, detta för att underlätta läsningen men också för att många av förutsättningarna är desamma som 2007.
Sedan föregående version av Normbrunn har miljömålssystemet i Sverige förändrats, men
grunden för SGUs engagemang är fortfarande vårt ansvar som miljömålsmyndighet. Riksdagen har antagit 16 nationella mål för miljökvalitet. SGU ansvarar på regeringens uppdrag för
samordning, uppföljning och rapportering av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet.
Vägledningen vänder sig i första hand till brunnsborrare och ingår också i det undervisningsmaterial som SGU tillhandahåller till certifieringsutbildningen för brunnsborrare. Lika
viktiga som borrentreprenörerna är handläggarna på kommuner och länsstyrelser som har att
ta ställning till den tillståndsplikt och den uppföljning av anmälningsplikt som råder vid anläggning av energibrunnar och i vissa fall vattenbrunnar.
Vägledningen vänder sig också till de fastighetsägare som vill anlägga vatten- eller energibrunnar. Målet är att minska risken för miljöstörningar och därmed för sådana skadestånd
som kan bli följden om borrningen orsakar skada på omgivande miljö och fastigheter. Genom
att följa de anvisningar som ges här ökas möjligheten till säker vattenförsörjning och miljösäkra energibrunnar. Vägledningen berör utförandet av bergborrade brunnar avsedda främst
för enskild vattenförsörjning och geoenergi (uppvärmning eller frikyla).
Här finns riktlinjerna samlade för hur förundersökning, tekniskt genomförande och handhavande bör gå till när en brunn anläggs på ett säkert sätt, med avseende på hur grundvattnet,
omgivande mark och byggnader eller annan miljö påverkas.
Större kommunala grundvattentäkter omfattas fortfarande inte eftersom det i allmänhet
görs en omfattande geologisk förundersökning när sådana ska anläggas och brunnskonstruktionen åtföljs av en detaljerad kravspecifikation.
För den som ska gräva brunn hänvisas till skriften Att anlägga egen brunn för bra dricksvatten (Livsmedelsverkets och SGUs broschyr). För arbetsmiljöaspekter vid borrning hänvisas
till skriften Borrningssäkerhet (beställs på www.fab.w.se).
Vägledningen innehåller checklistor för såväl konsumenter som brunnsborrare. Ett gott råd
är att alltid anlita certifierade brunnsborrare, ett annat att alltid kontakta kommunen i förväg
för information om vad som gäller där brunnen ska borras.
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ENSKILD VATTENFÖRSÖRJNING OCH ENERGIBORRNING
Det borras 10 000-tals brunnar i Sverige varje år. Att dessa borrningar utförs professionellt
och av certifierade entreprenörer som kan regelverket, minskar risken för att grundvattnet
påverkas. Ett dricksvatten av god kvalitet säkras.
markskador även efter utförd borrning t.ex. till
följd av långvarig frysning av marklagren.
Vid enskild vattenförsörjning i områden med
risk för saltvatteninträngning, exempelvis i stora delar av södra Sverige, är höga kloridhalter och påverkan av ytligt liggande markvatten vanliga problem.
Energibrunnar borras ofta till stora djup, och om
det görs i ett sådant område, med bristfällig tätning
mellan foderrör och berg, ökar risken för kvalitetsproblem för den enskilda vattenförsörjningen.
För dricksvattenbrunnar innebär bristfälligt utförande i de flesta fall att vattenkvaliteten påverkas
först i den egna brunnen. Vanligtvis upptäcks den
negativa påverkan tidigt eftersom vattnet används
i fastigheten och någon form av åtgärd kan vidtas.
Risken för att en bristfälligt utförd brunn ska påverka närliggande brunnar är därmed mindre för
dricksvattenbrunnar än för energibrunnar. Vattenuttaget kan dock innebära problem för omgivningen om det uppstår brist på sött grundvatten.

