
Bilaga 5 – Sammanställning av yttranden och
kommentarer

Sammanställning av inkomna synpunkter från det tidiga samrådet 2020-08-19 – 2020-09-30
med kommentarer.

Sammanställning av inkomna yttranden från samråd (2021-08-23 – 2021-11-14), med
kommentarer.

Minnesanteckningar – Samrådsmöte med The Absolut Company 2021-09-27

Minnesanteckningar – Samrådsmöte om reviderat vattenskyddsområde för vattentäkten i
Åhus 2021-09-07

Minnesanteckningar – Samrådsmöte på plats i Åhus 2021-09-09

Sammanställning: hur föreslaget vattenskyddsområde, skyddsföreskrifterna, och det tekniska
underlaget har ändrats beroende på remissbehandlingen och samrådsarbetet.
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Inkomna synpunkter från det tidiga samrådet
Nedan presenteras de inkomna synpunkter från det tidiga samrådet för inrättandet av ett
reviderat vattenskyddsområde för Åhus vattentäkt. De inkomna synpunkterna kan ses i sin
helhet i Bilaga 6. Kristianstads kommuns kommentarer markeras med kursivt.

Privatperson
Synpunkter inkomna från privatperson via svarsformulär på Kristianstads kommuns hemsida
(2020-08-20) påpekade att information om jordvärmeanläggningar i riskanalysen var felaktig.
Även frågor om ändringar av en befintlig jordvärmeanläggning togs upp.

Anledningen till att antalet jordvärmeanläggningar i riskanalysen inte stämde med
verkligheten var att informationen inte hängde med korrekt i GIS-hanteringen. Riskanalysen
uppdaterades med den information som finns i Miljö- och hälsoskyddsavdelningens databas
där ett antal jordvärmeanläggningar finns med. Övriga risker identifierade och inventerade
med hjälp av Miljö- och hälsoskyddsavdelningens databas kontrollerades ytterligare en gång.
Angående ändring av en befintlig jordvärmeanläggning hänvisades personen till Miljö- och
hälsoskyddsavdelningen då även ändringar av dessa anläggningar är anmälningspliktiga.

Åhus skytteförening
Åhus skytteförening inkom via deras ordförande Pär Borneke med synpunkter via
svarsformulär på Kristianstads kommuns hemsida (2020-09-10). De påpekar att
mängden avloppsvatten från deras anläggning är liten. De påpekar också att kommunen
ska hjälpa till med återställning av skjutvallen och blinderingen.

Risken med enskilda avlopp inom det föreslagna vattenskyddsområdet bedöms ha måttlig
konsekvens och låg sannolikhet. I föreslagna vattenskyddsföreskrifter finns ingen föreskrift
som reglerar enskilda avlopp.

Vad gäller återställningen av skjutvallen och blinderingen är tekniska förvaltningen
positiv till att en eventuell återställning och sanering görs eftersom föroreningar i mark
och grundvatten har bekräftats i området.

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret (KLK) påpekar i sitt yttrande (2020-09-16) vikten av information.
Då en del av det föreslagna vattenskyddsområdet omfattas av detaljplan samt att planering för
villor och marklägenheter finns, hade det varit önskvärt att KLK fått information i ett tidigare
skede för att kunna meddela intressenter i området. KLK påpekar ett behov av att vara
informerade om arbetet med vattenskyddsområden i kommunen. KLK påpekar även att det är
KLK som är tekniska förvaltningens samarbetspartner när det gäller eventuella ersättningar i
samband med vattenskyddsområden i kommunen. Som fastighetsägare inom
vattenskyddsområdet har KLK inga synpunkter på förslaget eller föreskrifterna.

Tekniska förvaltningen håller med om att information till intressenter i området i ett tidigt
skede hade varit en fördel, även för syftet med vattenskyddet i området. Efter kungörelse och
utskick i samband med det tidiga samrådet har ett möte med VA-avdelningen och Mark och
exploatering (MEX) genomförts. Detta möte mynnade ut i ett generellt informationsmaterial
som MEX kan använda sig av tidigt i processen med att sälja mark inom blivande
vattenskyddsområden samt i och i närheten av de vattenskyddsområden som ska revideras.
VA-avdelningen har också lagt till i sin interna arbetsgång med vattenskyddsområden att ett
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möte ska hållas med MEX och miljö- och hälsoskyddsavdelningen när arbetet med ett nytt
vattenskyddsområde påbörjas. Förhoppningen är att KLK/MEX ska få den information de
behöver vid ett sådant möte.

Brf Tallskogen
Brf Tallskogen inkom 2020-09-30, med en fråga om framtida bergvärmeanläggning
inom sekundär skyddszon.

Tekniska förvaltningen skickade ett mailsvar 2020-10-02 och förtydligade att det i det
förslag som tagits fram finns ett förbud mot denna typ av energianläggningar på grund av
förutsättningarna i området. Detta förbud kommer att gälla om vattenskyddsområdet med
tillhörande skyddsföreskrifter fastställs som förslaget ser ut i nuläget.

Försvarsmakten
Försvarsmakten inkom med ett yttrande 2020-09-20. De har inget att erinra i ärendet
men påtalar vikten av att Försvarsmakten är fortsatt delaktiga i samrådsprocessen.

