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1 INLEDNING 

Den kommunala dricksvattenförsörjningen i Sölvesborgs kommun baseras på ett antal 

olika grundvattentäkter. Flertalet av dessa vattentäkter har äldre vattenskyddsområden 

som behöver ses över och revideras för att överensstämma med dagens riktlinjer och 

lagkrav. Därutöver finns uttagsbrunnar som helt saknar skyddsområde. Sölvesborg 

Energi har därför påbörjat arbetet med att ta fram förslag till nya vattenskyddsområden 

samt tillhörande föreskrifter för samtliga allmänna dricksvattentäkter i kommunen.  

Denna rapport beskriver hydrogeologi, markanvändning samt metodik för avgränsning av 

skyddszonerna för vattenskyddsområdet till Hanös vattentäkt.  

Vattentäkten i Hanö förser öns bofasta befolkning med vatten, samt de turister och 

sommarboende som kommer till ön. Vattentäkten saknar vattenskyddsområde.  

Vid arbetet med att avgränsa skyddsområdena och vid inrättandet av skyddszoner har 

riktlinjerna som anges i Naturvårdsverket Handbok om vattenskyddsområde (2010:5) 

varit styrande. 

Förutom föreliggande rapport beskrivs vattentäktens kapacitet, kvalitet och tekniska 

förutsättningar i en separat rapport, Teknisk beskrivning. Riskinventering för vattentäkten 

finns bifogad till denna rapport.  

2 OMRÅDESBESKRIVNING 

Hanö är en ö belägen fyra kilometer sydost om Listerlandets spets med få 

åretruntboende. Som mest har det bott ca 260 personer på ön, idag är det inte mer än 

drygt ett tiotal. Det finns ca 100 hus på ön, som till övervägande del är fritidsboende.  

Hanö är ett unikt geologiskt område för södra Sverige. Här finns unika avenbokskogar 

med inslag av lind och alm. Ön är av stort värde för friluftsliv, naturvård och 

kulturminnesvård.  

 

Figur 1 Vy över Hanö som reser sig ur havet utanför Listerlandet. 



 

 
 

 
6 | 10290380  •   

Öns fågelliv är rikt med såväl häckande som rastande arter. Här finns även en vild 

dovhjortstam. Hanös natur har genomgått stora förändringar under de senaste 

århundradena, från att ha dominerats av ädellövskogar, till att omvandlas till ett öppet och 

i det närmaste skoglöst landskap i början av 1900-talet och nu återbeskogas allt mer.  

Naturvårdsverket köpte Hanö år 2016, och från 2017 är det ett naturreservat, Hanö 

naturreservat. Ön är ca 2 km² stor och har en högsta höjd av cirka 60 meter. 

På Hanö finns husgrunder som visar att ön kan ha utnyttjats för säsongsfiske redan under 

medeltiden, i varje fall sedan 1600-talet Genom sitt läge, sin utformning och bebyggelse 

har fiskeläget en egen karaktär. Här finns även annan spännande historia, till exempel 

”Engelska kyrkogården” som är en fornlämning knuten till Napoleonkrigen.  

Hanö tar emot ca 20 000 dagsturister om året och 2 500 gästbåtar i hamnen. Det finns en 

restaurang och en butik som har öppet under perioden juni – augusti.  

 

Figur 2 Engelska kyrkogården på Hanö. 

 

Figur 3 Fyren och den lilla hamnen (Hanöläge) på Hanö.  
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Vattentäkten på Hanö är lokaliserad inom fastigheten Sölvesborg Hanö 1:38 som är en 

privat fastighet och består av en bergborrad brunn med beteckning 240. Brunnen anlades 

1945. 

 

 

Figur 4 Hanös vattentäkt, pilen visar brunnens läge på den övre bilden.  
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Figur 5 Översiktskarta med placering av Hanös vattentäkt (blå prick).  

3 GEOLOGI 

Hanö tillhör Listerlandets restbergs- och kritslättslandskap och är ett av områdets större 

så kallade restberg. Ön består av en drumlinbildning, som under Baltiska Issjöns tid 

utsattes för omfattande vågerosion. Detta har resulterat i imponerande klapperstensfält, 

blockhav och strandvallar. Även Litorinahavet har avsatt en strandvall på ön. Dagens 

strandprocesser har i norr skapat en ovanligt väl utbildad strandsporre (Bönsäcken). På 

hällarna vid fyren finns isräfflor och parabelriss.  
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Figur 6 Bönsäcken på Hanö som är en aktiv strandsporre.  

 

 

Figur 7 Vy från Hanös fyr där hällarna bär spår av den senaste nedisningen. 

 

Hanö tillhör samma geologiska formation som Listerlandet. Listerlandet är geologiskt sett 

en del av Kristianstadslätten med ett urbergsbäcken som överlagras av yngre, 

sedimentära bergarter. Urberget har en böljande överyta och i landskapet är 

uppstickande urbergshöjder synliga på flera ställen. Hanö utgör en sådan urbergshöjd. 

På grund av öns läge har havsnivåförändringarna haft stor inverkan på de kvartära 

avlagringarna som har ombildats, sorterats och bearbetats av vattnets krafter.  