Idag får ca 1,2 miljoner människor i Sverige sitt
vatten från andra vattentäkter än kommunens,
vanligen från egna eller gemensamma brunnar.
Enligt SGUs beräkningar finns det i Sverige fler än
400 000 enskilda vattenbrunnar för permanentboende och lika många för fritidsboende. Under de
senaste tio åren har mellan 5 000 och 10 000 nya
brunnar för dricksvatten borrats varje år. Det finns
inte uppgifter om hur många nya brunnar som
grävs men det bedöms vara betydligt färre än de
som borras. På lång sikt ersätts vanligen en grävd
brunn med en borrad, exempelvis när ett fritidshus
moderniseras eller permanentas.
Antalet energibrunnar för geoenergi som
borras varje år har stabiliserats på en hög nivå.
Sammanlagt bedöms att genomsnittligen ca
25 000–30 000 geoenergibrunnar borrats varje år
under den senaste femårsperioden. Den absoluta
merparten av dessa ingår i så kallade slutna värmepumpsystem där en köldbärarvätska, vanligtvis
etanolbaserad, cirkulerar i ett slutet slangsystem i
brunnen. Ursprungligen användes majoriteten av
dessa brunnar för uppvärmning av en- och tvåfamiljsfastigheter. Under den senaste tioårsperioden
har dock antalet energibrunnar för större värmeoch kylanläggningar med borrhålslager ökat och
stabiliserat sig på en hög nivå. Dessa utgör en
betydande del av antalet nyborrade brunnar. Även
så kallade akviferlager, där man utnyttjar grundvattentillgångar för lagring och uttag av energi, har
ökat i antal men utgör fortfarande en mindre del
av det totala antalet brunnar som borras i Sverige.
Det är nödvändigt att vidta försiktighetsåtgärder när en brunn anläggs eftersom det kraftigt
ökade antalet borrade brunnar kan vara ett potentiellt hot mot grundvattnet och därmed både mot
den kommunala och den enskilda vattenförsörjningen. Riskerna kan dock i de flesta fall elimineras genom ett korrekt utfört arbete.
En bristfälligt utförd brunn kan medföra bekymmer för den enskilde fastighetsägaren. Dels
kan den egna vattenförsörjningen påverkas, dels
kan geoenergisystemet fungera bristfälligt, kanske
för att kollektorslangen läcker eller för att brunnen
är feldimensionerad avseende t.ex. brunnens djup.
Ett feldimensionerat borrhål kan också medföra

Uppgiftsskyldighet
Enligt lagen om anläggning av vattenbrunnar
(SFS 1975:424) och energibrunnar (SFS 1985:245)
åligger det brunnsborraren att noga dokumentera
borrningen och rapportera till SGUs Brunnsarkiv
(se bilaga 3). Informationen tillgängliggörs sedan
på SGUs webbplats. Data från Brunnsarkivet
är en mycket viktig informationskälla för SGUs
kartläggning av grundvattnet, hydrogeologin, och
för rådgivning till enskilda fastighetsägare, tjänstemän på kommuner och länsstyrelser, brunnsborrare, installatörer, konsulter och andra.
För allmänheten är Brunnsarkivet till stor nytta,
dels för den som planerar att utföra en ny brunn,
dels för den som har fått problem och behöver
information om den egna och grannarnas brun�nar. För att allmänheten lättare ska kunna ta del av
informationen i Brunnsarkivet har den därför gjorts
tillgänglig på SGUs webbplats. Trots lagen om
uppgiftsskyldighet rapporteras det, enligt SGUs och
marknadens bedömning, ett färre antal brunnar
till SGU än vad som utförs. Det är därför viktigt
att även beställare och tillståndsgivare verkar för att
brunnsborrare följer lagen genom att följa upp att
brunnsrapporten finns tillgänglig hos SGU.
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Certifiering av brunnsborrare och borrföretag
Att enbart ha kriterier för hur brunnsborrning ska
utföras räcker inte. Det gäller också att säkerställa
att brunnsborrarkåren har den kunskap som behövs för att nå målen om ett tryggat grundvatten.
Det är fortsatt SGUs bestämda uppfattning att
denna vägledning och SGUs arbete att verka
för att borrentreprenörer ska vara utbildade och
certifierade är viktiga steg för att nå miljömålet.
Brunnsborrarkåren är direkt inblandad vid nästan
alla anläggningar av kommunala och enskilda
grundvattentäkter, liksom vid anläggnings- och
energiborrning, som också kan vara ett hot mot
grundvattnet. Målet är därför att alla verksamma
entreprenörer inom vatten och energiborrning ska
vara utbildade och certifierade.
För att detta ska bli verklighet krävs dock att
allmänheten informeras, att handläggare på kommuner och länsstyrelser har tillräcklig kunskap
och att tillståndsgivande myndigheter kräver att
borrning enbart utförs av entreprenörer med dokumenterad yrkeskunskap.
Antalet certifierade brunnsborrare, certifierade
brunnsföretag och antalet borrningar utförda av
certifierade borrare följs upp genom en nationell
indikator.
Indikatorn har utformats av SGU inom arbetet med miljömålet Grundvatten av god kvalitet.
I början av 2014 fanns drygt 230 certifierade

