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Tidiga samrådet 

 

- Privatperson

- Åhus skytteförening

- Kommunledningskontoret 

- Brf Tallskogen

- Försvarsmakten

Samråd 

 

- Privatperson

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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- Trafikverket

-  Skogsstyrelsen
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Från: ahus_vattenskyddsomrade@kristianstad.se <ahus_vattenskyddsomrade@kristianstad.se>  
Skickat: den 10 september 2020 16:50 
Till: VA-avdelningen <va@kristianstad.se> 
Ämne: Synpunkter på vattenskyddsområde i Åhus 

 

Namn vattenskyddsområde : Åhus skytteförening 

fastighetsbeteckning, vattenskyddsområde Åhus : HORNA 17:1 ( Horna 1:1 ) 

Kontaktuppgifter : Pär Borneke (ordförande) mobil nr 0705757418 

Synpunkter, vattenskyddsområde Åhus : - Infiltrationen har ingen tvättmaskin inkopplad 

förorenat vatten på ett år kan jämföras med vad hundarna producerar på en dags promenad i 

skogen - Vid stängningen av banan har vi blivit lovad av kommunen att få hjälp med att 

återställa skjutvallen och blinderingen då vi själva inte har någon ekonomisk möjlighet 

Samtycke personuppgifter : Ja 
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Kommunledningskontoret

Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling
Marie Thiman

044135168
Marie.Thiman@kristianstad.se

Tekniska förvaltningen
VA-avdelningen

KRISTIAN\YSTADS Kemi\.publ
Tekniska föwaltrlingeri

291 80 Kristianstad 2020 -09- 2 1
Änr

Vattenskyddsområde Åhus norra TN 2020/1770

Kristianstads kommun såsom fastighetsägare har tagit del av de hand
ringar som är hamtagna inför det tidiga skedet.

Området söder om Täppetleden omfattas av detaljplan åör bostäder. Det
planeras 6ör utbyggnad av såväl villor som marklägenheter. Kommunen
hade under våren ett flertal markanvisningar ute Rör att söka intressenter
som önskade att utveckla marken. l det sammanhanget hade det varit
önskvärt att kunna delge de framtida markägama information om ert
arbete med vattenskyddsområdet samt de restriktioner som blir följden
av dete

För att i framtiden undvika samma sak så är det viktigt att Mark och
exploatering får löpande uppdateringar om ert arbete med att "skapa" nya
vattenskyddsområde. Det är viktigt för oss inom kommunledningskon-
toret genom Mark och exploatering att vara informerade innan det delges
allmänheten.

Kommunledningskontoret är i arbetet med vattenskyddsområdet även er
samarbetspartner i fråga om ersättningar och framtida lösningar.

Mark och exploatering såsom fastighetsägare till de fastigheter som är
belägna inom det blivande vattenskyddsområdet har inga andra syn-
punkter utöver ovanstående. Det är av största vikt av att vi kan delge de
som planerar att bygga inom området denna infomlation.

Hälsningar

Marie Thiman

Exploateringsingenjör

Kristianstads kommun l 291 80 Kristianstad l 044-13 50 00 l Organisationsnummer 2 j;P00-Q9SI
www.kristianstad.se l kp:mmun@kristianstad.se

J



onsdag 2020-09-30 22:30
Meddelande och filer från webbformulär

Bilagor: Sbizhub C4520082014400.pdf

Hej,

Jag skriver till er med anledning av det planerade vattenskyddsområdet, Åhus Norra, Älgörten 1.
Vårt bostadsområde ser ut att hamna i det sekundära skyddsområdet.
Det vi i vår Brf undrar är om det kommer att bli helt omöjligt att få bergvärme i framtiden?

Vänligen,
Theresa Vasic Fager
Ordförande
Brf Tallskogen, Åhus



 

 

 

Yttrande          
Datum Beteckning  

2020-09-30 FM2020-17366:7 
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(BIV)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Försvarsmakten 

107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 

www.forsvarsmakten.se 

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Kristianstads kommun  2020-08-19 TN2020/1770 

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD RPE INFRA FYSPLAN,  

Beata Iverson, 08-788 78 04 

fysplan@mil.se 

 

                  

Yttrande avseende tidigt samråd vattenskyddsområdet i 

Åhus, Kristianstads kommun, Skåne län  
         

          

         

Försvarsmakten har för närvarande inget att erinra i rubricerat ärende.  

 

Försvarsmakten vill dock påtala att det är av stor vikt att myndigheten även 

fortsatt är delaktiga i samrådsprocessen gällande områdets utberedning, 

föreslagna föreskrifter eller förändringar av dessa.  

 

För frågor i ärendet kontakta handläggaren enligt ovan.  

 

 

 

Axelsson, Håkan 

Stf C PROD RPE INFRA 

 Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
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Sändlista 

Kristianstads kommun  kommun@kristianstad.se 

 

För kännedom 

Fortifikationsverket   fortv@fortv.se  

med kopia till  fysplan@fortv.se    



Från: noreply@kristianstad.se <noreply@kristianstad.se>  
Skickat: den 10 oktober 2021 22:59 
Till: VA-avdelningen <va@kristianstad.se> 
Ämne: Synpunkter på nytt vattenskyddsområde Åhus 
 

Hej! 

