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Sammanfattning
Tillgången på rent vatten för vattenförsörjning är en av våra allra viktigaste naturresurser,
vilket har uppmärksammats mycket på senare år. Det är av stor betydelse för Kristianstads
kommun och för kommuninvånarna, att det grundvatten, som används för
dricksvattenförsörjning inte behöver genomgå alltför omfattande kemiska behandlingar för att
bli brukbart. Kommunen vill nu säkerställa den kommunala dricksvattentäkten i Degeberga
genom att revidera existerande skyddsområde inrättat 1979 enligt dagens kunskaper och lagar,
och med stöd av 7 kap miljöbalken. Att inrätta ett modernt och relevant vattenskyddsområde
är även en viktig åtgärd för att kunna uppfylla ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) samt
dotterdirektivet om skydd för grundvatten (2006/118/EG). Skydd av vatten kopplas direkt till
svensk lagstiftning genom förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
(2004:660), vilken är en del av införandet av ramdirektivet för vatten i svensk rätt.
Vattentäkten i Degeberga består idag av två stycken brunnar, 13 resp. 11 m djupa. Båda är
grusfilterbrunnar och är nedförda i den stora isälvsavlagringen här bestående av sand.
Råvattnet är medelhårt till hårt och av god kvalitet. Råvattnet behöver inte behandlas, men det
finns möjlighet för dosering av natriumhypoklorit. Nitrathalten är förhöjd, dock under
gränsvärdet så ingen behandling på grund av detta anses nödvändig. Vattentäkten förser större
delen av Degeberga samhälle med dricksvatten. Antalet anslutna till den kommunala
vattenförsörjningen i Degeberga är knappt 2000. Den genomsnittliga vattenförbrukningen är
normalt i storleksordningen 500 m3/dygn. Vattendomen från 1998 ger Kristianstads kommun
tillstånd att sammanlagt ur båda brunnarna ta ut 700 m3 per dygn i medeltal under året, dock
högst 1 200 m3 under ett och samma dygn. För kommunen är det av mycket stort värde att
kunna behålla vattentäkten, då det inte finns några realistiska reservalternativ för att kunna
försörja de boende i Degeberga med dricksvatten.
Berggrunden vid vattentäkten och dess tillrinningsområde är kristallin, bestående dels av
finkornig gnejs och dels av grönsten. Jordarterna i området närmast kring vattentäkten består
av isälvsavlagringar (ofta sand) och av svämsediment längs Segesholmsån. Längre bort från
vattentäkten finns stora områden med sandig morän. Vattentäkten ligger i en dalgång på
Linderödsåsens nordöstra sluttning ned mot Kristianstadsslätten.
Eftersom de kommunala brunnarna är nedförda i genomsläppligt isälvsmaterial (sand) är
känsligheten hög för utsläpp och föroreningar från markytan i närheten. I en studie utförd av
Trafikverket pekas väg 1616, som löper längs västra delen av vattenskyddsområdet, ut som en
potentiell risk för Degeberga vattentäkt. Vägen är brant med risk för avåkningar och
komplettering av skyddsräcken och översyn av dagvattennätet föreslogs i utredningen. Andra
hot kan komma från bebyggelsen i närheten, vilket gör det angeläget att beakta exempelvis
jord/berg värmeanläggningar, hantering av bekämpningsmedel, oljecisterner och läckage från
avloppsledningsnät. Även verkstäder och övriga miljöfarliga verksamheter samt påverkan
från de areella näringarna behöver beaktas.
För att ytterligare komplettera de här föreslagna skyddsföreskrifterna behövs även åtgärder i
form av information till de boende och verksamma i området, tydliggörande av områdets
utbredning med skyltar och en beredskapsplan för vattenverket.
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1. Inledning
Vatten är en av våra viktigaste naturresurser, samt vårt viktigaste livsmedel. Tillgången på
rent vatten för vattenförsörjning är därför en förutsättning för att bibehålla ett hälsosamt
dricksvatten samt viktiga samhällsfunktioner. Vattenförsörjningen i Kristianstads kommun
baseras på grundvatten och det är av största vikt att grundvattnets kvalitet och kvantitet inte
försämras. De miljöproblem som hotar vattenresurserna är många och kan vara allt från
utsläpp från bland annat transporter till spill av oljor och andra föroreningar vid olyckor.
Klimatförändringar kommer att påverka stora delar av vårt samhälle i framtiden och detta
medför osäkerheter vad gäller grundvatten och föroreningar. Därför måste skydd av
vattenresurser även ta hänsyn till möjliga framtida föroreningar. Med dagens kunskaper och
lagar är det möjligt att genom vattenskyddsområden sträva efter att bibehålla god kvalitet på
grundvattnet för all framtid, ur ett flergenerationsperspektiv. Länsstyrelsen eller kommunen
kan fastställa vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter för dricksvattentäkter
enligt 7 kapitlet 21-22§ i miljöbalken.
Det existerande skyddsområdet i Degeberga fastställdes 1979-06-29. Nu vill kommunen
säkerställa den kommunala dricksvattenförsörjningen i Degeberga, genom att fastställa ett
modernt skyddsområde uppdaterat utifrån dagens kunskaper och lagar. Idag pumpas
grundvatten från sandlagren upp ur två närliggande brunnar, som är cirka 13 respektive 11
meter djupa, och är uppförda 1967 respektive 1970. Vattenverket förser knappt 2000 personer
med dricksvatten dagligen.

1.1 Bakgrund och motiv för inrättande av vattenskyddsområde
Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som innebär
att nuvarande och kommande generationer försäkras en hälsosam och god miljö. En sådan
utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.
Syftet med vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster som är viktiga för
dricksvattenförsörjningen ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras ur ett
långsiktigt perspektiv. Vattenförekomster och vattentäkter måste därför skyddas mot såväl
nutida som framtida risker. Skyddet av viktiga råvattentillgångar bör ha en mycket hög
prioritet för att syftet ska kunna uppnås.
Syftet med skyddet är alltså att ur ett flergenerationsperspektiv:
 Möjliggöra fortsatt vattentäkt för vattenförsörjning.
 Förhindra irreversibla skador på grundvattenmagasinet, som menligt inverkar på
vattenkvaliteten eller uttagsmöjligheten, genom användning av mark och vatten.
 Minska risken för förorening som menligt inverkar på vattenkvaliteten genom
tillfälliga eller kontinuerliga diffusa utsläpp eller punktutsläpp.
 Öka medvetenheten om vattentäktens förekomst och därigenom uppnå ett ökat skydd.
Införandet av skyddsområden för vattentäkten ligger i linje med EU:s ramdirektiv för vatten
(2000/60/EG), som anger att vattenresurser som används för dricksvattenförsörjning ska
skyddas, med Sveriges miljökvalitetsmål (se kapitel 1.1.1), samt med vattenmyndigheternas
åtgärdsprogram som säger att kommunerna behöver säkerställa ett långsiktigt skydd för den
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nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen1. Dessutom ska, enligt Kristianstads
kommuns miljömål, samtliga kommunala dricksvattentäkter ha aktuella vattenskyddsområden
senast år 20222. Den vägledning som finns vid inrättandet av vattenskyddsområden är framför
allt Havs och Vattenmyndighetens hemsida om vattenskyddsområden3.
Degeberga vattentäkt ska erhålla ett uppdaterat vattenskyddsområde som följer de nu gällande
normerna och är ett steg i Kristianstads kommuns arbete med att säkra den kommunala
dricksvattenförsörjningen för medborgarna.
1.1.1 Miljökvalitetsmål
Alla länder i Europa arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik som styrs av
ramdirektivet för vatten (2000/60/EG). Direktivet har införts i svensk lagstiftning via
miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660).
Dessutom har Sveriges riksdag beslutat om 16 miljökvalitetsmål och 72 nationella delmål
som en del i sitt nationella miljöarbete. Vidare har regionala miljökvalitetsmål fastställts inom
respektive län och Kristianstads kommun har antagit egna lokala miljömål. Kommunen har
till uppgift att inkludera miljömålen för grundvatten med god status i sin samhällsplanering.
Som en del i syftet med vattenskyddsområden redovisas i rutan på sidorna 3-5 några viktiga
delmål som har bäring på dricksvattenförsörjning i Kristianstads kommun.

1.2 Rapportens omfattning
Rapporten omfattar tekniskt underlag och förslag till skyddsområde samt skyddsföreskrifter
för Degeberga vattentäkt. Rapporten omfattar:
• En teknisk beskrivning av vattentäkten
• Geologisk och hydrogeologisk beskrivning av vattentäktens tillrinningsområde
• Översiktlig riskanalys av potentiella riskkällor för vattentäkten
• Förslag till vattenskyddsområde
• Förslag till skyddsföreskrifter
Själva utredningsarbetet har baserats på genomgång och analys av befintligt material. Det
tekniska underlaget bygger på resultatet av geologisk kartering4,5,6 upprättade av SGU och
hydrogeologiska undersökningar7 samt en riskbedömning baserad på uppgifter från bland
annat en databas upprättad av miljö- och hälsoskyddskontoret, Kristianstads kommun.

Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt (2014)
Kristianstads kommun (2016): Miljömål för Kristianstads kommun - Mål och bakgrund 2016-2020
3 https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/provning-och-tillsyn/dricksvattenoch-vattenskydd/vattenskyddsomrade.html [2019-06-04]
4 Karta över grundvattnet i Skåne län samt beskrivning
5 Berggrundskartan 2D Tomelilla NO
6 Jordartskarta 2D Tomelilla NO inklusive beskrivning
1
2

7

Gustafsson, O (1996)
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1.3 Orienteringskarta

Figur 1. Översiktskarta över Degeberga där fastigheten med vattenverket är markerad.

Nationella kvalitetsmål8
Huvudsyftet med de 16 nationella miljökvalitetsmålen som antagits av Sveriges riksdag är
att de stora miljöproblemen ska lösas till nästa generation. Under varje miljökvalitetsmål
finns preciseringar som beskriver vad som ingår och ska uppnås under målet.
Miljökvalitetsmål 9 är ”Grundvatten av god kvalitet” och riksdagens definition av detta mål
är att ”grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en
god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag”. Bland preciseringarna av målet
finns:
8

Svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål DS 2012:23
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Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning
av kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk status.
Utströmmande grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö för
växter och djur i källor, sjöar, våtmarker, vattendrag och hav.
Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning
av kvaliteten på vattenmiljön har god kvantitativ status.
Grundvattennivåerna är sådana att negativa konsekvenser för vattenförsörjning,
markstabilitet eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem inte uppkommer.

Regionala miljökvalitetsmål9,10
Länsstyrelserna har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att uppnå de svenska
miljömålen. Bland skånska åtgärder som ska hjälpa till att nå miljömålet om grundvatten av
god kvalitet märks bland annat:








Minskat näringsläckage och utsläpp av miljögifter till vatten: Genomförandet av
åtgärder för att minska näringsläckage från jordbruk och utsläpp/läckage av
miljögifter från punktkällor intensifieras i syfte att nå miljökvalitetsnormen för god
vattenstatus.
Framtagande av vatten- och avloppsvattenplaner: Vatten- och avloppsvattenplaner
tas fram för en heltäckande och långsiktig planering av spillvatten, dagvatten och
dricksvatten.
Skydd av kommunala och större privata dricksvattentäkter: Vattenskyddsområden
och skyddsföreskrifter tas fram och beslutas för samtliga kommunala
dricksvattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjning samt de enskilda
dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller som har ett uttag större än
10 m3/dygn.
Kemikaliefri bekämpning av ogräs på offentlig mark: Krav ställs på att alternativa
metoder används istället för kemisk bekämpning på offentlig mark.
God kvantitativ grundvattenstatus: Generella riktlinjer och information för hur stor
del av grundvattenbildningen som kan tas ut ur en grundvattenresurs utan att
negativa konsekvenser uppstår tas fram för att få verksamhetsutövare att
anpassa/planera verksamheten efter rådande förhållanden.

Länsstyrelsen i Skåne bedömer dock att miljömålet inte kommer att uppnås till 2020 och
skriver bland annat: ”För att trygga tillräcklig kvantitet och god kvalitet av grundvatten
krävs skydd av de områden som håller dessa resurser. […] Vattenskyddsområden med
föreskrifter behöver tas fram för alla allmänna vattentäkter som behövs för
dricksvattenförsörjningen, och arbetet behöver intensifieras”.
Lokala miljökvalitetsmål11

Länsstyrelsen i Skåne (2018): Skånes miljömål. https://www.lansstyrelsen.se/skane/stat-ochkommun/miljo/miljomal.html [2018-09-14]
10 Miljötillståndet i Skåne (2018): Grundvatten av god kvalitet
http://skanesmiljomal.info/project/grundvatten-av-god-kvalitet-2018/ [2018-09-14]
11 Kristianstads kommun (2016): Miljömål för Kristianstads kommun - Mål och bakgrund 2016-2020
9
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Kommunen har lokala miljömål som anger riktningen för kommunens miljöarbete. Dessa
miljömål uppdateras regelbundet. Vad gäller grundvatten och dricksvattenförsörjning är
målområde 2 ”God vattenstatus” av största betydelse och här sätts de övergripande målen
att:



Alla verksamheter inom Kristianstads kommuns geografiska område ska verka för
att behålla grundvattnets kvalitet inför kommande generationers behov.
Grundvattenuttagen ska inte leda till negativ påverkan av grundvattnets kvalitet och
kvantitet eller på andra delar av ekosystemet. Det innebär att:
 Grundvattentillflödet till ytvatten inte ska minska
 Grundvattenutströmningen ska inte minska så att saltvatten från Hanöbukten
tränger in till grundvattenmagasinet

Bland övriga mål märks bland annat att:





Kristianstads kommun ska behålla en god kemisk status (MKN) i grundvattnet, med
särskilt fokus på grundvattnets innehåll av nitrat och bekämpningsmedel.
Samtliga kommunala dricksvattentäkter ska ha aktuella vattenskyddsområden senast
år 2022. Därefter ska vattenskyddsområdena revideras efter behov.
Det bästa grundvattnet som finns i det djupa sandstenslagret ska i första hand
användas till det allmännas intresse i form av dricksvattenförsörjning.
Verksamheter i Kristianstads kommun ska sträva efter en differentierad
vattenanvändning för att inte använda bättre vattenkvalitet än vad som behövs.

Vattenförvaltning12
År 2004 införlivades EU:s ramdirektiv för vatten – Vattendirektivet – i svensk lagstiftning.
Direktivets huvudprinciper är att inget vatten får försämras och att allt vatten ska uppnå
”god status”. Som ett led i detta arbete har Vattenmyndigheterna för Sveriges fem
vattendistrikt tagit fram förslag till förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer,
åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivningar för åren 2015-2021 samt uppdaterat
vissa delar för åren 2018-2021. Arbetet för perioden 2021-2027 pågår och samråd om
arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor har genomförts under 2017201813. Arbetet täcker in en stor del av landets vattenförekomster. Det material som rör
Kristianstads kommun ingår i remissmaterialet för Södra Östersjöns Vattendistrikt.
Enligt Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns förslag på åtgärdsprogram pekas fyra
utmaningar ut som prioriterade. En av dessa är att dricksvattenförsörjningen måste säkras.
En åtgärd gällande detta riktas mot kommunerna: ”kommunerna behöver säkerställa ett
långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen så att
miljökvalitetsnormerna för vatten följs”. Kommunerna behöver bland annat inrätta
vattenskyddsområden och göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före
miljöbalkens införande.

12
13

Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt (2014)
Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt (2017)
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2. Degeberga kommunala dricksvattentäkt
Degeberga ligger ungefär 2,3 mil söder om Kristianstad. Vattentäkten ligger i de södra
delarna av orten, strax norr om Trollemöllabäcken, på fastigheten Degeberga 26:41, se figur
1. Huvudman för vattentäkten är tekniska förvaltningen och tillsynsmyndighet för
dricksvattenproduktion är miljö- och hälsoskyddsnämnden, båda Kristianstads kommun.

2.1 Vattentäktens utformning
Vattenverket byggdes i slutet av femtiotalet och idag består vattentäkten av 2 stycken brunnar,
B1 och B2, 13 respektive 10 m djupa. De är anlagda 1967 respektive 1970. Båda är
grusfilterbrunnar, med filterlängden 6 respektive 5 m. De båda brunnarna är borrade ned i den
stora isälvsavlagringen vilken består av sand runt vattentäkten enligt borrprotokollen, se figur
2. Borrörens diameter i båda brunnarna är 300 mm.

Figur 2. Lagerföljden för brunnarna B1 och B2.

2.2 Vattenbehandling och -kvalitet
Ingen kemikaliehantering förekommer inom verksamheten då det inte är nödvändigt för att
uppnå de av Livsmedelsverket uppställda kraven på kommunalt dricksvatten. Dock finns
möjlighet för dosering av natriumhypoklorit.
Råvattnet är hårt, 11 tyska hårdhetsgrader, och järn- och manganhalterna är normalt låga
enligt vattenanalyser från både borra B1 och B2. Nitrathalterna är något förhöjda men
överstiger ej gränsvärdet för otjänligt vatten. Bekämpningsmedel har inte påvisats i
vattentäkten. Sedan 2010 har inga vattenprover, varken från vattenverket eller från
ledningsnätet i Degeberga, varit otjänliga eller tjänliga med anmärkningar med avseende på
mikroorganismer i vattnet.

2.3 Försörjningsområde och vattenförbrukning
Vattentäkten försörjer större delen av Degeberga samhälle med dricksvatten. Antalet anslutna
till den kommunala vattenförsörjningen i Degeberga är i storleksordningen knappt 2000
personer. Under perioden 2014-2017 var den genomsnittliga vattenförbrukningen 501 m3 per
dygn. Dock varierar dygnsförbrukningen mellan 348 m3/dygn och 582 m3/dygn.
Vattenverkets maximala kapacitet är 1500 m3/dygn.
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2.4 Vattentäktens värde
Grundvatten har både ett värde vid uttag för vattenförsörjning och ett värde i
grundvattenmagasinet. Utvinningsvärdet bestäms ofta som ett ersättningsvärde, alltså
kostnaden för att ersätta vattentäkten med en ny om den skulle bli obrukbar genom
exempelvis förorening. Vattentäkten i Degeberga kan anses ha ett mycket högt skyddsvärde
då det är en allmän huvudvattentäkt, och att ett reservalternativ saknas. De två brunnarna kan i
och för sig fungera som reserv till varandra, men det är sällan möjligt vid problem med
förorening av grundvattnet då de utnyttjar samma grundvattenmagasin. De utgör alltså ingen
relevant reserv till varandra annat än ur kapacitetssynpunkt.

2.5 Ägandeförhållanden
Vattentäkten (två stycken brunnar) samt vattenverket är belägna på fastigheten Degeberga
26:41, vilken ägs av Kristianstads kommun.

2.6 Vattendom
Vattendom för uttag av grundvatten på fastigheten Degeberga 26:41 enligt domslut VA 75/96,
fastställdes 1998-09-16 av dåvarande Vattendomstolen, Växjö tingsrätt. Domen ger
Kristianstads kommun tillstånd att ta ut sammanlagt ur båda brunnarna 700 m3 per dygn i
medeltal under året, dock högst 1 200 m3 under ett och samma dygn.

2.7 Befintligt skyddsområde
Det befintliga skyddsområdet i Degeberga med tillhörande skyddsföreskrifter fastställdes
1979-06-29 av dåvarande Länsstyrelsen i Kristianstads län, se figur 3.
Skyddsföreskrifterna, liksom dimensioneringen av skyddsområdet följde den tidens syn och
kunskap vad gällde vattenskyddsområden. Skyddsområdet i Degeberga delades endast upp i
brunnsområde samt yttre skyddszon. Nuvarande skyddsområde har otillräcklig och även
delvis felaktig utbredning. På den tiden var det vanligt att skyddsområdet följde
fastighetsgränser, och att vattentäkten var centralt placerad inom området. Idag tas hänsyn till
varifrån grundvattnet verkligen kommer, och var skyddet bör förstärkas. Sedan 1970 talet har
kunskapen om geologin och hydrogeologin i denna del av Skåne ökat, mycket beroende på
SGU:s kartering. Berggrundskartan14 publicerades 2001; jordartskartan15 över detta område
publicerades 2000; och den hydrogeologiska kartan över Skåne16 publicerades 2005.
Dagens lagstiftning är annorlunda jämfört med vad som gällde vid fastställande av
skyddsföreskrifter på 70-talet. En anpassning behövs till dagens samhälle, som innebär fler
och andra risker än motsvarande situation för cirka 40 år sedan.

14

Berggrundskartan 2D Tomelilla NO
Jordartskarta 2D Tomelilla NO inklusive beskrivning
16 Karta över grundvattnet i Skåne län samt beskrivning
15
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Figur 3. Degebergas befintliga vattenskyddsområde, blåmarkerat, samt den primära zonen i
det föreslagna uppdaterade vattenskyddsområdet.
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3. Naturförutsättningar
3.1 Områdesbeskrivning
Degeberga samhälle ligger cirka 2,3 mil söder om Kristianstad i Kristianstads kommun.
Samhället är beläget i kanten av Linderödsåsens nordöstra sluttning. Vattenverket är placerat i
södra delen av samhället, på fastighet Degeberga 26:41. Det föreslagna vattenskyddsområdet
är kraftigt kuperat, se figur 4. Vattentäkten, som ligger strax intill Segesholmsån, ligger cirka
30 meter över havet medan de högsta partierna inom det föreslagna vattenskyddsområdet
ligger på cirka 130 meter över havet, detta i den tertiära skyddszonen.

Figur 4. Det föreslagna vattenskyddsområdet för Degeberga med höjdkurvor.

3.2 Markanvändning
Vattentäkten ligger i närheten av samlad bebyggelse och flertalet bostäder ligger inom 250 m
från vattentäkten. Landskapet i området kring vattenverket domineras av skog och bostäder, i
de perifera områdena förekommer beteslandskap och mindre åkerfält, se figur 5.
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Figur 5. Markanvändning inom planerat vattenskyddsområde.