brunnsborrare i landet (se figur 1). Ytterligare ca
300 brunnsborrare hade genomgått utbildning
men ännu inte ansökt om certifikat.
Andelen brunnar som borrats av certifierade
brunnsborrare har successivt ökat sedan 2006.
Antalet certifierade brunnsborrare har också ökat
under samma period men ökningen stannade av
2013 och har sedan dess avtagit något. Orsaken
till detta är inte klarlagd men eventuellt kan det
faktum att inte alla kommuner kräver att brunnsborrare ska vara certifierade vara ett av skälen till
detta. Enligt miljöålet Grundvatten av god kvalitet
är måluppfyllelsen att 95 procent av alla brunnar
ska vara borrade av certifierade brunnsborrare.

Certifierat borrföretag
Grunden för ett certifierat borrföretag är ett ledningssystem
anpassat för borrbranschen. En
årlig revision tillser att kraven
efterföljs.
Certifierad brunnsborrare
Sedan år 2004 certifieras personal inom borrföretag. Kriterier
för vilka grundkunskaper som
ska uppfyllas finns på www.
sitac.se. Kraven är formulerade
av SGU och Sitac i samråd med
Avanti, Geotec m.fl.
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GRUNDVATTEN
Grundvatten lagras i både berg och jord. Genom att ta reda på hur vattenmagasinet ser ut där
man ska borra, ökar möjligheten att hitta vatten av god kvalitet och att undvika problem.
marken och sprickor i berggrunden (se figur 2).
Innan allt vattnet hunnit tränga ner avdunstar
en del till atmosfären. Av resten tas en del upp
av växtligheten och avgår till atmosfären genom
transpiration, växternas naturliga sätt att reglera
sin vattenbalans. Resten fortsätter vidare ner mot
grundvattenytan och bildar så småningom grundvatten. Grundvattenytan kallas den yta under
vilken samtliga porer eller sprickor är vattenfyllda,
grundvattenzonen. Zonens mäktighet varierar
under året beroende på bland annat nederbörd och
eventuella grundvattenuttag. Det vanliga är att
grundvattennivån är som lägst, dvs. djupet från
markytan ned till grundvattenytan som störst, på
sensommaren och under tidig höst, eftersom nästan all nederbörd då tas upp av växterna. Grundvattennivån kan också vara låg i slutet av vintern,
innan snösmältningen kommit igång (se figur 3).