Det har kommit in synpunkter på förslaget till nytt vattenskyddsområde för Åhus 

Följande uppgifter har kommit in: 

Ange vattenskyddsområde : Åhus 
För och efternamn :  
fastighetsbeteckning :  
Kontaktuppgifter :  
Kontaktuppgifter, e-post :  

Synpunkter, vattenskyddsområde : 1. Inom Täppetledenområdet omhändertas dagvatten på 
fastigheterna genom lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Gatumark avvattnas 
emellertid genom avledning till någon av de fyra gatuvattendammar, vilka är placerade enligt 
fastställd detaljplan för området. Den sammanlagda ytan av dessa dammar är betydligt mer än 
2000 m2. Två av de fyra dammarna ligger inom det primära skyddsområdet. Två av 
dammarna ligger i direkt anslutning till lokalgator inom Täppetledenområdet, varav en inom 
föreslaget primärt skyddsområde. Förslag: Det tekniska underlaget daterat 2021-10-20 (inkl 
bilaga 3) behöver kompletteras gällande risken för föroreningar från nämnda 
gatuvattendammar. På riskskalan grön-gul-röd bör risken lämpligen bestämmas till gul. 2. Av 
samrådsunderlaget framgår att saltvatteninträngning är en risk som måste tas på största allvar 
för att skydda vattentäkten för kommande generationers vattenuttag. Enligt föreliggande 
samrådshandlingar kan saltvatteninträngning redan uppmätas, även i vattentäkter på 
Kristianstadsslätten. Problem med saltvatteninträngning föreligger än tydligare i en del andra 
kustkommuner bl a Sölvesborg och Kalmar. Förslag: I syfte att förebygga 
saltvatteninträngning föreslås att ett volymtak sätts för vattenuttag i första hand för Åhus 
vattenskyddsområde, för området öster om Hammarsjön eller för hela Kristianstadsslätten. 3. 
Nytt nationellt regelverk gällande användande av bekämpningsmedel gäller fr o m 1 oktober 
2021, då växtskyddsmedel inte får användas ”på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter 
i hemträdgårdsmiljö eller på växter inomhus” såvida inte Kemikalieinspektionen beslutat om 
undantag från förbudet”. /Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel/. Förslag: Texten i 
skyddsföreskrifterna gällande ”alla icke yrkesmässig hantering av kemiska 
bekämpningsmedel” revideras med hänvisning till nationellt regelverk om användande av 
bekämpningsmedel. 
Samtycke personuppgifter : Ja 
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Sammanträdesdatum
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MiU& och hälsoslyddsnåmnden

Platsochtid Rådhuset Skåne rum 1 14 kl. 13:30 - 15:48, mötet ajournerat 14:44-15:04

Beslutande UlfPersson
Ordförande$$ 95-107,109
Jäv $ 108
Magnus Dahlström (M)

Helen Persson (S)
vice ordförande Tj ordf $ 108

Simon Lennartsson (M)
tj ers förMagnus Carlsson (M)

Britt- Marie Hansson (L) Nils-Arne Thuresson (KD)

johan Kronbäck Angsmo (S) Birgitta Book(S) Leino Svensson (SD)

Per Friberg (SD)
tj ers för Niklas Laud6n (SD)
Magnus Tyche (L)

Bengt Wendel (SD) Magnus Tyche (L)
g ers för Ulf Persson $ 108
Ann-Catrin Norfall (S)övriga

närvarande
Patric Hansson (S)

Tommy Danielsson
Förvaltningschef
Gabriella Lundmark
Miljö- och hälsoinspektör

SuzanneHayling
Miljö- och hälsoinspektör
Helen Persson

Cecilia Hammarberg
Avdelningschef

Anna Bryllert
Miljö- och hälsoinspektör

Anna Kärner
Nämndsekreterare
Anna-Karin Åkesson
Miljö- och hälsoinspektör

Lisa Sjöblom
Miljö- och hälsoinspektör

Linda Siggelow
Miljö- och hälsoinspektör

Utses att
justera

Justeringens
tid och plats Rådhuset.Skåne 2021-10-08, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sekreterare Paragrafer$$ 95- 109

Anna Kärner

Ordförande

UlfP6rsson

Justerade Å
Helen Persson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Information har skett genom digitalt anslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sammanträdesdatum 2021-10-07Styrelse/Nämnd

Datum då anslaget
sättsuPP

2021-10-08 Datum då
anslagettasned

2021-10-29

Förvaringsplats
förprotokollet Miljö- ?ch samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift
Anna Kärner

Utdragsbestyrkande
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-10-07

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 102

Yttrande - samråd vattenskyddsområde Åhus

Änr MHN VATTE.2021.2853

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande enligt miljö- och hälsoskyddavdelningen
tjänstskrivelse samt nedan:

1. Indelningen i primär och sekundär skyddszon bör tas bort.
2. Anmälningsplikten för utvinning av värme/kyla ur jord är en dubbelreglering och

därmed onödig.
3. 2 § behöver förtydligas avseende att spetsrörsbrunnar inte omfattas av varken

tillstånds- eller anmälningsplikt.
4. Hänvisningen till den särskilda förteckning som listar medel som är undantagna

förbudet mot yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel bör ersättas med
de av Kemikalieinspektionen beslutade undantagen enligt bilaga 15 KIFS 2008:3 om
bekämpningsmedel.

