
Vanligt förekommande frågor och svar 

Om den pågående processen att fastställa ett nytt vattenskyddsområde för Maglehem 
Hur ser processen ut?  

Arbetsgången är beslutad av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun och innebär att tekniska 

förvaltningen tar fram ett tekniskt underlag med förslag på vattenskyddsområde med tillhörande 

skyddsföreskrifter. Förslaget har sedan varit ute på tidigt samråd med myndigheter, fastighetsägare 

och Simrishamns kommun. Nu är det dags för samråd inom Kristianstads kommun innan tekniska 

förvaltningen justerar förslaget efter eventuellt inkomna synpunkter. Nästa steg innebär att beslut 

ska tas i tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om att skicka vidare förslaget 

till länsstyrelsen för att de ska inrätta skyddsområdet. Länsstyrelsen remitterar sedan förslaget till 

alla berörda och tekniska förvaltningen får möjlighet att bemöta inkomna synpunkter. Sedan 

fastställer länsstyrelsen vattenskyddsområdet och dess tillhörande skyddsföreskrifter.  

När kommer fastighetsägare kunna komma in med ytterligare synpunkter?  

När länsstyrelsen handlägger ärendet kommer de även att skicka ut förslaget på samråd till alla 

berörda, inklusive övriga kommuner, Kristianstads kommun, miljö-och hälsoskyddsnämnden 

Kristianstads kommun, berörda myndigheter och fastighetsägare. Då kan fastighetsägare lämna in 

synpunkter som tekniska förvaltningen, Kristianstads kommun, sedan för möjlighet att bemöta.  

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 Maglehems 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. 