Omkring 80 procent av allt vatten i våra sjöar och
vattendrag kommer från utströmmande grundvatten. Grundvattnet har en mycket viktig hydrologisk och ekologisk funktion. Det finns i alla typer av geologiska formationer, i berggrunden likväl
som i en grusås, men tillgången varierar liksom
den kemiska sammansättningen.
Hur vattnet rör sig och vilken kemisk sammansättning det får styrs av vad jordlagren och berggrunden består av samt av deras genomsläpplighet,
porutrymme och sprickighet. Större uttagbara
mängder grundvatten finns främst i grovkorniga
lösa avlagringar och i sprickrikt eller poröst berg
(t.ex. rullstensåsar och viss sedimentär berggrund).
Grundvattennivåns variationer
Grundvatten bildas när regn- och smältvatten
tränger ner genom markytan och fyller porer i

Nederbörd

Kondensation
Transpiration
& avdunstning

Nederbörd

Avdunstning

Grundvattenbildning

Avdunstning
Grundvattenyta

Källa

Figur 2. Nästan allt sött grundvatten har varit regnvatten som trängt ner i marken. Sedan rör det sig mot lägre
nivåer för att slutligen rinna ut i bäckar, sjöar eller hav där det åter kan avdunsta till atmosfären. Detta kallas
vattnet kretslopp.
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Figur 3. Grundvattennivåns genomsnittliga variationsmönster under året
(regim) i olika delar av landet under
perioden 1981–2010. Redovisningen
avser snabbreagerande (mindre) grundvattenmagasin som vanligtvis finns i
jordarten morän och i berggrunden.

Grundvatten i jordlagren
Generellt gäller att förutsättningarna är goda för
stora vattenuttag i mäktiga grovkorniga jordarter
bestående av sand och grus, där porerna är stora.
I finkorniga jordarter som silt och lera är vatten
innehållet visserligen stort men porutrymmet litet
vilket också gör den tillgängliga vattenmängden
för liten för att kunna utvinnas.
Morän, den vanligaste jordarten i Sverige, har
skiftande porutrymme, genomsläpplighet och
mäktighet och har därför en skiftande vattentillgång. Den räcker sällan för större vattenuttag men
är oftast tillräcklig för enskild vattenförsörjning.
Brunnar anlagda i morän eller andra tunna jordlager är ofta känsligare än bergborrade brunnar för
grundvattennivåförändringar och riskerar att torka
ut under längre torrperioder. I saltvattenriskområ-

den kan dock brunnar anlagda i jordlager utgöra
ett bra alternativ till den bergborrade brunnen.
Jordlagren är också ett mycket viktigt påfyllningsmagasin för grundvattentillgångarna i berg.
Grundvattnet lagras i jordlagren vid nederbörd
och kan successivt fylla på sprickorna i berget. Är
jordlagren tunna innebär det en större risk för att
brunnarna skall sina under längre torrperioder.
Grundvatten i berggrunden
Olika sorters bergarter uppträder olika som grundvattenmagasin. Urberget i Sverige består av kristallin berggrund som graniter och gnejser. Sådana
bergarter är täta och i dem förekommer vattnet i
större eller mindre sprickor. Vattentillgången i urberget styrs således av hur sprickrikt berget är, hur
uthålliga sprickorna är och hur de hänger samman
sinsemellan.
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Jämfört med kristallint urberg är sedimentär
berggrund, särskilt sandsten men även kalksten, i
många fall porös. Vattnet lagras, precis som i olika
jordarter, i porutrymmen. Sådan berggrund håller
ofta mer vatten än urberget, särskilt om den också
är uppsprucken. Sandsten är en av landets mest
vattenförande bergartstyper. Olika typer av sedimentära bergarter (sandsten, kalksten och skiffrar)
förekommer ofta i lager på varandra (fig. 4). Skiffrar
som är fria från vertikala sprickor kan utgöra tätande skikt mellan porösa vattenförande lager. Viktigt
att tänka på är att borrning genom ett tätande skikt
som skiffer kan innebära en hydraulisk kortslutning
av olika vattenmagasin vilket innebär att vatten från
de olika lagren kan blandas via borrhålet.