Därutöver yrkar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:
· En informationsplan tas fram för att säkerställa att kunskapen om

vattenskyddsområdet hålls levande över tid.
· Goda erfarenheter från det hittillsvarande arbetet med vattenskyddsområden

dokumenteras och tillämpas som riktlinjer för det kommande arbetet med
vattenskyddsområden. Som exempel kan nämnas ett aktivt inventeringsarbete på
fastighetsnivå för att kartlägga markanvändningen och identifiera miljöfarliga
verksamheter samt att verksamhetsutövare i förslagen primär och sekundär zon, vars
verksamheter kan komma att påverkas av vattenskyddsområdet, bjuds in till enskilda
samrådsmöten.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderat vattenskyddsområde med

tillhörande skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i Åhus. Förslaget har nu

remitterats till miljö- och hälsoskyddsnämnden som en del av en större samrådsprocess där

fastighetsägare och myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter.

Värdet av våra vattentäkter och behovet av att skydda dem är otvetydigt. Miljö- och

hälsoskyddsavdelningen ställer sig därför positiv till att inrätta ett vattenskyddsområde med

tillhörande skyddsföreskrifter. Av det tekniska underlaget framgår att vattentäkten har ett bra,



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

12 (24)

Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-10-07

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

naturligt skydd i form av mäktiga jord- och berglager som överlagrar akviferen. Följaktligen har

behovet av att införa särskilda restriktioner, utöver den generella lagstiftningen, inte varit så

stort.

Granskningen av förslaget har i första hand gjorts utifrån miljö- och hälsoskyddsnämndens

tillsynsroll där möjligheten att fullgöra vår tillsynsuppgift och att tillse att syftet med

vattenskyddsområdet uppnås utan dubbelregleringar har varit i fokus.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande enligt miljö- och hälsoskyddavdelningen
tjänstskrivelse samt nedan:

1. Indelningen i primär och sekundär skyddszon bör tas bort.
2. Anmälningsplikten för utvinning av värme/kyla ur jord är en dubbelreglering och

därmed onödig.
3. 2 § behöver förtydligas avseende att spetsrörsbrunnar inte omfattas av varken

tillstånds- eller anmälningsplikt.
4. Hänvisningen till den särskilda förteckning som listar medel som är undantagna

förbudet mot yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel bör ersättas med
de av Kemikalieinspektionen beslutade undantagen enligt bilaga 15 KIFS 2008:3 om
bekämpningsmedel.

Därutöver yrkar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:
· En informationsplan tas fram för att säkerställa att kunskapen om

vattenskyddsområdet hålls levande över tid.
· Goda erfarenheter från det hittillsvarande arbetet med vattenskyddsområden

dokumenteras och tillämpas som riktlinjer för det kommande arbetet med
vattenskyddsområden. Som exempel kan nämnas ett aktivt inventeringsarbete på
fastighetsnivå för att kartlägga markanvändningen och identifiera miljöfarliga
verksamheter samt att verksamhetsutövare i förslagen primär och sekundär zon, vars
verksamheter kan komma att påverkas av vattenskyddsområdet, bjuds in till enskilda
samrådsmöten.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
Tekniska förvaltningens förslag till skyddsföreskrifter och skyddsområde (bil 1)
Översiktskarta (bil 2)
Tekniskt underlag daterat 2020-10-20, ärende TN2020/1770, tekniska förvaltningen
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se   

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Anna Bryllert
044 - 13 53 38
anna.bryllert@kristianstad.se

Yttrande - Remiss - nytt vattenskyddsområde Åhus
Dnr VATTE.2021.2853
Änr TN2020/1770

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande enligt följande och vad som framgår under
rubriken "Yttrande" nedan:

1. Indelningen i primär och sekundär skyddszon bör tas bort.
2. Anmälningsplikten för utvinning av värme/kyla ur jord är en dubbelreglering och

därmed onödig.
3. 2 § behöver förtydligas avseende att spetsrörsbrunnar inte omfattas av varken

tillstånds- eller anmälningsplikt.
4. Hänvisningen till den särskilda förteckning som listar medel som är undantagna

förbudet mot yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel bör ersättas
med de av Kemikalieinspektionen beslutade undantagen enligt bilaga 15 KIFS
2008:3 om bekämpningsmedel.

Därutöver yrkar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:
· En informationsplan tas fram för att säkerställa att kunskapen om

vattenskyddsområdet hålls levande över tid.
· Goda erfarenheter från det hittillsvarande arbetet med vattenskyddsområden

dokumenteras och tillämpas som riktlinjer för det kommande arbetet med
vattenskyddsområden. Som exempel kan nämnas ett aktivt inventeringsarbete på
fastighetsnivå för att kartlägga markanvändningen och identifiera miljöfarliga
verksamheter samt att verksamhetsutövare i förslagen primär och sekundär zon,
vars verksamheter kan komma att påverkas av vattenskyddsområdet, bjuds in till
enskilda samrådsmöten.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderat vattenskyddsområde med
tillhörande skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i Åhus. Förslaget har nu
remitterats till miljö- och hälsoskyddsnämnden som en del av en större samrådsprocess
där fastighetsägare och myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter.

