
Först: lite allmän information och frågor

• Grundvattenrådet har en 
grundvattennivåmätare installerad i 
Yngsjö  hemsidan uppdateras

• Jag utreder en ny plats att installera 
en mätare för mätning av salthalten 
– blir nog i höst och intressant för 
många på slätten

• VattenAtlas – vill vi vara med i 
detta? Rådet får bidrag som bör 
kunna täcka detta om det är något 
vi vill vara med i



VattenAtlas
• Gratis och öppen karttjänst som samlar gränsöverskridande data för att öka 

kunskapen om vatten och dess betydelse samt vara ett stöd för bättre planering 
över kommungränser och underlätta beslut som leder till bättre vattenkvalitet

• I nuläget utökat till hela Skåne med hjälp av bidrag

• Ju fler vattenråd som delar på kostnaden desto billigare, ca. pris: 10-15 000 om 
året (jämför vårt årliga bidrag cirka 60 000 om året)

• De vill ha av kommunen: Detaljplaner, Kommunalägd mark, 
Verksamhetsområden VA, Utlopp för dagvatten och övriga utlopp, Reningsverk, 
Miljöfarlig verksamhet + djurhållning, Enskilda avlopp, Deponier/förorenad mark, 
Översiktsplan och Naturvårdsprogram

• De lager som t ex hydrologi och de lager som uppdateras automatiskt via 
Länsstyrelsen, SGU mfl. kommer att finnas kvar även om vi inte är med

• Vill vi bidra med kostnaden för detta? 
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Syftet med vattenskyddsområden

• Skydda en råvattenresurs för produktion 
av dricksvatten

• För att skydda även framtida generationer 
och verksamheter som behöver vatten

• Detta är möjligt genom att undvika 
föroreningar i grundvattnet både nu och i 
framtiden – vattenskyddsområden är ett 
viktigt verktyg som stöds av miljöbalken 
och EU-direktiv



I Kristianstads kommun

• 2 moderna = föreskrifter 
anpassade efter miljöbalken och 
dagens risker + ”bra” utbredning

• 15 omoderna = gammal 
lagstiftning, svårt att tolka/följa 
föreskrifter, inte anpassade till 
dagens risker Ska revideras

• 6 saknar: Åhus (på gång), 
Maglehem (på gång), Näsby 
gård, Gringelstad, Norra Strö och 
Vanneberga



Krav på vattenskyddsområden

• Åtgärdsprogram

• Nationella miljömål

• Regional miljömål

• Lokala miljömål

• Men viktigast av allt: syftet! Att människor ska få ett rent och 
hälsosamt dricksvatten



Fastställda arbetsgångar

• 2 olika arbetsgångar

• Baserade på miljöbalken och den 
rådgivning som finns 

• Politiskt beslutade inom 
kommunen

• Enligt miljöbalken kan antingen 
Länsstyrelsen eller en kommun 
fastställa ett 
vattenskyddsområde



Den ”vanliga” arbetsgången

• Tekniskt underlag

• Tidigt samråd

• Samråd

• Riskanalysen: inventering och 
bedömning av befintliga och 
framtida risker

Tekniska förvaltningen tar 
fram ett tekniskt underlag, 
förslag till skyddsområde 
och förslag till föreskrifter

Tidigt samråd: berörda får 
möjlighet att lämna 

synpunkter och 
kommentarer

Tekniska förvaltningen 
justerar eventuellt 

förslaget och lämnar in det 
för remiss av tekniska 

nämnden

Tekniska nämnden 
godkänner förslaget och 
skickar det på remiss till 

berörda (myndigheter och 
fastighetsägare)

Tekniska förvaltningen 
bemöter remissvaren, 
eventuellt revideras 

förslaget

Tekniska nämnden 
beslutar om godkännande 

av förslaget och 
översänder det till 
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar 
om antagande av förslaget 

och översänder det till 
kommunfullmäktige för 

fastställande

Kommunfullmäktige 
beslutar om fastställande 

av skyddsområde med 
tillhörande föreskrifter



Revidering av befintliga vattenskyddsområden

• Att revidera ett område innebär i 
praktiken att ett nytt område 
med skyddsföreskrifter ska 
fastställas och ett gammalt 
upphävas – samma process som 
att fastställa ett helt nytt

• Uppemot 15 områden ska 
revideras



Skyddsföreskrifterna 

• Ska vara anpassade till lokala 
hydrogeologiska förutsättningar 
och risker - Förändring jämfört 
med tidigare

• Baseras på riskanalysen

• Ska även hantera framtida risker

• Tre olika nivåer på regleringen:
• Förbud

• Tillståndsplikt

• Anmälningsplikt 



Hur tar vi fram vattenskyddsområdet?

• Grunden: primär skyddszon 100 
dagar och sekundär skyddszon 1 
år

• Beräkningar: grundvattnets 
”lutning”, materialets 
genomsläpplighet, kända 
sprickzoner, grundvattendelare

• Kommunens MIKE SHE 
grundvattenmodell

• Lämpar sig särskilt bra för 
vattentäkter i sandsten & 
kalksten

• Befintliga riskobjekt kan också 
påverka utbredningen av 
vattenskyddsområden



Ersättning i samband med 
vattenskyddsområden
• 31 kap. 4§ miljöbalken innebär att 

fastighetsägare har rätt till ersättning 
på grund av beslut som innebär att 
pågående markanvändning inom 
berörd del av fastigheten avsevärt 
försvåras, om beslutet gäller 
föreskrifter enligt 7 kap. 22§ MB om 
åtgärder eller inskränkningar som rör 
vattenskyddsområden. 

• Kommunen har en ersättningspolicy
• Förbud mot b-medel i primär skyddszon
• Individuella prövningar av yrkade 

ersättningsanspråk i primär skyddszon
• Övriga hänvisas till MMD
• Inlösen/markbyte = kommunstyrelsen, 

intrångsersättning = VA-kollektivet

• Några viktiga punkter
• Pågående markanvändning – generös 

tolkning men finns begränsningar
• Avsevärt försvårande av 

markanvändningen – ett generellt förbud 
mot bekämpningsmedel 

• Det finns en kvalifikationsgräns – ej 
fastställd

• Allmänna hänsynsregler 
• Ingen ersättning om annan lagstiftning 

gäller – gäller endast skyddsföreskrifter 
för vattenskyddsområden 



Status för arbetet just nu

• Degeberga – samråd i slutfas

• Åhus  - samråd pågår

• Maglehem – samråd inom 
kommunen (annan process)

• Tollarp – tidigt samråd

• Prioriteringar 

• Exempel: ny vattentäkt



Andra åtgärder för att öka vattenskyddet

• Skyltar 

• Kommunikation med 
Räddningstjänsten

• Utskick till nyinflyttade (i 
moderna vattenskyddsområden)

• Kommunikation – vi håller på att 
utveckla detta arbete

Uppdatera hemsidan

Utskick i samband med fakturor

Annonser i media