Jordlager

Dålig grundvattenkvalitet

Poröst berglager av
sandsten
r)

r (lerskiffe
nde berglage

Täta

Grundvattnets kvalitet
Grundvattnets kvalitet skiljer sig ofta mellan
berggrunden och jordlagren. Generellt gäller att
djupare liggande grundvatten har en jämnare och
därmed för vattenförsörjning bättre kvalitet än
ytligt liggande grundvatten. Detta beror på att
djupare grundvatten har filtrerats längre tid genom
marken och därför har kunnat renas bättre. För
att skydda det djupa grundvattnet är det därför
mycket viktigt att det ytliga vattnet förhindras att
tränga in i själva brunnen när man borrar.
Berggrundens kemiska sammansättning och
grundvattnets långa uppehållstid i berget kan dock
påverka vattenkvaliteten negativt. Exempelvis
uppmärksammas på vissa håll förhöjda halter av
arsenik, uran, radon och fluor i brunnar anlagda
i berg som naturligt innehåller dessa ämnen. Ämnena har då lakats ur av grundvattnet på dess väg
genom berget.
Risken för saltvatteninträngning ökar med ökat
djup. Det finns alltså gränser för hur djupt en brunn
kan borras för att ge bra vattenkvalitet. Detta gäller
särskilt i låglänta områden t.ex. nära kusterna.
Saltvatten i bergborrade brunnar kan ha flera
orsaker. Oftast är det naturligt salt grundvatten
från mer eller mindre stora djup som påverkat
brunnen. I vissa fall är dock mänsklig aktivitet vid
markytan orsaken, exempelvis spridning av vägsalt, anläggning av soptippar och liknande. Den
sortens påverkan är dock i de flesta fall knuten till
det direkta närområdet vid föroreningskällan, så
den är lättare att förebygga, spåra och åtgärda.
Det vanligaste problemet, naturligt salt
grundvatten som tränger upp i brunnen, härstammar från relikt saltvatten. Det har sitt ursprung i den tid då delar av Sverige var täckt av

Poröst berglager av
kalksten

Kontakt via borrhål

Bra grundvattenkvalitet

Figur 4. Olika sedimentära bergarter är ofta lagrade
på varandra. Skiffrar kan utgöra täta skikt mellan
vattenförande lager så att vatten av god kvalitet inte
blandas med sämre vatten.

salt eller bräckt vatten. Begreppet HK (högsta
kustlinjen) används för att identifiera de områden
som en gång legat under hav.
När man ska bedöma risken för relikt saltvatten
där brunnen borras kan dock HK vara missvisande. De hav som täckt Sverige har under vissa
perioder utgjorts av sötvatten från inlandsisens
avsmältning. Ett mer användbart begrepp för att
lokalisera riskområden för saltvatten är istället det
som kallas MG (marina gränsen), som identifierar
de områden som har varit täckta av salt hav (fig. 5).
Men även under den marina gränsen varierar
risken att stöta på saltvatten vid brunnsborrning.
Det är främst i områden som ligger lågt och under
den marina gränsen som risken är riktigt stor att
få saltvatten redan vid små brunnsdjup. Detta illustreras med en saltvattenriskkarta över Blekinge
(se figur 6).
Det finns också fall där saltvatten från nuvarande hav har trängt in i brunnen. Detta sker i
omedelbar närhet till havet och förekommer sällan
på mer än 200 m avstånd från strandlinjen.
Erfarenheten visar att salt grundvatten förekommer överallt, inte bara nära kusten och inte
9

Områden ovanför
högsta kustlinjen
Områden mellan
högsta kustlinjen och
marina gränsen
Områden under
marina gränsen

Figur 5. Risken för saltvattenpåverkan ökar med
brunnsdjup och ökat vattenuttag, särskilt i områden under marina gränsen.

i området. Det kan t.ex. inträffa om uttaget av
grundvatten periodvis ökar. Det kan också ske i
perioder med liten eller ingen grundvattenbildning,
på grund av liten nederbörd eller stor avdunstning,
och då nivån av sött grundvatten är låg. Salthalten i
brunnsvattnet varierar därför med tiden.
Eftersom risken för saltvattenpåverkan också
ökar med ökat borrhålsdjup är det mycket viktigt
att brunnsborraren under borrningen noggrant
dokumenterar vattnets kloridhalt, alternativt konduktivitet, som är ett mått på salthalten. Informationen ska sedan föras in i på brunnsprotokollet.