Värdet av våra vattentäkter och behovet av att skydda dem är otvetydigt. Miljö- och
hälsoskyddsavdelningen ställer sig därför positiv till att inrätta ett vattenskyddsområde
med tillhörande skyddsföreskrifter. Av det tekniska underlaget framgår att vattentäkten
har ett bra, naturligt skydd i form av mäktiga jord- och berglager som överlagrar akviferen.
Följaktligen har behovet av att införa särskilda restriktioner, utöver den generella
lagstiftningen, inte varit så stort.
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Granskningen av förslaget har i första hand gjorts utifrån miljö- och hälsoskyddsnämndens
tillsynsroll där möjligheten att fullgöra vår tillsynsuppgift och att tillse att syftet med
vattenskyddsområdet uppnås utan dubbelregleringar har varit i fokus.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
Tekniska förvaltningens förslag till skyddsföreskrifter och skyddsområde (bil 1)
Översiktskarta (bil 2)
Tekniskt underlag daterat 2020-10-20 https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-
miljo/vatten-och-avlopp/dricksvatten/vattenskyddsomraden/

Ärendet

Bakgrund

Det pågår sedan flera år tillbaka en översyn av kommunens vattenskyddsområden då
flertalet är inrättade på 1970-talet. Skyddsområdena behöver revideras utifrån nuvarande
kunskap om geologi och hydrogeologi och skyddsföreskrifterna behöver anpassas för att
kunna hantera dagens risker. Ett fåtal vattentäkter saknar helt vattenskyddsområde.

I Åhus finns det idag inget vattenskyddsområde för vattentäkten i norra Åhus. 2017
upphävdes två äldre vattenskyddsområden, belägna i de mer centrala delarna av Åhus,
eftersom vattentäkterna inte längre användes. Vattenproduktionen utgår numera från tre
brunnar som alla är ca 250 meter djupa. Brunnarna är lagligförklarade och vattendom
fastställdes 2018-05-07.

Brunnarna tar vatten från glauokonitsandstensformationen som i området börjar på ca
210 meters djup. Glaukonistsandstenen, som är en löst konsoliderad bergart som fått sitt
namn av det gröna mineralet glaukonit, överlagras av kalk- och sandsten. Närmast
markytan finns ett ca 10 meter mäktigt jordlager som främst består av sand.

Området som den kommunala vattentäkten ligger inom är ett inströmningsområde där
grundvattenströmningen har en nedåtriktad gradient. Transporthastigheten är dock
långsam, vilket innebär att det tar långt tid för en partikel att transporteras från markytan
ner till glaukonitsandstenen . Väl därnere är däremot transporthastigheten betydligt högre
vilket gör vattentäkten känslig för utsläpp som sker på stora djup, nära akviferen
(Kristianstads kommuns grundvattenmodell MIKE SHE).

Markanvändningen inom det föreslagna skyddsområdet domineras av småhusbebyggelse
och skogsmark. Täppetleden korsar skyddsområdet.

Tekniska förvaltningens arbete med att ta fram förslag till vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för vattentäkten i Åhus har följt den nya vägledningen från Havs- och
vattenmyndigheten. Det innebär i bl a följande:

1. Riskinventering - med stöd av uppgifter från miljö- och hälsoskyddsavdelningens
verksamhetssystem, kartstudier och platsbesök.

2. Riskbedömning som illustreras i en riskmatris.
3. Koppling mellan riskkälla och reglering i föreskrifterna.

Skyddsföreskrifter föreslås för att reglera de risker som fallit ut som gula eller röda i
riskmatrisen och som inte redan regleras i generell lagstiftning. Vissa typer av risker kan
inte hanteras via skyddsföreskrifter eftersom vattenskyddsföreskrifter kan inte användas
för att ställa krav på aktiva åtgärder (t ex avhjälpande av en föroreningsskada).
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Vattenskyddsområdet

För vattenuttag som sker ur den sedimentära berggrunden används kommunens
beräkningsprogram för grundvatten, MIKE SHE, vid framtagande av skyddsområde.
Beräkningar av transporthastigheten i sandstenen ligger till grund för avgränsningen av
skyddszonerna. Utgångspunkten är att det från den yttre gränsen av den primära zonen
ska ta 100 dagar innan en simulerad förorening når uttagsbrunnarna. Från den yttre
gränsen av den sekundära zonen ska det ta 1 år. Resultatet av riskbedömningen vägs också
in så till vida att riskkällor kan inkluderas i skyddsområdet om det ger en möjlighet till
bättre kontroll av dem. Gränserna justeras sedan för att anpassas till naturliga gränser,
såsom fastigheter och vägar.

För Åhus vattenskyddsområde föreslås en primär skyddszon som omfattar ett område med
skog norr om Täppetleden samt ett område söder om vägen med bostadskvarter som
nyligen är byggda alternativt håller på att uppföras. En sekundär skyddszon föreslås för ett
mindre område söder om den primära skyddszonen. Även där används marken för
bostäder. Det finns inga miljöfarliga verksamheter inom föreslaget skyddsområde men en
gammal skjutbana finns kvar.