Schematisk profil av geologin på Listerlandet framgår i Figur 8. Profilen sträcker sig i 

västostlig riktning mellan Sölvesborg och Hörvik, se Figur 9. Samma geologiska stratigrafi 

återfinns även på Hanö.   
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Figur 8. Schematisk profil över Listerlandets geologiska lagerföljd (SGU, 1983). 

 

 

Figur 9. Profilens läge samt kritberggrundens överyta i m ö h (SGU, 1983).  

3.1 BERGGRUND 

Urberget på Hanö består av Karlshamnsgranit och förekommer på östra och mellersta 

delen av ön. På öns västra del består berggrunden av kritberggrund med en mäktighet av 

40 meter eller mer. Där brunnen är belägen överlagras berggrunden av ca 30 meter 

morän, sten och sand (Tyréns, 2009).  

Under kritaperioden steg havsnivån och havet intog tidigare landområden. Urbergshöjder 

som Mörby backe/Hjärthallaberget, Listershuvud och Stiby backe stack upp ur havet som 

”skärgårdsöar”. Dessa kallas allmänt för ”restberg”. Även Hanö utgör till större del en 

sådan urbergshöjd. Vittringsprodukter tvättades ur och omlagrades som sedimentär lera, 

medan de grövre fraktionerna bildade sandstenar och övergångsformer mot överlagrade 

kalkstenar. Ovanpå vittringslerorna finner man ofta en lös sandsten med inslag av det 

gröna mineralet glaukonit. Glaukonitsandstenens mäktighet är vanligtvis 20 – 30 m. Näst i 

lagerföljden finns varierande typer av kalkstenar, uppbyggda av olika skalfragment från 

havslevande organismer. Kalkstenen kan även innehålla flinta. De sedimentära 

bergarternas mäktighet varierar men uppgår generellt till ca 60 m.  
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Figur 10. Berggrundskarta över Hanö, (SGU a 2019).  

3.2 JORDLAGER 

Hanö är en drumlinbildning vilket är en landform av morän som skapats subglacialt, det 

vill säga under en glaciär eller inlandsis, parallellt med isens rörelseriktning. 

Under senaste inlandsisens avsmältning låg nästan hela Hanö under vatten (Baltiska 

issjön). Längs öns sluttningar finns välbevarade strandvallar, strandhak och 

klapperstensfält, som visar på Östersjöns olika stadier efter den senaste istiden.  

 

Figur 11 Skylt som markerar Baltiska issjöns nivå, som också bidragit till öns karakteristiska geologi och 
utseende idag. 
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I norr formar sten och klapper en nutida, aktiv strandsporre, Bönsäcken som nämns ovan. 

Mot väster och söder blir öns profil flackare och vegetationen övergår i gräsmarker med 

hävdberoende arter, artrika buskmarker och avenboksdominerade ädellövskogar med 

höga naturvärden. I de här områdena utgörs jordarten av Hanös avenbokskog är en av 

Sveriges areellt största. Här finns även fantasieggande platser som gnejsformationen 

Drakamärket och den grottliknande bildningen Rövarekulan, formad av stora block. 

 

 

Figur 12 Jordartskarta över Hanö (SGU b 2019).  
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Figur 13 Jorddjupskarta över Hanö (SGU c 2019).  

Hanös marker är i huvudsak torra och kraftigt stenbundna. Uppe på urbergshällen saknas 

jordtäcket helt men framförallt på den västra delen av ön är jorddjupet mellan 20 – 30 

meter, se Figur 13 ovan. Lagerföljd för brunnen saknas.  

4 HYDROGEOLOGI 

4.1 GRUNDVATTENMAGASIN 

På Hanö är det främst grundvattenmagasin i berg som är av intresse ur ett 

vattenförsörjningsperspektiv. Det största grundvattenmagasinet finns i den sedimentära 

berggrunden, men även urberget har mycket goda uttagsmöjligheter som framgår i Figur 

14. Eftersom jordlagerföljd för brunnen saknas går det inte att avgöra om brunnen i 

huvudsak står i kontakt med glaukonitsanden eller den överliggande kalkstenen. 

Grundvattenmagasin delas ofta in i två huvudtyper: slutna eller öppna magasin. Det 

slutna magasinet är täckt med ett tätande lager, vilket medför att grundvattnet står under 

tryck. När tryckytan i ett slutet magasin ligger ovan markytan råder artesiska förhållanden. 

Ett öppet magasin däremot har inget tätande lager och grundvattenytan är således fri och 

motsvarar atmosfärens tryckyta.  
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I VISS (Vatteninformationssystem Sverige) redovisas grundvattenförekomster som är 

framtagna för vattenförvaltningens syften. Enligt information på VISS hemsida är 

grundvattenförekomsterna ett urval av SGU:s hydrogeologiska data, och vid 

hydrogeologiska bedömningar bör information som finns tillgänglig via SGU användas i 

första hand. Nedan redovisas därför grundvattenmagasinen så som de är beskrivna i 

SGU:s databas, se Figur 14.  

 

Figur 14 Grundvattenförekomster i berg på Hanö (SGU d, 2019).  

4.2 GRUNDVATTENSTRÖMNING 

Den generella grundvattenströmningen sker från öns höjdområden och ut mot havet. I 

gränsskiktet mellan urberget och det sedimentära berget är grundvattenbildningen 

troligen stor.  