3.3 Geologi
3.3.1 Berggrundsgeologi17,18
Platsen där Degeberga är beläget är speciell ur berggrundssynpunkt (figur 6). Området har
varit tektoniskt aktivt under flera olika tidsperioder vilket lett till att den kristallina
berggrunden genomsätts av förkastningar, diabasgångar, deformationszoner och sprickor men
det är Linderödsåsens förkastningszon som dominerar det nuvarande utseendet på
berggrunden. Genom Degeberga skär den tektoniska zonen i riktningen sydost/nordväst, med
en förkastningsbrant som delar tätorten i två berggrundsblock. Det nordöstra blocket består av
Kristianstadslättens kritberggrund och det sydvästra blocket består av urbergshorsten
Linderödsåsen. Den tektoniska zonen uppkom under yngre krita och tertiär, och
Kristianstadsområdet sjönk då ner och Linderödsåsen lyftes upp. Det föreslagna
vattenskyddsområdet ligger på det sydvästra blocket, Linderödsåsen.
Linderödsåsen består av urberg vilket här domineras av ortognejs som är röd till gråröd samt
finkornig till fint medelkornig. Ett varmt och fuktigt klimat under trias och jura gav upphov
till en omfattande vittring av urberget och gnejsberggrunden omvandlades till kvartssand och
kaolin som i stora områden täcker urberget. Dessa sedimentära bergarter som täckte
Linderödsåsen eroderades sedan till största delen bort men finns i skyddade lägen kvar. I
området runt Degeberga och det föreslagna vattenskyddsområdet finns dock inga spår kvar
efter dessa sedimentära bergarter. Inom det föreslagna vattenskyddsområdet finns även
amfibolit som intrusioner i ortognejsen.

17
18

Berggrundskartan 2D Tomelilla NO
Gustafsson, O (1996)

10

Sedimenten på den nuvarande Kristianstadsslätten avsattes under krita, då havet i flera
omgångar steg in över området. Den kvartssand som frigjorts från urberget genom vittring
och erosion svämmades ut i deltaområden och i grunda vatten längs kusterna, medan det på
större djup avsattes lera. På grunda vatten skedde också utfällning av glaukonit och på detta
sätt bildades dels den sedimentära kaolinleran som ligger direkt på urberget, dels glaukonitoch kvartssanden som följer leran på stora delar av Kristianstadsslätten. Ovanpå
glaukonitsanden finner man kalkrika sediment dominerade av kalksandsten och sandkalksten.
Dessa sediment är också avlagrade i krithavet men på större djup än glaukonitsandstenen. De
tektoniska rörelserna innebär att under Kristianstadslättens kritberggrund finns gnejs av
samma härkomst som gnejsen i Linderödsåsen, som ofta är mer eller mindre kaolinvittrad.

Figur 6. Utdrag från berggrundskartan från SGUs kartvisare 2016.
3.3.2 Jordartsgeologi19
Urberget och den sedimentära berggrunden överlagras av kvartära avlagringar. I huvudsak
består jordarterna i området kring vattentäkten av isälvsavlagringar samt svämsediment längs
Segesholmsåns fåra i söder. Isälvsavlagringarna och svämsedimenten avgränsas sydväst om
Degeberga av sandig morän, se figur 7. Fläckvis uppträder urberg i dagen på sluttningen upp
på Linderödsåsen. Även svallsand kan ses söder om Degeberga.
Den mäktiga isälvsavlagringen har fått namnet Hörrödsåsen och är en stor avsättning som
sträcker sig i nordostlig-sydvästlig riktning från Degeberga till Lövestad. Avlagringen följer
en markerad sänka i berggrunden som blir djupare närmare Degeberga där den övergår till
Trolleliarravinen. Söder om Degeberga är ravinen uppemot 100 meter djup. Enligt SGU:s
kartläggning över den hydrogeologiska situationen på Kristianstadsslätten vilar
19

Jordartskarta 2D Tomelilla NO inklusive beskrivning
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isälvsavlagringen direkt på berggrunden. Vid brunnsborrningsarbeten i Degebergatrakten har
60 meter mäktig isälvsavlagring funnits direkt på berggrunden. Borrningar för den aktuella
täkten har inte visat något liknande då borrorna endast når 13 respektive 10 meter ner i
avlagringen.
Moränen i området betecknas som sandig och beskrivs i området som tidvis svår att skilja från
Kristianstadsslättens svallsand. Det låga innehållet av finpartiklar gör att jordarten kan
förväntas vara permeabel (genomsläpplig). Moränens mäktighet variera men är i regel cirka 5
m. Vid borrningar längs Linderödsåsens nordostsluttning har moränmäktigheter på upptill 20
meter upptäckts. Borrningar har även visat att moränen vilar direkt på berggrunden. Moränen
följer oftast bergrundsytan och har en ganska flack morfologi. Det finns dock en del småkullig
morän samt moränryggar runt Degeberga men inte direkt i anslutning till den kommunala
vattentäkten.
Svämsedimenten som gränsar till vattentäkten är avsatta då Segesholmsån har översvämmats.
Den största delen av sedimentet är av äldre härkomst och är inte bildade i nutid. Sedimenten
består av sand, silt och lera och typiskt för svämsediment är en uppblandning med organiskt
material. Beroende på vattendragets strömhastighet avsätts finare eller grövre minerogena
partiklar.

Figur 7. Utdrag från jordartskartan från SGUs kartvisare 2016.
3.3.3 Hydrogeologi20
Grundvatten strömmar från områden med högre grundvattentryck till områden med lägre
grundvattentryck. Den kommunala vattentäkten i Degeberga är lokaliserad inom
Linderödsåsens gnejsberggrund, på gränsen till Kristianstadsslättens kalkberggrund. Området
20

Gustafsson, O (1996)
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runt vattentäkten betraktas som ett inströmningsområde med grundvattenflöde i sprickzoner
från Linderödsåsens höjder ned mot den lägre liggande Kristianstadsslättens kalkberggrund.
Isälvsavlagringar, som i fallet med Hörrödsåsen, är ofta viktiga grundvattenmagasin på grund
av sin genomsläpplighet och sin renande förmåga. Runt Degeberga kommunala vattentäkt
finns därför grundvattenmagasin i överliggande isälvsavlagringar (Hörrödsåsen) samt i
berggrunden under, vilken betraktas om en sprickakvifer.
Ett grundvattenmagasin avgränsas av grundvattendelare. För jordakviferer sammanfaller ofta
grundvattendelaren med topografiska höjdpunkter. Detta är inte alltid självklart för akviferer i
berg. Flacka sprickor i själva bergsmassivet kan skära igenom höjdryggar och akviferen kan
därmed sträcka sig även under en höjdrygg. Den kommunala vattentäkten i Degeberga är
belägen inom Segeholmsåns avrinningsområde. Från vattentäkten till vattendelaren uppströms
i riktning sydväst är det drygt 10 km, se figur 8.
I allmänhet är vattenkapaciteten högre i Hörrödsåsens sandiga isälvsavlagring än i den
underliggande kristallina berggrunden (urberget) kring vattentäkten. Den sandiga
isälvsavlagringen är en porakvifer vilket betyder att vattnet rör sig i porerna mellan
partiklarna i materialet. En sådan akvifer kan vara öppen eller sluten vilket syftar till hur
vattnet strömmar till och inuti akviferen (grundvattenmagasinet). I Degeberga är de
kommunala brunnarna nedförda i den sandiga isälvsavlagringen vilken är en öppen akvifer
enligt tolkning av brunnsprotokollen och kartmaterial. En öppen akvifer har kontakt med
atmosfären och regnvatten som faller i täktens närområde (och eventuellt ytvatten) kan därför
infiltrera rakt genom markprofilen ner till grundvattenmagasinet. Det är därför viktigt att
poängtera att en öppen akvifer är ett känsligt system ur föroreningssynpunkt.
Nybildningen av grundvattnet i närheten av Degeberga sker, enligt modelleringar med
Kristianstads kommuns MIKE SHE grundvattenmodell, vid de närbelägna sluttningarna av
Linderödsåsen. Dessa inströmningsområden (där grundvattenbildningen sker) är
förhållandevis känsliga för föroreningar, då den nedåtriktade grundvattenrörelsen kan föra
med sig föroreningar från ytan nedåt till de djupare liggande jord- och berglagren. Den
generella grundvattenströmningen i området kring Degeberga sker ungefär i nordostlig
riktning.
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Figur 8. Segeholmsåns avrinningsområde uppströms den kommunala vattentäkten i
Degeberga. Föreslaget vattenskyddsområde är markerat.
3.3.4 Provpumpning
Nedanstående är en bearbetning av relevanta avsnitt ur det tekniska underlaget för
vattendomsansökan för Degeberga21.
Brunn B1 färdigställdes 1967 och provpumpades då med 13,5 l/s under två månader.
Samtidigt användes äldre borrbrunnar vid vattenverket för att försörja Degeberga med vatten.
De äldre brunnarna tog ut i storleksordningen 4,5 l/s. På grund av riklig nederbörd under
provpumpningen användes främst de 11 första dygnen till utvärderingen av akviferen. Brunn
B2 provpumpades 1970 med kapaciteten 11,3-12,0 l/s samtidigt som brunn B1 försåg
samhället med vatten, i genomsnitt 4,5 l/s. Även denna gång störde riklig nederbörd
provpumpningen vilket innebar att främst den första veckan användes till utvärderingen. Vid
båda provpumpningstillfällena iakttogs grundvattennivån i uttagsbrunnen samt i
observationsbrunnar i närheten som alla var kopplade till samma akvifer
(grundvattenmagasin). Resultaten från provpumpningen av B1 visar att den praktiska
influensradien (motsvarande 0,1 meter avsänkning i jordlagret) uppgår till 220 meter från
brunn B1 vid ett uttag på 13,5 l/s. Detta motsvarar en årsförbrukning på 0,43 miljoner m3
vilket är mer än dubbelt så mycket som dagens förbrukning (500 m3/ dygn motsvarar en
årsförbrukning på 0,18 miljoner m3). På grund av de osäkra data från provpumpningen av B2
finns ingen bedömning av influensradien för denna brunn. Eftersom båda brunnarna är
förlagda i samma akvifer där flera grunda brunnar är placerade och de naturligt
förekommande grundvattenfluktuationerna tros kunna uppgå till 0,5-0,7 meter, valdes ett
gemensamt influensområde för de båda brunnarna. Influensradien utökades till 250 m och
cirkelns centrum placerades mellan de två brunnarna B1 och B2, se figur 9.
21

Gustafsson, O (1996)
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Figur 9. Praktiska influensområdet (motsvarande ca 0,1 meters avsänkning i jordakviferen)
omkring brunnarna B1 och B2.
Inom influensområdet (beräknat för jordlagerbrunnar) fanns 1996 tre i jordlagren borrade
brunnar. För dessa bedömdes avsänkningen bli mellan 0,15- 0,25 meter vid ett uttag på 14 l/s
ur brunnarna B1 och B2. Avståndet mellan dessa brunnar och vattentäkten är 130 – 180 m. De
befinner sig inom den föreslagna primära skyddszonen. Enligt SGUs brunnsregister22 finns
inga andra borrade brunnar inom influensområdet än de kommunala B1 och B2.
3.3.5 Vattenbalans

22

Brunnsarkivet, SGU, https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html [2018-09-19]
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Figur 10. Området (Segeholmsåns avrinningsområde) där vattenbalansberäkning utförts.
Inför vattendomsansökan för vattenuttagen i de kommunala borrorna23 utfördes en
vattenbalansuträkning för ett område kring Degebergas vattentäkt, se figur 10. Området
delades in i två delområden beroende på geologin. Område 1 är 4,5 km2 stort och består av
sand och grus, och område 2 består av 20 km2 morän. Vattenbalansen för området beräknades
dels för ett år med normal nederbörd, dels för ett torrår. Ett torrår definieras normalt som 75
% av nettonederbörden under ett normalår. I nedanstående räkneexempel blev det dock 79 %,
för att få jämna siffror i beräkningarna. Grundvattenbildning och hushållsuttag uppskattades
av SGU inför ansökan om vattendom. Bedömningen är att en stor del av det grundvatten som
bildas inom infiltrationsområdet kan utvinnas eftersom uttagsmöjligheterna i det grova
isälvsmaterialet är goda. Resultatet av vattenbalansen visar att den teoretiskt beräknade
nybildningen av grundvatten, överstiger uttaget som sker ur brunnarna, både under normaloch torrår. Nyttjandegraden ligger på 13 % under normalår och 16 % under torrår (tabell 1).
Den långa driftserfarenheten av vattenverket under mer än 40 år när vattendomsansökan
skrevs 1998, visar dessutom att inga kapacitetsproblem uppkommit till följd av uttaget.
Tabell 1. Vattenbalansberäkning24 för området i figur 10.
Nederbörd
Avdunstning
Nettonederbörd (för yt- och grundvattenbildning)
Grundvattenbildning
Inom 4,5 km2 med sand och grus (omr. 1)
Inom 20 km2 med morän mm. (omr. 2)
Infiltrationsområde 1
vilket motsvarar
23
24

Gustafsson, O (1996)
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Normalår
700 mm
450 mm
250 mm

Torrår
550 mm
350 mm
200 mm

250 mm
60 mm
4,5 km2

200 mm
50 mm
4,5 km2

Grundvattentillgång
Infiltrationsområde 2
vilket motsvarar
Grundvattentillgång
Hushållsuttag, jordbruksuttag mm.
Sökt kommunalt uttag
Totalt uttag (maximalt)
Utnyttjandegrad

1,1 milj. m3
20 km2

0,9 milj. m3
20 km2

1,2 milj. m3
45 000 m3
255 000 m3
300 000 m3
13 %

1,0 milj. m3
45 000 m3
255 000 m3
300 000 m3
16 %

3.3.6 Naturliga barriärer och sårbarhetsbedömning
Sårbarheten bedöms utifrån markens och vattnets känslighet för att påverkas av förorening.
En naturlig barriär kan minska områdets sårbarhet och kan till exempel utgöras av ett
skyddande lerlager, eller att tryckförhållanden är sådana att vattnets rörelseriktning är
uppåtriktad (utströmningsområde).
Området runt den kommunala vattentäkten i Degeberga är ett inströmningsområde där
grundvattenbildning sker och vattenströmningen är nedåtriktad. Dessa områden är känsliga
för negativ påverkan eftersom föroreningar kan sugas ner i vattentäkten. Enligt
borrprotokollen för brunnarna i Degeberga vattentäkt är båda nedförda i sand vilket är en
mycket genomsläpplig jordart. På grund av ovanstående bedöms brunnarna i den kommunala
vattentäkten vara mycket sårbara.
3.3.7 Vattenkvalitet
Råvattnet är medelhårt till hårt och av god kvalitet. Vid ett enda tillfälle mellan år 2004 och
2018 blev vattnet i rörnätet betecknat som tjänligt med anmärkning, beroende på innehållet av
mikroorganismer. Utgående dricksvatten uppfyller normalt kraven enligt Livsmedelsverkets
föreskrifter25, och behöver ingen behandling. Samtliga analyser av nitrat i råvattnet mellan
2004 och 2018 har legat mellan 10 och 14 mg nitrat/liter. Detta visar på förhöjda värden
(påverkan), men nitratnivån är under gränsen för tjänligt med anmärkning, vilken är 20 mg
nitrat/liter enligt Livsmedelsverket.

25

Livsmedelverkets föreskrifter för dricksvatten (2001:30)
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4. Planbestämmelser och miljökvalitetsmål
4.1 Övergripande planering
Huvudman för vattentäkten är skyldig att leverera vatten till konsumenterna vilket förpliktigar
att säkra kvaliteten på dricksvattnet. Kristianstads kommun har även till uppgift att inkludera
miljömålen för grundvatten med god status i sin samhällsplanering. Det kan lätt uppstå
konflikter då mer än en part gör anspråk på mark. Som exempel kan exploatören framhålla att
området ska användas som villaområde, lantbrukaren anse att ytan ska utgöra jordbruksmark
och huvudman avse att använda området till dricksvattenändamål. Från huvudmannens
perspektiv gäller konflikten deras skyldighet att säkra vattenkvaliteten och människors hälsa
genom att införa restriktioner i ett område som används till vattentäkt.
4.1.1 Översiktsplan och detaljplaner
Målsättningar för vattenfrågor antogs i Kristianstads kommuns Översiktsplan 201326:
 Grundvattnet ska vara fritt från naturfrämmande ämnen och inte påverkas negativt av
dagvatten, förorenade områden, borror m.m.
 Grundvattnet ska så långt som det är möjligt vara fritt från förhöjda nitrathalter och
bekämpningsmedelsrester.
 Uttaget av grundvatten ska inte vara större än nybildandet.
I figur 11 nedan framgår vilka områden i närheten, som är planlagda. Mestadels handlar det
om småhusbebyggelse.

Figur 11. Detaljplanelagt område i och i anslutning till det föreslagna vattenskyddsområdet.
26

Översiktsplan 2013. Kristianstads kommun
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4.2 Naturreservat och skyddade områden
Strandskydd gäller längs Segesholmsåns stränder, se figur 10 (mellanblått rutnät). Det gröna
rutnätet längs Segesholmsån betecknar tekniska förvaltningens Naturvårdsprogram.
Norr om det föreslagna vattenskyddsområdet ligger två Natura2000-områden, Forsakar och
Degeberga backar.

Figur 12. Skyddade områden (övre bild) och grundvattnets sårbarhet (undre bild) kring det
föreslagna vattenskyddsområdet.
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5. Riskinventering av potentiella föroreningskällor
Följande riskinventering försöker omfatta alla riskobjekt i området, såväl befintliga som
framtida. I detta fall definieras en risk som ett hot mot vattentäkten och kvaliteten på
grundvatten. I riskinventeringen inkluderas ett större område än vad som kanske omfattar det
slutliga skyddsområdet. Detta för att kunna erhålla en översikt över alla potentiella riskkällor i
närområdet. Hänsyn tas både till plötsliga och oförutsedda utsläpp exempelvis genom
olyckshändelse eller en trafikolycka, samt kontinuerligt läckage som exempelvis från en
läckande oljetank.
Information om riskkällor i området har bland annat hämtats från en databas upprättad av
Miljö- och hälsoskyddskontoret, Kristianstads kommun. Databasen är ett stort hjälpmedel för
att kunna identifiera risker. Reservation görs för objektens placering, i vissa fall är
koordinaterna felaktiga. En översiktlig analys av identifierade potentiella risker har gjorts år
2012 av Miljö- och Hälsoskyddskontoret, Kristianstads kommun, och redovisas i figur 13 och
tabell 2. Riskinventeringen uppdaterades under 2018.

5.1 Identifierade potentiella föroreningskällor i Degeberga

Figur 13. Identifierade objekt eller verksamheter i Degeberga, som kan utgör risk för
grundvattnet. Observera att kartan täcker ett större område än vad vattenskyddsområdet
omfattar. Inventeringen utförd vintern 2011-2012 av Miljö- och hälsoskyddskontoret,
Kristianstads kommun. Det kommunala brunnsområdet är markerat med ett blått V.
Identifierade potentiellt miljöfarliga verksamheter är markerade med mörkgröna romber. De
röda bokstäverna syftar på tabell 2.
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Tabell 2. De olika verksamheterna i Degeberga, som på kartan figur 13 är markerade som
miljöfarlig verksamhet. För komplettare beskrivningen av de olika verksamheterna, se Ecos
ärendesystem för livsmedel, miljö- och hälsoskydd. Ecos handhas inom Kristianstads kommun
av Miljö- och hälsoskyddskontoret.
KartFöretag
Placering
Beskrivning/verksamhet
beteckning Fastighet
i relation till
föreslagna
VSO
1187, ÅVS 2398
Strax utanför Avfall. Anläggning för mellanlagring av annat
A
FTI
VSO,
avfall än farligt avfall om den totala
Degeberga 91:1
nedströms.
avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är
högst 10 ton.
18677, Degeberga Strax utanför Fiskodling eller övervintring av fisk där högst
B
6:10
VSO.
1,5 ton foder förbrukas per kalenderår.
1197,
Ytterkant
C
Fordonsservice och drivmedelshantering.
Bil & Maskin
primär zon,
Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter
Degeberga AB
innanför
Degeberga 94:3
befintligt
VSO.
1198,
Ytterkant
D
Förbrukning av organiska lösningsmedel.
Degeberga
primär zon,
Tidigare bilverkstad. Idag endast lackering av
Lackering, f.d.
innanför
trä.
Autolack AB, f.d. befintligt
Autoimport i
VSO.
Krstd AB)
Degeberga 94:5
1192, Degeberga Innerkant
E
Fordonsservice och drivmedelshantering.
Grus & Schakt
sekundär zon, Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter
Degeberga 25:26. precis utanför
befintligt
VSO.
1189, Degeberga Ytterkant
Grustäkt. Enligt gällande tillstånd får de bryta
F
Grus & Schakt
sekundär zon totalt 10 000 ton, högst 2 500 ton årligen.
AB
Schaktbotten minst 12 m över högsta
Degeberga 5:14
grundvattenytan. Grundvattenskyddet har funnits
i åtanke vid tillståndsgivningen.
10506, Degeberga Ytterkant
Jordbruk. Anläggning med stadigvarande
G
95:1
tertiär zon
djurhållning med mer än 30 djurenheter men
högst 100 djurenheter, dock inte inhägnad.

5.1.1 Vattenverksamheten
Det sker ingen inducerad eller konstgjord infiltration till brunnarna. Kvalitetsförsämring
orsakat av överuttag kan vara relevant men uttag motsvarande nutida vattenförbrukning ligger
väl inom nybildningspotentialen i området enligt27, så risken för kvalitetsförsämring beroende
på överuttag bedöms i nuläget som låg. Vid arbeten på vattenverkstomten och i närheten av
27

Gustafsson, O (1996)
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brunnarna vidtas alltid försiktighetsåtgärder och personalen är medveten om områdets
känslighet. Borrhålen i sig kan utgöra en risk för förorening men brunnarna är skyddade av
brunnsöverbyggnader.
5.1.2 Vägar/transporter
De riskkällor som är relaterade till vägar och transporter kan sammanfattas till:







Olyckor
Transporter av farligt gods
Slitage på vägar och fordon (gummi, oljedropp osv)
Vägsalt
Luftutsläpp
Parkering/uppställningsplatser för bilar

Olyckor [1]
Den mindre vägen, som passerar förbi intill vattentäkten är inte högtrafikerad. Den är endast
en lokalväg. Nuvarande vattenskyddsområde berörs av två genomfartsvägar, nr 1616 (i väster)
och 1617 (i öster). Vägverket har låtit utföra en förstudie och riskanalys gällande
grundvattenskyddet för dessa båda vägar28. Eftersom väg 19 ligger utanför befintligt
skyddsområde och vattentäktens influensområde vid maxuttag, utreddes vägen inte vidare i
detalj i Vägverkets utredning. Tekniska förvaltningen delar bedömningen att väg 19 inte utgör
ett hot mot vattentäkten, eftersom vägen befinner sig nedströms från vattentäkten, och utanför
det föreslagna skyddsområdet. Trafikmängden på vägarna 1616 och 1617 har mätts av
Vägverket. Resultatet redovisas i tabell 3. Risken med olyckor är som störst vid transporter av
farligt gods då läckage av för grundvattnet skadliga ämnen kan ske.
Tabell 3 Årsmedeldygntrafik, trafikmätning Vägverket.
Väg
Fordon
Tung trafik
1616
741 ( 18 %)
47 ( 32 %)
1617
293 ( 35 %)
13 ( 69 %)

Farligt gods
1,41
0,39

Av Vägverkets förstudie framgår att väg 1616 i västra delen av det föreslagna skyddsområdet
kan utgöra ett hot mot grundvattenskyddet. Det förekommer branta partier in mot samhället
med risk för avåkning av tung trafik, och vägen är byggd på genomsläppligt isälvsmaterial.
Dock är bedömningen att sannolikheten för olycka med läckage är liten till mycket liten tack
vare låg trafikbelastning, hastighetsbegränsningar samt dagvattenbrunnar som samlar upp
vatten längs väg 161629.
Slitage på vägar och fordon samt luftföroreningar [2]
I samband med biltrafiken genereras vägdagvatten innehållande tungmetaller, olja och salt
vilket utgör en kontinuerlig föroreningsbelastning. Dessutom kan partiklar från såväl slitage
från till exempel bildäck som från luftutsläpp nå grundvattnet.
Vägsalt, underhåll av vägar [3]
Användningen av vägsalt på vägar och gator utgör en risk för ökade halter av klorid. Effekten
är i regel begränsad till att sammanfalla med avstånd från vägen.