I nästa del av samrådet ingår ett myndighetssamråd enligt den beslutade arbetsgången för
fastställandet av vattenskyddsområden i Kristianstads kommun. Försvarsmakten kommer
även då att få möjligheten att yttra sig.

Inkomna synpunkter från samrådet
Inom ramen för detta samråd har frågor om hur föreskrifterna påverkar enskilda
fastigheter inkommit och dessa har besvarats och diskuterats med berörd
fastighetsägare genom telefonsamtal eller via mail.

Ett fåtal synpunkter har kommit in från fastighetsägare eller verksamhetsutövare, dessa
diskuteras nedan. Skriftligen inkomna synpunkter kan ses i sin helhet i Bilaga 6.

Inkommen synpunkt 1
Åhus skytteförening inkom med information om hur deras skytteförenings verksamhet
drivs och förtydligar att de inte längre har någon skytteverksamhet utomhus. De önskar
att vattenskyddsområdets utbredning justeras så att deras verksamhet inte hamnar
inom vattenskyddsområdet. De har ingen möjlighet att lägga om det enskilda avlopp
som finns eller sanera skjutvallen.

Genom ett telefonsamtal upplystes skytteföreningen att inga skyddsföreskrifter i förslaget
berör enskilda avlopp samt att inga krav på sanering av förorenade områden uppkommer
i samband med skyddsföreskrifterna. Inga krav på aktiva åtgärder kan förekomma i
vattenskyddsföreskrifterna.
Vattenskyddsområdets utbredning beror på skyddsbehovet av vattentäkten så att justera
gränserna så att ett begränsat område inom det föreslagna vattenskyddsområdet inte
inkluderas i vattenskyddsområdet är inte aktuellt.

Inkommen synpunkt 2
Fastighetsägare inom det föreslagna vattenskyddsområdet har inkommit med ett antal
synpunkter, se nedan.
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Punkt 1: Fastighetsägarna påpekar förekomsten av dagvattendammar som också tar
emot dagvatten från gatumark i området, i den primära skyddszonen finns det två
stycken sådana dagvattendammar. Fastighetsägarna föreslår att riskanalysen och det
tekniska underlaget behöver uppdateras med avseende på riskerna med dessa
dagvattendammar.
Tekniska förvaltningen mottar tacksamt information om risker som inte uppdagats i
samband med riskinventeringen. En riskbedömning avseende säkerhet med dessa dammar
är nu utförd. Riskklassen för riskkälla 2 (Slitage på vägar och fordon samt
luftföroreningar), till vilken dagvatten hör, bedöms i dagsläget vara densamma även
inkluderande dammarna och därmed ändras ej heller föreskrifterna. Andra förebyggande-
och tillsynsåtgärder kan däremot bli aktuella.

Punkt 2: Fastighetsägarna föreslår att ett volymtak ska sättas för uttag i området öster
om Hammarsjön eller för hela Kristianstadsslätten, med avsikt att förhindra
saltvatteninträningen.
Tekniska förvaltningen håller med om att saltvatteninträngningen är en allvarlig risk.
Detta är  dock en fråga som hanteras i samband med tillstånd för vattenverksamhet som
medges av mark- och miljödomstolen. Inga skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde
kan hantera en sådan risk.

Punkt 3: Fastighetsägarna påpekar den nya lagstiftningen angående användandet av
bekämpningsmedel och föreslår att föreskriften ska revideras med hänvisning till den
nationella lagstiftningen.
Tekniska förvaltningen reviderar föreskriften i den mån att all reglering av icke-
yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel tas bort. Information om den nya
lagstiftningen tas upp under upplysningar i föreskrifterna.

Inkomna synpunkter från miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen yttrar sig främst i fyra punkter som diskuteras
nedan. Tekniska förvaltningens kommentarer anges i kursivt.

Punkt 1: Med tanke på de naturliga förutsättningarna och riskbilden anser miljö- och
hälsoskyddsnämnden att det inte finns behov av att dela in skyddsområdet i primär och
sekundär skyddszon. De hänvisar även till HaVs nya vägledning som påpekar att det
alltid övervägas om skyddet blir tillräckligt utan uppdelning i skyddszoner. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden anser att skyddet kan uppnås med en skyddszon utan att det leder
till onödigt långtgående begränsningar av markanvändningen.
De föreslagna skyddsföreskrifterna skiljer sig mycket lite i de föreslagna primära och
sekundära skyddszonerna. Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag innebär därför en
mycket liten förändring i konsekvenser samtidigt som tydligheten ökar. Med detta i
beaktande, samt HaVs nya vägledning, så håller tekniska förvaltningen med och anser att
skyddsbehovet kan uppfyllas utan uppdelning i skyddszoner. Förslaget justeras därför för
att inte omfatta en primär och en sekundär skyddszon, utan endast ett
vattenskyddsområde utan zonindelning.