4.3 GRUNDVATTENNIVÅER 

Grundvattennivåer varierar under året på grund av minskad eller ökad 

grundvattenbildning och är kopplat till väderförhållanden, uttag och växtlighetens 

transpiration.  
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Mätningar på Hanö utförs enligt ett kontrollprogram där nivån förutom i uttagsbrunnen 

även mäts regelbundet i tre grävda brunnar (6 ggr/år). Brunnarnas läge framgår av figur 

15.  Resultatet av mätningarna framgår i Figur 16.   

Uttagsbrunnen är placerad ca 8 meter från mätbrunnen (grävd brunn) på fastigheten 

Hanö 1:38. Markerat läge på kartan för brunn 240 (uttagsbrunnen) avser egentligen 

vattenverkets läge. Nivån i uttagsbrunnen ligger ca 3 m under markytan, med mycket liten 

variation, även under sommarperioden. Från mätningarna framgår att nivån i de grävda 

brunnarna inte påverkas av uttaget. Variationen i de grävda brunnarna följer 

årstidsvariationerna.  

 

Figur 15 Kontrollbrunnar Hanö.  
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Figur 16 Hanö kontrollprogram, enskilda, grävda brunnar. 

Vid normala förhållanden ligger grundvattennivån i jordlagren någon till några meter 

under markytan och styrs mer av topografi, men strömningsbilden sammanfaller i stort 

sett med grundvattenströmningen i berggrunden. Grundvattennivån i jordlagren är 

normalt belägen på en högre nivå än i berggrunden. 

Lokalt sett bildas kring varje uttagsbrunn till följd av uttaget en s.k. avsänkningstratt inom 

vilket grundvattnet strömmar in mot brunnen och på så vis kan den generella 

strömningsriktningen ändras. Bland annat styr uttagsmängden och den rådande 

grundvattensituationen avsänkningstrattens utbredning.  

4.4 PÅVERKANSOMRÅDE 

Brunnens påverkansområde motsvarar det område inom vilket det sker en avsänkning av 

grundvattenytan till följd av vattenuttaget. 

I den tekniska beskrivningen inför ansökan om vattendomen anges att brunnen på Hanö 

provpumpades år 1945 under sammanlagt ca 6 dygn med en kapacitet på 2,6 l/s som 

sedan sänktes till 2,3 l/s. Någon ytterligare provpumpning inför ansökan om vattendomen 

utfördes inte. Däremot uppskattades att avsänkningen i brunnen vid ett uttag på 3,5 l/s 

motsvarar ca 1 – 2 m. Vid ett uttag på 4 l/s, som motsvarade yrkat maximalt uttag 

uppskattades avsänkningen till ca 2 m. 

En bedömning av brunnens påverkansområde är därför svårt att göra eftersom underlag 

saknas. I Figur 17 framgår det praktiska influensområdet som redovisades i 

vattendomsansökan, från 2010. Påverkansområdet avser avsänkning i berggrundens 

grundvattenmagasin. Någon avsänkning i det övre magasinet i jordlagren bedömdes inte 

uppkomma, vilket också styrks av aktuella kontrollmätningar mellan år 2011 – 2019, vilket 

redovisats ovan i Figur 16.  
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Figur 17 Praktiskt influensområde för Hanös vattentäkt, enligt vattendomen. 

4.5 GRUNDVATTENBILDNING  

Den för grundvattenbildning och ytavrinning tillgängliga vattenmängden på Hanö 

motsvarar 209 mm/år enligt data från SMHI:s databas Vattenwebb (SMHI, 2020). Hur stor 

andel av den tillgängliga vattenmängden som bildar grundvatten beror på geologiska 

förhållanden, typ av grundvattenmagasin, jordarter och strömningsgradient. Merparten av 

grundvattenbildningen sker under höst och vinter.  

För sin grundvattenmodell antog SGU att 85 mm/år utgjorde grundvattenbildning till 

kalkberget (SGU, 2005). Geo Scania har redovisat att 100 – 120 mm/år läcker ner till 

kalkberget under ett normalår (Geo Scania, 2010).  

Grundvattenbildning till magasinet i den sedimentära berggrunden sker genom läckage 

från ovanliggande magasin. Läckagets storlek beror på de ovanliggande lagrens 

genomsläpplighet, deras mäktighet samt tryckgradientens storlek och riktning. För att 

grundvattenbildning till kritaberget ska ske, krävs en nedåtriktad tryckgradient i 

förhållandet mellan grundvattennivån i jordlagren och trycknivån i det sedimentära 

grundvattenmagasinet. 

Det generella förhållandet är en nedåtriktad gradient mellan grundvattennivå i jordlagren 

och trycknivån i berggrunden. När kritberget täcks av en jordart med låg 

genomsläpplighet försvårar det läckage neråt.  
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Däremot är kalkbergets randområden, områden där urberget gränsar mot 

kritberggrunden, av större betydelse för grundvattenbildning. Här är jordlagren ofta mer 

genomsläppliga och jordtäcket är tunnare vilket ger bättre förutsättningar för 

grundvattenbildning till det sedimentära berggrundvattenmagasinet. På Hanö kan en stor 

andel av grundvattenbildningen till det sedimentära berget därför förväntas ske i 

anslutning till urbergshöjden, där jordtäcket tunnas ut och berget går i dagen.  