28
29

Vägverket (nuvarande Trafikverket) 2008
Vägverket (nuvarande Trafikverket) 2008

22

För närvarande sker saltning endast vid korsningen mellan väg 1616 och väg 1930. Denna
korsning befinner sig utanför det föreslagna skyddsområdet nedströms vattentäkten. Uppmätta
kloridvärden vid vattenverket är i storleksordningen 10-12 mg/l, vilket får anses vara naturligt
låga halter.
Parkering/uppställningsplatser för bilar [4]
Parkeringsplatser eller andra uppställningsplatser för bilar innebär att det finns en risk för spill
och läckage av till exempel olja och drivmedel. Kraftig nederbörd kan skölja föroreningar
som olja och metaller från bilarna och vidare ner i marken där föroreningarna senare kan nå
grundvattnet. I Degeberga anordnas varje år ett antal marknader som innebär en tillfällig
uppställning av flertalet bilar.
5.1.3 Gårdar med jord- eller skogsbruk
Jordbruk och skogsbruk kan utgöra hot mot vattentäkten i Degeberga. Nedan följer en
sammanställning av de risker som kan finnas i anslutning till gårdar med jord- eller
skogsbruk.
Bekämpningsmedel [5]
Konventionellt jordbruk och tillhörande verksamhet kan kräva användning av
bekämpningsmedel, beroende av gröda och brukningsmetod. Riskerna inkluderar urlakning av
bekämpningsmedel till grundvatten samt riskmoment vid påfyllning och hantering av
utrustning. Inom skogsbruket bedöms användningen av bekämpningsmedel vara begränsad
och främst ske vid nyplantering.
Ortokartan (figur 14) visar att det förekommer rikligt med skogsmark inom det föreslagna
skyddsområdet. De flesta öppna områdena är betecknade som övrig öppen mark, dvs. ofta
betesmark. Det förekommer även fotbollsplaner inom det föreslagna vattenskyddsområdet.
En studie av markanvändningen visar att jämfört med skogsmark, övrig öppen mark,
bebyggelse etc., så är andelen åker begränsad, främst inom den primära, men även inom den
sekundära zonen. I den föreslagna primära zonen har enligt kartstudierna ingen åker hittats, i
den sekundära zonen finns cirka 2 ha åkermark fördelad på tre åkrar. I den tertiära zonen
handlar det däremot om cirka 30 ha åkermark, se figur 13. Inom den tertiära skyddszonen
finns ett jordbruk registrerat. Inget skogsbruk finns registrerat inom det föreslagna
vattenskyddsområdet. Eftersom stora delar av det föreslagna skyddsområdet består av skog så
går det ej att utesluta att skogsbruk bedrivs inom området.
Växtnäringsämnen [6]
Hantering, lagring och spridning av växtnäringsämnen som till exempel handelsgödsel,
naturgödsel och urin kan förorsaka försämrad vattenkvalitet. Inom jordbruket hanteras ofta
stora mängder gödsel som sedan sprids över stora områden. Läckage av näringsämnen till ytoch grundvatten kan ske vid lagring, spridning, överdosering, upplag av gödsel samt vid
transporter. Främst är det fosfor och nitrat som kan nå vattentäkten. Inom skogsbruket kan
spridning av gödsel och förekomst av näringsläckage till följd av att trädens upptag av
näringsämnen minskar vid till exempel kalhuggning utgöra risker för vattentäkten.

30
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Inom den tertiära skyddszonen finns ett jordbruk registrerat. Inget skogsbruk finns registrerat
inom det föreslagna vattenskyddsområdet. Eftersom stora delar av det föreslagna
skyddsområdet består av skog så går det ej att utesluta att skogsbruk bedrivs inom området.
Cisterner [7]
Cisterner utgör en risk för vattentäkten då spill och läckage av petroleumprodukter kan
förorena grundvattnet. Även olyckor vid påfyllnad av cistern kan ske då större spill riskerar
att nå grundvattnet. Det krävs endast små mängder petroleumprodukter för att förorena stora
mängder vatten.
Inom det föreslagna vattenskyddsområdet för Degeberga finns det 7 registrerade cisterner
inom primär skyddszon samt 1 inom sekundär skyddszon.
Upplag av timmer [8]
Vid timmerupplag kan läckage av framför allt fenoler ske vilket riskerar att skada en
vattentäkt, särskilt om upplaget bevattnas. Upplag av timmer sker främst i samband med
skogsbruk.
Inget skogsbruk finns registrerat i det föreslagna vattenskyddsområdet för Degeberga
vattentäkt men på grund av stor andel skogsmark i området går det ej att utesluta att
skogsbruk bedrivs inom det föreslagna vattenskyddsområdet.

Figur 134. Ortofoto visar den tillståndsgivna grustäkten som ligger inom sekundär skyddszon
i det föreslagna vattenskyddsområdet.

24

5.1.4 Bostadshus samt fritidshus
Överallt där människor bor och vistas förekommer en rad potentiella hot för en närliggande
vattentäkt. Boendet i sig är en risk men andra typer av verksamheter kan också förknippas
med risker. All hantering av för yt- eller grundvattnet skadliga ämnen som kan komma i
kontakt med vattentäktens tillrinning utgör en risk för vattentäkten. Dessa risker ökar ju fler
människor som bor och vistas inom det föreslagna vattenskyddsområdet. Inom den föreslagna
primära skyddszonen förekommer småhusbebyggelse på sluttningarna upp på båda sidorna
från den kommunala vattentäkten, vilken befinner sig i dalgången nedströms från
bebyggelsen.
Hushållskemikalier/petroleumprodukter [9]
Hantering och lagring av kemikalier eller petroleumprodukter i privata hushåll kan vålla
skada och utgöra en risk för grundvattenkvaliteten.
Bekämpningsmedel [10]
Privat hantering av bekämpningsmedel kan ske med oaktsamhet och okunskap hos
användaren vilket utgör en risk då spill och läckage kan nå yt- och grundvatten.
Fordonstvätt [11]
Utsläpp av orenat dagvatten från till exempel biltvätt på grusplan, kan ske utan vidare
kunskap om miljöriskerna. Detta utgör en risk för förorening av vattentäkten då eventuella
föroreningar kan nå grundvattnet.
Enskilda avlopp [12]
Fastigheter som inte är anslutet till kommunalt VA kan ha enskilda avloppsanläggningar.
Många enskilda avlopp är gamla och har därför nedsatt reningsfunktion vilket utgör en risk
för närliggande vattentäkter då till exempel patogener, växtnäringsämnen och
läkemedelsrester kan läcka ut och nå grundvattnet.
Degeberga samhälle är till största delen anslutet till kommunalt VA. Enligt inventeringen
finns inga enskilda avlopp i den föreslagna primära vattenzonen, 8 stycken i den föreslagna
sekundära skyddszonen, 12 stycken i den föreslagna tertiära skyddszonen samt flera i
angränsande område. Diffusa utsläpp från bebyggelsen kan bedömas påverka den kommunala
vattentäkten, som försörjs med grundvatten från jordlagren.
Bergvärmeanläggningar [13]
Bergborrade brunnar för värme- och kylanläggningar kan i vissa fall utgöra ett hot mot en
grundvattentäkt. Läckage och utsläpp av köldbärarvätska på grund av defekter i anläggningen
kan leda till förorening av vattentäkten. Detta motiverar inskränkningar i rätten att utföra
sådana anläggningar i närheten av en kommunal vattentäkt. AB Kristianstadsbyggen (ABK)
installerar ett bergvärmesystem med sluten köldbärarkrets strax väster om den kommunala
vattentäkten. Efter samråd med Miljö- och hälsoskyddskontoret och tekniska förvaltningen
har borrhålslagret av ABK placerats på andra sidan vattendelaren jämfört med vattentäkten,
samt utanför det föreslagna vattenskyddsområdet.
Det finns 2 bergvärmeanläggningar inom föreslagen primär skyddszon samt 3
bergvärmeanläggningar i angränsande område. Brunnarna är djupt borrade och går inte ner i
samma grundvattenmagasin som den kommunala vattentäkten i Degeberga. Korrekt utförda
bergvärmeanläggningar utgör i regel inget hot mot den kommunala vattentäkten.
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Jordvärmeanläggningar [14]
En jordvärmeanläggning innebär en öppen transportväg ner i det grundvattenmagasin som
Degeberga vattentäkt använder vilket innebär att risken för föroreningar ökar. Vid
anläggandet kan olyckor och spill ske vilket kan förorena vattentäkten. Ett kontinuerligt
läckage av köldbärarvätska till grundvattnet kan förekomma.
Det finns 3 jordvärmeanläggningar inom den föreslagna sekundära skyddszonen samt minst 3
anläggningar i angränsande område.
Enskilda vattentäkter [15]
Enskilda vattentäkter utgör rätt utförda i regel inget större hot för kommunal
dricksvattenförsörjning. Nya bergborrade vattentäkter bör utföras enligt anvisningarna i
Normbrunn 07, utgiven av SGU, för att minska risken för miljöstörningar. Inom det
föreslagna skyddsområdet finns ett flertal registrerade enskilda vattentäkter. I Degeberga
vattentäkt är det jordlagren som utnyttjas för grundvattenuttag. Då det inte finns någon
anmälningsplikt för grävda brunnar finns ingen uppskattning om hur många brunnar som går
ner i jordlagren det finns inom det föreslagna vattenskyddsområdet. Dåligt utförda grävda
brunnar kan utgöra en risk för förorening.
Upplag av avfall [16]
Upplag av avfall på enskilda fastigheter är en risk förknippad med bebyggd miljö då alla typer
av avfall, förutom inert sådant, innehåller mer eller mindre mängder föroreningar som kan
lakas ut i marken och påverka grundvattnet negativt. Avfall som förvaras korrekt utgör väldigt
liten risk att förorena en vattentäkt.
Det ligger en återvinningsstation nedströms det föreslagna vattenskyddsområdet. Det finns en
risk att sopor hamnar utanför de avsedda kärlen samt att annat avfall än det anvisade lämnas
på platsen. Privatpersoner kan också skapa egna avfallsupplag på egna fastigheter.
Anläggningsarbeten [17]
Anläggningsarbeten omfattar borrning, schaktning, sprängning med mera. Genom borttagning
av jordtäcke vid anläggningsarbete och schaktning försvinner det naturliga skyddsskiktet mot
föroreningar vilket innebär att risken för påverkan på underliggande mark och vatten ökar.
Genom ett minskat jordtäcke till grundvattenytan minskar även transporttiden ner till
grundvattnet för både vatten och föroreningar.
Anläggningarbeten vid till exempel byggnation kan behöva genomföras inom föreslaget
vattenskyddsområde.
5.1.5 Industrier och miljöfarlig verksamhet
Inom det föreslagna vattenskyddsområdet förekommer industrier och miljöfarliga
verksamheter. Se nedan för en översikt.
Täktverksamhet [18]
En mindre grustäkt finns på fastighet Degeberga 15:14 sedan 40-talet. Den totala arean är 0,6
ha och enligt tidigare tillstånd får de bryta totalt 10 000 ton men högst 2 500 ton årligen. Det
finns täktmaterial kvar i den nordvästra delen av täkten. Grundvattenskyddet fanns med vid
tillståndsgivningen och enligt senast gällande tillstånd ska schaktbotten vara minst 12 m över
högsta grundvattenytan. Tillståndet angav att saltning av täktområdet inte får ske och att
uppställningsplatser för arbetsmaskiner ska vara utformade så att oljespill och läckage inte
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kan nå omgivningen. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läckage
inte kan nå omgivningen, t.ex. ska invallningar och absorptionsmedel finnas på platsen.
Verksamheten får inte hantera externa massor i täktområdet. Vid ett platsbesök under 2016
förvarades tallar inom täktområdet. Detta kan medföra läckage av fenoler till grundvattnet.
Täkten kan ses som markering F på karta 13 och i tabell 2, samt i figur 14.
Verkstäder [19]
Inom det föreslagna vattenskyddsområdet förekommer det tre stycken verkstäder, se tabell 2
och figur 13. I verkstäders verksamhet förekommer hantering av bland annat
petroleumprodukter och lösningsmedel. Via nederbörd och avrinning kan dessa ämnen
transporteras till yt- och grundvatten där endast en liten mängd kan förorena en stor volym
grundvatten. Även uppställning av fordon kan innebära risker för en grundvattentäkt. Spill
kan förekomma och föroreningar som olja och metaller kan sköljas av uppställda bilar vid
kraftig nederbörd.
Fiskodling [20]
Fiskodlingar kan göras i öppna eller slutna system. I ett öppet system finns risken att
näringsämnen från foder, antibiotika, bekämpningsmedel med mera sprids till närliggande
ytvatten samt grundvatten. Ett slutet system innebär oftast mindre påverkan.
Inom den föreslagna tertiära skyddszonen finns en fiskodling registrerad. Verksamheten är
registrerad som fiskodling och anläggning för övervintring av fisk utomhus.
5.1.6 Övriga riskkällor
Bränder [21]
Vid bränder används stora mängder vatten samt släckningsmaterial. Vattnet kan förorenas av
de ämnen som uppstår under förbränningen och släckningsmaterialet kan innehålla skadliga
ämnen vilka kan förorena yt- eller grundvattnet. Tidigare användes brandskum med
perfluorerade ämnen, PFAS, men dessa är nu utfasade. Dessa ämnen kan orsaka stor skada
och PFAS har vid flera tillfällen tvingat kommunala vattentäkter att stängas.
Läckage från avloppsledningsnätet [22]
Läckage av avloppsvatten från avloppsledningsnätet kan ge problem med kvaliteten på
råvattnet, särskilt om läckaget sker nära uttagsbrunnarna. Vid bräddning eller läckage kan
avloppsvatten med höga halter av näringsämnen samt patogener och läkemedelsrester med
mera nå yt- eller grundvatten.
I Degeberga ligger avloppsreningsverket nedströms det föreslagna vattenskyddsområdet
vilket innebär att det går avloppsledningar genom en stor del av vattenskyddsområdet. Skicket
på ledningsnätet är okänt men större läckage kan leda till förorening av vattentäkten.
Förorenad mark [23]
Inom eller i närheten av det föreslagna vattenskyddsområdet kan det förekomma föroreningar
i marken. Dessa kan i värsta fall frigöras vid exploatering, klimatförändringar eller erosion
och sedan förorena yt- och grundvatten.
5.1.7 Sabotage, kris och krig
Vattenförsörjningen är en känslig del av ett samhälle vid sabotage och i samband med krig
och kristillstånd. Huvudsakliga funktionen med ett vattenskyddsområde är att minska riskerna
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för vattenförekomster och vattentäkter i fredstid men riskerna för sabotage vid ändrade
samhällsklimat bör ändå beaktas. Idag kan största hotet för Sverige anses komma från
enskilda terroristgrupper. Risker rör bland annat åverkan på fasta installationer vilket
motverkas genom fysiskt skydd. Även aktsamhet beträffande informationsspridning om
vattentäktens utformning och sårbarhet bör iakttas. Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter
(LIVSFS 2008:13) om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot
dricksvattenanläggningar skall obehöriga inte kunna bereda sig tillträde till vattenverk, högeller lågreservoarer, pumpanläggningar etc. Föreskrifterna gäller anläggningar som betjänar
mer än 2000 personer vilket Degeberga inte når upp till. Det kan dock finnas skäl för
kommunen att även för Degeberga vattenverk följa dessa föreskrifter även om vattenverket i
Degeberga i nuläget försörjer mindre än 2000 personer med dricksvatten.
5.1.8 Klimatförändringar – översvämningar
Aktuell klimatforskning visar att atmosfären och haven värms upp, att mängden snö och is
minskar och att havsnivåerna höjs. I framtiden kommer uppvärmningen att fortsätta, extrema
väderhändelser kommer bli vanligare, haven kommer att bli varmare och havsnivåerna att
stiga31. Sverige går ett mildare och blötare klimat till mötes med ökad medeltemperatur, ökad
nederbörd vintertid och en förlängd vegetationsperiod32. En förlängd vegetationsperiod i
kombination med ökad temperatur kommer troligtvis leda till att även bevattningssäsongen
kommer att förlängas och efterfrågan på grundvatten öka. Mycket av bevattningen i
Kristianstads kommun sker med grundvatten. Ökad nederbörd vintertid kan förväntas öka
risken för översvämning av vattendrag och sjöar vilket innebär att föroreningar lättare kan
spridas ner i yt- och grundvatten. Översvämningar kan även leda till ökade påfrestningar på
verksamheter/objekt i anslutning till vattentäkten, exempelvis överbelastade spill- och
dagvattenledningar samt frigörelse av markbundna föroreningar. Inom Kristianstads kommun
är den effektiva nederbörden högst i höjdlägena i sydväst, och sedan minskar den effektiva
nederbörden mot nordost. Klimatförändringarna kan i Degeberga vara särskilt belastande för
dagvattenledningar som får ta emot högre flöden. Även spillvattenledningar kan belastas i de
fall de är otäta eller felkopplingar förekommer.
Det finns en risk att översvämning av Segesholmsån påverkar vattentäkten om vattennivån i
ån stiger mellan 1,5-2,5 meter enligt Länsstyrelsens svämplansanalys som genomförts över
Skåne33. Vattentäkten i sig ligger inte i direkt anslutning till någon lågpunkt enligt
Länsstyrelsens lågpunktskartering som genomförts över Skåne34. Som nämnts ovan kan högre
flöden påverka bland annat dagvattenledningar men även högre flöden och översvämningar av
Segesholmsån kan påverka vattentäkten. Då marken är mycket genomsläpplig vid
vattentäkten kan ytvatten från Segesholmsån infiltrera och sedan nå de kommunala
uttagsbrunnarna. Detta ytvatten bör på sin väg genom isälvs- och svämmaterialet renas men
om ytvattnet når hela vägen upp till de kommunala uttagsbrunnarna finns risken att den
naturliga reningen inte kommer att vara tillräcklig. Uttagsbrunnarna har brunnsöverbyggnader
som skyddar mot ett direkt intrång av ytvatten. Skyddsföreskrifter bedöms inte kunna hantera
denna risken utan det krävs andra åtgärder exempelvis kontroll av att brunnsöverbyggnader är
funktionella.
IPCC( 2014)
SMHI (2018): Klimatscenarier. https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier [201809-21]
33 Länsstyrelsens karta ”Vatten och klimat”, https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=d2372b43847c46a6b3ae89bdd2d8aeac [2021-04-09]
34 Ibid.
31
32

28

29

6. Riskbedömning av föroreningskällor
Baserat på riskinventeringen har en bedömning gjorts av vilka risker som är allvarliga för
vattentäkten. Risk definieras som produkten mellan konsekvensen av en störning eller
oönskad händelse, och sannolikheten för att den ska inträffa. Konsekvensen av en störning
eller oönskad händelse är i detta fall att kvaliteten på råvatten försämras. Risker kopplade till
klimatförändringar ingår inte i riskanalysen då de är sådana att det inte är möjligt att reglera
dem med hjälp av vattenskyddsföreskrifter. Risker kopplade till vattenverksamheten och
sabotage, kris, eller krig regleras genom att obehöriga inte bereds tillträde till vattentäkten och
vattenverket, i övrigt bör risker gällande kris och krig inarbetas i kommunens beredskapsplan.
Bakgrunden till en riskbedömning kan sammanfattas i fyra punkter:
 Sannolikheten för hot i form av föroreningar
 Avståndet till vattentäkten
 Områdets sårbarhet (markens genomsläpplighet, grundvattenytans lutning och riktning
på grundvattenflödet)
 Egenskaper hos föroreningar (rörlighet, intensitet, effekt).
För att bedöma hur sannolikt det är att en förorening når grundvattnet och sedermera den
kommunala vattentäkten, tas ett flertal aspekter i betraktande. Både geologiska och
hydrogeologiska förutsättningar för spridning från den aktuella verksamheten till vattentäkten
beaktas samt typ av föroreningskälla. Är hotet placerat uppströms vattentäkten är
sannolikheten för spridning till vattentäkten större än om verksamheten ligger nedströms
vattentäkten. Beroende på typ av förorening kan en punktkälla i sig innebära en stor fara för
grundvattnet men antas generellt utgöra en något lägre risk än en diffus källa. En punktkälla
leder oftare till en plötslig förorening men som sedan förväntas sköljas ur vattensystemet. En
diffus källa däremot antas utgöra en större risk då belastningen kan antas ske under längre tid
och även vara mer svår att upptäcka. Därför antas diffusa föroreningskällor utgöra en mer
kontinuerlig belastning på råvattenkvaliteten jämfört med enskilda punktkällor.

6.1 Riskanalysens användning
Riskanalysen är ett verktyg för att systematiskt kategorisera risker inom vattentäktens
tillrinningsområde. De risker som beskrivits i kapitel 5 har bedömt med avseende på vilken
konsekvens en störning får samt sannolikheten för att störningen ska inträffa. Resultatet
presenteras i en riskmatris (figur 15). I denna bedöms framför allt det nuvarande riskläget för
vattentäkten men vattenskyddsområdet ska även avstyra framtida risker vilket medför att
restriktioner som minimerar framtida risk kan krävas. I bilaga 3 presenteras en bedömning av
varje riskkälla samt en koppling till möjlig regleringsnivå i vattenskyddsföreskrifterna.
Sammantaget utgör bedömningen av nuvarande och framtida risker enligt bilaga 3och figur
15 en lämplig grund för att bestämma skyddsföreskrifternas omfattning. Analysen har tagit sin
utgångspunkt i Svenskt Vattens rapport ”Vattenskydd – riskanalys och föreskrifter”35.
Riskanalysen utgår från risker inom ett bestämt område och resultatet kan därför inte
appliceras eller jämföras med en riskbedömning inom ett annat område. En kvantifiering av
sannolikheter och konsekvenser innehåller alltid subjektiva bedömningar och värderingar
vilket medför en viss grad av osäkerhet.