Vattenskyddsföreskrifterna

Förslaget till skyddsföreskrifter består av fyra paragrafer som syftar till att reglera
befintliga och framtida risker så att de inte utgör ett hot mot dricksvattenförsörjningen. De
fyra paragraferna avser:

1. Bekämpningsmedel
2. Energianläggningar och vattentäkter
3. Täktverksamhet, schakt och anläggningsarbeten
4. Övrig miljöfarlig verksamhet

Yttrande

Föreliggande förslag visar att tekniska förvaltningen arbetar med skydd av vattentäkten
utifrån platsspecifika förutsättningar. Det tekniska underlaget ger en god bild av
markanvändningen inom det föreslagna vattenskyddsområdet och vidare görs en
systematisk genomgång och bedömning av identifierade risker.

Det kan även noteras att riskkällor som tidigare har reglerats med skyddsföreskrifter nu
bedöms vara tillräckligt hanterade med generell lagstiftning. Detta gäller både hantering av
petroleumprodukter och icke yrkesmässig användning av bekämpningsmedel. Observera
att förbudet mot icke yrkesmässig användning av bekämpningsmedel finns kvar i
remissversionen men under samrådsprocessen har tekniska avdelningen kommunicerat
att detta förbud kommer att tas bort med hänvisning till det nya nationella förbudet mot
viss användning av växtskyddsmedel som träder i kraft 1 oktober 2021. Samtidigt som det
nya nationella förbudet träder i kraft börjar, av Kemikalieinspektionen meddelade,
undantag från förbudet att gälla. De verksamma ämnen som undantas förbudet bedöms
innebära en begränsad risk för människors hälsa och miljön. Det innebär att samma
ämnen är lämpliga att undanta från förbudet mot yrkesmässig hantering av
bekämpningsmedel enligt skyddsföreskrifterna.

En dubbelreglering finns kvar då anmälningsplikt för utvinning av värme/kyla ur jord
föreslås gälla enligt skyddsföreskrifterna. Denna kan utgå eftersom det redan finns en
generell anmälningsplikt.

Det faktum att uttagsbrunnarna är 250 meter djupa och att vattentäkten överlagras av
mäktiga kalkstenslager ger ett bra naturligt skydd. Transporttiden från ytan ner till
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brunnarnas intagsdjup har beräknats vara minst 200 år. Tekniska förvaltningen skriver att
brunnarna får anses väl skyddade mot ytföroreningar. Däremot finns det en betydligt
större risk om ett utsläpp av föroreningar sker direkt nere i sandstenen och kalkstenen
eftersom transporthastigheterna där är mycket högre. Följaktligen syftar de föreskrifter
som föreslås framför allt till att reglera djupa borrhål för utvinning av energi eller uttag av
vatten och djupa borrningar som görs i anläggnings- eller undersökningssyfte.

Beaktat vattentäktens naturliga förutsättningar och hur riskbilden i området ser ut anser
miljö- och hälsoskyddsavdelningen att behovet av att dela upp skyddsområdet i en primär
och en sekundär skyddszon kan ifrågasättas. Syftet med skyddet bör kunna uppnås, utan
onödigt långtgående begränsningar av markanvändningen, utan zonindelning. Enligt Havs-
och vattenmyndighetens vägledning bör det alltid övervägas om vattenskyddsområdet kan
uppnå sitt syfte med en zon. Fördelen med en zon är den tydlighet det innebär för framför
allt mark- och sakägare.

Det finns en rad andra åtgärder som är minst lika viktiga som skyddsföreskrifter för att
uppnå syftet med vattenskyddsområdet. Tekniska förvaltningen konstaterar att
information är en nyckelåtgärd och att den behöver vara återkommande. Andra viktiga
riskminimerande åtgärder som nämns är hålla beredskapsplanen för vattenverket
uppdaterad, att myndigheter tar hänsyn till vattenskyddsområdet vid olika typer av
prövningar och planarbeten och att det sker ett successivt arbete för att förbättra
avloppsledningsnätet. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen instämmer i allt detta men vill
särskilt framhålla vikten av information för att underlätta för boende och verksamma inom
skyddsområdet att göra rätt. För att tillförsäkra att det finns både en långsiktig planering
och ekonomiska resurser för detta arbete bör en informationsstrategi tas fram.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen vill även lyfta de goda erfarenheter och lärdomar som
arbetet med Degeberga och Åhus vattenskyddsområde har gett och att det är angeläget att
ta med dessa till det kommande arbetet med vattenskyddsområden. Några exempel är:

· Aktivt inventeringsarbetet på fastighetsnivå i området för att kartlägga
markanvändningen och identifiera miljöfarliga verksamheter.

· Verksamhetsutövare i primär och sekundär zon vars verksamheter kan komma att
påverkas av vattenskyddsområdet bjuds in till enskilda samrådsmöten.

· Underlätta för sakägare att lämna synpunkter i samrådsprocessen genom att t ex
erbjuda en kombination av digitalt och fysiskt samråd där det fysiska samrådet inte
nödvändigtvis behöver vara i traditionell mötesform. Cafémöten där
representanter för kommun finns på plats för att svara på frågor kan vara ett
alternativ.