4.6 SALTVATTENINTRÄNGNING 

Salt grundvatten, det vill säga höga kloridhalter, är inte ovanliga i bergborrade brunnar 

och är ofta ett problem just på öar eller i skärgårdsmiljö. Förhöjda kloridhalter kan orsakas 

av antropogena källor som till exempel vägsaltning, avlopp eller lakvatten från deponier. 

En vanligt förekommande orsak är emellertid påverkan eller inträngning av havsvatten, 

antingen relikt saltvatten från perioder då stora delar av landet var täckt av hav, eller 

direktinträngning av havsvatten.  

Normalt råder ett utflöde av sött grundvatten till havet, men under perioder av liten eller 

ingen grundvattenbildning (främst under april till september) finns en risk för 

saltvatteninträngning direkt från havet.  

Trots att vattentäkten ligger på en ö visar Hanös vattentäkt ingen tendens till ökande 

kloridhalter, vilket redovisas i diagrammet här nedan.  

 

Figur 18 Kloridhalter i Hanös vattentäkt mellan åren 2009 – 2019.   

 

I Figur 19 nedan redovisas en schematisk figur över hur saltvatteninträngning vid 

kustnära vattentäkter sker. De stabila kloridhalterna i Hanös vattentäkt tyder på att 

situationen troligtvis motsvarar den andra bilden i Figur 19. En lokal avsänkning sker runt 

brunnen och strömningen mot havet minskar något. Grundvattenläckaget ut i havet 

minskar också något, men är fortfarande uppåtriktat och saltvattensfronten ligger 

fortfarande ute i havet.  

Som en jämförelse visar analysresultat från 1970-talet att kloridhalten då var runt 30 mg/l, 

det vill säga något högre än nuvarande halter. Uttagsmängderna under samma period låg 

runt 12 500 m3/år, d v s högre än de 5 000 – 9 000 m3/år som är aktuella i dag. Det är 

sannolikt att kloridhalterna speglar de olika uttagsmängderna under de olika perioderna. 

I den tekniska beskrivningen inför ansökan om vattendom angavs en prognos om ett 

årsuttag på 15 000 m3 år 2030, vilket också motsvarade det som söktes och gavs tillstånd 

för. Om uttaget ökas mot nuvarande uttagsmängder (ca 5 000 – 9 000 m3/år) kan det 

vara av vikt att studera hur kloridhalten eventuellt förändras.  
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Figur 19 Schematisk figur för saltvatteninträngning i glaukonitsandstensakvifären.1 

 

4.7 AVRINNINGSOMRÅDE  

SMHI har delat in landet i huvudavrinningsområden och delavrinningsområden. Hanö är 

uppdelat på två delavrinningsområden ”Rinner till Västra Blekinges skärgårds kustvatten”, 

avrinningsområde-ID 620960-144031, samt ” Rinner till V Hanöbuktens kustvatten”, 

avrinningsområde-ID 620922-143994, vilka framgår i Figur 20 nedan. Det finns inga 

större ytvatten på Hanö  

 

 

 
1 Källa: Kristianstads vattenförsörjning. C4 Teknik, Kristianstads kommun (2000) 
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Figur 20 SMHI:s delavrinningsområden på Hanö (VISS a, 2020).  

4.8 TILLRINNINGSOMRÅDE  

Tillrinningsområdet är det område inom vilket vatten rör sig mot en vattentäkt eller ett 

vattentäktsområde genom grundvattenströmning eller som en kombination av 

ytvattenströmning och grundvattenströmning.  

Det är många gånger svårt att avgöra var gränserna för tillrinningsområdet till ett 

grundvattenmagasin i berggrunden går. Detta kan även gälla vattentäkter i jord, men här 

ger ofta topografin en tydlig indikation på var grundvattendelare finns. Markytans 

topografi kan inte uteslutande användas som avgränsning när det gäller en vattentäkt i 

berggrunden. Provpumpningar kan ge information om brunnens påverkansområde, men 

ger inte en fullständig bild av var tillrinningen till grundvattenmagasinet sker. En 

grundvattenmodell kan ge en bild av tillrinningsområdets förmodade utbredning men är 

alltid en förenklad bild av verkligheten. En viktig del vid avgränsningen blir därför att göra 

en samlad och kvalificerad bedömning baserat på all den information som finns tillgänglig 

om områdets geologi och hydrogeologi. Tillrinningsområdet för Hanös vattentäkt 

redovisas i Figur 21 nedan. 

 

1 

2 

3 

4 
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Figur 21 Tillrinningsområde till Hanös vattentäkt. Pilarna visar riktningen för den generella ytvattenströmningen 
som i princip också antas motsvara den generella grundvattenströmningen.   

 

Då vattentäkten befinner sig på en ö blir avgränsningen på sätt och vis enklare. Öns 

topografi är styrande för tillrinningsområdets avgränsning. Den generella 

ytvattenströmningen antas i princip också motsvara den generella 

grundvattenströmningen.   

4.9 STRÖMNINGSHASTIGHET  

En uppskattning av grundvattnets transporthastighet kan erhållas av Darcy´s lag, där  

 v = K * i 

där  v = grundvattnets s.k. bruttohastighet (m3/m2s) 

K = det porösa materialets hydrauliska konduktivitet (m/s) 

i = den hydrauliska gradienten. För öppna grundvattenmagasin är den lika med 

grundvattenytans lutning i strömningsriktningen. I slutna magasin är den lika med 

trycklinjens lutning (dimensionslös).  