35

Frycklund m.fl. (2015)
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6.2 Resultat
En kategorisering av identifierade risker för vattentäkten och rangordning sinsemellan
redovisas nedan. Resultaten har visat att en klass med aktuella risker bör belysas och tas
hänsyn till vid utformande av skyddsområdets utbredning samt dess föreskrifter. Riskkategori
1 bedöms utgöra den grupp som innebär störst risk.
Som framgår av bilaga 3 utgörs de största riskerna för Degebergas vattentäkt av:
Riskkategori 2:
 Vägar/transporter, uppställning/parkering av fordon (exklusive vägsalt, underhåll av
vägar)
 Bekämpningsmedel
 Växtnäringsämnen
 Cisterner
 Upplag av timmer
 Enskilda avlopp
 Berg- och jordvärmeanläggningar
 Enskilda vattentäkter
 Upplag av avfall
 Anläggningsarbeten
 Täktverksamhet
 Verkstäder
 Bränder
 Läckage från avloppsledningsnätet
 Förorenad mark

Figur 145. Riskmatris och förklaring av sannolikhets- och konsekvensklassning. Röd =
risknivå 1, gul = risknivå 2, grön = risknivå 3. * Återkomsttid är en bedömning av hur ofta en
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händelse kan komma att inträffa, beroende på antalet riskkällor inom området. ** Kvoten
föroreningshalt/riktvärde är en bedömning av hur stor påverkan ett utsläpp kan komma att få
på råvattenkvaliteten jämfört med branschriktlinjerna för råvatten.

6.3 Skyddsbehov för Degeberga vattentäkt
Sammantaget bedöms den nuvarande risknivån för Degebergas vattentäkt vara måttlig. Det
förekommer ett fåtal riskobjekt som särskilt behöver beaktas vid utformningen av
vattenskyddsområdet, nämligen en grustäkt samt verkstäder. Vattenskyddsområdet ska dock
inte enbart utformas efter befintliga risker utan också vara framåtsträvande och avstyra
framtida risker.
Skyddsbehovet för Degeberga vattentäkt ligger till stor del i svårigheterna och kostnaderna
med att ersätta den. Det saknas realistiska alternativ för att ersätta vattentäkten då det är
grusformationen som är det mest idealiska källområdet för råvattnet till vattentäkten. Det
strategiska värdet för Kristianstads kommun att kunna bibehålla kvaliteten på råvattnet är
obestridligt. Dessa faktorer ligger till grund för bedömningen att skyddsbehovet för
vattentäkten, i form av administrativa och fysiska åtgärder, bedöms vara stort.

6.4 Övriga riskminimerande åtgärder
Syftet med vattenskyddsområdet kan förstärkas inte bara genom vattenskyddsföreskrifter utan
också genom andra administrativa och tekniska åtgärder. Lämpliga åtgärder som
huvudmannen för vattentäkten, tekniska förvaltningen, bör genomföra i samarbete med
lämplig myndighet är:










Informera fastighetsägare samt verksamhetsutövare om skyddsområdets existens samt
vad som gäller inom och i anslutning till området. Information anses vara en av
nyckelåtgärderna för att kunna uppnå syftet med vattenskyddsområdet ur ett
flergenerationsperspektiv och denna bör därför vara återkommande. För Degeberga
vattenskyddsområde handlar det först om information om uppdateringen av
vattenskyddsområdet och vad det innebär.
Tydliggöra skyddsområdets utbredning med skyltning.
Försäkra sig om att skyddsområdet finns utmärkt på relevanta kartor så att övriga
myndigheter görs uppmärksamma på den hänsyn som behöver iakttas med tanke på
skyddsområdet, till exempel vid bygglovs- och planarbete. För Degeberga
vattenskyddsområde är en uppdatering aktuell.
Hålla beredskapsplanen för vattenverket uppdaterad. Detta för att underlätta och
snabbt kunna åtgärda och eliminera föroreningsrisker och hot mot
dricksvattenförsörjningen. Beredskapsplanen bör komma till kännedom för såväl
vattenverkets driftpersonal som räddningstjänsten.
Genomföra ett successivt arbete för att vid omläggning av avloppsledningar använda
bättre och tätare ledningar inom hela vattenskyddsområdet. Avloppsledningar i
närheten av vattenverket och inom primär skyddszon bör prioriteras.
Miljö- och hälsoskyddskontoret håller en uppdaterad databas med registrerade
verksamheter för tillsyn tillgänglig. Denna kan vara till stor hjälp då räddningstjänsten
snabbt kan adresseras till olycksplatsen. Databasen kan även användas vid riskanalyser
eller för att spåra föroreningskällor.
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För att minska risken för förorening av grundvattnet vid olyckor längs med vägarna
kan åtgärder, som exempelvis täta diken och bortledning av dagvatten från vägar göras
vid omläggning av kommunala vägar inom vattenskyddsområde. Vid omläggning av
enskilda och statliga vägar kan liknande åtgärder genomföras vilket kräver att
information om vattenskyddsområden tydligt framgår i underlag. Återigen kan
behovet av att informera allmänheten och myndigheter om befintliga
vattenskyddsområden lyftas som en nyckelåtgärd för att uppnå syftet med
vattenskyddsområden.
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7. Utformning av skyddsområdet
Utifrån de hydrogeologiska förhållandena, utförda vattenbalansberäkningar och riskanalyser
föreslås ett vattenskyddsområde enligt bilaga 2.

7.1 Krav och allmänna riktlinjer
Skydd av grundvattentäkter regleras genom 7 kapitlet i miljöbalken (SFS 1998:808).
Omsättningen i grundvattenmagasin är ofta långsam och det är svårt eller omöjligt att rena ett
förorenat grundvattenmagasin. Detta ställer krav, vid avgränsningen av vattenskyddsområdet,
på en strategi som i händelse av en akut förorening skapar möjlighet att i första hand upptäcka
och sanera skadan innan föroreningen når grundvattnet, och i andra hand innan den hinner
transporteras till uttagsbrunnarna. Genom lämpliga restriktioner inom skyddsområdet ska
tillförsel av skadliga ämnen till grundvattnet undvikas. Vattenskyddsområdet ska avgränsas på
sådant sätt att föroreningar från akuta händelser och kontinuerlig förorening kan fastläggas,
brytas ner eller på annat sätt oskadliggöras innan de når grundvattentäkten.
Utgångspunkten är att hela tillrinningsområdet ska omfattas av vattenskyddsområdet. Detta
för att en god kemisk och mikrobiologisk vattenkvalitet ska säkerställas genom skydd mot
såväl nutida som framtida påverkan. Av hydrogeologiska skäl kan dock området begränsas
när skyddsförhållandena redan är goda, uppehållstiden är tillräcklig för att kunna oskadliggöra
föroreningar, eller det annars inte är skäligt att införa restriktioner inom så stora områden.
Dock innebär att inte inkludera hela tillrinningsområdet alltid en risk att en förorening i ett
område som inte inkluderats kanske inte helt kan oskadliggöras innan den når vattentäkten.
Målet med vattenskyddsområdet- och föreskrifterna för Degeberga vattentäkt är att
grundvattnet ska kunna användas som dricksvatten. Vid dricksvattenproduktion är det att
föredra att motverka en förorening hellre än att eliminera den genom ökad beredning i
vattenverket. Områden nära en vattentäkt bör skyddas mot akuta och kontinuerliga
föroreningar, liksom de områden som är speciellt sårbara mot föroreningar (exempelvis
inströmningsområden). Utanför dessa områden behövs främst ett skydd mot föroreningar som
på lång sikt kan påverka vattenkvaliteten negativt. Genom en uppdelning av
vattenskyddsområdet i olika zoner blir skyddsföreskrifterna mer nyanserade och skäliga. Det
möjliggör även att högre respektive lägre krav kan ställas på verksamheter i olika områden,
främst beroende på närheten till vattentäkten.
Förslaget till vattenskyddsområde för Degeberga vattentäkt, samt indelning i zoner, framgår
av figur 16 samt bilaga 2.
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Figur 16. Förslag till vattenskyddsområde i Degeberga, Kristianstads kommun.

7.2 Primär skyddszon
7.2.1. Förslag till skyddszon
Det grundvattenmagasin som förser den kommunala vattentäkten i Degeberga med
grundvatten är ett jordlagermagasin, som till största delen består av sand. Det är därför
vedertaget att använda Darcys lag för att beräkna grundvattnets hastighet i marken:
𝑉=

𝐾 ∙𝐼
𝑛𝑒

V = hastigheten (m/s)
K = hydraulisk konduktivitet (m/s)
I = hydraulisk gradient (m/m)
ne = effektiv porositet.
För att fastlägga den yttre gränsen för den primära skyddszonen beräknas här hur långt
grundvattnet strömmar på 100 dagar. Denna begränsning används som avgränsning för att
risken för en akut förorening ska minimeras. 100 dagar bör räcka till att upptäcka en akut
förorening och vidta åtgärder för att hindra att föroreningen hinner nå uttagsbrunnarna.
Det finns två mindre områden i närheten av vattentäkten som är täckta av sandig morän och
längs bäckfåran förekommer svämsediment, se figur 7. Vid dimensionering av den primära
skyddszonen har tolkningen gjorts att varken svämsedimentet eller bäcken utgör en barriär
mellan bäckens västra och östra dalgång. Generellt betyder detta att den kommunala
vattentäkten främst försörjs av grundvatten som strömmar i den sandiga dalbotten parallellt
med vattendraget uppströms ifrån. Dock kan pumpning i uttagsbrunnarna göra att även vatten
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nedströms ifrån strömmar till vattentäkten. Även de, av sandigt isälvsmaterial täckta,
dalsidorna uppströms bedöms bidra med betydande mängder grundvatten till den kommunala
vattentäkten.
Provpumpningarna (1967 samt 1970) genomfördes inte i syfte att få fram magasinsparametrar
som t.ex. den hydrauliska konduktiviteten, K-värdet. Därför behövs en teoretisk bedömning
av K-värdet. För sand kan den hydrauliska konduktiviteten variera betydligt beroende på hur
grov eller fin sanden är samt hur väl sorterad den är. En rimlig bedömning för sanden i
Degeberga är att K-värdet är i storleksordningen 5·10-4 m/s, vilket motsvarar ungefär
mellansand36. Den effektiva porositeten för sand kan variera37 och är inte helt enkel att mäta.
För Degeberga vattentäkt bedöms den effektiva porositeten vara 0,15 (15 %) för att få en
säkerhetsmarginal i beräkningarna. I omgivningen runt vattenverket varierar den hydrauliska
gradienten (lutningen) i de olika riktningarna. Längs med dalbottens riktning är lutningen
cirka 1 %, medan lutningen uppåt vattendelaren mot nordväst är cirka 4½ %, och lutningen
uppåt vattendelare i sydost närmast vattendelaren är cirka 3½ %. För Degeberga vattentäkt
betraktas de två brunnarna som en eftersom de är mycket närliggande, och vattendomen anger
den sammanlagda tillåtna mängd vatten som får pumpas upp årligen från de båda brunnarna
tillsammans.
Räknat med ovanstående förutsättningar och Darcys lag framgår det att grundvattnet
strömmar cirka 300 m på 100 dagar längs med vattendragets riktning. Från nordväst strömmar
grundvattnet nästan 1300 meter på samma tid. Avståndet till grundvattendelaren i denna
riktning är dock enbart 240 meter och därför följer gränsen för den primära zonen
grundvattendelaren i denna riktning. Eftersom hela området nordväst består av sand tas hela
området fram till grundvattendelaren med i den primära skyddszonen. I riktning sydost från
vattentäkten befinner sig gränsen mellan sand och morän på ett avstånd på runt 400 meter.
Detta innebär en flödestid från denna gräns till vattentäkten på lite drygt 40 dygn. Eftersom
grundvattnets hastighet i moränen är så låg (k-värdet är 10-7 m/s38) används gränsen mellan
sand och morän som avgränsning av den primära skyddszonen. Särskilda riskobjekt som
identifierats i riskinventeringen presenterad i avsnitt 5 kan även ha betydelse för zonens
utbredning. Detta gäller exempelvis delar av Degeberga bebyggelse och två verkstäder (se
figur 13 och tabell 2). Även risken att pumpningen ur vattentäkten bidrar till ett flöde
nedströms påverkar utbredningen av den primära skyddszonen.
Bedömningen är att den primära skyddszonen bör vara minst lika stor som influensområdet
eftersom det inom detta område definitivt sker en påverkan mellan omgivningen och brunnen.
Enligt tolkningen av provpumpningen39 är radien för det praktiska influensområdet runt de
kommunala brunnarna 250 meter. Beroende på lutningen av grundvattenmagasinet kan
påverkan antas vara större uppströms än nerströms. I princip ryms det praktiska
influensområdet inom den föreslagna primära skyddszonen.
Den föreslagna primära skyddszonens utbredning framgår av bilaga 2 samt figur 16.

Knutsson G, Morfeldt CO (2002)
Larsson R (2008).
38 Knutsson G, Morfeldt CO (2002)
39 Gustafsson, O (1996)
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7.3 Sekundär skyddszon
7.3.1. Förslag till skyddszon
Den sekundära skyddszonen ska förstärka skyddet för de områden varifrån grundvattnet
strömmat mot vattentäkten. Detta innebär att den sekundära skyddszonen bör skyddas mor
markanvändning och verksamheter som kan elda till en risk för förorening av grundvattnet.
Därför används en uppehållstid på ett år som avgränsning för den sekundära skyddszonens
yttre gräns till vattentäkten. I princip strömmar grundvattnet längs botten av dalgången, mot
nordost, samt från sidorna nedåt mot dalbotten. Detta innebär att skyddszonen skall förskjutas
uppströms, d.v.s. mot sydväst, i relation till vattentäkten. Enligt Darcys lag strömmar
grundvattnet uppströms ifrån, längs dalgången, cirka 1000 meter på ett år.
En översiktlig bedömning av storleken på de primära och sekundära skyddszonerna
tillsammans kan göras genom att uppskatta tillrinningsområdets minsta storlek.
Beräkningssättet utgår från att grundvattenbildningen ska motsvara eller överstiga uttaget ut
vattentäkten, se sambandet:
𝑄 ∙𝑡
𝐴=
𝑅
A = infiltrationsyta
Q = uttagen vattenmängd
t = tid (år)
R = grundvattenbildningen.
Områdets minsta storlek kan beräknas genom att ta hänsyn till grundvattenbildning under ett
torrår (200 mm från området med sand och grus resp. 50 mm från området med morän, se
avsnitt 3.3.5) samt maximalt tillåtet uttag enligt vattendom (255 000 m3/år). Ett
tillrinningsområde med en area av ca 1,275 km2 glaciofluvial sand skulle vara tillräckligt för
att under ett torrår förse den kommunala vattentäkten med de tillståndsgivna 255 000 m3/år.
Detta under förutsättning att allt vatten kan komma vattentäkten till godo, vilket dock inte är
realistiskt.
Den kommunala grundvattentäkten är lokaliserad i den glaciofluviala sandavlagringen, som
här i stort sett följer längs med Segesholmsåns dalfåra. Arean av denna avlagring inom de
primära och sekundära skyddszonerna är i storleksordningen 1,15 km2. Det är något mindre
än de ovan nämnda 1,275 km2, men ett visst bidrag kan också komma från de moräntäckta
delarna av skyddszonerna (se avsnitt 3.3.2). Den årliga grundvattenbildningen inom de
primära och sekundära zonerna motsvarar i princip de tillståndsgivna årliga uttagen för den
kommunala grundvattentäkten. Dock anses konkurrensen om grundvattnet från andra
konsumenter än Kristianstads kommun inom de primära och sekundära skyddszonerna i
Degeberga inte särskilt hög. Enligt vattenbalansen (se tabell 1) anses andelen kommunala
grundvattenuttag vara mycket större än andelen hushållsuttag, jordbruksuttag m.m. inom hela
tillrinningsområdet (24,5 km2).
På grund av den hydrauliska gradienten är grundvattenhastigheten i sandlagren nedför
sluttningarna på ömse sidor om bäcken betydligt högre än längs dalbotten. Begränsningen av
den sekundära zonen mot nordväst är vattendelaren mot Forsakarsbäcken. I riktning mot
sydost utgör begränsningslinjen dels av vattendelaren, och dels av förekomsten av sandig
morän på grund av den lägre genomsläppligheten. Längs den del av vattendelaren i nordväst,
där jordarten består av isälvsmaterial (sand) har en smal remsa utanför vattendelaren
inkluderats i den sekundära zonen. Detta för att ta höjd för en viss osäkerhet i det exakta läget
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för grundvattendelaren i det sandiga materialet. I stort sett kan grundvattendelaren anses följa
ytvattendelaren men som en säkerhetsåtgärd inkluderas denna smala zon sekundär skyddszon.
För att säkerställa säkerheten för vattentäkten bör en skyddszon utvidgas så att eventuella
verksamheter som kan påverka grundvattnet negativt omfattas om de hamnar på eller strax
utanför skyddszonens beräknande gräns. Detta bedöms gälla för grustäkten på fastigheten
Degeberga 15:14 som ligger på ett avstånd av mellan cirka 1000 till 1200 m från vattentäkten
(se avsnitt 5.1.5). Den södra gränsen för den sekundära zonen är därför bestämd så att denna
grustäkt omfattas av den sekundära skyddszonen. Villkoren för täkttillståndet är dock enligt
uppgift från tillståndsmyndigheten (Miljö- och hälsoskyddskontoret, Kristianstads kommun)
anpassade med tanke på grundvattenskyddet. På grund av uttagen ur de kommunala brunnarna
kan grundvattenströmningen vändas mot den naturliga strömningen. Den sekundära
skyddszonen är därför något utvidgad norrut för att inkludera de bebyggda kvarteren där samt
sluttningarna mot grundvattendelarna.
Den föreslagna sekundära skyddszonens utbredning framgår av bilaga 2 samt figur 16. Från
vattentäkten är avståndet till gränsen norrut ca 250 meter, österut cirka 250 meter, söderut
cirka 1200 meter och västerut ca 1000 meter.

7.4 Tertiär skyddszon
I den tertiära skyddszonen är det av stor vikt att beakta de föroreningar som i ett långt
tidsperspektiv kan påverka vattentäkten. Därför bör den tertiära zonen omfatta resten av
tillrinningsområdet, såvida inte vattentäkten ändå kan anses vara skyddad. Beroende på lokala
förhållanden kan dock bedömningen göras att en tertiär skyddszon inte behövs eftersom syftet
med vattenskyddsområdet ändå blir uppfyllt utan en tertiär skyddszon.
7.4.1 Förslag till skyddszon
Inför ansökan om vattendom för den kommunala vattentäkten i Degeberga gjordes
bedömningen att grundvattenbildningen inom tillrinningsområdet är cirka fyra gånger högre,
per ytenhet, inom området med sand och grus än inom moränområdena. De olika
hydrogeologiska egenskaperna hos sand- och morän lager innebär stora skillnader i
flödeshastigheten mellan dessa lager. Den glaciofluviala sandavlagringen, som Degeberga
vattentäkt är nedförd i smalnar av högst betydligt cirka 2 km sydväst (uppströms)
vattentäkten. Med stöd av tidigare resonemang bedöms huvuddelen av det grundvatten, som
försörjer vattentäkten vara bildat norr om denna flaskhals vad gäller sandlagret. Därför
bedöms detta vara den rimliga södra gränsen för den tertiära zonen, och att skyddet av
grundvattentäkten kan uppnås utan att hela tillrinningsområdet fastställs som
vattenskyddsområde.
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8. Bakgrund till skyddsföreskrifter
8.1 Generella krav och anvisningar
Enligt 7 kapitlet 21§ i miljöbalken får en länsstyrelse eller en kommun förklara ett mark- eller
vattenområde som vattenskyddsområde. Länsstyrelsen eller kommunen ska meddela de
föreskrifter som behövs för att tillgodose syftet med området. Föreskrifterna ska ha formen av
inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området. Om det behövs får
länsstyrelsen eller kommunen föreskriva att skyltar eller stängsel ska sättas upp och annans
mark får tas i anspråk för detta. Föreskrifterna ska gälla omdedelbart, även om de överklagas
(7 kap. 22§ miljöbalken).
Omfattningen (restriktionsnivån) av de inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter som
ska gälla inom området bör vara relaterad till syftet med vattenskyddsområdet och de mål som
önskas för vattnets kvalitet och kvantitet. De bör också relatera till de risknivåer för
verksamheter och åtgärder som myndigheten bedömer vara acceptabel i förhållande till
målen. Begränsningarna ska fastställas i detalj genom en bedömning av både hur riskfyllda de
reella och potentiella föroreningskällorna är och områdets sårbarhet och barriärförmåga.
Vidare måste föreskrifterna utformas så att de blir tydliga för myndigheten och allmänheten,
att det är möjligt att kontrollera efterlevnaden av föreskrifterna för tillsynsmyndigheten samt
att de är miljömässigt motiverade. Föreskrifterna och utformningen av vattenskyddsområdet
ska säkerställa skyddet av vattentäkten, men inskränkningarna får inte gå längre än så. Enligt
7 kap 25§ miljöbalken får en inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten inte gå
längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska uppnås.