Eftersom markanvändningen inte skiljer sig nämnvärt i de primära och sekundära
skyddszonerna så håller tekniska förvaltningen med om att ifall indelningen i två
skyddszoner tas bort, så kommer inte begräsningarna av markanvändningen bli onödigt
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stora. Exempelvis finns idag ingen åkermark i den sekundära skyddszonen som skulle
omfattas av förbudet mot hantering av bekämpningsmedel som då kommer att gälla inom
hela vattenskyddsområdet. Denna förändring ger inte upphov till behov av nytt samråd
eller att ex. konsekvensbeskrivningen måste omarbetas i stort. En del förändringar görs i
det tekniska underlaget för att förtydliga att förslaget nu inte omfattar en uppdelning i
primär och sekundär skyddszon.

Punkt 2: Miljö- och hälsoskyddsnämnden påpekar en dubbelreglering i paragraf 2.
Som tekniska förvaltningen också noterat under upplysningar så råder enligt befintlig
lagstiftning redan anmälningsplikt för energianläggningar. Vi tar därför bort
anmälningsplikten ur föreskrifterna eftersom det redan regleras i befintlig lagstiftning.

Punkt 3: Miljö- och hälsoskyddsnämnden påpekar behovet av att förtydliga att
rörspetsbrunnar inte omfattas av vare sig tillstånds- eller anmälningsplikt.
Tekniska förvaltningen har inte avsett att reglera rörspetsbrunnar eftersom riskerna med
dessa grundare brunnar inte bedöms påverka vattentäkten. Därför förtydligas
skyddsföreskrifterna i paragraf 2 med ett undantag för rörspetsbrunnar.

Punkt 4: Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att hänvisningen till den särskilda
förteckningen över bekämpningsmedel som är undantagna förbudet bör ersättas med
de av Kemikalieinspektionen beslutade undantagen enligt bilaga 15 KIFS 2008:3 om
bekämpningsmedel.
Tekniska förvaltningen håller med om att denna förändring ökar tydligheten i
skyddsföreskrifterna och föreskriften justeras därför enligt miljö- och
hälsoskyddsnämndens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar, utöver de fyra ovanstående punkterna, att en
informationsplan ska tas fram samt att goda erfarenheter från arbetet med
vattenskyddsområden ska dokumenteras och tillämpas som riktlinjer.
Tekniska förvaltningen håller med om att information är en nyckelåtgärd för att
vattenskyddet ska bli effektivt. Arbetet med att utveckla informationsspridningen och
kommunikationen om vattenskyddsområden är påbörjat i samarbete med miljö- och
hälsoskyddsavdelningen. En specifik informationsplan för Åhus vattenskyddsområde
kommer att tas fram i samband med arbetet med att inrätta vattenskyddsområdet. Denna
plan kan omfatta exempelvis ett första informationsutskick med broschyr om vad som
gäller och även framtida påminnelser om vattenskyddsområden i samband med
exempelvis fakturering av VA-tjänster.

Goda erfarenheter från arbetet med vattenskyddsområden dokumenteras löpande och tas
med i kommande arbete. Interna riktlinjer/mer detaljerade arbetsgångar finns
dokumenterade och arbetet utförs enligt dem, som också följer de beslutade
arbetsgångarna för att fastställa vattenskyddsområden som finns inom kommunen. Bland
annat tas de exempel som nämns i miljö- och hälsoskyddsnämnden yttrande upp i dessa
riktlinjer/arbetsgångar. De exempel som miljö- och hälsoskyddsnämnden nämner i sitt
yttrande har fungerat mycket bra i arbetet med vattenskyddsområden hittills och planeras
därför att ingå även i det framtida arbetet. Med HaVs nya vägledning i beaktande så ligger
ett stort fokus på just riskinventering och – analys, vilket ännu mer lyfter behovet av att
arbeta som tekniska förvaltningen idag gör med vattenskyddsområden.
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Inkomna synpunkter från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
SGU lyfter i sitt yttrande behovet av vattenskyddsområden för att skydda
dricksvattentäkter och att ett vattenskyddsområde för Åhus vattentäkt bidrar till en
säkrare dricksvattenförsörjning. SGU anser att förslaget baseras på ett bra och tydligt
underlag och att riskanalysen tar hänsyn till de geologiska förutsättningarna och ger en
bra bild av riskbilden för Åhus vattentäkt. SGU anser att skyddsföreskrifterna är väl
anpassade. SGU anser att underlaget ger goda förutsättningar till beslut om
vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter men rekommenderar att
begräsningarna som anges i paragraf 3, om 120 meters borrdjup, även ska gälla för
paragraf 2.
Tekniska förvaltningen håller med om att vattenskyddsområden är ett bra verktyg för att
skydda en dricksvattentäkt.
Vad gäller avgränsningen om 120 meters borrdjup så anser tekniska förvaltningen att det
finns en skillnad på en permanent transportväg ner i vattentäkten, som exempelvis en
borrad brunn utgör, och ett anläggningsarbete eller undersökning som innebär en tillfällig
transportväg. Därför avser tekniska förvaltningen att behålla skyddsföreskriften som den
är utformad idag, utan en avgränsning för borrdjup i paragraf 2.

Inkomna synpunkter från Försvarsmakten
Försvarsmakten har i sitt yttrande angett att de inte har något att erinra i ärendet.

