
Vanligt förekommande frågor och svar  

Om det pågående samrådet  
Vad ska jag göra med delgivningskvittot?  

För att vi ska få bekräftat att du tagit emot det meddelande vi har skickat till dig, ska du skriva på 

delgivningskvittot och skicka in det till Kristianstads kommun med det medföljande svarskuvertet. 

Portot är förbetalt. Delgivningskvittot bekräftar endast att du tagit emot meddelandet, inte om du 

har synpunkter eller inte på vattenskyddsområdet.  

Varför får jag detta brev?  

Eftersom du äger en fastighet inom vårt förslag på det reviderade vattenskyddsområdet i Degeberga, 

och därför kan bli påverkad av de föreslagna skyddsföreskrifterna, vill vi ha in dina synpunkter på 

förslaget. Därför har du nu möjlighet att skicka in dina synpunkter, om du har några.  

Vad är en sakägare? 

Att vara en sakägare betyder att du särskilt påverkas av ett beslut, i detta fall gäller beslutet ett 

vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter som kan påverka dig som fastighetsägare 

eller särskild rättighetsinnehavare.  

Kan jag få förslaget skickat till mig?  

Ja, vi kan skicka ut en papperskopia på kartan över det föreslagna vattenskyddsområdet och de 

tillhörande skyddsföreskrifterna. I så fall, hör av dig till Medborgarcentrum, 044-13 50 00, Rådhus 

Skåne, Västra Storgatan 12, 291 80 Kristianstad.   

Om vattenskyddsområden 
Varför inrätta ett vattenskyddsområde? 

Tillgången på vatten för dricksvattenförsörjning är en av våra viktigaste naturresurser. Ett 

vattenskyddsområde är en del av arbetet med att skydda en vattenresurs ur ett akut perspektiv men 

också ur ett flergenerationsperspektiv. 

Varför finns det skyddsföreskrifter och vad innebär de?  

Skyddsföreskrifterna har sin grund i Sveriges miljölagstiftning, miljöbalken, och är ett förtydligande av 

de allmänna hänsynsregler som finns i 2 kapitlet i miljöbalken. Syftet med skyddsföreskrifterna är att 

säkerställa ett skydd för vattentäkten på både kort och lång sikt.  

Vad innebär det att bo och verka i ett vattenskyddsområde? 

Särskilda skyddsföreskrifter gäller för fastighetsägare och särskilda rättighetsinnehavare inom 

vattenskyddsområdet. Det kan innebära förbud, tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet. I det 

tekniska underlaget finns en konsekvensanalys med fokus på skyddsföreskrifterna för Degebergas nya 

vattenskyddsområde.   

Vad innebär tillståndsplikt och anmälningsplikt?   

Tillståndsplikt innebär att tillstånd måste sökas hos kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning. 

Tillståndet kan bli villkorat med åtgärder för att öka skyddet för vattentäkten. Anmälningsplikt 

innebär att en åtgärd ska anmälas i god tid till miljö- och hälsoskyddsavdelningen, minst 6 veckor 

innan åtgärden genomförs.  



Kostar det pengar att anmäla och söka om tillstånd? 

Ja, det kostar pengar. Kristianstads kommun har en fastställd taxa för miljö- och 

hälsoskyddsavdelningen arbete med anmälningar och tillståndsansökningar. Taxan täcker kostnaden 

för handläggningen.  

Hur vet jag vad som gäller på min fastighet?  

Förslaget på vattenskyddsområde är en karta där du kan se vilken skyddszon din fastighet hamnar 

inom. I de föreslagna skyddsföreskrifterna kan du sedan se vad som gäller inom den skyddszonen. På 

Kristianstads kommuns hemsida finns kartor och skyddsföreskrifter för alla vattenskyddsområden i 

kommunen, www.kristianstad.se/vattenskydd.  