8.2 Skyddsföreskrifternas syfte och funktion
Det övergripande syftet med skyddsföreskrifterna är att säkerställa skyddet för Degeberga
kommunala dricksvattentäkt så att grundvattnet inte riskerar att förorenas. Avsikten är att:
 Informera allmänt om gällande lagkrav på aktsamhet och allmän tillsyn
 Specificera krav på aktsamhet i form av skyddsföreskrifter inom just detta
vattenskyddsområde
 Förbättra vattenkvaliteten och minska risken för förorening
 Identifiera olika intressen som vill använda mark och vatten
 Använda mark och vatten på bästa sätt.
Föreskrifterna riktar sig i första hand till markägare och verksamhetsutövare inom
vattenskyddsområdet. Arbetet med att utarbeta föreskrifter har föregåtts av en inventering av
reella och potentiella föroreningskällor i området kring Degebergas vattentäkt (kapitel 5 och
6). Med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter vidtas en aktiv åtgärd för att säkra
tillgången och kvaliteten på det grundvatten som avses användas till dricksvattenproduktion.
Föreskrifterna för skyddsområdet utformas så att de säkerställer ett tillräckligt skydd i ett
flergenerationsperspektiv. Skyddsföreskrifterna kompletterar och preciserar redan gällande
lagstiftning. För att åstadkomma ett tillfredsställande skydd för Degeberga vattentäkt, föreslås
skyddsföreskrifter enligt bilaga 1 - Skyddsföreskrifter.
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9. Konsekvenser
Syftet med denna konsekvensbeskrivning är att beskriva effekterna av föreslaget
vattenskyddsområde och föreskrifterna för att därigenom främja lokal anpassning och
förankring. Detta sker i överensstämmelse med dricksvattenutredningens (SOU 2016:32)
förslag om att krav på konsekvensutredning inför beslut om vattenskyddsområde ska införas.
Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare och rättighetsinnehavare kommer
dock, i enlighet med dricksvattenutredningens förslag, inte att diskuteras, eftersom prövning
och fastställande av sådana konsekvenser och ersättningsanspråk kan komma att ske i markoch miljödomstol.
Ett fastställt vattenskyddsområde med föreskrifter för en kommunal vattentäkt medför ett
flertal konsekvenser för orten ifråga, dess invånare och verksamheter. Riktigt utformade
skyddsföreskrifter och kontroll av råvattnet, vattnet i ledningsnätet och av dricksvattnet i
invånarnas kranar ger konsumenterna värdefull trygghet för att dricksvattnet är hälsosamt och
att eventuella problem upptäcks och åtgärdas på ett tidigt stadium. Som utgångspunkt gäller
att Kristianstads kommun genom sin VA-huvudman har en skyldighet att leverera ett
hälsosamt och rent dricksvatten, enligt Livsmedelverkets föreskrifter, till sina abonnenter.
Naturligtvis då även till abonnenterna i Degeberga.
Tillgången till rent och även för framtiden skyddat vatten innebär bland annat att:
 En ort blir mer attraktiv för dess invånare och näringsliv. Det kan i vissa fall gynna
lokaliseringen av verksamheter, speciellt inom livsmedelsbranschen.
 För djurbesättningar är tillgången till rent vatten mycket viktig.
 Indirekt kan ett vattenskyddsområde med föreskrifter innebära att övrigt natur- och
miljöskydd också gynnas.
 Till nackdelarna kan höra att en pågående markanvändning kan begränsas.
 Det tydliggörs samtidigt vad som är tillåtet eller inte för den framtida
markanvändningen.

9.1 Nollalternativ
Kommunen vill revidera och uppdatera det existerande skyddsområdet i Degeberga inrättat
1979. Detta eftersom dagens kunskaper och lagar ser annorlunda ut än vad det gjorde när
skyddsområdet fastställdes 1979. Skyddsområdet som inrättades 1979 tog ingen hänsyn till
grundvattnets strömning och skyddet är inte tillräckligt för en vattentäkt. Att inte fatta ett
beslut om att revidera vattenskyddsområdet är i praktiken också ett beslut. Detta skulle kunna
liknas vid det som i miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) kallas för nollalternativet. Frågan
är då vad det skulle innebära för invånare och verksamheter i Degeberga att
vattenskyddsområdet inte revideras. Vad skulle det innebära för dricksvattenkvaliteten i
kranarna, liksom för verksamheter som har behov av rent vatten?
 Ur miljö- och naturtillgångssynpunkt är det en förlust att grundvattentillgången blir
förstörd och att råvattnet antingen behöver behandlas eller blir obrukbart.
 Ifall råvattnet i en vattentäkt blir förorenat är det i allmänhet svårt eller helt omöjligt
att sanera vattentäkten.
 Det kan vara tekniskt möjligt att åtgärda förorenat råvatten så att det blir ett
dricksvatten som uppfyller Livsmedelsverket krav. Detta beror på vilken förorening
det är frågan om och behandlingen är ofta kostsam och ibland tekniskt komplicerad.
Det innebär dock kontinuerlig övervakning och kostnader i all överskådlig framtid.
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Det kan innebära en risk vid behandling av råvattnet att processen av någon anledning
misslyckas, med möjliga negativa konsekvenser för dricksvattenkvaliteten som följd.
I Degeberga är det inte realistiskt med en annan vattentäkt i närområdet ifall brunnarna
i Degebergas vattentäkt blir förorenade. De skulle ju då ta sitt råvatten från samma
förorenade grundvattenmagasin.
Kostnaderna blir höga ifall en ny vattentäkt skulle behöva anläggas en bit från de
existerande brunnarna i Degeberga. Detta gäller dels själva anläggandet av den nya
vattentäkten, dels ledningsdragningen till vattenverket i Degeberga.

9.2. Revidering av vattenskyddsområdet
Flertalet av de risker som identifierades i riskanalysen här (kapitel 5 och 6) ligger utanför det
befintliga vattenskyddsområdet idag. Detta innebär att det delvis är de objekt och
verksamheter som kan utgöra risk för de kommunala brunnarna som kommer att påverkas av
revideringen av vattenskyddsområdet. Då föreskrifterna som föreslås här skiljer sig från de
existerande föreskrifterna kommer även de objekt och verksamheter som idag befinner sig i
vattenskyddsområdet att kunna påverkas av revideringen. Riskobjekten beskrivs i kapitel 5
och 6 och vissa av dem kommenteras här.
För tillsynsmyndigheten och VA-huvudmannen innebär ett vattenskyddsområde att:
 Ett nytt vattenskyddsområde kan medföra ökade krav på arbetsinsatser för miljö- och
hälsoskyddskontoret för handläggning av tillstånd och anmälningar. Detta förutsätts
regleras genom de avgifter som miljömyndigheten har rätt at ta ut enligt den
kommunala taxan. Även diskussioner som rör eventuella åtgärder som
verksamhetsutövare kan behöva genomföras förväntas ta tillsynsmyndighetens tid i
anspråk.
 Det kan krävas mer arbetsinsatser av VA-avdelningen genom att de flesta ansökningar
remitteras till VA-avdelningen för synpunkter. Detta får anses som nödvändiga
kostnader för VA-verksamheten enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412).
Själva inrättandet av vattenskyddsområden är dock det som tar ojämförligt mest
resurser för tekniska förvaltningen. Detta, liksom skyltning, information med mera
täcks också upp genom VA-verksamhetens avgiftsfinansiering.
 Att exploatera mark inom det reviderade vattenskyddsområdet kan göras även i
fortsättningen. Viss reglering i skyddsföreskrifterna kan påverka byggandet. Tidig
kontakt mellan VA-avdelningen och mark- och exploateringskontoret behövs för att
säkra vattenskyddet.
De areella näringarna
Verksamhetsutövare inom de areella näringarna har intresse av ett friskt och rent vatten till sin
verksamhet. Detta gäller särskilt för de som är anslutna till det kommunala dricksvattennätet
och/eller har djurbesättningar. I närområdet till den kommunala vattentäkten i Degeberga och
dess föreslagna vattenskyddsområde består markanvändningen främst av skogsmark men
även åkermark och annan öppen mark finns inom det föreslagna vattenskyddsområdet, se
figur 5. Närmast vattentäkten finns skog och bebyggelse och åkermarken ligger främst i de
västra delarna av det föreslagna skyddsområdet. Det kan eventuellt förekomma betesdrift på
den öppna marken men också på skogsmarken. Betesdrift anses normalt inte medföra något
hot mot grundvattenkvaliteten och påverkas inte heller av föreslagna skyddsföreskrifter.
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I förslaget till vattenskyddsföreskrifter är yrkesmässig hantering av kemiska
bekämpningsmedel förbjuden inom den primära skyddszonen och tillståndspliktig i både den
sekundära och tertiära skyddszonen. Inga synpunkter har hittills inkommit under genomförda
samråd som ger anledning att tro att regleringen kommer att inverka negativt på lantbruket.
Även skogsplantor behandlade med kemiskt bekämpningsmedel omfattas av regleringen men
då användandet av kemiskt behandlade plantor bedöms som litet och bör minska mer i
framtiden eftersom alternativ till kemiskt behandlade skogsplantor redan finns, bedöms detta
inte ge upphov till hinder för ett hållbart skogsbruk. Yrkesmässig spridning av växtnäring
kräver anmälan inom den primära och sekundära skyddszonen och lagring av stallgödsel
direkt på mark är förbjudet (med undantag för tillfällig lagring under högst tre veckor i form
av stuka i fält). En anmälan kan innebära att säkerhetsåtgärder måste genomföras vid
yrkesmässig spridning av växtnäring. Regleringen bedöms dock inte utgöra ett hinder för
jordbruket men ökade kostnader och krav på resurser kan uppstå under processer mer att söka
tillstånd samt lämna in anmälningar. Detta gäller även i de skyddszoner där det är krav på
tillstånd för hantering av kemiska bekämpningsmedel.
En stor del av det föreslagna vattenskyddsområdet är skogsmark, se ovan för diskussion om
kemiskt behandlade skogsplantor. Påverkan på skogsbruket kan uppkomma på grund av
skyddsföreskrifterna som reglerar timmerupplag i de primära och sekundära skyddszonerna
där det enligt förslaget blir förbud mot upplag av GROT (grenar och toppar), bark, flis, spån
och timmer som vara längre än sex månader. Vid lagring kortare tid än sex månader krävs
eventuellt tillstånd, beroende på storleken av timmerupplagen. Detta kan innebära ett ökat
transport behov i samband med eventuell avverkning. Under genomfört samråd har frågan om
ett upplag där det alltid förvaras GROT, bark, flis, spån eller timmer men där materialet
ständigt byts ut uppkommit. På grund av inkomna uppgifter, bedöms riskerna med detta
upplag som små eftersom inget material ligger kvar länge och bryts ner eller lakar ur. Därför
blir risken för förorening av grundvattnet låg. Hanteringen av detta upplag kan dock förändras
i framtiden och ett specifikt undantag för detta upplag kan därför inte ingå i
skyddsföreskrifterna.
Allmänheten
Allmänheten har givetvis ett stort intresse av att ha ett rent och hälsosamt dricksvatten i sina
kranar. Samtidigt finns det ett antal aspekter de behöver ta hänsyn till enligt de föreslagna
skyddsföreskrifterna. Anmälningar och tillstånd kan behövas sökas hos miljö- och
hälsoskyddskontoret.
Det kan exempelvis gälla:
 Nytillkommande hantering av mer än 50 liter petroleumprodukter och andra
brandfarliga vätskor är förbjudet inom den primära skyddszonen.
 Användning av kemiska bekämpningsmedel utomhus för privatpersoner blir förbjuden
i de primära och sekundära skyddszonerna, med undantag enligt en särskild lista och
för punktbehandling. I den tertiära skyddszonen krävs tillstånd.
 Lagring av virke för uppvärmning för normalt husbehov blir fortsatt tillåtet.
 Inom den primära skyddszonen blir det förbjudet att anordna nya enskilda
avloppsanläggningar med utsläpp till grundvattnet. Befintliga avloppsledningar inom
den primära skyddszonen ska vara täta eller omedelbart läggas om eller renoveras.
 Vid husbehovshantering av för grundvattnet skadliga ämnen ska man se till att spill
och läckage kan insamlas och omhändertas.
 Nya anläggningar för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla ur mark och
grundvatten blir förbjudna i den primära skyddszonen och tillståndspliktig i den
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sekundära skyddszonen. Nya energibrunnar borrade i berg blir tillståndspliktiga i de
primära och sekundära skyddszonerna.
Nya grävda dricksvattenbrunnar blir förbjudna inom den primära skyddszonen och
tillståndspliktiga i den sekundära skyddszonen. Nya borrade dricksvattenbrunnar blir
tillståndspliktiga i de primära och sekundära skyddszonerna.

Övriga verksamheter
Inom det föreslagna vattenskyddsområdet finns det en grustäkt (se avsnitt 5 och 6).
Nyetablering av täktverksamhet blir förbjudet i de primära och sekundära skyddszonerna och
i den sekundära skyddszonen definieras nyetablering som etablering på plats som inte tidigare
tagits i anspråk för täktverksamhet. De föreslagna skyddsföreskrifterna påverkar därför inte
den befintliga täkten. Dock kräver ett nytt tillstånd troligen en komplicerad tillståndsprocess
på grund av befintlig miljölagstiftning.
Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrning och liknande
undersökningar kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Detta kan innebära
ökade kostnader och krav på resurser i samband med eventuella tillståndsansökningar.
Två verksamheter som hanterar stora mängder petroleumprodukter och andra brandfarliga
vätskor finns inom den föreslagna primära skyddszonen. Dessa verksamheter kan bli berörda
gällande hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor eftersom
tillståndsplikt föreslås gälla för befintlig hantering över 50 liter inom den primära
skyddszonen. Dessa verksamheter kan då behöva införa eller installera ytterligare
säkerhetsåtgärder för att tillgodose skyddet för dricksvattentäkten i Degeberga.
Uppställning av arbetsfordon får endast ske om skyddsanordning finns eller om de är
placerade så att läckage till mark kan förhindras i både den primära och sekundära
skyddszonen. För befintliga verksamheter inom de föreslagna skyddszonerna kan detta
innebära att uppställningsplatser måste ses över för att förhindra läckage. I vissa fall kan det
räcka med att uppsamlingstråg placeras under uppställda arbetsfordon eller med att rutiner för
kontroll av fordon dagligen görs. Dialog om exakta utformningar på uppställningsplatser och
rutiner kan med fördel påbörjas i god tid tillsammans med miljö- och
hälsoskyddsavdelningen.
Nya miljöfarliga verksamheter får inte etableras inom den primära skyddszonen och det krävs
tillstånd företablering inom den sekundära skyddszonen. Övrig hantering av för grundvattnet
skadliga ämnen är förbjuden, om hanteringen på kort eller lång sikt kan motverka syftet med
vattenskyddsområdet, såvida inte hanteringen är provad på annat sätt enligt miljöbalken.
Då spridning av vägsalt kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor kommer
Trafikverket, som statlig väghållare, kommunen och enskilda väghållare att behöva ansöka
om tillstånd för spridning av vägsalt. Detta kan innebära ökade krav på resurser samt ökade
kostnader för väghållarna i samband med tillståndsprocessen, och eventuella krav på
rapportering i samband med givet tillstånd. För att minska arbetstiden och hanteringen kan
tillstånd med fördel sökas för exempelvis 5 år framåt i tiden.
Trafikverket bedöms inte påverkas i stor utsträckning av förbudet mot eller tillståndskravet
för att hantera bekämpningsmedel. Detta då Trafikverket inte får använda kemiska
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bekämpningsmedel längs vägarna förutom i de undantagsfall då Björnloka ska bekämpas,
enligt Andreas Roth på Trafikverket40.
De föreslagna skyddsföreskrifterna innebär även att marknadsarrangörer ska ha
saneringsberedskap under uppställningen av fordon under marknadsarrangemang. Denna
saneringsberedskap kan innebära att exempelvis absorptionsmedel ska finnas tillgängligt
under marknadsarrangemang för att kunna samla upp spill och läckage som sker från
uppställda fordon.

10. Samråd
Det tidiga samrådet genomfördes våren 2020. Ett brev skickades ut 2020-02-07 till berörda
fastigheter inom det föreslagna vattenskyddsområdet för Degeberga. I brevet informerades det
om det pågående arbetet samt om möjligheterna att lämna synpunkter på förslaget i ett tidigt
skede. De berörda uppmanades att höra av sig med synpunkter och frågor via ett
svarsformulär på Kristianstads kommuns hemsida, via post eller i Rådhus Skånes foajé. En
digital utställning genomfördes i Rådhus Skåne mellan 2020-02-07 och 2020-03-08 där
föreslaget vattenskyddsområde med tekniskt underlag och föreslagna skyddsföreskrifter
presenterades. Detta brev och denna utställning utgör det tidiga samrådet i den beslutade
arbetsordningen för fastställandet av vattenskyddsområden i Kristianstads kommun.
Inkomna synpunkter kan ses i sin helhet i Bilaga 6 – Inkomna synpunkter, och kommunens
kommentarer finns i Bilaga 5 – Samrådsredogörelse. Det tidiga samråder föranledde en
förändring av en bild i det tekniska underlaget samt till att den skyddszon som benämndes
vattentäktszon togs bort från förslaget.
Detta kapitel kommer att uppdateras efter samråd med sakägare och myndigheter.

40

Mailkontakt med Andreas Roth, Trafikverket, 2021-04-06.
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Bilaga 1 - Skyddsföreskrifter
Förslag till skyddsföreskrifter för Degeberga vattenskyddsområde

1

Degeberga vattenskyddsområde
Kristianstads kommun

Förslag till skyddsföreskrifter

Tekniska förvaltningen
2021-04-27

2

Introduktion
Följande föreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättad karta över
skyddsområdet. Skyddsområdet är indelat i primär skyddszon, sekundär skyddszon, samt tertiär
skyddszon.
Syftet med skyddsområdet och skyddsföreskrifterna är att minimera riskerna för negativ påverkan på
den kommunala vattentäkten som försörjer Degeberga samhälle med dricksvatten.
Skyddsföreskrifterna är ett förtydligande för just denna vattentäkt av de allmänna hänsynsreglerna
enligt miljöbalkens kapitel 2.
Allmänt sett är syftet med vattenskyddsområden att ge vattenförekomster som är viktiga för
dricksvattenförsörjningen ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras i ett långsiktigt
perspektiv – ett flergenerationsperspektiv. Dessa regler syftar till att uppnå detta för vattentäkten i
Degeberga.
Huvudman för vattentäkten är tekniska förvaltningen, Kristianstads kommun. Tillsynsmyndighet för
vattenskyddsområden som fastställts av kommunfullmäktige är kommunens nämnd för miljöfrågor.
Utöver dessa föreskrifter kan det också finnas regler enligt annan lagstiftning. Upplysningarna i
skyddsföreskrifterna syftar till att belysa sådan särskilt viktig lagstiftning som berör gällande paragraf.
De ord som är markerade med kursiv stil i föreskrifterna är definierade under avsnittet ”Definitioner i
dessa föreskrifter”.

Den som upptäcker verksamheter eller händelser inom eller i anslutning till
skyddsområdet som kan medföra risk för grundvattenförorening bör omedelbart anmäla
detta till:
Räddningstjänsten, telefon 044-20 04 00 eller 112
Medborgarcentrum, Kristianstads kommun, telefon 044-13 50 00
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1 § Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor
Primär skyddszon
Nytillkommande hantering av mer än sammanlagt 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga
vätskor, som på kort eller lång sikt kan motverka syftet med vattenskyddet, är förbjuden. Med
hantering avses här inte användning i maskiners och fordons egna tankar samt transporter genom
skyddszonen. Från förbudet undantas hantering av petroleumprodukter för att försörja bostads- och
jordbruksfastigheter med olja för uppvärmning. Från förbudet undantas också hantering av
asfalt/bitumen i samband med beläggningsarbeten.
Befintlig hantering av mer än sammanlagt 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor
kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Med hantering avses här inte användning i
maskiners och fordons egna tankar samt transporter genom skyddszonen. Från tillståndskravet
undantas hantering av petroleumprodukter för att försörja bostads- och jordbruksfastigheter med olja
för uppvärmning.
Hantering av upp till 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor får endast ske på ett
sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.
Sekundär skyddszon
Hantering av upp till 150 l petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor får endast ske på ett
sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.

Upplysning:
Hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor (inklusive eldningsolja) utan
sekundärt skydd inom ett vattenskyddsområde är förbjudet enligt NFS 2017:5. Cisterner
i och ovan mark samt rörledningar och slangledningar ska ha sekundärt skydd enligt 4
kap. 1§ NFS 2017:5. Är cisternen utomhus och ovan mark, ska den ha invallning.
Informationsskyldighet gäller vid installation av cistern enligt 3 kap. NFS 2017:5.
I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om tillstånd till hantering
av brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 2013:3) finns krav vid hantering av
brandfarliga vätskor.

2 § Fordon
Primär skyddszon
Tvätt av arbetsfordon med varmvatten, högtryck eller tvättkemikalier, på plats där tvättvattnet direkt
eller indirekt kan infiltrera marken, är förbjudet.
Uppställning av arbetsfordon får endast ske om skyddsanordning finns eller om de är placerade så att
läckage till mark kan förhindras.
Yrkesmässig användning av arbetsfordon får endast ske om saneringsberedskap upprätthålls.
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Sekundär skyddszon
Tvätt av arbetsfordon med varmvatten, högtryck eller tvättkemikalier, på plats där tvättvattnet direkt
eller indirekt kan infiltrera marken, är förbjudet.
Uppställning av arbetsfordon får endast ske om skyddsanordning finns eller om de är placerade så att
läckage till mark kan förhindras.
Uppställning av fordon i samband med marknadsarrangemang får endast ske om saneringsberedskap
finns.
Yrkesmässig användning av arbetsfordon får endast ske om saneringsberedskap upprätthålls.

Upplysning:
Enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens kap 2 gäller enligt 3 § att alla som
avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra skyddsåtgärder och
försiktighetsmått etc., som behövs för att förebygga skada eller olägenhet för
människors hälsa och miljön. Paragraf 6 i miljöbalken kap 2 tar upp att för en
verksamhet eller åtgärd skall en plats väljas, som är lämplig med hänsyn till att
ändamålet skall kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa
och miljön.
En rimlig bedömning utifrån ovanstående är att hänsyn ska tas bland annat till risken för
förorening av grundvatten vid tvätt av motorfordon. Tvätt av personbilar
rekommenderas ske i tvättanläggning för fordonstvätt, alternativt på en gräsmatta.

3 § Bekämpningsmedel
Primär skyddszon
All yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. Från förbudet undantas
bekämpningsmedel enligt särskild förteckning, som fastställs av kommunens nämnd för miljöfrågor,
då istället tillstånd krävs av kommunens nämnd för miljöfrågor.
All icke yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel utomhus är förbjuden. Från förbudet
undantas bekämpningsmedel enligt särskild förteckning, som fastställs av kommunens nämnd för
miljöfrågor.
Från förbudet undantas även hastigt påkommen punktsanering, yrkesmässig eller icke yrkesmässig,
under förutsättning att kommunens nämnd för miljöfrågor underrättas nästföljande arbetsdag om varje
sådan åtgärd, och att åtgärderna sker på ett fackmannamässigt sätt.
Sekundär skyddszon
All yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd av kommunens nämnd för
miljöfrågor. Tillstånd krävs inte vid bekämpning som har karaktär av punktbehandling. Tillstånd krävs
inte heller för hastigt påkallad punktsanering enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899), dock ska kommunens nämnd för miljöfrågor underrättas nästföljande
arbetsdag om varje sådan åtgärd.
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All icke yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel utomhus är förbjuden. Från förbudet
undantas bekämpningsmedel enligt särskild förteckning, som fastställs av kommunens nämnd för
miljöfrågor. Från förbudet undantas även hastigt påkallad punktsanering eller punktbehandling, under
förutsättning att åtgärderna sker på ett fackmannamässigt sätt.
Tertiär skyddszon
All yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd av kommunens nämnd för
miljöfrågor. Tillstånd krävs inte vid bekämpning som har karaktär av punktbehandling. Tillstånd krävs
inte heller för hastigt påkallad punktsanering enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, dock ska kommunens nämnd för miljöfrågor underrättas nästföljande
arbetsdag om varje sådan åtgärd.
All icke yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel utomhus kräver tillstånd av
kommunens nämnd för miljöfrågor. Från kravet på tillstånd undantas bekämpningsmedel enligt
särskild förteckning som fastställs av kommunens nämnd för miljöfrågor. Från kravet på tillstånd
undantas även hastigt påkallad punktsanering eller punktbehandling, under förutsättning att åtgärderna
sker på ett fackmannamässigt sätt.