För att tillförsäkra att dessa erfarenheter tas till vara bör de dokumenteras och ses som
riktlinjer för det kommande arbetet med vattenskyddsområden.

Redaktionella ändringar:
Den gamla benämningenmiljö- och hälsoskyddskontoret behöver genomgående ändras till
miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Tjänsteskrivelsen är digitalt signerad av Anna Bryllert och granskad av Tommy Danielsson,
förvaltningschef och Cecilia Hammarberg, avdelningschef.

Beslutet expedieras till:
Tekniska förvaltningen (tekniskaforvaltningen@kristianstad.se)
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Vårt datum: 2021-09-17 Ert datum: 2021-08-23 

Vårt diarienummer: 33-1830/2021 Er beteckning: TN2020/1770 

   

Handläggare  Kristianstad kommun 
tekniskaforvaltningen@kristianstad.se Carola Lindeberg  

  

 

   

Sveriges geologiska undersökning 
Box 670 
751 28 Uppsala 
Besök: Villavägen 18 

Tel: 018-17 90 00 
Webb: sgu.se 
E-post: sgu@sgu.se 

Organisationsnr 202100-2528 
 

 

Samråd – nytt vattenskyddsområde med tillhörande 
skyddsföreskrifter för Åhus vattentäkt, Kristianstads kommun 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 23 augusti 2021 tagit emot ovanstående ärende för 
yttrande. Med anledning av detta vill SGU framföra följande. 

SGU anser att det är viktigt att skydda dricksvattentäkter från föroreningar och annan påverkan. 
Genom att besluta om vattenskyddsområde för Åhus vattentäkt bidrar Kristianstad kommun till en 
tryggare dricksvattenförsörjning. Att inrätta skyddsområde för dricksvattentäkter är också mål inom 
Miljömålen och förespråkas av EU genom ramdirektivet för vatten.  

Förslaget till vattenskyddsområde för Åhus vattentäkt baseras på ett bra och tydligt underlag. 
Riskanalysen tar hänsyn till de geologiska förutsättningarna och bedöms ge en god beskrivning av 
riskbilden som finns kring Åhus vattentäkt. Skyddsföreskrifternas bestämmelser är väl anpassade för att 
minska de risker som identifierats. 

SGU rekommenderar att de begränsningar i borrdjup till 120 meter som föreslås i § 3 ”Täktverksamhet, 
schakt- och anläggningsarbeten” också omfattar § 2 ”Energianläggningar och vattentäkter”.  

SGU anser att underlaget ger goda förutsättningar till beslut om vattenskyddsområde med tillhörande 
skyddsföreskrifter för Åhus vattentäkt. 

  

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Mats Wallin 

I den slutliga handläggningen av ärendet har även statsgeologen Mattias Gustafsson deltagit. 
Statsgeologen Carola Lindeberg har varit föredragande. 

 

 

 
Mats Wallin    

Carola Lindeberg 
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(BIV)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Försvarsmakten 

107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 

www.forsvarsmakten.se 

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Kristanstads Kommun 

Emma Anderberg 

 

2021-08-23 Änr TN2020/1770 

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD RPE INFRA FYSPLAN,  

Gill Hermansson Wolff, 

fysplan@mil.se 

            

Yttrande avseende nytt vattenskyddsområde med 

tillhörande skyddsföreskrifter för Åhus vattentäkt, 

Kristianstads kommun, Skåne län 
      

          

         

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.  

 

 

Vid frågor gällande ärendet vänligen kontakta handläggaren enligt ovan.  

 

 

 

Gustafsson, Ulrika 

C PROD RPE INFRA FYSPLAN 

 Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
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Sändlista 

Kristianstads kommun genom, 

Emma Anderberg  emma.anderberg@kristianstad.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Trafikverkets ärendenummer: TRV 2021/97527 

Er referens: TN2020/17770 

Samråd gällande Åhus Vattentäkt, Kristianstads kommun 

Trafikverket har tagit emot ovan rubricerat ärende för yttrande. Trafikverket är berört då 
vattenskyddsområdet placeras i närhet av järnvägsstråket, Kristianstads-Åhus. 

Åtgärder som t ex nödvändig utveckling samt normalt underhåll och drift av 
järnvägsstråket ska kunna ske utan att extra kostnader på grund av 
vattenskyddsområdets läge uppkommer för Trafikverket.  

Trafikverket förutsätter att nationell ogräsbekämpning på det statliga järnvägsnätet kan fortsätta 
oinskränkt. 

Trafikverket har i övrigt inga synpunkter i ärendet. 

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
Med vänlig hälsning 

Jesper Jönsson 

Bygglovshandläggare 
Planering Region Syd 

jesper.jonsson@trafikverket.se 
Direkt: 010-123 05 19 
 
Trafikverket 
Besöksadress: Gibraltargatan 7, Malmö 
www.trafikverket.se 
Växel: 0771- 921 921 
 
Samtliga remisser och beslut till Trafikverket ska skickas till trafikverket@trafikverket.se eller: 
 
Trafikverket 
Ärendemottagningen 
Box 810 
781 28 Borlänge 
 



 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post 

Huvudkontor Vallgatan 8 036-35 93 00 202100-5612 skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 
Skogsstyrelsen Jönköping Fax Momsreg.nr www.skogsstyrelsen.se 
551 83 Jönköping  036-16 61 70 SE202100561201  
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Datum 

2021-10-26 
SKS Diarienr 

2021/3074 

Skogsstyrelsen 
Swantje Oostra 
Box 63, 28 121 Hässleholm 

swantje.oostra@skogsstyrelsen.se 
Tfn  0431-294 87 
Växel 036-35 93 00 

 

 
Ert Diarienr 

TN 2020/1770 

 

 

 

tekniskaforvaltningen@kristianstad.se 

 

  

 

 

 

 

Yttrande gällande samråd – nytt vattenskyddsområde med 
tillhörande skyddsföreskrifter för Åhus vattentäkt, 
Kristianstads kommun, Skåne län 

Skogsstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig i rubricerat ärende.  

I Tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter finns användning av kemiska bekämpningsmedel och 

gödsel, hantering av petroleumprodukter samt eventuell förekomst av 

näringsläckage angivet. I Förslag till skyddsföreskrifter finns tydliga 

restriktioner gällande kemiska bekämpningsmedel samt gödsel. Dock finns 

där inga tydliga restriktioner avseende uppläggning av grot, timmer mm, 

avverkning, markberedning eller andra aktiviteter kopplade till skogsbruk som 

kan påverka vattenkvaliteten negativt.  

Vi anser att eventuella restriktioner för skogsbruk tydliggörs i föreskrifterna, 

för att underlätta för markägare och verksamhetsutövare att tolka vad som 

gäller.  

Vid alla skogsbruksåtgärder finns en risk att vattenkvaliteten påverkas: 

- Vid alla typer av avverkning där den växande biomassan minskar 

stiger grundvattennivåerna eftersom trädens vattensugande förmåga 

minskar. Avrinningen från ett hygge jämfört med från ett växande 

bestånd fördubblas i princip. Gallring av ett bestånd leder till att 

avrinningen ökar med upp emot 15–20%. En ökad avrinning ökar 

risken för transport av partiklar, humus, näring och tungmetaller.  En 

väl tilltagen skyddszon mot sjöar, vattendrag och källflöden minskar 

de negativa riskerna.  

- I samband med föryngringsavverkning som resulterar i ett hygge blir 

marken inte bara blötare (se ovanstående punkt för förklaring) utan 

också varmare eftersom träden inte skuggar längre. Varmare och 

blötare förhållanden stimulerar svampar och bakterier och deras 

processer går snabbare. Detta medför att näringsomsättningen och 

andra kemiska processer i marken ökar under hyggesfasen. Den totala 

mängden näring som kan riskera att läcka ut ökar därför under 

hyggesfasen och är som högst 3–5 år efter en avverkning i södra 

Sverige. Genom väl tilltagna skyddszoner mot sjöar, vattendrag och 

källflöden kan detta näringsläckage minskas.   
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- I samband med föryngringsavverkning och gallring kan körskador 

uppstå både från skördare som avverkar träden och från skotare som 

transporterar ut virket. Körskador i fuktiga eller blöta miljöer, eller 

som skapar direkta kanaler ut i sjöar och vattendrag kan leda till ökad 

transport av näringsämnen, tungmetaller, humus och partiklar ut i 

vatten. Passeras diken, vattendrag eller källflöden ökar riskerna. 

- Dikesrensning och skyddsdikning efter slutavverkning kan påverka 

vattenkvaliteten genom en ökad risk för transport av näring, 

tungmetaller, humus och partiklar.  

- Dragning av basvägar och skogsbilvägar kan ha stor påverkan på 

vattnets rörelse genom landskapet. Naturliga vattenflöden kan dämmas 

eller ledas om. Dessutom kan risken för läckage av näring, 

tungmetaller, humus och slam öka på motsvarande sätt som vid 

dikesrensning. 

- Avlägg av timmer och GROT mm kan ge upphov till läckage av 

näring och fenoler mm.  

- Bränsle- och fordonstankar kan ge spill och läckage av 

petroleumprodukter. 

Slutligen vill vi betona vikten av att GIS-skiktet med vattenskyddsområdenas 

avgränsning blir en del av det nationella GIS-skiktet med 

vattenskyddsområden. Förutom att det underlättar vårt arbete bedömer vi att 

det är en förutsättning för att medvetenheten och hänsynstagande till 

vattentäkter inom skogsbruket ska öka.    

  

Vi ansvarar för frågor om skogsbruket och har till uppgift att verka för att 

landets skogar sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska målen nås. Vi är 

tillsynsmyndighet, enligt skogsvårdslagen och delar av miljöbalken gällande 

skogliga åtgärder på skogsmark (mark som lyder under SVL.). Vidare ingår 

bland våra uppgifter att medverka i frågor om samhällsplanering för en 

hållbar utveckling och hushållning med naturresurser. 

 

På grund av rådande omständigheter med Corona och arbete hemifrån har vi 

begränsade möjligheter till utskrift och scanning. Därför skickas detta 

yttrande till er utan underskrift. Vill ni ha en underskriven kopia ber jag er 

meddela oss det, så kompletterar vi med det senare. 

