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TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr NTN 2018/38

Natur- och trafiknämnden

Politikerinitiativ - Vattenprovtagning Sandakällan

Politikerinitiativ den 20 december 2017 av Per Chrisander (Mp) och Anne Magnusson (Mp)

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden noterar att utredningen är gjord och att den har resulterat i att
det på plats vid Sandakällan och på hemsidan kommer att informeras tydligare.

Sammanfattning

I slänten nära Sandasjön rinner grundvatten från rullstensåsen fram ur marken. Platsen
kallas för Sandakällan och har länge lockat besökare.
Per Chrisander (Mp) och Anne Magnusson (Mp) föreslår att vattenprover tas regelbundet
vid Sandakällan.
Natur- och trafiknämnden bedömer att vattnet vid Sandakällan är ett naturligt vatten. Det
vatten som förekommer i naturen får man dricka på egen risk. Vid Sandakällan samt på
nacka.se kommer det att informeras om att vattnet inte provtas för att kunna klassas som
livsmedel och att man därför dricker det på egen risk.

Förslaget i politikerinitiativet

Per Chrisander (Mp) och Anne Magnusson (Mp) inkom den 20 december 2017 med ett
politikerinitiativ där miljöpartiet föreslår att Nacka kommun
- att vattenprover tas regelbundet vid Sandakällan

Enhetens utredning och bedömning

I slänten nära Sandasjön rinner grundvatten från rullstensåsen fram ur marken. Platsen kallas
för Sandakällan och har länge lockat besökare. För några år sedan iordningställde park- och
naturenheten platsen med en spång vid källans utlopp samt en bänk. De prover som Nacka
kommun tidigare tagit på källvattnet har visat att det är rent och mineralrikt.
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Enheten för drift – offentlig utemiljö har utrett politikerinitiativet om att regelbundet ta
vattenprover vid Sandakällan. Miljöenheten som har tillsyn av dricksvattnet i kommunen har
bidragit med fakta.
Eftersom allmänheten har tillträde till platsen och den är iordningsställd kan detta locka
besökare att dricka av vattnet. Det vatten som förekommer i naturen får man dricka på egen
risk. Nacka kommun har valt att inte provta vattnet. Vid Sandakällan samt på nacka.se
kommer det att informeras om att vattnet inte provtas och att man därför dricker det på
egen risk.
Om man i stället skulle välja att ta vattenprover för att officiellt säkerställa vattenkvalitén vid
Sandakällan skulle det innebära att källan registreras som en dricksvattenanläggning hos
miljöenheten och omfattas av dricksvattenföreskrifterna samt att prover tas enligt särskilt
provtagningsprogram. Eventuella övriga krav utifrån att vattnet klassas som livsmedel kan
tillkomma. Detta skulle innebära en ökad tillsyns- och driftskostnad för nämnden som med
stor osäkerhet uppskattats till 20 - 30 tkr årligen.

Förslagets ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär en kostnad om ungefär 5 000 kr för att informera om vattenkvalitén på
plats vid Sandakällan.

Konsekvenser för barn

Förslaget innebär att Sandakällans vatten inte kontrolleras och att alla, både vuxna och barn,
dricker det på egen risk.
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