Inkomna synpunkter från Trafikverket
Trafikverket har i sitt yttrande angett att de är berörda eftersom vattenskyddsområdet
placeras i närheten av järnvägsstråket Kristianstad-Åhus. De anser att Trafikverket ska
kunna genomföra åtgärder för nödvändig utveckling samt normalt underhåll och drift
utan att extra kostnader ska uppstå på grund av vattenskyddsområdet. Trafikverket
förutsätter också att nationell ogräsbekämpning på det statliga järnvägsnätet kan
fortsätta oinskränkt. I övrigt har Trafikverket inga synpunkter i ärendet.
Järnvägsstråket ligger utanför det föreslagna vattenskyddsområdet för Åhus och omfattas
därför inte av några restriktioner i de föreslagna skyddsföreskrifterna. Inga extra
kostnader för utveckling, underhåll eller drift kommer att uppstå på grund av
vattenskyddsområdet som är föreslaget. Eftersom inga skyddsföreskrifter påverkar
järnvägen finns inga hinder i de föreslagna skyddsföreskrifterna för att ogräsbekämpning
kan fortsätta. Om vattenskyddsområdet hade omfattat även delar av järnvägen hade
användningen av kemiska bekämpningsmedel fått hanteras som dispens.

Inkomna synpunkter från Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen har i sitt yttrande påpekat att det finns föreslagna skyddsföreskrifter för
kemiska bekämpningsmedel och gödsel men inga tydliga restriktioner avseende
uppläggning av grot, timmer mm, avverkning, markberedning eller andra aktiviteter
kopplade till skogsbruk som kan påverka vattenkvaliteten negativt. Skogsstyrelsen
anser att restriktioner för skogsbruk ska tydliggöras i föreskrifterna för att underlätta
för markägare och verksamhetsutövare.
Skogsstyrelsen listar också ett antal åtgärder som görs inom skogsbruket som kan
påverka vattenkvaliteten.
Skogsstyrelsen betonar också vikten av att vattenskyddsområdets avgränsning blir en
del av det nationella GIS-skiktet med vattenskyddsområden. Detta för att deras arbete
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ska underlättas och att det är en förutsättning för att medvetenheten och
hänsynstagande till vattenskyddsområden inom skogsbruket ska öka.
Skogsstyrelsen påpekar att det finns tydliga restriktioner i skyddsföreskrifterna som
hanterar gödsel. Detta stämmer inte eftersom riskerna med gödsel inom det föreslagna
vattenskyddsområdet inte är så stora att det motiverar inskränkningar. De efterfrågar
också tydligare skyddsföreskrifter om ex. upplag av grot, timmer mm. På grund av det
starka naturliga skyddet för Åhus vattentäkt anser vi att restriktionerna är på en lämplig
och motiverad nivå. Det finns därför inga restriktioner angående ex. upplag av grot,
timmer mm. eftersom det inte finns ett behov av dessa restriktioner i vattenskyddsområdet.
Vår bedömning är att skogsbruket påverkas mycket lite av de föreslagna
skyddsföreskrifterna.
Tekniska förvaltningen tar tacksamt emot all information om potentiella risker inom
vattenskyddsområdet, såsom den lista Skogsstyrelsen skickat med. Med det starka
befintliga naturliga skyddet för Åhus vattentäkt i beaktande så bedömer vi att majoriteten
av dessa risker inte behöver regleras av skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet.
Vad gäller Skogsstyrelsen påpekande om bränsle- och fordonstankar som kan ge upphov
till spill och läckage av petroleumprodukter regleras detta av befintlig lagstiftning (NFS
2017:5).
Tekniska förvaltningen håller med om att det är av största vikt att vattenskyddsområdet
finns tillgängligt för alla som bor eller verkar inom området. Efter fastställandet av
vattenskyddsområdet kommer länsstyrelsen att meddelas och området ska då in i deras
kartverktyg Skyddad natur.

Inkomna synpunkter från Naturskyddsföreningen Kristianstad och
Bromölla
Naturskyddsföreningen Kristianstad och Bromölla meddelar att de har tagit del av
samrådshandlingarna för vattenskyddsområdet i Åhus och att de ställer sig positiva till
de föreslagna skyddsföreskrifterna.

Inkomna synpunkter från länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen är mycket positiva till kommunens arbete med vattenskyddsområden och
att Åhus, som idag helt saknar vattenskyddsområde, ska få ett vattenskyddsområde med
tillhörande skyddsföreskrifter. Länsstyrelsen vill framföra att kommunen har tagit fram
ett mycket väl genomarbetat underlag som är tydligt och innehållsrikt. Syftet med att
inrätta vattenskyddsområdet framgår och motiveringarna till skyddsföreskrifterna är
tydliga och välavvägda. Länsstyrelsen vill också påpeka att det är bra att kommunen
föreslår kompletterande åtgärder för att säkerställa skyddet för vattentäkten.
Länsstyrelsen har endast ett fåtal synpunkter och upplysningar som diskuteras nedan
med kommunens kommentarer i kursivt.