Med vattnets bruttohastighet, v, avses en hastighet räknad som grundvattenströmmens 

storlek dividerad med strömmens totala tvärsnittsarea (inklusive de delar som upptas av 
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jordmaterial). Vattenpartiklarnas verkliga strömningshastighet, nettohastigheten, erhålls 

genom sambandet 

 Vn = V/ne  

där ne = den effektiva porositeten 

Det grundvattenförande materialets vattengenomsläpplighet är bl. a. beroende av 

kornskelettets uppbyggnad (kornstorleksfördelning, kornform etc.). Värden på den 

hydrauliska konduktiviteten (K) återfinns i litteraturen. Laboratoriebestämda värden på 

genomsläppligheten är ofta för låga, jämfört med värden som tagits fram genom 

fältförsök. När vattnets bruttohastighet är känd (v), kan man beräkna hur långt en 

förorening transporteras under ett visst tidsperspektiv, exempelvis ett år.  

Beräkningar på strömningshastighet har utförts enligt förhållanden som är representativa 

för Hanö. Gradienten har valts utifrån topografin, då faktiska grundvattenmätningar 

(trycklinjens lutning) saknas. Gradienten är förhållandevis hög, 0,07, vilket medför höga 

transporthastigheter. I glaukonitsanden blir exempelvis transportsträckan för ett år 850 m, 

vilket motsvarar avståndet mellan fyren och vattentäkten. Detta utgör också den yttre 

gränsen för tillrinningsområdet.  

5 SÅRBARHETSKLASSIFICIERING 

Grundvattenmagasinets sårbarhet i förhållande till föroreningsrisk är främst beroende av 

markens genomsläpplighet. Områden med hög genomsläpplighet innebär en större 

sårbarhet.  

SGU tillhandahåller kartprodukten ”Grundvattnets sårbarhet”. Grundvattnets sårbarhet 

baseras på befintliga data från SGU:s jordartskartor, modellerade jorddjup, 

grundvattenmagasin samt grundvattenförekomster utpekade inom vattenförvaltningen. 

Sårbarhetskartan är i princip en bedömning utifrån jordart, grundvattenförekomster och 

grundvattenmagasin i berg och jord. Sårbarheten redovisas i två datamängder, dels en 

komplett med alla sju sårbarhetsklasser, dels ett urval med de tre klasser med högst 

sårbarhet. Sårbarhetskartan har generaliserats till att omfatta ytor större än ca 1 ha. I 

Figur 22 redovisas SGU:s sårbarhetskarta för Hanö. Inom tillrinningsområdet är 

sårbarheten hög.   
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Figur 22 SGU:s kartering av sårbarhet på Hanö.  

 

6 ÖVRIGA INTRESSEN 

6.1.1 Riksintresse 

Riksintresse Naturvård  

Hela Hanö omfattas av riksintresse för naturvård och dess unika natur och geologi har 

beskrivits ovan. På Hanö finns bland annat ädellövskog och strandområden av stort 

ekologiskt värde samt väl utbildade klapperfält och strandvallar. Ön är en värdefull 

sträckfågellokal. Karaktären av oexploaterad ö med fiskeläge ska bibehållas.  
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Figur 23 Riksintresse för naturvård, (Naturvårdsverket, 2020).  

 

Riksintresse Friluftsliv 

Hela Hanö omfattas även av riksintresse för rörligt friluftsliv (se figur 22). Den 

variationsrika naturen och det gamla kulturlandskapet ger ypperliga förutsättningar för 

natur- och kulturstudier, strövande, cykling, bad, båtsport och fritidsfiske. Vägförbindelser 

till ön är goda. Hanö nås med turbåt från Nogersund.   
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Figur 24 Riksintresse Friluftsliv samt Rörligt friluftsliv (Naturvårdsverket, 2020). 

6.1.2 Natura 2000-område 

Hela ön är Natura 2000 område genom art- och habitatsdirektivet. Beslutet vilar bland 

annat på den stora drumlin som ön består av. Även den unika avenbokskogen har utgjort 

beslutsunderlag.  

 

Figur 25 Natura 2000-området Hanö (Naturvårdsverket, 2020).  
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6.1.3 Naturreservat  

Hanö är även naturreservat.  

 

Figur 26 Naturreservat Hanö. 

6.1.4 Vattenresurser 

Det finns en registrerad grundvattenförekomst på Hanö, den sedimentära 

bergförekomsten ”Hanö” (WA78888184).  

 

Figur 27 Grundvattenförekomsten ”Hanö” (VISS, 2020). 
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6.1.5 Strandskydd 

Längs kuststräckan råder strandskydd.  

7 PLANFÖRHÅLLANDEN 

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar 

hela kommunens yta. Översiktsplanen är ett handlingsprogram som uttrycker 

kommunens vilja när det gäller mark- och vattenanvändningen samt 

bebyggelseutvecklingen. Gällande översiktsplan för Sölvesborgs kommun vann laga kraft 

6 juli 2011 och reviderades 2016. En ny revidering pågår enligt kommunens hemsida. 

Utvecklingen på Hanö är beroende av kommunikationerna till ön. Det finns ett markerat 

område (B27 på kartan i Figur 28) där syftet är att möjliggöra bostäder (planer på att 

bygga ca 20 nya hus), men marken är privatägd och inte planlagd. Översiktsplanen anger 

att ytterligare utredning krävs för geoteknik och radon.  