heller enbart i områden som efter den senaste istiden varit täckta av salta hav. Även i låglänta områden över MG finns risk för höga salthalter, särskilt
i områden med sedimentär berggrund. Jämfört
med områden under MG är dock risken i allmänhet mindre. I sådana områden är det främst saltvattenpåverkan från ytliga föroreningskällor, t.ex.
vägar, som utgör ett hot mot vattenförsörjningen.
Så undviks saltvattenpåverkan
Att saltvatten tränger in i brunnen sker främst om
man tar ut mer grundvatten än vad som bildas
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anläggs ofta i isälvsavlagringar (sand- och grusavlagringar). Dels fungerar dessa som naturliga
grundvattenmagasin, dels är de viktiga för att de
kan användas för konstgjord infiltration när den
naturliga grundvattenbildningen inte räcker till.
I vissa områden, främst i Skåne, finns också stora
grundvattenförekomster i den sedimentära berggrunden. Även urberget erbjuder goda möjligheter
till uttag av grundvatten, i första hand för enskild
vattenförsörjning. Men med en god brunnslokalisering försörjer vatten från urberget i vissa fall även
mindre samhällen. Områden med många, men
ganska små, grundvattenförekomster innebär både
för- och nackdelar. Om en grundvattenförekomst
förorenas är skadan begränsad. Samtidigt kan det
vara långt till en annan förekomst där tillräckliga
mängder grundvatten av god kvalitet kan utvinnas. Övergripande information om var de större
grundvattentillgångarna är belägna finns att tillgå
på SGUs webbplats www.sgu.se. Mer detaljerad
information i form av grundvattenkartor på lokal
och regional nivå tillhandahålls av SGUs kundtjänst eller via SGUs webbplats.

Vid vattenborrning bör man om möjligt eftersträva att avbryta borrning när vatten påträffats
och inte fortsätta borrning för att uppnå större vattenmängder. Genom att ta reda på de geologiska
förutsättningarna där brunnen ska borras, till exempel om området ligger under eller över MG, får
man en fingervisning om vad man kan förvänta
sig. Att ta reda på omgivande brunnars djup och
salthalter, oavsett om brunnen är till för vatteneller energiuttag ger också stöd. Sådan information
kan inhämtas bl.a. från SGUs Brunnsarkiv.
I vissa fall, till exempel vid stor saltvattenrisk
eller annan ogynnsam vattenkvalitet i berggrunden, kan en grävd eller borrad brunn anlagd i jordlagren vara ett bättre alternativ än en bergborrad
brunn.
Större grundvattentillgångar
Grundvatten av god kvalitet är en betydelsefull
naturresurs för samhället. Tillgången av sådana
resurser är av stort lokalt, regionalt och i vissa fall
även nationellt intresse. I Sverige finns rikliga
grundvattentillgångar, men dessa är vanligtvis begränsade lokalt eller regionalt. Större vattentäkter

Figur 6. Risk för saltvatten i bergborrade brunnar i Blekinge.
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LAGSTIFTNINGEN
När en brunn anläggs finns ett antal lagar som reglerar hur det ska gå till, och som också
styr förhållandena mellan konsumenten, brunnsborraren och berörda myndigheter. I detta
kapitel sammanfattas den lagstiftning som i huvudsak gäller.
Plan- och bygglagen

• Byggsamråd med kommunen behandlar den
tekniska utformningen av anläggningen och de
kontroller som ska genomföras.