Upplysning:
I övrigt gäller Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning av kemiska
bekämpningsmedel.
En särskild förteckning över bekämpningsmedel, som är undantagna från förbudet mot,
och i vissa fall kravet på, tillstånd för användning inom vattenskyddsområdet arbetas
fram, och hålls successivt aktuell av huvudmannen, tekniska förvaltningen. Denna
förteckning fastställs sedan av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

4 § Växtnäring
Primär skyddszon
Lagring av stallgödsel och avloppsslam direkt på mark är förbjudet.
Anordning av ytterligare gödselanläggningar är förbjudet. Ändring av befintliga gödselanläggningar
kräver anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor, såvida inte verksamheten kräver tillstånd eller
anmälan enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Yrkesmässig spridning av växtnäring kräver anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor, såvida
inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.
Sekundär skyddszon
Lagring av gödsel och avloppsslam direkt på mark är förbjudet, med undantag för tillfällig lagring
under högst tre veckor i form av stuka i fält.
Ny gödselanläggning, eller ändring av befintlig sådan, kräver anmälan till kommunens nämnd för
miljöfrågor, såvida inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt förordningen (SFS
1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
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Yrkesmässig spridning av växtnäring kräver anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor, såvida
inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.

Upplysning:
En anmälan om spridning av växtnäring ska innehålla information med syfte att
underlätta bedömningen av risk för kväveläckage, och vara inlämnad senast 28 februari.
Omfattar växtodlingsplanen en flerårig växtföljd avses senast 28 februari år ett för
växtföljden.
Att ersätta en befintlig gödselanläggning med en ny, och därmed ta den gamla ur drift,
ses här som en ändring av befintlig anläggning. Detta gäller även vid utökning av
lagringskapaciteten i befintlig anläggning, under förutsättning att bästa tillgängliga
teknik används.
I övrigt gäller Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i
jordbruket.

5 § Upplag av timmer, GROT, bark, flis och spån
Primär skyddszon
Upplag av GROT (grenar och toppar), bark, flis, spån och timmer, som varar mer än sex månader är
förbjudet.
Upplag av GROT, bark, flis, spån och timmer som varar mindre än sex månader kräver tillstånd av
kommunens nämnd för miljöfrågor.
Upplag som är mindre än 500 m³ fub (fast mått under bark) och lagras kortare tid än tre månader är
undantaget från kravet på tillstånd förutsatt att upplaget inte sker på grusytor.
Bevattning av timmerupplag är förbjudet.
Lagring av virke för uppvärmning för normalt husbehov är undantaget förbud respektive
tillståndsplikt.
Sekundär skyddszon
Upplag av GROT (grenar och toppar), bark, flis, spån och timmer som varar mer än sex månader är
förbjudet.
Upplag av GROT, bark, flis, spån och timmer som varar mindre än sex månader och är mindre än
2000 m3 fub är tillåtet, förutsatt att upplaget inte sker på grusytor. Se vidare i rutan Upplysning.
Bevattning av timmerupplag är förbjudet.
Lagring av virke för uppvärmning för normalt husbehov är undantaget förbud.
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Upplysning
Enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och
Miljöprövningsförordningen (2013:251) är lagring över 2000 m3 fub anmälningspliktig
verksamhet. Miljö- och hälsoskyddskontoret tillhandahåller blankett för anmälan. På
blanketten finns möjlighet att markera ifall timmerupplaget kommer att ske inom
vattenskyddsområde.
I övrigt gäller Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till Skogsvårdslagen (SFS
1979:429).

6 § Avledning av avlopps- och dagvatten
Primär skyddszon
Det är förbjudet att anordna nya enskilda avloppsanläggningar för vattentoaletter och/eller BDT-vatten
med grundvattnet som recipient.
Det är förbjudet att släppa ut/infiltrera dagvatten från stadigvarande parkeringsplatser och större vägar.
Anläggandet av nya ledningar för avloppsvatten kräver tillstånd av kommunens nämnd för
miljöfrågor.
Sekundär skyddszon
Det är förbjudet att släppa ut/infiltrera dagvatten från stadigvarande parkeringsplatser och större vägar.

Upplysning:
Inrättande av en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas kräver
alltid tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor enligt 13 § förordningen (SFS
1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Enligt 14 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
krävs anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor vid ändring av sådana
avloppsanordningar som avses i ovanstående stycke, ifall åtgärden kan medföra
väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.
Att avloppsledningar ska vara slutna är reglerat i 16 § förordningen (SFS 1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och att bästa möjliga teknik ska användas
framgår av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken.
Enligt beslut 2008-12-10 av miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kristianstad förväntas så
kallad ”hög skyddsnivå” gälla för enskilda avloppsanläggningar inom bland annat
vattenskyddsområden (primär och sekundär zon) liksom inom samlad
bebyggelse/detaljplan.
Vid behov av nyanläggning eller ändring av enskilda avloppsanläggningar bör i första
hand undersökas ifall det kan vara möjligt med anslutning till det kommunala VAsystemet.
Med dagvatten, som riskerar att förorena vattentäkten, menas inte vatten från tak etc.,
utan dagvatten från förorenade ytor, som exempelvis större vägar och stadigvarande
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parkeringsplatser. Se även Kristianstads kommuns dagvattenpolicy (antagen av
kommunfullmäktige mars 2010).

7 § Hantering av avfall och snö
Primär skyddszon
Förvaring av avfall som kan medföra förorening av grundvattnet är förbjudet. Trädgårdsavfall, rena
jordmassor och annat inert avfall som kan jämställas med detta är undantaget förbudet.
Nedgrävning av avfall är förbjudet. Detta gäller även nedgrävning av hästdjur.
Deponering av snö från område utanför skyddszonen är förbjudet.
Förvaring av farligt avfall utöver normala hushållsmängder kräver anmälan till kommunens nämnd för
miljöfrågor, såvida inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt förordningen (SFS
1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Sekundär skyddszon
Förvaring av avfall som kan medföra förorening av grundvattnet är förbjudet. Trädgårdsavfall, rena
jordmassor och annat inert avfall som kan jämställas med detta är undantaget förbudet.
Nedgrävning av avfall är förbjudet. Detta gäller även nedgrävning av hästdjur.
Deponering av snö från område utanför skyddszonen är förbjudet, med undantag för snö från
vattenskyddsområdets primära skyddszon.
Förvaring av farligt avfall utöver normala hushållsmängder kräver anmälan till kommunens nämnd för
miljöfrågor, såvida inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt förordningen (SFS
1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Upplysning:
Enligt sorteringsguiden från Renhållningen Kristianstad lämnas farligt avfall på en
återvinningscentral. Det finns en återvinningscentral i Degeberga men farligt avfall
hänvisas till Snårarp, Tollarp eller Åhus.
För kompostering av matavfall krävs anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor
enligt 5 kap avfallsförordningen (SFS 2020:614).
I Kristianstads kommun får hästdjur inte begravas inom vattenskyddsområde eller inom
200 meter från vattentäkt.

8 § Övrig miljöfarlig verksamhet
Primär skyddszon
Ny miljöfarlig verksamhet, för vilken gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet 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.
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Miljöfarliga verksamheter som inte omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsplikt enligt
miljöbalken, så kallade u-verksamheter, ska anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor.
Vid ändring av befintlig anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet ska det vid anmälan framgå att
vattenskyddsområde berörs.
Sekundär skyddszon
Nyetablering eller ändring av miljöfarlig verksamhet, för vilken gäller tillståndsplikt eller
anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap.
miljöbalken, som kan medföra förorening av grundvattnet får endast ske om det vid anmälan tydligt
framgår att ett vattenskyddsområde berörs.
Miljöfarliga verksamheter som inte omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsplikt enligt
miljöbalken, så kallade u-verksamheter, ska anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor.

Upplysning:
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen tillhandahåller blanketter för anmälan om
nyetablering och ändring av befintlig anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet.
Se vidare förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och
Miljöprövningsförordningen (2013:251).

9 § Täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten
Primär skyddszon
Täktverksamhet samt husbehovsuttag av sand och grus utöver 100 m3 är förbjudet.
Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrningar och liknande
undersökningsarbeten kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Verksamheter där
dessa moment utgör en del av en verksamhet med tillstånd enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken undantas
från tillståndsplikten.
Sekundär skyddszon
Nyetablering av täktverksamhet samt husbehovsuttag av sand och grus utöver 100 m3 är förbjudet.
Nyetablering avser etablering i områden som inte tidigare tagits i anspråk för täktverksamhet som
istället kräver tillstånd.
Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrningar och liknande
undersökningsarbeten kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Verksamheter där
dessa moment utgör en del av en verksamhet med tillstånd enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken undantas
från tillståndsplikten.

Upplysning:
Se definitionen av husbehovsuttag för motivering av gränsen 100 m3.
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10 § Energianläggningar och vattentäkter
Primär skyddszon
Nya anläggningar för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla ur mark och grundvatten är
förbjudet.
Ny brunn i jord för vattenförsörjning och vattenuttag är förbjuden.
Nya anläggningar för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla ur berg kräver tillstånd av
kommunens nämnd för miljöfrågor.
Ändring av befintliga energianläggningar kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor om
ändringen kan påverka grundvattnet.
Ny brunn i berg för vattenförsörjning och vattenuttag kräver tillstånd av kommunens nämnd för
miljöfrågor. Brunnar för vattenförsörjning och vattenuttag samt energianläggningar som inte längre är
i bruk ska anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor.
Sekundär skyddszon
Nya anläggningar för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla ur mark och grundvatten kräver
tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.
Ny brunn i jord och berg för vattenförsörjning och vattenuttag kräver tillstånd av kommunens nämnd
för miljöfrågor.
Nya anläggningar för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla ur berg kräver tillstånd av
kommunens nämnd för miljöfrågor.
Ändring av befintliga energianläggningar kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor om
ändringen kan påverka grundvattnet.
Brunnar för vattenförsörjning samt energianläggningar som inte längre är i bruk ska anmälas till
kommunens nämnd för miljöfrågor.

Upplysning:
Det är förbjudet att utan anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor inrätta en
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten
enligt 17§ förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

11 § Väghållning
Primär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller salt för halkbekämpning eller dammbindning som sker så att lakvatten
från upplaget kan förorena grundvattnet är förbjudet.
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Spridning av vägsalt kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Saltinblandad sand (max 2
% salt) undantas från kravet på tillstånd. Även halkbekämpning med salt vid prognosticerad eller
förekommande ishalka undantas från tillståndskravet under förutsättning att kommunens nämnd för
miljöfrågor underrättas nästföljande arbetsdag om varje sådan åtgärd, och att åtgärderna sker på ett
fackmannamässigt sätt.
Sekundär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller salt för halkbekämpning eller dammbindning som sker så att lakvatten
från upplaget kan förorena grundvattnet är förbjudet.
Spridning av vägsalt kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Saltinblandad sand (max 2
% salt) undantas från kravet på tillstånd. Även halkbekämpning med salt vid prognosticerad eller
förekommande ishalka undantas från tillståndskravet under förutsättning att kommunens nämnd för
miljöfrågor underrättas nästföljande arbetsdag om varje sådan åtgärd, och att åtgärderna sker på ett
fackmannamässigt sätt.

12 § Hälso- och miljöfarliga ämnen
Primär skyddszon
Övrig hantering av hälso- och miljöfarliga ämnen som är skadliga för grundvattnet, och som inte
regleras särskilt i dessa föreskrifter, är förbjuden, om hanteringen på kort eller lång sikt kan motverka
syftet med vattenskyddet, såvida inte hanteringen är prövad på annat sätt enligt miljöbalken. Förbudet
avser inte normalt hushållsbehov, om hanteringen sker på ett sådant sätt att spill och läckage kan
insamlas och omhändertas.
Sekundär skyddszon
Övrig hantering av hälso- och miljöfarliga ämnen som är skadliga för grundvattnet, och som inte
regleras särskilt i dessa föreskrifter, är förbjuden, om hanteringen på kort eller lång sikt kan motverka
syftet med vattenskyddet, såvida inte hanteringen är prövad på annat sätt enligt miljöbalken. Förbudet
avser inte normalt hushållsbehov, om hanteringen sker på ett sådant sätt att spill och läckage kan
insamlas och omhändertas.
Tertiär skyddszon
Övrig hantering av hälso- och miljöfarliga ämnen som är skadliga för grundvattnet, och som inte
regleras särskilt i dessa föreskrifter, är förbjuden, om hanteringen på kort eller lång sikt kan motverka
syftet med vattenskyddet, såvida inte hanteringen är prövad på annat sätt enligt miljöbalken. Förbudet
avser inte normalt hushållsbehov, om hanteringen sker på ett sådant sätt att spill och läckage kan
insamlas och omhändertas.

13 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Dessa föreskrifter träder i kraft den XX XXXX 20XX. Enligt 7 kap 22§ miljöbalken gäller
föreskrifterna även m de överklagas.
För verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som omfattas av förbud enligt dessa
föreskrifter och som inte är förbjudna enligt äldre föreskrifter börjar förbudet gälla två år efter
ikraftträdandet av dessa föreskrifter.
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För verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som omfattas av tillstånds- eller
anmälningsplikt enligt dessa föreskrifter och som inte har varit tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt äldre föreskrifter gäller att verksamheten får bedrivas, utan hinder av tillstånds- eller
anmälningsplikten, intill dagen två år efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter. Därefter får
verksamheten endast bedrivas om den som bedriver verksamheten senast den dagen lämnat in en
ansökan om tillstånd eller gjort en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Befintliga cisterner i sekundär zon ska ha sekundärt skydd inom tre år efter föreskrifterna har trätt i
kraft.

14 § Allmänna bestämmelser
Dessa föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på bifogad skyddsområdeskarta.
Ansökan om tillstånd eller anmälan ska göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats
enligt 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) eller 11 kap. (vattenverksamhet) miljöbalken
eller enligt förordning utfärdad med stöd av dessa kapitel i miljöbalken.
Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för drift,
utveckling och underhåll av huvudmannens grundvattentäkt inom vattenskyddsområdet.

Allmänna upplysningar
Föreskrifterna innebär inskränkningar i rätten att förfoga över de fastigheter som omfattas av
vattenskyddsområdet och riktar sig i första hand till markägare och innehavare av särskild rätt till
fastigheter i området.

Avloppsledningar etc. hög skyddsnivå
Enligt beslut 2008-12-10 av miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kristianstad förväntas så kallad ”hög
skyddsnivå” gälla för enskilda avloppsanläggningar inom bland annat vattenskyddsområden (primär
och sekundär zon) liksom inom samlad bebyggelse.

Diesel- och oljeprodukter
Hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor (inklusive eldningsolja) inom ett
vattenskyddsområde får inte ske utan att tillsynsmyndigheten skriftligen informeras enligt NFS
2017:5. Cisterner ovan mark ska ha sekundärt skydd i forma av invallning enligt 4 kap 1§ NFS
2017:5.

Definitioner i dessa föreskrifter
Avfall avser varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren
gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med (miljöbalken 15 kap 1 §).
Arbetsfordon avser traktorer, entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, lastbilar, bussar och liknande.
Avloppsvatten avser spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts för kylning,
vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa
fastigheters räkning eller vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats (miljöbalken 9 kap 2
§).
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BDT-vatten avser avloppsvatten från bad, disk och tvätt.
Brandfarlig vätska avser vätska med flampunkt som är lika med eller lägre än 100o C enligt 6 §
förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor samt Sprängämnesinspektionens
föreskrifter (MSBFS 2010:4) om brandfarliga gaser och vätskor.
Dagvatten är tillfälligt förekommande avrinnande vatten på ytan av mark eller konstruktion, till
exempel regnvatten, smältvatten, spolvatten och framträngande grundvatten (TNC 1995). Dagvatten
som avleds inom detaljplan, som inte görs enbart för en viss eller vissa fastigheters räkning, är i
miljöbalken (9 kap 2§) definierat som avloppsvatten och utsläpp av sådant dagvatten är därmed
miljöfarlig verksamhet.
Farligt avfall avser sådant avfall som är markerat med en asterisk (*) i bilaga 3 till
avfallsförordningen (2020:614) eller annat avfall som har en eller flera av de egenskaper som anges i
bilaga 3 till samma förordning.
Hantering avser tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande, användning,
förpackning, förvaring, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse, avledning och därmed
jämförbara förfaranden inklusive spridning (miljöbalken 14 kap 2 §). Hantering omfattar även
användandet av kemiskt behandlade skogsplantor.
Husbehovsuttag definieras i detta sammanhang som det totala uttaget av sand och grus upp till 100
m3, även om det görs under flera år. Enligt Naturvårdsverket (Handbok 2003:1 Prövning av täkter
Handbok med allmänna råd. April 2003) anses täkter med uttag mindre än 100 m3 generellt vara så
små att de inte kan komma att medföra någon skada av betydelse för miljön eller hushållningen med
naturresurserna. I handboken (2003:1) anger Naturvårdsverket att i särskilt skyddsvärda områden får
tillståndsplikten för uttag av naturgrus eller morän sättas redan vid uttag av 100 m3. Tekniska
förvaltningen gör bedömningen att denna gräns är en rimlig gräns för förbudet mot hushållsuttag av
sand och grus. Detta är dessutom i samma storleksordning som den rimliga undre gränsen för större
schaktningsarbeten.
Inert avfall avser avfall som inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller biologiska
förändringar. Inert avfall löses inte upp, brinner inte och reagerar inte fysikaliskt eller kemiskt på
något annat sätt, inte heller bryts det ned biologiskt eller inverkar på andra material som det kommer i
kontakt med på ett sätt som kan orsaka skador på miljön eller människors hälsa (3 § förordningen
(SFS 2001:512) om deponering av avfall).
Kemiskt bekämpningsmedel avser en kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att
djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors
hälsa eller skada på egendom (miljöbalken 14 kap 4 §). Kombinationsgödsel som innehåller
bekämpningsmedel betraktas som kemiskt bekämpningsmedel.
Miljöfarlig verksamhet avser:
1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i
mark, vattenområden eller grundvatten,
2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för
människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av
mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller
3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för
omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller
annat liknande (miljöbalken 9 kap 1 §).
Punktbehandling avser t ex:
 bekämpning som utförs med sprayburkar för hushållsbruk,
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bekämpning eller behandling av en stam eller ett rotsystem i taget om den använda metoden
har sådan precision att inget bekämpningsmedel hamnar någon annanstans än på det avsedda
objektet och endast täcker/berör en begränsad del av objektet – t ex fickning eller
pensling/avstrykning.

Som punktbehandling räknas dock inte fläckvis behandling runt skogsplantor över ett helt hygge,
bekämpning på enbart greener inom en golfbana, inte heller kan en totalinsats fördelad över flera tätt
på varandra följande spridningstillfällen räknas som punktbehandlingar (jämför NFS 2015:2).
Punktsanering avser åtgärder som på ett begränsat område vidtas mot skadedjur som kan innebära
störning eller kan vara skadlig för människors hälsa och som inte är ringa eller tillfällig (jämför NFS
2015:2).
Större schaktningsarbeten avser här sänkning av markytan på utstakat område för större
anläggningsarbeten än för grundläggning av enskild villa. Erforderligt schaktningsarbete i samband
med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande omfattas inte av tillståndsplikt men ska utföras under
iakttagande av den försiktighet som krävs för att grundvattnet inte ska påverkas.
Växtnäring avser mineraliska gödselmedel, stallgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin),
avloppsslam, vedaska samt övriga organiska gödselmedel, dock inte gödsel från betande djur inom
vattenskyddsområdet.
I övrigt hänvisas till branschens vedertagna begrepp.

Påföljd
Den som med uppsåt eller av oaktsamhet orsakar en skada eller en risk för skada eller annan olägenhet
i vattenskyddsområdet döms till böter eller fängelse i högst två år enligt 29 kap 2 § miljöbalken.
Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot skyddsföreskrifterna döms till böter för förseelse
mot områdesskydd enligt 29 kap 2a § miljöbalken.

Hänsynsregler
I 2 kap miljöbalken finns allmänna hänsynsregler som bland annat innebär att alla som bedriver eller
avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd, ska skaffa sig den kunskap som behövs med
hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada
och olägenhet. Dessutom ska densamma utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta
de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för
vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidtaga sådana åtgärder i vatten eller på land
som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de
skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som
skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

Bekämpningsmedel undantagna från spridningsförbud
Vissa bekämpningsmedel är undantagna från förbudet att hanteras inom vattenskyddsområde (primär,
sekundär och tertiär zon), men i vissa fall är de tillståndspliktiga, alternativt fria att använda. Se § 4
Bekämpningsmedel i föreskrifterna ovan. Förteckningen över dessa bekämpningsmedel utarbetas och
uppdateras av huvudmannen för vattentäkten (Tekniska förvaltningen), medan kommunens nämnd för
miljöfrågor (miljö- och hälsoskyddsnämnden) sedan fastställer förteckningen.
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Uppsättning av skyltar
Huvudmannen för vattentäkten ska på väl synliga platser inom skyddsområdet, längs allmän väg,
parkeringsplatser m.m. sätta upp informationsskyltar om skyddsområde för grundvattentäkt enligt
Naturvårdsverkets rekommendationer. För att sätta upp skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde
krävs inom vägområdet enligt 43 § väglagen (SFS 1971:948) tillstånd av väghållningsmyndighet.
Inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen (SFS 1971:948) länsstyrelsens
tillstånd.

Anmälan om olyckshändelse
Olyckshändelser, spill eller läckage inom skyddsområdet som kan medföra risk för grundvattenförorening ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet
enligt 2 kap 1 § lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till kommunens
räddningstjänst telefon: 044-200 400 (vid akut fara telefon: 112), samt till huvudmannen för
vattentäkten, tekniska förvaltningen via Medborgarcentrum 044-13 50 00. Fastighetsägare har
skyldighet att informera hyresgäster och arrendatorer om skyddsföreskrifterna.