Vattenskyddsområdet: Länsstyrelsen påpekar att området geografiskt är relativt litet
beroende på uträkningarna om uppehållstid i grundvattnet. Med anledning av Havs- och
vattenmyndighetens nya vägledning om vattenskyddsområden (rapport 2021:4) kan det
vara bra ifall kommunen överväger att ytterligare utöka skyddsområdet med avseende
på exempelvis de enskilda avlopp som ligger strax utanför den sekundära skyddszonen.
På grund av det starka naturliga skyddet för Åhus vattentäkt anser kommunen att
vattentäkten är väl skyddad med det föreslagna vattenskyddsområdet. På grund av den
långa transporttiden från markytan till den nivå där de kommunala uttagen sker, i
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kombination med miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut att enskilda avlopp ska ha hög
skyddsnivå, bedöms att det inte finns ett behov av att reglera enskilda avlopp inom
vattenskyddsområdet. Enskilda avlopp anses därför inte ha någon påverkan på den
geografiska utbredningen av vattenskyddsområdet. Andra risker som finns strax utanför
skyddsområdet är en cistern och en bergvärmeanläggning. Kommunen anseratt befintlig
lagstiftning om cisterner är tillräcklig och anser därför inte att en cistern kan påverka den
geografiska utbredningen av vattenskyddsområdet. Kommunen föreslår reglering av nya
och befintliga bergvärmeanläggningar, en ändring blir anmälningspliktig. Syftet med
denna skyddsföreskrift är främst att eliminera riskerna med nya djupa borrhål vilket
innebär att en befintlig bergvärmeanläggning inte medför ett behov att utöka
skyddsområdets geografiska storlek. Transporttiden på 1 år är vald för att det ska finnas
goda möjligheter att reagera på ett potentiellt utsläpp eller läckage.

§ 1 Bekämpningsmedel: Länsstyrelsen påpekar att det sedan den 1 oktober 2021 finns
en förändring i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel som innebär ett förbud
mot bekämpningsmedel som gäller även på tomtmark för bostadshus eller krukväxter i
hemmiljö.
Under samrådsarbetet har denna förändring observerats och skyddsföreskriften har
justerats och hänvisning till icke-yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel har tagits
bort från föreskrifterna eftersom förändringarna sedan den 1 oktober 2021 innebär
samma sak som de tidigare föreslagna skyddsföreskrifterna.

§ 2 Energianläggningar och vattentäkter: Länsstyrelsen anser att kommunen bör
överväga att särskilja brunnar borrade i berg respektive jord istället för att använda
borrade och grävda brunnar. Länsstyrelsen påpekar också att det tillståndsgivna
industriella uttaget inom vattenskyddsområdet har tillstånd att ersätta den befintliga
brunnen med en ny brunn med samma djup och dimension inom 50 meter från den
befintliga brunnen (mål nr M 2125–17, 2018-05-07).
Kommunen håller med om att det förtydligar skyddsföreskrifterna att ange brunnar i berg
eller jord och justerar därför föreskriften. Under samrådsmöte med verksamheten som har
industriellt grundvattenuttag inom vattenskyddsområdet diskuterades även deras rätt att
göra en ersättningsbrunn. Det kommer då att krävas en tillståndsansökan till kommunens
miljö- och hälsoskyddsnämnd enligt föreskrifterna men utgångspunkten är att tillstånd ska
medges men att det kan krävas säkerhetsåtgärder exempelvis vid anläggandet för att öka
skyddet för vattentäkten.

§ 4 Övrig miljöfarlig verksamhet: Länsstyrelsen påpekar att det vid tidigare prövningar
av regeringen framkommit att en föreskrift med förbud mot ”nyetablering av miljöfarlig
verksamhet som kan förorena grundvattnet” är alltför omfattande och inskränkande.
Formuleringen saknar rimliga krav på specificering. Ordet ”risk” bör användas mycket
restriktivt eftersom det alltid föreligger en risk för förorening. Länsstyrelsen anser därför
att föreskriften behöver ändras och att riskmomenten som kvarstår i förhållande till de
övriga skyddsföreskrifterna preciseras.
Vår intention är att nya miljöfarliga verksamheter som kan medföra förorening av
grundvattnet inte ska etableras inom vattenskyddsområdet. Vissa miljöfarliga
verksamheter regleras redan i samband med övriga föreskrifter och vi specificerar därför
att föreskriften gäller de miljöfarliga verksamheter som inte regleras på annat sätt i
föreskrifterna. Med Länsstyrelsens påpekanden i beaktande ändrar vi föreskriften till att
precisera att miljöfarlig verksamhet, för vilken gäller tillståndsplikt eller anmälningsplikt
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enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken,
som inte regleras på annat sätt i föreskrifterna och som kan medföra förorening av
grundvattnet är förbjuden.
Under samrådsarbetet har också behovet av att reglera övriga kemiska produkter som inte
endast är kopplade till miljöfarliga verksamheter uppmärksammats. Därför lyfts denna
föreskrift ut § 4 och en ny rubrik § 5 Hälso- och miljöfarliga ämnen förs in i föreskrifterna.
Föreskriften formuleras för att förtydliga att den gäller hälso- och miljöfarliga ämnen som
är skadliga för grundvattnet och de ämnen som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter.