Styra användningen av mark- och
vattenområden

Faktaunderlag

Lagen är kommunens instrument för att styra
utvecklingen av bebyggelse inom kommunens
gränser. Kommunen anvisar i planerna (på en
karta) var en viss typ av bebyggelse får uppföras,
t.ex. bostäder, industrier eller friluftsanläggningar.
Det är vanligen andra aktörer än kommunen som
fullföljer planerna genom att bygga.
Kommunen kan i planerna ange hur bebyggelsen ska utformas på en plats och vilka åtgärder
som kräver bygglov. Exempelvis kan kommunen
kräva bygglov för en brunn i områden där det är
ont om dricksvatten eller där det finns risk för att
en brunn kan skada vattnet, genom exempelvis
saltvatteninträngning. Kommunen kan också
kräva vattenbesparande konstruktioner i husen.
Kommunens planer visar vad beställaren och
brunnsföretaget måste följa för att brunnen ska få
anläggas. Den som ska borra brunn kan behöva
svara på frågor som:

Planerna upplyser om krav på myndighetsprövning. Men de ger också en bra ”allmänbildning”
om olika platser. I planerna presenteras kunskap
om både egenskaper och risker.
Ett exempel är områden med värdefull och
känslig natur och kultur. Sådana ska redovisas på
kartan och hoten mot värdena ska beskrivas. Vad
kan skada dem? Vid arbeten inom sådana områden
behöver brunnsföretaget räkna med skärpta krav
på hänsyn, både med tanke på miljöbalken och
konsumentlagarna. Det kan betyda att det behövs
särskild omsorg vid körning med maskiner eller
vid utplaceringen av brunnar.
Vattenförekomster och olika anspråk på dessa
kan finnas på plankartan. Konkurrenssituationer
där det finns risk att skada motstående intressen
redovisas. Sådana kan innebära att särskilda myndighetstillstånd (t.ex. vattendom enligt miljöbalken) krävs. Vid konkurrens skärps också kraven
på hänsyn; nivån höjs för vad som betraktas som
orimligt. Som kunskapsunderlag kan planerna
berätta:

• Finns det utrymme för en brunn till, med tanke
på eventuell vattenbrist?
• Hur stor är risken för saltvatteninträngning?
• Kan vattentäkten påverka grundläggningsförhållanden för omgivande fastigheter?

• vilka allmänna intressen som finns i omgivningen. Kan de störas eller går det att visa sådana hänsyn att de rent av kan förstärkas?
• vilka vattenintressen som finns och planeras?
Berörs den planerade brunnen av dem?
• vilka enskilda byggrätter som finns i detaljplaner i omgivningarna. Blir det konkurrens i
framtiden om vattnet?
• om entreprenören bör uppmärksamma konsumenten på nyttan med samverkanslösningar av
olika slag.
• om det är ett känsligt område med avseende på
trängsel med vatten och avlopp, vattenbrist eller
påverkan av saltvatten.
• om en ny brunn över huvud taget bör lokaliseras till avsedd plats.

Olika typer av beslutsinstrument

Det finns flera olika plan- och beslutstyper:
• Översiktsplanen omfattar hela kommunen och
ger en översikt av statens och kommunens syn
på hur olika mark- och vattenområden huvudsakligen ska användas. Det kan finnas fördjupningar för delområden, med mer detaljerad information om både platsen och de anspråk som
finns på hur den ska användas.
• Detaljplanen beskriver var bebyggelse av olika
slag får uppföras och under vilka villkor. Detaljplanen anger också kraven på bygglov för brunn.
• Bygglovet är det tillstånd kommunen ger för
att placera en byggnad eller anläggning (som en
brunn) på en specifik plats.
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Miljöhänsyn innebär att genomföra sitt arbete
så att olägenheter och störningar för människor
och miljö undviks. Man är skyldig att följa tillsynsmyndighetens anvisningar i dessa frågor.
I värsta fall kan den som kör maskiner i känslig
natur eller vid en fornlämning själv bli ansvarig
för skador som uppstår. För den som bidrar till att
sprida föroreningar som finns i marken kan saneringsansvar bli aktuellt.
Även företaget kan bli ekonomiskt och straffrättsligt ansvarigt för skada som exempelvis arbetet med att anlägga en brunn ger på omgivande
miljö, likväl som för skador hos grannar.
Stort ansvar för miljön läggs på alla och envar.
Vi ska bidra till att skapa förutsättningar för att vara
omsorgsfulla, vi ska åtgärda den skada vi orsakar
och skaffa kunskap innan åtgärder genomförs så att
rimlig hänsyn visas omgivningen på enklaste sätt.