I samarbete med Sölvesborg kommun har föreningar och boende på ön tagit fram en 

framtidsvision för Hanö. Det omfattar bland annat:  

• Tätare båtturer och utveckling av båtturism genom att förbättra hamnen 

• Etablering av stabilt och snabbt bredband i hela Hanö läge 

• Modernisering och utbyggnad av vandrarhemmet 

• Längre säsong för restaurang, affär, vandrarhem etc. 

• Förbättrade badstränder 

• Fler besökare genom t ex marknadsföring av naturreservatet, besökspaket till 

ungdomsgrupper såsom skolklasser, scoutkårer, idrottsföreningar och till företag 

och organisationer för mindre möten och konferenser 

• Möjlighet för fler att bo och arbeta på Hanö  

• Möjligheter för andra entreprenörer att bedriva verksamhet på Hanö 

För att uppnå visionen anses hamnen helt avgörande och man vill därför etablera: 

• Vågbrytare som skydd mot nordvästliga vindar 

• Bättre akterförtöjningar 

• En sjömack med diesel 

• En modern servicebyggnad 

Med dessa åtgärder ser man en förväntad ökning av antalet gästbåtar från 2 500 till 

3 500 per år. 
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Figur 28 Befintlig och planerad markanvändning på Hanö. (Sölvesborgs kommun, 2010).  

 

8 FÖRORENINGSKÄLLOR 

I samband med framtagandet av ett vattenskyddsområde ska föroreningsrisker inom hela 

tillrinningsområdet bedömas (enligt Naturvårdsverkets Handbok). Riskobjekten bör 

omfatta befintliga föroreningskällor och verksamheter, såväl som framtida riskobjekt som 

exempelvis klimatförändringar. Riskinventeringen ska utgöra en del av underlaget för 

beslut om vattenskyddsområdet och till eventuella framtida beredskapsplaner. 

I samarbete med Sölvesborg Energi, kommunen, Miljöförbundet Blekinge Väst, 

Länsstyrelsen i Blekinge Län och Räddningstjänsten Västra Blekinge har en 

riskinventering genomförts inom tillrinningsområdet och dess gränsområden. 

Inventeringen redovisas i separat PM. 

Enligt Naturvårdsverket finns det fyra huvudkategorier av risker: 

1) Vattenverksamhet 

2) Verksamheter och markanvändning i tillrinningsområdet 

3) Sabotage, kris och krig 

4) Extrema klimatförhållanden och klimatförändringar  

Vattenverksamhet utgör arbeten nära vattentäkter en föroreningsrisk. Det kan exempelvis 

vara via läckage av olja från maskiner eller vid hantering av kemikalier som behövs för 

reningsprocesserna i vattenverket. Vid överuttag finns en risk för vattenbrist eller för 

försämring av vattenkvalitén. 
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Sabotage, kris och krig avser storskaliga händelser med låg sannolikhet, men som kan 

förväntas medföra stora konsekvenser på vattenförsörjningen om de inträffar. Sådana 

extrema händelser bör hanteras i krisberedskapsplaner och behandlas inte närmare här. 

Vanligtvis finns flera verksamheter och typer av markanvändning som kan utgöra risk för 

förorening av en vattentäkt.  

Föroreningshoten kan vara: 

• tillfälliga eller akuta punktutsläpp, till exempel en tankbilsolycka 

• långvarigt pågående punktutsläpp till exempel från avloppsinfiltration 

• långvariga diffusa utsläpp, från exempelvis bekämpningsmedel och 

näringsämnen i samband med växtodling 

Eftersom större delen av Hanö redan utgör naturskyddad mark finns här mycket få 

föroreningsrisker. Nedan behandlas de generella verksamheter och typer av 

markanvändning som normalt anses relevanta ur ett vattenskyddsperspektiv, men 

anpassat för den speciella situation som råder på Hanö.  

8.1 JORD- OCH SKOGSBRUK 

Varken konventionellt jord- eller skogsbruk bedrivs på Hanö och utgör därmed ingen risk 

för vattenkvaliteten.  

8.2 BOSTADSBEBYGGELSE 

I bostadsområden kan den sammanlagda effekten av ett stort antal små risker bli stor. De 

vanligaste riskerna är användningen av bekämpningsmedel i trädgårdar, biltvätt som inte 

sker på särskilt inrättad anläggning samt eventuell förekomst av enskilda avlopp och 

energianläggningar (bergvärme/jordvärme/villaolja).   

Vid samlad bostadsbebyggelse finns ofta kommunala dag- och spillvattennät. Vid 

exempelvis otäta ledningar finns risk för spridning av orenat spillvatten till omgivande 

mark och grundvatten.  

Bostadsbebyggelsen på Hanö är mycket begränsad, men de verksamheter som beskrivs 

kan förekomma i området.  

8.3 INDUSTRIER 

Det finns inga varken pågående eller nedlagda industrier på Hanö.  

8.4 VÄGAR 

Det finns endast småvägar inom den samlade bostadsbebyggelsen på ön. Biltrafik sker 

inte på ön.  