Övrigt: Länsstyrelsen påpekar att kommunen ska skicka beslut, föreskrifter och
kartunderlag (shape-fil med ytterområdet) till Länsstyrelsen för registrering i
Naturvårdsregistret. Länsstyrelsen behöver få uppgift om laga kraft eller överklagande
för att registrering ska kunna ske inom utsatt tid, alltså tio dagar från sista dagen för
överklagande.
Vi tar till oss detta och ska skicka beslut, föreskrifter och kartunderlag till Länsstyrelsen när
beslutet är fattat.

Minnesanteckningar från samrådsmöte med The
Absolut Company
Närvarande
Andréa Raivander, The Absolut Company
Anna Bryllert, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Kristianstads kommun
Anna-Karin Åkesson, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Kristianstads kommun
Emma Anderberg, tekniska förvaltningen, Kristianstads kommun
Fredrik Bohman, The Absolut Company

Plats
Mötet genomfördes digitalt via Teams

Tid
2021-09-27 10.00
Minnesanteckningar
Mötet inleddes med en kort presentationsrunda av deltagarna. The Absolut Company
(TAC) är inbjudna till detta möte eftersom de har verksamhet inom det föreslagna
vattenskyddsområdet.
Emma redogjorde kort för syftet med revideringen av Åhus vattenskyddsområde samt
för förutsättningar för kommunens vattentäkt och kommunens arbete med
vattenskyddsområden.
Skyddsföreskrifterna presenterades kort och diskuterades med fokus på möjlig
påverkan på TAC’s verksamhet på fastigheten Horna 3:12 inom det föreslagna
vattenskyddsområdet.

TAC använder inte bekämpningsmedel inom deras verksamhet så 1 § om
bekämpningsmedel får ingen påverkan på verksamheten.

§ 2 om energianläggningar och vattentäkter får en påverkan på TAC’s verksamhet om
det blir aktuellt att anlägga en ersättningsbrunn i anslutning till deras befintliga brunn.
Även om TAC har rätt att göra en ersättningsbrunn enligt befintlig vattendom kommer
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det att krävas att en tillståndsansökan lämnas in till Kristianstads kommun miljö- och
hälsoskyddsnämnd. Utgångspunkten är att tillstånd ska medges men att det kan krävas
säkerhetsåtgärder exempelvis vid anläggandet.

§ 3 om täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbetet omfattar även exempelvis
borrningar i undersökningssyfte som når djupare än 120 m. Även denna föreskrift kan få
betydelse för verksamheten om en eventuell ersättningsbrunn blir aktuell för TAC och
företaget väljer att göra en undersökningsborrning i samband med detta. Även i detta
fall är det då en tillståndsansökan som ska lämnas in till miljö- och hälsoskyddsnämnden
i Kristianstads kommun.

§ 4 om miljöfarlig verksamhet påverkar inte TAC’s verksamhet på Horna 3:12.

Andréa och Fredrik framförde att ett vattenskyddsområde är en fördel även för TAC’s
verksamhet då vattnet är mycket viktigt även för deras verksamhet.

Emma gjorde en översiktlig genomgång av identifierade risker i området och
förtydligade att vattenskyddsföreskrifterna inte kan hantera alla identifierade risker.
Exempelvis kan inte krav på aktiva åtgärder ställas i skyddsföreskrifterna för ett
vattenskyddsområde. Även risken med saltvatteninträngning kan inte påverkas med
hjälp av vattenskyddsföreskrifterna.

Frågan om det nya industriområdet som byggs väster om det föreslagna
vattenskyddsområdet diskuterades. På grund av de långa transporttiderna från
markytan ner till det magasin där grundvattenuttagen sker så har tekniska förvaltningen
gjort bedömningen att avgränsningen för skyddsområdet (baserat på en transporttid på
1 år i sandstenen) är tillräcklig för att skydda vattentäkten.

TAC har möjlighet att skriftligt yttra sig till den 10 oktober 2021.

Minnesanteckningar från digitalt samrådsmöte
Mötesanteckningar från det digitala samrådsmötet för inrättandet av Åhus
vattenskyddsområde den 7 september 2021 klockan 17.00-18.00

Deltagare från Kristianstads kommun
Anna Bryllert, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Emma Anderberg, tekniska förvaltningen
Lars Svensson, tekniska förvaltningen
Mona Eliasson, tekniska förvaltningen

Antal deltagande fastighetsägare
3 stycken fastighetsägare deltog i mötet

Plats och inbjudan
Mötet var öppet för allmänheten och genomfördes över Skype med en länk publicerad
på kristianstad.se/vattenskydd. Inbjudan skickades ut i samband med utskicka om
pågående samråd för ett nytt vattenskyddsområde för Åhus. Information fanns även på
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hemsidan och samrådet kungjordes i Post- och inrikes tidningar (30 augusti 2021) samt
i Kristianstadsbladet (28 augusti och 4 september 2021).

Minnesanteckningar
Lars öppnade mötet och hälsade välkomna. En kort presentationsrunda av deltagarna
vid mötet genomfördes.
Emma presenterade tekniska förvaltningens förslag på vattenskyddsområde,
förutsättningarna i området samt hur tekniska förvaltningen arbetar med
vattenskyddsområden i Kristianstads kommun.