• om kommunen ställer krav på bygglov för att
anlägga eller ändra brunnar. Har beställaren
fått lov?
• om kommunen rekommenderar någon särskild
utrustning. Påverkar det utformning eller placering av brunnen?
Miljöbalken
Långsiktig hållbarhet

Miljöbalken är ett av flera redskap för att genomföra de politiska målen om ekologiskt hållbar utveckling. Lagen gäller den yttre miljön och syftar
till att skydda hälsa och miljö. Miljön är natur,
vatten, luft och landskap men också kulturvärden.
Det är det allmännas (statens och kommunens)
miljöintressen som står i fokus. Miljölagen är inte
avsedd att skydda enskildas intressen i t.ex. en
välskött trädgård. Sådana, i och för sig berättigade,
intressen regleras istället genom avtal mellan beställare och utförare, och när det gäller grannar
genom hänsynsreglerna i jordabalken.
De huvudsakliga styrmedel som finns i miljöbalken är:

Billigare att tänka efter före

Oberoende av formella krav på hänsyn är det en
poäng med att tänka efter före. Det är mer effektivt att bygga på de givna förutsättningarna
på platsen, inte emot dem, och att undvika skada
hellre än att sanera och reparera.
Miljöbalkens krav motiverar på så sätt rutiner
som medverkar både till att skapa anläggningar
med hög kvalitet och en kostnadseffektiv verksamhet. Det bidrar till att uppfylla kraven även i konsumentlagarna.

• krav på alla och envar att visa hänsyn i det dagliga livet och i verksamheten, så att skada inte
uppstår för människor och miljö,
• restriktioner för användningen av värdefulla
natur- och kulturområden,
• krav på förhandsprövning av vissa störande
verksamheter, t.ex. att leda bort vatten, uppföra
anläggningar vid en strand och använda kemikalier inom vattenskyddsområde,
• rätt för myndigheter att göra tillsynsingripanden mot åtgärder som motverkar miljöbalkens
mål, med olika former av avgifter och straff som
sanktioner.

Konsumentköplagen och
konsumenttjänstlagen
Fackmannamässigt

Konsumentlagarna ska bidra till att konsumenterna får ett fackmässigt bemötande från näringsidkare och förväntad kvalitet hos varan och av tjänsten. Lagarna reglerar också prissättning, betalning
och skadestånd.
Kravet på fackmannamässigt arbete bygger inte
enbart på att arbetena utförs fackmannamässigt,
med skicklighet. Dessutom ska verksamheten i sin
helhet bedrivas på ett gott sätt.
För att klara detta, men också för att inte drabbas av onödigt ansvar, behöver näringsidkaren
rutiner, t.ex. för att dokumentera förhållandena på
platsen och vilka kontakter som tas.

Personligt ansvar för miljöhänsyn

Miljöansvaret i ett företag följer personen och den
arbetsuppgift man har. Det är inte bara företagets
huvudansvariga som ska ta miljöhänsyn.
Var och en har ansvar i förhållande till sin uppgift. Det behöver inte finnas något skriftligt beslut
om miljöansvaret, som det ska göra för arbetsmiljön, utan ansvaret för miljön följer direkt med
arbetsuppgiften.
Den som bedömer sig inte ha kunskap nog om
miljön för att kunna visa den miljöhänsyn som
hör ihop med sin arbetsuppgift bör fråga efter
utbildning.

Konsumenter ska stödjas

Det är i första hand näringsidkarens agerande som
styrs, eftersom denne bedöms vara den starkare
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