 

På Skogsstyrelsens vägnar 

 

Swantje Oostra 

      



Naturskyddsföreningen Kristianstad och Bromölla har tagit del av samrådshandlingarna för 
vattenskyddsområdet i Åhus. Föreningen ställer sig positiv till de föreslagna föreskrifterna. 

Naturskyddsföreningen Kristianstad och Bromölla 

Anders Johansson 

21 10 26 
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Dnr 513-34724-2021
 

Kontaktperson 

Vattenenheten
Anette Mellström
010-2241598
anette.mellstrom@lansstyrelsen.se

Kristianstads kommun
VA-avdelningen, tekniska förvaltningen
tekniskaforvaltningen@kristianstad.se

Postadress Besöksadress Telefon / Fax Bankgiro E-post och webb Sociala medier 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx 102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane

291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 00 www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane

Yttrande över vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Åhus vattentäkt, 
Kristianstads kommun
Ert ärendenummer: TN2020/1770

Ärendet
Länsstyrelsen har den 23 augusti 2021 inom ramen för myndighetssamråd mottagit 
ett förslag till nytt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Åhus vattentäkt 
med möjlighet att lämna yttrande. Den kommunala vattentäkten i Åhus saknar idag 
vattenskyddsområde. 

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen är mycket positiv till att Kristianstads kommun arbetar med att 
revidera och fastställa nya vattenskyddsområden i kommunen och att vattentäkten i 
Åhus får ett skyddsområde och skyddsföreskrifter.

Länsstyrelsen har översiktligt granskat det tekniska underlaget med förslag till 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Länsstyrelsen vill först och främst 
framföra att kommunen har tagit fram ett mycket väl genomarbetat, tydligt och 
innehållsrikt underlag som ligger till grund för det föreslagna vattenskyddsområdet 
och föreskrifterna. Syftet med att inrätta vattenskyddsområdet framgår och det finns 
tydliga och välavvägda motiveringar till de skyddsföreskrifter som föreslås. 
Länsstyrelsen vill också påpeka att det är bra att kommunen även föreslår 
kompletterande åtgärder i form av bland annat information till de boende och 
verksamma i området. Länsstyrelsen har endast ett fåtal synpunkter och 
upplysningar enligt vad som framgår nedan.
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Vattenskyddsområdet

Vattenskyddsområdets zonindelning i primär och sekundär skyddszon har beräknats 
utifrån en uppehållstid i grundvattnet på ca 100 dagar respektive ca 1 år, vilket gör 
att skyddsområdet geografiskt sett är relativt litet. Med anledning av Havs- och 
vattenmyndighetens nya vägledning om vattenskyddsområden (rapport 2021:4) kan 
det vara bra att överväga om det finns ytterligare behov av att utöka 
vattenskyddsområdet utifrån riskbilden, exempelvis gällande enskilda avlopp strax 
utanför den sekundära skyddszonen.

§1 Bekämpningsmedel

Endast en upplysning: enligt förordning (2014:425) om bekämpningsmedel finns 
sedan den 1 oktober 2021 också ett förbud mot användning av växtskyddsmedel 
bland annat på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö (37 
§).

§2 Energianläggningar och vattentäkter

Angående nya brunnar för vattenförsörjning: överväg istället för att särskilja borrade 
och grävda brunnar att ange brunnar i berg respektive jord. 

I det tekniska underlaget anges att det finns ett tillståndsgivet industriellt vattenuttag 
inom primär skyddszon. Länsstyrelsen vill upplysa om att Mark- och miljödomstolen 
har lämnat tillstånd till att ersätta befintlig brunn med en ny brunn med samma djup 
och dimension inom 50 meter från befintlig brunn, om den befintliga brunnen skulle 
bli obrukbar (mål nr M 2125-17, 2018-05-07).

§4 Övrig miljöfarlig verksamhet

Regeringen har vid prövning (M2011/3365/Me, beslut 2013-08-22) av ett 
överklagat beslut om inrättande av vattenskyddsområde konstaterat att förbud mot 
”nyetablering av miljöfarlig verksamhet som kan förorena grundvattnet” varit en 
alltför omfattande och inskränkande formulering, och föreskriften upphävdes. I 
beslutet konstaterades det att föreskriften inte uppfyller rimliga krav på precisering. 
Vid beslutet nämns att ”begreppet risk bör användas mycket restriktivt och endast i 
synnerliga fall eftersom det alltid föreligger en risk för förorening oavsett hur stor 
eller liten denna risk är”. Mot bakgrund av detta anser Länsstyrelsen att föreskriften 
behöver ändras och att riskmomenten som kvarstår i förhållande till de övriga 
skyddsföreskrifterna preciseras.
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Övrigt

Slutligen behöver kommunen skicka beslutet (även utan karta), föreskrifter och 
kartunderlag (shape-fil med ytterområdet) till Länsstyrelsen för registrering i 
Naturvårdsregistret, i enlighet 33 § förordning (1998:1252) om områdesskydd och 
3 § NFS 2015:1. Länsstyrelsen ska registrera beslutet inom tio arbetsdagar från det 
att beslutet är mottaget. Därefter behöver Länsstyrelsen få uppgift om laga kraft 
eller överklagande för att registrering ska kunna ske inom utsatt tid, vilket är inom 
tio arbetsdagar från sista dagen för överklagande.

Anette Mellström
Denna handling har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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