Transport av farligt gods
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i
terräng (MSBFS 2018:5) redogör för de krav (inklusive miljö- och säkerhetskrav) som ställs på
verksamheter som transporterar farligt gods.

Överklagande
Länsstyrelsens beslut om vattenskyddsområde överklagas till regeringen (18 kap 1 § MB) och
kommunens beslut överklagas till länsstyrelsen (19 kap 1 § MB).

Ersättning
Enligt 31 kap 4 § miljöbalken har fastighetsägare rätt till ersättning från kommunen på grund av beslut
som gäller föreskrifter enligt bland annat 7 kap 22 § miljöbalken om åtgärder och inskränkningar som
rör vattenskyddsområden, om beslutet innebär att mark tas i anspråk eller att pågående
markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras. Ersättning utgår dock inte för den
förlust som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund
av skyddsföreskrift. Enligt 31 kap 13 § miljöbalken, om överenskommelse inte träffas om ersättning
eller inlösen av fastighet, kan den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva inlösen, väcka talan
hos miljödomstolen mot den som är skyldig att betala ersättning eller inlösa fastigheten. Sådan talan
ska väckas inom ett år från det att beslutet på vilket anspråket grundas har vunnit laga kraft. Rätten till
ersättning eller inlösen går annars förlorad. Om berörd fastighetsägare inte träffat överenskommelse
med kommunen får anspråk på ersättning prövas av miljödomstolen som första instans.

Dispensmöjligheter
Om särskilda skäl föreligger får den som fastställt vattenskyddsföreskrifter medge dispens från dessa
enligt 7 kap 22 § miljöbalken. I samband med sådan prövning kan den som fastställt föreskrifterna
föreskriva de särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening enligt 16 kap 2
§ miljöbalken. Dispens får, enligt 7 kap 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med
föreskrifternas syfte.

Tillstånd, anmälningar och tillsyn
Det är Kristianstads kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd som ansvarar för tillsynen av
vattenskyddsområden.
Tillståndsansökningar och anmälningar enligt dessa skyddsföreskrifter prövas av den kommunala
nämnden för miljöfrågor. I de fall en verksamhet eller åtgärd kräver anmälan till kommunens nämnd
för miljöfrågor ska anmälan göras i god tid innan verksamheten startar eller åtgärden vidtas. Med god
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tid avses minst sex veckor. Tillstånd kan förenas med villkor som anses erforderliga för att undvika
vattenförorening.
Beslut i anmälningsärenden kan förenas med föreläggande om försiktighetsmått.
Tillståndsansökningar, anmälningar och beslut enligt dessa föreskrifter eller annan lagstiftning som
berör skyddet av vattentäkten ska lämnas för kännedom till huvudmannen för vattentäkten, tekniska
förvaltningen. Huvudmannen ska beredas tillfälle att avge yttrande innan beslut fattas i ärende som
kan innebära risk för påverkan av vattentäkten.

Ny lagstiftning
Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och som utökar
skyldigheterna inom skyddsområdet, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

Övrig lagstiftning
Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas prövning
enligt annan lagstiftning.

Den som upptäcker verksamheter eller händelser inom eller i anslutning till
skyddsområdet som kan medföra risk för grundvattenförorening bör omedelbart anmäla
detta till:
Räddningstjänsten, telefon 044-20 04 00 eller 112
Medborgarcentrum, Kristianstads kommun, telefon 044-13 50 00

17

Bilaga 2 – Förslag till vattenskyddsområde - Karta

ARBETSMATERIAL
Identifierad riskkälla

Typ av
utsläpp

Scenario

1. Olycka på väg

Punktvis

Olyckor på väg genom
vattenskyddsområde kan leda till
att grundvattnet förorenas
genom utsläpp av miljö- och
hälsofarliga ämnen.

2 Väg 1616 är delvis smal, kurvig och brant.
Hastigheten är mellan 60-70 km/h (30-40 km/h
inom samhället) och det finns ett skyddsräcke
uppsatt i en brant längs vägen. Väg 1616 ligger
ovanpå isälvsavlagringar och ligger som närmst
200 m från vattentäkten. Väg 1617 går över
svämsand och morän och ligger som närmst ca 420
m från vattentäkten. Trafikbelastningen på väg
1617 är låg med mycket lite tung trafik. Dock
saknas skyddsräcken längs med vägen. På grund av
hastighetsbegränsningar samt låg trafikbelastning
är sannolikheten för olycka med läckage liten till
mycket liten längs med dessa vägar. Dock blir
konsekvenserna stora på grund av genomsläppliga
isälvsavlagringar.

4

Dagvatten kan innehålla många
olika miljö- och hälsofarliga
ämnen. Dessa ämnen kan föras
med det infiltrerade dagvattnet
till grundvattenmagasin.

2 Dagvatten från väg 1616 och 1617 skulle kunna
bidra till förorening av vattentäkten, delvis på
grund av det korta avståndet till vattentäkten men
också på grund av genomsläppliga jordarter. Då
trafikbelastningen bedöms låg är sannolikheten för
förorening av vattentäkten låg.

3

2. Slitage på vägar och fordon, Diffus
luftföroreningar

S*

Motivering av sannolikhets-/riskbedömning

K**

Risk* Föreslagen skyddsföreskrift
**

2

Ingen skyddsföreskrift

Motivering/förslag på ytterligare åtgärder

Den främsta riskreducerande åtgärden bör vara dialog och samarbete med väghållaren om
olycksförhindrande och konsekvensreducerande åtgärder, t.ex. avåkningshinder eller täta
diken längs vägen.
En väl fungerande beredskapsplan bör finnas, samt lämplig utrustning så att en eventuell
förorening kan stoppas så tidigt som möjligt.

2

6 § Avledning av avlopps- och dagvatten

I Trafikverkets regler för vägars och gators utformning (TRV publikation 2012:179) anges att:
"Yt- eller grundvattenförekomst, eller grundvatten och ytvattenområde som kan vara viktiga
för framtida vattenförsörjning, ska vid behov skyddas mot infiltration av dagvatten och utsläpp
i samband med olyckor. Detta gäller även för vattenförekomster med utpekade naturvärden."
Dessa regler innebär redan idag ett långtgående skydd.
Föreslagen skyddsföreskrift i kombination med Trafikverkets regler för vägar och gators
utformning bedöms att långtgående minimera risken.

3.1 Vägsalt

Diffus

Salt som används för snö- och
issmältning på vägar följer enkelt
med avrinningen till
grundvattnet på grund av att
kloridjonen är lättrörlig. Salt kan
även användas som
dammbindningsmedel på
grusvägar och gårdsplaner.

3.2 Underhåll av vägar

Punktvis

Vid upplag av vägsalt, kemiska
bekämpingsmedel, asfalt eller
oljegrus är risken stor för att
föroreningar kan urlakas och
förorena grundvattnet. Vid
tillverkning av asfalt eller oljegrus
kan spill och läckage leda till
förorening av grundvatten.

4. Parkering/uppställning av
fordon

Punktvis Utsläpp/spill av drivmedel eller
och diffus vid sabotage på uppställda
fordon kan leda till att t.ex.
bensin eller olja förorenar yteller grundvatten.

Det bedöms som effektivt att föra en dialog med väghållaren, till exempel om
vägdagvattenrenande åtgärder inom föreslaget vattenskyddsområde.
Då saltning inte förekommer längs de större vägarna i dagsläget bedöms föreslagen
skyddsföreskrift minimera risken. Tillståndskravet möjliggör för tillsynsmyndigheten att ställa
relevanta krav på användning av salt inom de primära och sekundära skyddszonerna.

3 Vägsaltning förekommer vid korsningen mellan väg
1616 och väg 19 (utanför föreslaget
vattenskyddsområde). Saltning kan även
förekomma inom andra verksamheter inom
föreslaget vattenskyddsområde. Gränsvärde för
tjänligt med anmärkning för klorid är 100 mg/l
enligt Livsmedelsverket (LSVFS 2001:30).
Uppmätta halter i vattentäkten är cirka 11 mg/l
vilket kan antas ha naturligt ursprung.
2 Inga upplag finns registrerade inom föreslaget
vattenskyddsområde så risken för förorening är
låg.

3

2

11 § Väghållning

3

2

11 § Väghållning

Föreslagen skyddsföreskrift bedöms att långtgående minimera risken eftersom det idag inte
finns något upplag av detta slag inom det föreslagna vattenskyddsområdet.

2 I Degeberga anordnas flera marknader om året.
Dessa innebär att stora mängder fordon ställs upp
på ytor. Vid kraftiga regn sköljs föroreningar som
oljor och metaller från bilarna och rinner ner i
marken. Det finns därför risk att marken under
dessa ytor är förorenad vilket kan leda till
förorening av grundvattnet i framtiden.
Sannolikheten bedöms som måttlig då flertalet
marknader anordnas samt att arbetsfordon
förekommer inom området, t.ex. i samband med
skogs- och jordbruk. Konsekvenserna bedöms som
måttlig eftersom de ämnen som kan sköljas av kan
ha stora effekter på vattentäkten även i små
mängder.

3

2

2 § Fordon

Det bedöms som svårt att helt eliminera denna risk genom föreslagen skyddsföreskrift, men
risken för spill och läckage från arbetsfordon bedöms bli mycket liten med föreslagen
skyddsföreskrift.

ARBETSMATERIAL
5. Bekämpningsmedel

6. Växtnäringsämnen
(spridning och lagring)

7. Cisterner

8. Upplag av timmer

9. Hushållskemikalier,
petroleumprodukter i
hushållen

Punktvis Olycka vid hantering av
och diffus bekämpningsmedel kan leda till
punktutsläpp. Spridning och
överdosering kan leda till diffusa
utsläpp. Bekämpningsmedel och
dess nedbrytningsprodukter
riskerar att nå vattentäkten.

Punktvis Läckage av näringsämnen (nitrat
och diffus och fosfor främst) kan ske till
följd av spridning, överdosering,
lagring, upplag av gödsel samt
transport av växtnäringsämnen.
Även avloppsslam kan användas
som växtnäring och kan innehålla
patogener, näringsämnen och
metaller. Vid lagring av
avloppsslam kan läckage av dessa
ämnen ske.

Punktvis

Spill och läckage från cisterner
kan leda till att t.ex.
petroleumprodukter kan
förorena grundvattnet. Även
olyckor vid påfyllning av
cisternerna utgör en risk. Mycket
små mängder
petroleumprodukter kan
förorena och ge dålig smak och
lukt på stora
grundvattenvolymer.

2 Ett jordbruk finns beläget inom tertiär zon inom
det föreslagna vattenskyddsområdet. Jordbruket är
mindre och sköts bra så risken för läckage av
bekämpningsmedel är liten. Dock kan förändrat
jordbruk medföra förändringar av denna
bedömning. Det finns inget registrerat skogsbruk
inom det föreslagna vattenskyddsområdet. Dock är
stora delar av Degeberga skog så det finns en
möjlighet att skogsföretag utanför området
bedriver verksamhet inom vattenskyddsområdet.

3

2 Ett jordbruk finns beläget inom tertiär zon inom
det föreslagna vattenskyddsområdet. Jordbruket är
mindre och sköts bra så risken för läckage av
växtnäringsämnen är låg. Avståndet mellan
jordbruket och vattentäkten är ca. 1,5 km och inga
tecken på belastning från jordbruket har uppmätts.
Nitrathalterna har legat under 10 mg/l de senaste
åren. Därför är risken liten att det sker ett
pågående utsläpp. Dock kan förändrat jordbruk
medföra förändringar av denna bedömning. Det
finns inget registrerat skogsbruk inom det
föreslagna vattenskyddsområdet. Dock är stora
delar av Degeberga skog så det finns en möjlighet
att skogsföretag utanför området bedriver
verksamhet inom vattenskyddsområdet.

3

3 Det finns inom föreslagen primär zon 7
registrerade cisterner samt 1 cistern i sekundär
zon. De som ligger under jord är svåra att
kontrollera och läckaget kan där ske direkt till
grundvattnet. Från cisterner ovan jord kan spill ske
vilket kan följa med ytavrinning för att sedan nå
grundvattnet. Degebergas vattentäkt är sårbar på
grund av hög genomsläpplighet i marken vilket
innebär att konsekvenserna av spill eller läckage
från t.ex. en oljetank blir stora. Oljespill och
läckage från oljetank är de vanligaste orsakerna till
allvarliga föroreningsskador på grundvattentäkter.
En stor risk är att cisterner utan sekundärt skydd
läcker.

4

3 § Bekämpningsmedel

Föreslagen skyddsföreskrift följer kommunens principer om hantering av bekämpningsmedel
inom vattenskyddsområde (fastställda i kommunfullmäktige 2013-03-12), och bedöms meföra
en minimering av risken.
Undantag för punktsanering har gjorts för att möjliggöra bekämpning av t.ex. råttor och
getingbon.
Vid tillståndsgivning kan krav ställas som begränsar användningen av t.ex. lättrörliga
bekämpningsmedel som t.ex. MCPA och Bentazon. Det bör vara ett långtsiktigt mål att
kemikalieintensiv odling undviks inom vattenskyddsområdet.

2

4 § Växtnäring

Det bedöms att hantering av växtnäringsämnen inom lantbruket redan idag (2019-05-24)
regleras genom omfattande och detaljerade bestämmelser. Bland annat anges i
Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2015:21 om miljöhänsyn i jordbruket relger för begränsning
av antalet djur i ett jordbruk, lagrind och spridning av stallgödsel samt krav för när åkermark
skall anses höst- eller vinterbevuxen.
Eftersom risken för läckage från gödselanläggningar bedöms vara stor föreslås tillståndsplikt
för anläggande av nya gödselanläggningar inom primär och sekundär skyddszon. Då riskerna
med kortvarig lagring i form av stuka i fält bedöms som lägre, undantas denna form av lagring i
den sekundära skyddszonen.
Föreslagna föreskrifter i samband med övriga regleringar bedöms medföra en långtgående
minimering av risken.

2

1 § Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor

Två av cisternerna inom den primära skyddszonen tillhör verksamheter som ligger precis i
utkanten av den primära skyddszonen. Ett antal säkerhetsåtgärder finns på plats idag. Riskerna
med dessa två befintliga cisterner kan då bedömas som lägre och ytterligare säkerhetsåtgärder
i enlighet med framtida tillstånd kan yttterligare sänka risken.
Hantering av stora mängder petroleumprodukter i närheten av vattentäkten utgör en
betydande risk. Det är mycket olämpligt att hantera volymer över 50 liter och därför föreslås
förbud mot hantering överstigande en sammanlagd volym över 50 liter inom primär
skyddszon, undantag görs för att försörja fastigheter med olja för uppvärmning samt för den
befintliga hanteringen då denna sker i utkanten av den primära skyddszonen och med
säkerhetsåtgärder, då det krävs tillstånd. Tillståndsmyndigheten har då möjlighet att ställa krav
på relevanta skyddsåtgärder som exempelvis sekundärt skydd. Denna restriktionsnivå bedöms
kunna sänka både de befintliga, med tillståndskrav, men också de framtida riskerna eftersom
nya cisterner förbjuds vilket medför att inga nya riskkällor av denna typ introduceras inom
vattenskyddsområdet.

Punktvis Fenoler och andra
och diffus nedbrytningsämnen kan läcka
från timmer vid långvarig lagring,
särskilt om upplaget bevattnas.

2 Då det inte finns något skogsbruk registrerat inom
det föreslagna vattenskyddsområdet bedöms
sannolikheten för förorening i samband med
upplag av timmer vara låg. Dock består stora delar
av området av skogsmark och det går inte att
utesluta att skogsbruk bedrivs inom området.
Upplag av timmer har observerats vid ett besök vid
täktverksamheten.

3

Punktvis

2 Vattentäktsområdet ligger i närheten av samlad
bebyggelse och i områden med genomsläppliga
jordarter. Detta gör att sannolikheten för att spill
och läckage av hushållskemikalier uppstår är
måttlig. Konsekvenserna är svårbedömda då de
beror på vilka ämnen som hanteras och i vilka
mängder ämnena hanteras.

2

Olycka eller spill vid hantering av
hushållskemikalier och
petroleumprodukter

2

2

5 § Upplag av timmer

NFS 2017:5 reglerar skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga
vätskor och spilloljor. På grund av vattentäktens utformning bedöms att volymen som kan
hanteras för att minimera risken för vattentäkten inte ska vara större än 50 liter inom primär
skyddszon.
Upplag för husbehov innebär mindre upplagsstorlek och undantas därför restriktioner.
Bevattning innebär bildning av lakvatten. Därför förbjuds bevattning av upplag.

1

1 § Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor
12 § Hälso- och miljöfarliga ämnen

På grund av det stora skyddsbehovet för vattentäkten bedöms det motiverat att reglera
hanteringen av hälso- och miljöfarliga ämnen. Hushållsbehov undantas på grund av de mindre
mängderna. Vid hantering av hushållsbehov av hälso- och miljöfarliga ämnen samt av
petroleumprodukter och brandfarliga vätskor upp till 50 liter, krävs att hanteringen sker så att
spill och läckage kan insamlas och omhändertas så att grundvattnet inte förorenas.
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSB 2013:3) om tillstånd
till hantering av brandfarliga gaser och vätskor får man för hushållsbruk exempelvis endast
förvara upp till 60 liter gasol eller 10 liter andra brandfarliga gaser och upp till 100 liter
brandfarliga vätskor (flampunkt högst 60⁰C).

ARBETSMATERIAL
10. Bekämpningsmedel
(hushållsbruk)

2 Icke-yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel
kan förekomma. Sannolikheten för påverkan på
vattentäkten är då beroende av antalet hushåll
inom vattenskyddsområdet (låg om antalet är litet
och hög om antalet är stort). Vattentäktsområdet
ligger i närheten av samlad bebyggelse och i
områden med genomsläppliga jordarter. Detta gör
att sannolikheten för att spill och läckage av
hushållskemikalier uppstår är måttlig.
Konsekvenserna bedöms som allvarliga då även
små mängder kan ha stor påverkan.

3

Punktvis Tvättvatten från fordonstvätt kan
och diffus innehålla flertalet föreningar som
kan förorena yt- och
grundvatten, till exempel
avfettningsmedel, tensider,
tungmetaller, asfalt- och
oljerester. Om infiltration av
tvättvatten tillåts kan det leda till
förorening av grundvattnet.

2 Då ett mindre antal hushåll befinner sig inom det
föreslagna vattenskyddsområdet blir sannolikheten
låg för att tvättvatten från fordonstvättar på till
exempel garageuppfarter ska nå grundvattnet.
Dock är genomsläppligheten i marken hög. Det
finns verksamheter inom föreslaget
vattenskyddsområde, främst i den sekundära
skyddszonen, där ett stort antal arbetsmaskiner
används. Risken för förorening från tvätt av dessa
bedöms som större än för tvätt av privatfordon.

2

12. Enskilda
avloppsanläggningar

Punktvis Äldre enskilda
och diffus avloppsanläggningar kan ha en
bristande reningsfunktion vilket
gör att patogener,
läkemedelsrester,
växtnäringsämnen mm. kan läcka
ut och nå grundvattnet.

3 Inom föreslagen primär zon finns inga enskilda
avloppsanläggningar men inom sekundär zon finns
8 och inom tertiär finns 12 anläggningar. Det finns
flera enskilda anläggningar i angränsande område.
En inventering av anläggningar visar att
åtminstone fem anläggningar inom sekundär zon
är mer än 25 år gamla och kan då bedömas som en
anläggning med troligtvis försämrad effektivitet.

3
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6 § Avledning av avlopps- och dagvatten

Eftersom det inom den primära skyddszonen inte finns några befintliga enskilda avlopp
bedöms föreslagen skyddsföreskrift minimera riskerna för förorening av vattentäkten från
enskilda avlopp.

13. Bergvärmeanläggningar

Punktvis

2 Inom det föreslagna vattenskyddsområdet finns 2
bergvärmeanläggningar inom primär zon samt
minst 3 anläggningar i angränsande område. Dessa
anläggningar är djupt borrade och det är därför
inte samma akvifer som används för
energiutvinning som för det kommunala
vattenuttaget. Dock kan anläggandet förorena
även i ytliga akviferer och ett kontinuerligt läckage
av köldbärarvätska
kan förekomma.
3 En
jordvärmeanläggning
skapar en öppen
transportväg ner i samma akvifer som Degeberga
vattentäkt använder vilket ökar risken för
föroreningar. Inom det föreslagna
vattenskyddsområdet finns 3
jordvärmeanläggningar i sekundär zon, 3
anläggningar i tertiär zon samt ett flertal i
angränsande område. Kontinuerligt läckage av
köldbärarvätska kan förekomma. Ingen tillsyn sker
av värmepumparna men de är anmälningspliktiga
och bör därför vara i gott skick.

3
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10 § Energianläggningar och vattentäkter

Eftersom vattentäkten försörjs med grundvatten från isälvsavlagringen och korrekt utförda
bergvärmeanläggningar inte ska innebära risk för läckage bedöms att tillståndsplikt leder till en
långtgående minimering av risken.

3 Inom det föreslagna vattenskyddsområdet finns 4
brunnar i den sekundära zonen, 7 i den tertiära
zonen samt ett flertal i angänsande område. Alla
grävda brunnar finns inte registrerade vilket
innebär att det kan finns fler grävda brunnar i
området. Om brunnen är dåligt utförd och ligger i
samma akvifär som för vattentäkten kan
vattentäkten förorenas. För Degeberga är det
jordlagren som är används som akvifer och då det
exakta antalet grävda brunnar inte är känt är
sannolikheten svår att bedöma.

3

11. Fordonstvätt

14. Jordvärmeanläggningar

15. Enskilda vattenbrunnar

Punktvis Olycka eller spill vid hantering
och diffus samt överdosering av
bekämpningsmedel kan
förekomma.

Punktvis

Punktvis

Utsläpp av köldbärarvätska till yteller grundvatten på grund av
defekter i anläggningen kan leda
till föroreningar av vattentäkten.

En jordvärmeanläggningar
innebär öppna transportvägar
ner till grundvattenmagasinet
som används för vattentäkten,
vilket ökar risken för föroreningar
av vattentäkten. Utsläpp av
köldbärarvätska till yt- eller
grundvatten på grund av
defekter i anläggningen kan
också leda till föroreningar.

En brunn innebär en öppen
transportväg från markytan och
ner till grundvattenmagasinet.
Risker för föroreningar kan
uppkomma på grund av att
förorenat ytvatten kan tränga ner
i dåligt utförda brunnar eller att
djur faller ner i brunnar.
Skadegörelse och dåligt skyddade
brunnar kan innebära stora
risker, både kemiskt och
mikrobiologiskt.