8.5 KOMMUNALT SPILLVATTEN 

Risk för utsläpp av spillvatten kan förekomma vid avloppsreningsverk, från 

spillvattenledningar och pumpstationer. Då avloppsreningsverken och/eller 

spillvattennäten överbelastas kan bräddning förekomma vilket innebär utsläpp av orenat 

vatten. Tekniska driftproblem och otäta spillvattenledningar kan också innebära läckage 

till omgivande mark och grundvatten. 

Hanö har ett lokalt avloppsreningsverk.  
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8.6 OLYCKSHÄNDELSER 

De olyckstyper som vanligtvis är relevanta för vattenskydd är: 

• Brand  

• Översvämning  

• Vägolycka  

Av dessa tre är det endast brand som anses relevant för Hanö. Släckvatten kan innebära 

att stora mängder föroreningar tillförs yt- och grundvattnet.   

8.7 AVFALLSDEPONIER 

Lakvattenläckage från deponier kan utgöra ett hot mot vattenkvaliteten. Graden av risk 

beror bland annat på vilken typ av avfall som deponerats samt omgivande geologi och 

eventuella skyddsåtgärder.   

Det finns en äldre deponi på Hanö där avfall tidigare lämnades.  

8.8 TÄKTVERKSAMHET OCH ANDRA MARKARBETEN 

Schaktning, muddring och borrningsarbeten innebär uppslamning av finmaterial och ökad 

mobilitet för eventuella föroreningar bundna till markpartiklar. En minskad eller utebliven 

omättad zon innebär minskad nedbrytning och fastläggning av förorenande ämnen. 

Olyckor kopplade till arbetsfordon och läckage av drivmedel från dessa utgör också en 

risk.  

Täktverksamhet finns inte på ön. Markarbeten kan endast förväntas ske i mindre 

omfattning.  

8.9 ÖVRIGT 

Inom varje enskilt tillrinningsområde kan det naturligtvis finnas fler risker specifika för det 

området. Eftersom Hanö har fler olika former av markskydd utgår de flesta av dessa 

risker.  

8.10 KLIMATFÖRÄNDRINGAR  

Eftersom Hanö är en ö, kan klimatförändringarnas effekt bli extra kännbara här, genom 

en förändrad havsnivå. Nedan följer både generella beskrivningar av som kan förväntas 

vid ett förändrat klimat och mer specifikt vad som kan bli effekterna ute på en ö, som 

Hanö. 

Grundvattenbildningen påverkas av förändringar i nederbörd och temperatur, vilket leder 

till förändrade grundvattennivåer. Både höjda och sänkta grundvattennivåer kan leda till 

en ändrad flödesriktning av grundvattnet. Det innebär att föroreningar kan transporteras 

mot en dricksvattenbrunn där flödesriktningen tidigare var riktad bort från brunnen.  

Förändringar i grundvattennivåer påverkar även mäktigheten på den omättade zonen. En 

liten omättad zon kan leda till sämre fastläggning och nedbrytning av föroreningar vilket 

kommer att påverka grundvattenkvaliteten. Även om den generella föroreningsbilden på 

Hanö är låg, gäller detta även för allmänt förekommande ämnen som renas naturligt 

genom processer i den omättade zonen.  

Enligt SMHI:s prognoser kommer årsnederbörden över Sölvesborg kunna öka med 14 till 

22 procent fram till slutet av seklet. Den största förändringen väntas för 
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vinternederbörden med en ökning på 23 till 39 procent. Även extrem nederbörd kommer 

att öka i intensitet i framtiden.  

Den ökade nederbörden kan öka grundvattenbildningen men även medföra fler och 

större översvämningar samt höjda ytvattennivåer som kan påverka grundvattnet genom 

ökat inflöde av ytvatten till grundvattenmagasinet. På Hanö är en mer sannolik effekt en 

snabb och större ytavrinning vid intensiva regn.  

Med klimatförändringar väntas stigande havsnivåer som innebär att risken för 

saltvatteninträngning ökar i kustnära brunnar. Länsstyrelsen i Blekinge län tog år 2012 

fram en rapport där översvämningsområden enligt två scenarier för den globala 

havsnivån för år 2100 presenterades. I Figur 29 framgår översvämningsområden vid 

högvatten enligt rapportens min- och maxscenario år 2100. Enligt dessa beräknas 

medelhavsnivån vid Blekingekusten stiga med 0,4 – 1,5 m och högvattennivån med 

1,8 – 2,8 m. Länsstyrelsen tillhandahåller även ett kartunderlag för olika säkerhetsnivåer 

för byggande i låglänta områden. I Figur 30 redovisas detta underlag, där det framgår att 

vattentäkten kan komma att befinna sig mycket nära eller under havsytan i ett framtida 

klimat.  

För att möta de framtida utmaningarna i samband med klimatförändringen tog 

Sölvesborgs kommun fram en klimatanpassningsplan som föreslår en rad åtgärder för att 

minska sårbarheten inför klimatförändringar (Klimatanpassningsplan Sölvesborgs 

kommun, 2016). Många av de kortsiktiga åtgärderna (påbörjas innan 2022) riktas mot 

förbättring av dag- och spillvattensystemet.  På längre sikt (2022 – 2050) ska sårbarheter 

i det kommunala vattenförsörjningssystemets samtliga delar åtgärdas, till vilka räknas 

grundvattenmagasin, intagsbrunnar, reningsprocesser, magasinering och distribution. En 

viktig aspekt för Hanö är att ha tillgång till en alternativ vattenförsörjning. Det arbetet har 

påbörjats genom byggandet av en överföringsledning för dricksvatten mellan fastlandet 

och ön.  
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Figur 29 Framtida kustlinje på Hanö enligt min- och maxscenariot för högvattenförhållanden år 2100. 
(Länsstyrelsen i Blekinge län, 2012).  
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Figur 30 Framtida översvämningsområden vid Hanö enligt olika säkerhetsnivåer för byggande i låglänta 

områden (Länsstyrelsen i Blekinge län, 2020).  