Anna förklarade vad prövningsprocessen innebär. Tillstånd måste sökas minst 6 veckor
innan åtgärden ska genomföras och tillståndet kan innebära att särskilda villkor måste
uppfyllas.

Fråga: vad innebär anläggningar i föreskrifterna, räknas exempelvis pool och
attefallshus som anläggningsarbeten som omfattas av föreskrifter?
Föreskrifterna syftar till att förhindra att stora delar av det skyddande lagret av tas bort.
För att hantera denna risk föreslår vi tillståndsplikt för de anläggningsarbeten som når
djupare än 120 meter under markytan. Pooler och attefallshus omfattas därför inte av
dessa föreskrifter.

Fråga: finns det någon informationsblankett som kan delas ut när folk tillträder i en
bostadsrättsförening som håller på att byggas?
När vattenskyddsområdet är fastställt ska kommunen skicka ut information till alla
boende. Eftersom det fortfarande finns möjlighet att förslaget förändras kommer ingen
informationsblankett att tas fram förrän vattenskyddsområdet är fastställt. Ni kan redan i
nuläget upplysa om att ett vattenskyddsområde är på gång och att föreskrifter kommer att
gälla i framtiden.

Fråga: finns det någon risk att det inte blir något vattenskyddsområde?
Konflikter kan uppstå när ett vattenskyddsområde ska inrättas. I nuläget har vi inte sett
några indikationer på konflikter i samband med Åhus vattenskyddsområde. VA-
avdelningen har ett ansvar att skydda en vattentäkt som används för
dricksvattenförsörjning.

Under möter presenterades också ett antal ofta förekommande frågor om
inrättandet av vattenskyddsområden
Varför inrätta ett vattenskyddsområde?

• Tillgången på vatten för dricksvattenförsörjning är en av våra viktigaste
naturresurser

• En del av arbetet med att skydda en vattentäkt
• Skydda en vattenresurs ur ett akut perspektiv och ett flergenerationsperspektiv

Varför finns det skyddsföreskrifter och vad innebär de?
• Grund i miljöbalken
• Förtydligande av allmänna hänsynsreglerna
• Säkerställer ett skydd på kort och lång sikt

Om vattenkvaliteten är bra idag, varför behövs då ett vattenskyddsområde?
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• Ett vattenskyddsområde ska förebygga även framtida potentiella risker
• Ett vattenskyddsområde ska verka på lång sikt
• Vattenkvaliteten får inte försämras
• Framtida föroreningar kanske inte möjliga att rena med då befintlig teknik

Varför finns det en tertiär skyddszon?
• Miljöfarliga verksamheter och bekämpningsmedel regleras i den tertiära

skyddszonen
• Omfattar områden som kan påverka vattentäkten negativt ur ett

långtidsperspektiv
• Det finns lagstiftning i Sverige som gäller generellt inom vattenskyddsområde
• Exempel: brandfarliga vätskor

Vad innebär det att bo och verka i ett vattenskyddsområde?
• Särskilda skyddsföreskrifter gäller för boende och verksamma inom

vattenskyddsområde
• Förbud, tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet
• Alla måste värna om resursen
• Konsekvensanalys specifik för ett vattenskyddsområde då föreskrifterna är

anpassade efter specifika förutsättningar och risker för en vattentäkt

Vad innebär tillståndsplikt?
• Att tillstånd måste sökas hos kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning
• Tillståndet kan bli villkorat med åtgärder för att öka skyddet för vattentäkten
• Anmälningsplikt: anmälan i god tid till miljö- och hälsoskyddsavdelningen, minst 6

veckor innan åtgärd

Kostar det pengar att anmäla och söka tillstånd?
• Ja
• Kommunen har en fastställd taxa för miljö- och hälsoskyddsavdelningens arbete

med anmälningar och tillståndsansökningar
• Taxan täcker kostnaden för handläggningen
• Vattentjänstlagen: kostnad för andras tillstånd/anmälningar inte en nödvändig

kostnad för VA-kollektivet då förorenaren ska betala enligt EU:s princip

Måste vattentäkten ligga just där?
• Vattentäktens placering är vald på grund av de goda förutsättningarna att ta ut

vatten för dricksvattenförsörjning
• Att ta fram en ny vattentäkt för större dricksvattenförsörjning innebär stora

kostnader och tar mycket tid med förberedande undersökningar, tillstånd,
byggnation etc.

Hur vet jag vad som gäller på min fastighet?
• I förslaget här finns en karta
• Kristianstads kommuns hemsida finns kartor och skyddsföreskrifter
• Länsstyrelsens kartverktyg ”Skyddad natur”



xiii

Kan jag få ersättning?
• Fastighetsägare och verksamhetsutövare har enligt lag rätt till ersättning om

pågående markanvändning avsevärt försvåras
• Allmän aktsamhet och hänsyn enligt miljöbalken måste uppfyllas utan rätt till

ersättning
• Kristianstads kommun har en policy om ersättning i samband med

förbud/tillståndsplikt för bekämpningsmedel
• Antingen frivilliga överenskommelser mellan kommunen och fastighetsägare eller

så avgör mark- och miljödomstolen frågan om ersättning

Minnesanteckningar från samrådsmöte på plats i Åhus
Minnesanteckningar det tillfälle representanter från kommunens VA-avdelning och
miljö- och hälsoskyddsavdelning var på plats i Åhus i samband med samrådet för Åhus
vattenskyddsområde

Datum, tid och plats:
9 september 2021, 10.00-12.00 utanför Åhus campings reception på Täppetleden 20 i
Åhus.