8.11 SAMMANTAGEN RISKBILD 

Riskinventering inom tillrinningsområdet för Hanös vattentäkt redovisas i separat PM. Av 

inventeringen framgår att det finns få föroreningsrisker. En riskanalys har genomförts och 

redovisas även den i en separat handling. Riskanalysen ligger till grund för vilka 

föreskrifter som upprättas inom skyddsområdet. I riskanalysen uppnår cisterner och den 

kommunala avloppsanläggningen riskklass 3, vilket per definition innebär att risken måste 

reduceras eller förebyggande och/eller förberedande åtgärder är nödvändiga. Övriga 

risker har värderats till riskklass 1 eller 2. Det finns risker som inte ingår i inventeringen 

på grund av att de är av annan art. Detta gäller främst klimatförändringar men, i fallet för 

Hanö, även ett högre vattenutnyttjande av befintlig täkt. Det som bedöms utgöra störst 

hot för Hanös vattentäkt är följande:   
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• Ett förändrat klimat – ett förändrat klimat som till exempel innebär en stigande 

havsnivå skulle kunna få stora konsekvenser för Hanös vattentäkt. 

Saltvattenpåverkan ökar, men ett tänkbart scenario är också att vattentäkten blir 

helt obrukbar.  

• Högre vattenutnyttjande – tänkbart om turism och/eller permanentboende ökar. 

Tillståndet medger dock ett maxuttag på högst 110 m3 per dygn, dock högst 

15 000 m3 per år. Det faktiskt uttaget idag är vanligtvis inom intervallet 5 000 till 

9 000 m3 per år. 

 

Sammanfattningsvis bedöms den största risken för Hanös vattentäkt utgöras av en 

eventuell stigande havsnivå.  

För en mer fullständig bild hänvisas till PM avseende riskinventeringen och riskanalysen.  

9 AVGRÄNSNING AV SKYDDSOMRÅDE 

9.1 ALLMÄNT 

Baserat på befintliga undersökningar av bl.a. områdets geologi, hydrogeologi samt 

genomförd sårbarhetsklassificering och riskinventering har skyddsområdets gränser för 

Hanös vattentäkt tagits fram. Områdets zonindelning följer riktlinjerna som är angivna i 

Naturvårdsverket Handbok om vattenskyddsområde. 

Utgångspunkten i Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden är att hela 

tillrinningsområdet skall ingå i vattenskyddsområdet. I Handboken är definitionen av ett 

tillrinningsområde det område inom vilket vatten rör sig till en vattentäkt eller ett 

vattentäktsområde.  

Vattenskyddsområden delas därefter vanligen in i primär respektive sekundär skyddszon 

och eventuellt även en tertiär skyddszon.  

Det kan vara praktiskt att förlägga skyddsområdesgränserna till redan befintliga gränser 

såsom vägar, fastighetsgränser, vegetationsgränser eller andra naturliga gränser. Syftet 

är att det ska vara lättare att i naturen hitta de gränser som på ritningar utmärker 

skyddsområdesgränserna.  

Aktuellt vattenskyddsområde har endast delats in i primär skyddszon och redovisas i 

Figur 31 och tabell 7. En motivering till indelningen sammanfattas i följande avsnitt. 
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Figur 31 Föreslagen gränsdragning för vattenskyddsområde för Hanös vattentäkt.   

 

9.2 PRIMÄR SKYDDSZON 

9.2.1 Avgränsning enligt handboken 

Primär skyddszon bör avgränsas på ett sådant sätt att uppehållstiden i grundvattnet 

medger att en olyckshändelse hinner upptäckas och åtgärder vidtas innan föroreningen 

når vattentäktszonen. 

Enligt Naturvårdsverkets handbok bör den primära skyddszonen omfatta ett sådant 

område att vattnets uppehållstid i marken uppgår till minst 100 dygn.  

9.2.2 Bedömningsgrund för föreslagen avgränsning  

Den primära skyddszonen omfattar områden med störst skyddsbehov. Eftersom ön redan 

omfattas av flera områdesskydd har detta tagits med i bedömningen för avgränsning av 

vattenskyddsområdet. Gränsdragningen av vattenskyddsområdet omfattar den del av ön 

som utgör den samlade bebyggelsen på ön. Detta motsvarar i princip även det praktiska 

påverkansområdet. Beräkningar på strömningstiden visar också att kravet på vattnets 

uppehållstid på 100 dygn uppfylls inom det föreslagna området.  

Resterande del av tillrinningsområdet utgörs av höga naturvärden och har redan flera 

områdesskydd. Riskbilden både idag och för överskådlig framtid bedöms därför som 

mycket liten.  

Den primära zonens totala area uppgår till 0,21 km2. 
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