Medverkande
Från Kristianstads kommun var Anna Bryllert, miljö- och hälsoskyddsavdelningen, och
Emma Anderberg, VA-avdelningen, på plats.
En fastighetsägare från det föreslagna vattenskyddsområdet dök upp och ställde ett
antal frågor.

Punkter som diskuterades
- Från och med 1 oktober 2021 träder ett förbud mot användning av

växtskyddsmedel/bekämpningsmedel på bland annat tomtmark i kraft (enligt
SFS 2021:229). En lista över undantagna bekämpningsmedel för privatpersoner
att använda på sin fastighet finns publicerad på Kemikalieinspektionen hemsida:
https://www.kemi.se/bekampningsmedel/vaxtskyddsmedel/aktuellt-om-
vaxtskyddsmedel/forbud-mot-viss-anvandning-av-
vaxtskyddsmedel/verksamma-amnen-som-ar-undantagna-forbudet-mot-viss-
anvandning

- I området används lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD. Finns det några
risker med detta? Samlas föroreningar i de utjämningsdammar som finns och kan
dessa föroreningar innebära en risk för vattentäkten? Ett antal nya vägar anläggs
i samband med byggnationen i området, kan vägdagvattnet från vägarna vid
anläggandet/asfalteringen innebära en risk. Detta är något som riskanalysen
behöver utökas med för att undersöka/bedöma risken med dessa dammar.

- Frågan om förorening vid skjutvallen på skjutbanan diskuterades. Det finns
bekräftade föroreningar i skjutvallen enligt undersökningar som kommunen har
genomfört, men inget som tyder på att det är något akut problem för
vattentäkten eller något som ligger och läcker. Det är ett område som används
som friluftsområde idag.
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- Hur länge bedömer kommunen att vi kan ta upp ett tjänligt vatten från Åhus
vattentäkt? Åhus vattentäkt är placerad mycket bra med tanke på den mycket
vattenförande geologiska enheten och det starka naturliga skyddet. Så
Kristianstads kommun gör bedömningen att den kan användas länge. Det är
skillnad på råvattnet som pumpas upp och det dricksvatten som vi producerar.
För dricksvattnet finns föreskrifter som anger när ett vatten är tjänligt, otjänligt
med anmärkning eller otjänligt. För råvatten finns inte motsvarande föreskrifter
och rening av råvatten kan eventuellt ske i vattenverk för att uppnå önskad
kvalitet. Saltvatteninträngningen är något som pågår på grund av de stora totala
uttagen på Kristianstadsslätten. Kommunens modelleringar visar att det tar lång
tid innan salthalten blir ett problem i den kommunala vattentäkten. Det är dock
inget som kan regleras i samband med ett vattenskyddsområde.

- Hur genomförs tillsynen i ett vattenskyddsområde? Kommunens miljö- och
hälsoskyddsnämnd har ansvar för tillsynen inom vattenskyddsområden.
Tillsynen kan vara både planerad och händelsestyrd, t ex kontroll av att
skyddsföreskrifterna följs genom platsbesök eller tillsyn i samband med att en
anmälan eller ansökan kommit in.

Sammanställning

Tidigt samråd
I det tidiga samrådet inkom synpunkter som kommunen bemött i denna samrådsredogörelse.
En synpunkt gällande felaktig information i riskanalysen har lett till revidering av
riskanalysen.

Inga inkomna synpunkter i det tidiga samrådet har föranlett någon förändring i förslaget på
vattenskyddsområdets utbredning eller skyddsföreskrifterna.

Samråd och myndighetssamråd
I samrådet och myndighetssamrådet inkom ett antal synpunkter som föranledde förändringar i
förslaget, bland annat togs indelningen i två skyddszoner bort för att förtydliga
vattenskyddsområdet och dess tillhörande skyddsföreskrifter. Förändringarna har dock ingen
större påverkan på fastighetsägare eller verksamhetsutövare inom det föreslagna
vattenskyddsområdet så förändringarna föranledde inget ytterligare samråd. Även mindre
redaktionella förändringar har gjorts i materialet i syfte att förtydliga föreskrifterna, bland
annat genom tre nya paragrafer (5–7 §§) som dock inte har någon större effekt på
fastighetsägare eller verksamhetsutövare inom området. En ny risk i form av
dagvattendammar inom området uppmärksammades tack vare samrådet. En riskbedömning
har utförts och tillägg har gjorts i underlagen. Riskbedömningen av dagvattendammarna
resulterade dock inte i några förändringar av föreskrifterna.

Synpunkter om betydelsen av information har resulterat i att förslag på informationsplan tas
fram för Åhus vattenskyddsområde.
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