2

3 § Bekämpningsmedel

Föreslagen skyddsföreskrift följer komunens principer om hantering av bekämpningsmedel
inom vattenskyddsområde (fastställda i kommunfullmäktige 2013-03-12), och bedöms
minimera riskerna med icke-yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel.
Informationskampanjer om exempelvis alternativa bekämpningsmetoder kan bidra till att
skyddsföreskriften följs och därmed till att det önskade skyddet av vattentäkten uppstår.
Undantag för punktsanering har gjorts för att möjliggöra bekämpning av t.ex. råttor och
getingbon.

1

2 § Fordon

På grund av lägre risk läggs enbart restriktioner för tvätt av arbetsfordon inom primär och
sekundär skyddszon.
Tillsyn av tvätt av privatfordon på fastigheter bedöms som svårt att genomföra.
Informationskampanjer bedöms kunna ge större effekter. Därför föreslås ingen föreskrift som
riktar sig till tvätt av privata fordon.
Då ett stort antal arbetsmaskiner förekommer i verksamheter inom det föreslagna
vattenskyddsområdet, främst den sekundära skyddszonen, bedöms denna föreskrift minska
risken för förorening av vattentäkten.

Äldre anläggningar som inte utnyttjas längre utgör en potentiell fara för vattenskyddet och bör
anmälas till tillsynsmyndigheten.

3
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10 § Energianläggningar och vattentäkter

Eftersom vattentäkten försörjs med grundvatten från isälvsavlagringen och inga befintliga
anläggningar finns inom primär skyddszon bedöms ett förbud mot anläggningar i primär
skyddszon för att lagra och utvinna energi ur jord och grundvatten minimera risken för
framtida förorening av vattentäkten.
Tillståndskrav möjliggör för tillsynsmyndigheten att ställa relevanta krav på anläggningar inom
sekundär skyddszon.

2

10 § Energianläggningar och vattentäkter

Eftersom vattentäkten försörjs med grundvatten från isälvsavlagringen bedöms ett förbud mot
grävda brunnar i primär skyddszon och tillståndskrav i sekundär skyddszon ge en långtgående
minimering av risken.
Tillståndskrav på borrade brunnar möjliggör för tillsynsmyndigheten att ställa relevanta krav på
anläggningar för att skydda grundvattnet. Detta bedöms ge en långtgående minimering av
risken.
Även de kommunala brunnarna utgör i sig en risk för förorening. Dessa brunnar är skyddade av
brunnsöverbyggnader. Föreskriften 15 § Allmänna bestämmelser tydliggör att föreskrifterna
inte ska hindra drift, underhåll och utveckling av av huvudmannens vattentäkt inom
vattenskyddsområdet.

ARBETSMATERIAL
16. Upplag av avfall

Punktvis Läckage av miljöfarliga ämnen via
och diffus lakvatten till yt- och grundvatten

2 En återvinningsstation ligger nedströms föreslaget
vattenskyddsområde. Det finns en risk att sopor
kommer att placeras utanför kärlen men på grund
av placeringen tas ingen hänsyn till
återvinningsstationen i denna riskanalys. Risken att
privatpersoner skapar egna avfallsupplag finns
men då det är få hushåll inom primär och sekundär
skyddszon bedöms sannolikheten vara låg. Privata
avfallsupplag bör inte heller vara av den storleken
att konsekvenserna blir mer än måttliga.

3
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7 § Hantering av avfall och snö

Förvaring av avfall direkt på mark som kan innebära risk för förorening av yt- och grundvatten
är olämpligt i ett vattenskyddsområde och omfattas därför av skyddsföreskrifterna.
Trädgårdsavfall, rena jordmassor och annat inert avfall anses inte utgöra någon risk och
undantas därför från förbudet.
Sannolikheten för att upplag av snö från trafikerade ytor ska påverka vattentäkten bedöms
som låg men på grund av det föroreningsinnehåll som snön kan innehålla föreslås att även
sådana upplag regleras i skyddsföreskrifterna.

17. Anläggningsarbeten

Punktvis Anläggningsarbeten omfattar
och diffus borrning, schaktning, sprängning
med mera. Eftersom dessa
arbeten innebär att det
skyddande översta jordlagret tas
bort, blir området extra sårbart
för föroreningar.

2 Inom föreslaget vattenskyddsområde kan
anläggningsarbeten behöva genomföras, t.ex. vid
byggnation.

3
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9 § Täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten

För att kunna styra undan framtida risker kopplade till anläggningsarbeten föreslås att
restriktioner införs i skyddsföreskrifterna.

18. Täktverksamhet

Punktvis De översta skyddande lagren
och diffus avlägsnas vid täktverksamhet
vilket innebär att eventuella
föroreningar snabbare tar sig till
grundvattnet. Olyckor med
fordon eller arbetsmaskiner kan
resultera i utsläpp av miljöfarliga
ämnen som kan förorena yt- och
grundvatten.

2 En grustäkt finns inom den sekundära zonen i det
föreslagna vattenskyddsområdet. Denna täkt
regleras efter grundvattenförutsättningar i
området och har vidtagit försiktighetsåtgärder.
Täkten sköts bra och enligt tillstånd för att
minimera risken för föroreningar. På grund av
täktens placering i skog så är risken för t.ex. olyckor
inne på området liten. Vid ett platsbesök
förvarades tallar inom täktområdet vilket kan
medföra läckage av fenoler. Bredvid täktområdet
finns ett uppla ag GRoT. Upplaget är permanent
men materialet i upplaget byts ut med korta
intervall, alltså är risken för förorening på grund av
nedbrytning låg.
2 Inom föreslagen primär zon finns två verkstäder
och inom sekundär zon finns en verkstad. Inom
primär zon finns en modern och miljöcertifierad
bilverkstad samt en lackeringsverkstad. Dessa
verksamheter ligger nära vattentäkten och i ett
ormåde med hög genomsläpplighet. Detta innebär
att risken för olyckor som leder till spill av
petroleumprodukter och kemikalier är stor vilket
skulle vara kritiskt för vattentäkten. Inom sekundär
zon ligger en verkstad som även har uppställning
av större maskiner. Här finns risk för spill av
drivmedel m.m. Konsekvensena blir stora eftersom
det endast krävs en liten mängd petroleumprodukt
för att förorena en stor volym grundvatten.
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9 § Täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten

För att kunna styra undan framtida risker kopplade till täktverksamhet föreslås att restriktioner
införs i skyddsföreskrifterna.

19. Verkstäder

Punktvis Vid verkstäder används bl. a.
och diffus petroleumprodukter, aromater,
metaller och lösningsmedel. Spill
och läckage från dessa kemikalier
riskerar att förorena yt- och
grundvatten.

Den befintliga täkten ligger i utkanten av den sekundära skyddszonen och i detta område är
det relativt långt ner till grundvattenytan. Enligt tidigare tillstånd är materialet i täkten snart
slut och det är i dagsläget inte fastställt om nytt tillstånd kommer att sökas. På grund av den
begränsade tillgången till material samt de säkerhetsvillkor enligt eventuellt framtida
täkttillstånd så bedöms denna befintliga täktverksamhet inte utgöra en stor risk, vilket
föranleder undantaget om täktverksamhet på plats som tidigare tagits i anspråk för
täktverksamhet. Med den befintliga miljölagstiftningen kommer troligen ett eventuellt
framtida tillstånd innebära ett antal säkerhetsåtgärder för att bland annat skydda
grundvattnet.
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8 § Övrig miljöfarlig verksamhet

Befintlig miljöfarlig verksamhet kontrolleras via tillsyn.

1 § Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor

De verksamheter som finns inom den primära skyddszonen har ett antal säkerhetsåtgärder på
plats idag. På grund av detta samt verksamheternas placering i den yttre delen av den primära
skyddszonen, kan riskerna med dessa verkstäder då bedömas som lägre och ytterligare
säkerhetsåtgärder i enlighet med framtida tillstånd kan yttterligare sänka risken.
Det är olämpligt med miljöfarliga verksamheter inom vattenskyddsområde ifall de innebär en
risk för förorening av grundvattnet. De föreslagna skyddsföreskrifterna bedöms minimera
risken eftersom nyetablering av miljöfarlig verksamhet förbjuds i den primära skyddszonen.

20. Fiskodling

Punktvis Näringsämnen från foder,
och diffus mediciner (t.ex. antibiotika) och
bekämpningsmedel kan spridas
till yt- och grundvatten.

2 En anläggning finns inom föreslagen tertiär zon.
Det är en liten miljöfarlig verksamhet med
fiskodling och övervintring av fisk. Om det är slutna
system är risken för spridning av ämnen mindre än
om det är öppna system. Storleken och utseendet
av anläggning gör att användningen av kemikalier
troligtvis är liten och eventuella utsläpp leds
genom en bäck. Därför är risken för påverkan på
grundvattnet liten.
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Ingen skyddsföreskrift

Då risken bedöms som godtagbar bedöms ingen specifik skyddsföreskrift vara nödvändig för
att reglera fiskodling inom vattenskyddsområdet. Fiskodling är dock en miljöfarlig verksamhet
och regleras därför under 8 § Miljöfarliga verksamheter.

21. Bränder

Punktvis

2 Varje år släcks stora mängder bränder i Sverige.
Fram till och med 2011 användes perflourerade
ämnen i brandskum. Dessa ämnen kan orsaka stor
skada och förekomsten av PFAS och PFOA har vid
flera tillfällen tvingat kommunala vattentäkter att
stängas.
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Ingen skyddsföreskrift

Räddningstjänsten gör i samband med sina räddningsinsatser alltid en riskbedömning där även
risken för skada på miljön ingår. Vid risk för skada på miljön meddelas miljö- och
hälsoskyddsavdelningen. Räddningstjänsten har tillgång till kartor som visar känsliga områden.

Vid släckning av bränder används
stora mängder vatten och detta
vatten kan kontamineras med
farliga ämnen som uppstår under
förbränningen. Om detta vatten
infiltrerar marken så kan det nå
grundvattnet. Även själva
släckningamaterialet kan
innehålla skadliga ämnen som
kan spridas till grundvattnet.

ARBETSMATERIAL
22. Läckage från
avloppsledningsnätet

23. Förorenad mark

Punktvis

Punktvis

Vid bräddning eller läckage på
ledningarna kan orenat
avloppsvatten nå yt- och
grundvattnet. Detta vatten kan
sprida patogener, närsalter,
läkemedel m.m. Mindre
föroreningar kommer dock
troligtvis ej nå grundvattnet.

2 Avloppsreningsverket ligger nedströms från
vattentäkten vilket innebär att spillvattensystemet
leds igenom stora delar av vattenskyddsområdet.

Befintliga markföroreningar kan
frigöras och spridas om befintliga
förhållanden förändras.

2 I det föreslagna vattenskyddsområdet finns det
sannolikt förorenad mark, bland annat från en
nerbrunnen toffelfabrik. Exploatering av den
förorenade marken, erosion av marken eller större
regnmängder på grund av klimatförändringar kan
leda till att dessa föroreningar sprids till
grundvattnet. De ämnen som kan finnas kan ha
stor påverkan på grundvattnet.

3

2

6 § Avledning av avlopps- och dagvatten

Kommunens egna ledningar bör regelbundet kontrolleras, t.ex. med avseenede på
ledningsnätets täthet.
Ett successivt arbete genomförs för att vid omläggning av avloppsledningar använda bättre och
tätare ledningar i kommunen.
Att byta ut avloppsledningar är en åtgärd för att minska läckaget från avloppsledningsnät.
Tillståndskravet inom den primära skyddszonen bedöms minska riskerna i samband med
anläggandet av nya ledningar då tillstånd kan förenas med säkerhetskrav.
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Ingen skyddsföreskrift

Då förorenad mark är ett befintligt problem bedöms föreskrifter om övriga miljöfarliga
verksamheter bidra till en minimering av risken med förorenad mark i framtiden. Befintlig
förorenad mark bedöms inte kunna ge upphov till några skyddsföreskrifter.

Bilaga 5 – Sammanställning av yttranden och
kommentarer

Sammanställning av inkomna synpunkter från det tidiga samrådet 2020-02-07 – 2020-03-16,
med tekniska förvaltningens kommentarer
Sammanställning av inkomna yttranden från samråd 2020-11-26 – 2021-XX-XX, med
tekniska förvaltningens kommentarer – Pågår i nuläget, uppdateras efter avslutat samråd
Minnesanteckningar – Öppet samrådsmöte 15 december 17.30-18.05
Sammanställning: hur föreslaget vattenskyddsområde, skyddsföreskrifterna, och det tekniska
underlaget har ändrats under remissbehandlingen och samrådsarbetet – uppdateras efter
avslutat samråd
Bilaga A – Mötesanteckningar från samrådsmöten med verksamheter.
- Samrådsmöte med Degeberga Bil & Maskin AB, Mekonomen Degeberga
- Samrådsmöte med Degeberga Grus och Schakt AB
- Samrådsmöte med Degeberga Lackering

Inkomna synpunkter från det tidiga samrådet
Nedan presenteras de inkomna synpunkter från det tidiga samrådet för inrättandet av ett
reviderat vattenskyddsområde för Degeberga 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
(2020-03-16) presenteras i punktform följt av Kristianstads kommuns kommentarer.
1) Detaljupplösningen på borrplatserna är en sårbarhet.
Säkerhetsarbetet pågår ständigt inom kommunen. Vi tar till oss denna kommentar och
reviderar en figur. I framtida underlag ska detaljerade figurer med borrplatser
undvikas.
2) De primära och sekundära skyddszonernas utbredning norrut borde vara större.
Den teoretiska utbredningen av de primära och sekundära skyddszonerna skulle
kunna vara 1300 m norrut baserat på hur snabbt grundvattnet flödar enligt Darcys
lag men en grundvattendelare kan avgränsa detta ytterligare. En grundvattendelare
för jordakviferer följer ofta topografiska höjdpunkter. Vi har gjort bedömningen att
den ytliga grundvattenakviferen där kommunens uttag görs följer Segeholmsåns
avrinningsområde norrut, alltså att där finns en grundvattendelare som avgränsar
vattenskyddsområdet.
3) Skyddszonernas avgränsning bör följa vägar eller fastighetsgränser.
Detta görs i största möjliga mån. Avgränsningen baseras på skyddsbehovet för
vattentäkten. I de fall fastigheter delvis finns inom vattenskyddsområdet beror det på
att vi inte ska införa restriktioner om vi inte kan motivera skyddsbehovet, alltså att vi
inte ska utöka skyddsområdet enbart för att en hel fastighet ska ingå. I vissa fall kan
det vara långtgående restriktioner och detta ska bara införas där det behövs. Det
tidiga samrådet ger en möjlighet för privatpersoner och verksamhetsutövare inom det
föreslagna vattenskyddsområdet att komma med förslag på hur avgränsningen kan se
ut baserat på till exempel skiften inom jordbruksfastigheter.
4) Tydlig plan på hur sårbarheterna ska hanteras efterfrågas.
Sårbarheterna som presenteras i riskinventeringen ligger till grund för de föreskrifter
som föreslås gälla för vattenskyddsområdet. Fastställandet av vattenskyddsområdet
med tillhörande föreskrifter ska därför minska riskerna inom vattenskyddsområdet.
När ett vattenskyddsområde inrättas av kommunen hanterar miljö- och
hälsoskyddsnämnden tillsynen av vattenskyddsområdet.
5) Ytterligare en borra för att skapa redundans och minska sårbarheten efterfrågas.
I nuläget finns inga planer på en ny dricksvattenborra i Degeberga. Tillgången till
vatten i de två befintliga borrorna är mycket god och med ett reviderat
vattenskyddsområde ökar säkerheten och beredskapen vad gäller föroreningar.

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret påpekar i sitt yttrande (2020-03-13) att det inom det föreslagna
vattenskyddsområdet finns mark som skulle kunna bli villatomter. Kommunledningskontoret
avvaktar med att yttra sig till det formella samrådet.
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Villatomter inom det föreslagna vattenskyddsområdet kan komma att påverkas av föreskrifter,
bland annat gällande användning av kemiska bekämpningsmedel och anläggandet av
enskilda avlopp och värmepumpsanläggningar. Information om vattenskyddsområdet bör
kunna framgå vid framtida bebyggelse och försäljning av tomter.

AB Widtsköfle
AB Widtskövle driver skogsbruk och ser enligt deras inkomna synpunkter (2020-03-02) oftast
inget problem med tidsbegränsning av upplag av grovt timmer, massaved, GROT (grenar och
toppar) mm. AB Widtsköfle vill att kostnaden för samråd/tillstånd ska vara kostnadsneutralt
för markägaren och att ärenden ska hanteras i rimlig tid.
Kostnaden för samråd/tillstånd/tillsyn är fastställd av Kristianstads kommunfullmäktige 201912-10. För prövning, anmälan och tillsyn inom vattenskyddsområde gäller timavgift.

Inkomna synpunkter från samrådet
Myndighetssamråd och samråd med allmänheten genomfördes november 2020 till XXXX (
datum uppdateras efter avslutat samråd) 2021.
Nedan presenteras de inkomna synpunkter från samrådet för inrättandet av ett reviderat
vattenskyddsområde för Degeberga vattentäkt. De inkomna synpunkterna kan ses i sin helhet i
Bilaga 6. Kristianstads kommuns kommentarer markeras med kursivt.

Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen är positiv till att vattentäkten i Degeberga får ett uppdaterat
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Länsstyrelsen har fokuserat på
skyddsföreskrifterna tillsammans med riskanalysen och motiveringar. De anser att det
tekniska underlaget är tydligt och genomarbetat och har endast ett fåtal synpunkter på
underlaget. Länsstyrelsen anser också att det är bra att ytterligare skyddsåtgärder tas
upp i underlaget. Generellt anser Länsstyrelsen att skyddsföreskrifterna är tydliga och
kompletterar och preciserar gällande lagstiftning för att syftet med
vattenskyddsområdet ska tillgodoses. Nedan presenteras Länsstyrelsen synpunkter i
punktform.




Råvattenanalyser kan lyftas fram ytterligare.
Vi väljer i nuläget att fokusera på de synpunkter som i första hand gäller
föreskrifterna men vi tar med oss denna synpunkt i vårt framtida arbete med
vattenskyddsområden i kommunen. Denna synpunkt stämmer med Hav- och
Vattenmyndighetens nya vägledning för arbetet med vattenskyddsområden. Syftet
med att revidera Degebergas vattenskyddsområde är även att skydda vattentäkten
mot framtida föroreningar.
Vilken hänsyn som tagits till befintliga risker vid avgränsningen av
skyddsområdet kan förtydligas.
Vilka risker som påverkar avgränsningen av vattenskyddsområdet tas upp i kapitel
7, under respektive skyddszon. Vissa risker bedöms vara så pass allvarliga att de
bör inkluderas inom skyddsområdet även om de befinner sig strax utanför den
teoretiskt beräknade gränsen för vattenskyddsområdet. Detta för att minska risken
med befintliga verksamheter eller eliminera framtida verksamheter som kan
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utgöra en risk för vattentäkten. Att utgå från de identifierade riskerna i
vattentäktens närområde ökar möjligheterna för ett starkt skydd för vattentäkten.
Segesholmsåns eventuella påverkan på vattentäkten bör inkluderas i underlaget.
Det finns en risk att översvämning av Segesholmsån påverkar vattentäkten om
vattennivån i ån stiger mellan 1,5-2,5 meter enligt Länsstyrelsens svämplansanalys
som genomförts över Skåne1. Vattentäkten i sig ligger inte i direkt anslutning till
någon lågpunkt enligt Länsstyrelsens lågpunktskartering som genomförts över
Skåne2. Eftersom det förekommer en risk för översvämning utökas avsnittet om
klimatförändringar i riskanalysen till att inkludera en riskbedömning av
Segesholmsån specifikt.
Det framgår inte vilka motstående intressen som beaktats i avsnitt 4.3. Men i
andra delar av underlaget lyfts motstående intressen upp.
Eftersom motstående intressen diskuteras i andra avsnitt i underlaget, bland annat
i avsnitt 4.1 och i konsekvensanalysen samt i samrådsredogörelsen tas detta avsnitt
bort från det tekniska underlaget.
1 § Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor. Länsstyrelsen påpekar
förekomst av dubbelreglering gällande tillståndskrav inom den primära
skyddszonen då krav på sekundärt skydd gäller för alla cisterner inom
vattenskyddsområde enligt NFS 2017:5. Upplysningen om
informationsskyldighet är felaktig.
Dubbelreglering bör undvikas och därför tas tillståndsplikten i den primära
skyddszonen för hantering av petroleumprodukter för att försörja bostads- och
jordbruksfastigheter med olja för uppvärmning bort. Detsamma gäller för den
sekundära skyddszonen där den befintliga lagstiftningen (NFS 2017:5) bedöms
motsvara vår föreslagna skyddsföreskrift och därför kan anses tillräcklig. Detta
föranleder att vi tar bort tillståndskravet i den sekundära skyddszonen. Denna
lagstiftning (NFS 2017:5) är under omarbetning och förutsättningarna för
hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor inom
vattenskyddsområde kan komma att förändras. Den kommande lagstiftningen
kommer att skärpa kraven inom vattenskyddsområden och reglera 150 liter istället
för 250 liter, därför justerar vi föreskriften 1 § Petroleumprodukter och andra
brandfarliga vätskor till att reglerar 150 liter inom den sekundära skyddszonen för
att stämma överens med kommande lagstiftning. Då upplysningen korrigeras till att
stämma med NFS 2017:5 finns informationen om krav på sekundärt skydd av cistern
inom vattenskyddsområde att tillgå i anslutning till föreskriften.
2 § Arbetsfordon. Länsstyrelsen påpekar att reglering om saneringsberedskap är
en långtgående föreskrift som även ställer krav på trafikanter som vistas i området
en begränsad tid. Krav på aktiva åtgärder ska inte förekomma i skyddsföreskrifter.
Skyddsföreskrifterna
riktar
sig
till
fastighetsägare
och
särskilda
rättighetsinnehavare i ett vattenskyddsområde. Detta innebär att trafikanter som
vistas i området tillfälligt inte omfattas av föreskriften. Föreskriften gällande
saneringsberedskap formuleras om för att utgöra en inskränkning i rätten att
förfoga över en fastighet.

Länsstyrelsens karta ”Vatten och klimat”, https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=d2372b43847c46a6b3ae89bdd2d8aeac [2021-04-09]
2 Ibid.
1
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Länsstyrelsen efterfrågar ett vidare resonemang kring skillnaderna i
riskbedömningen mellan tvätt av privatfordon och tvätt av arbetsfordon inom den
primära skyddszonen, och om det finns en kumulativ risk vid tvätt av
personfordon.
Det finns ett litet antal hushåll inom det föreslagna vattenskyddsområdet och därför
bedöms den kumulativa risken vid tvätt av personfordon som låg. Då tillsynen av
tvätt av privatfordon på en fastighet bedöms som svår att genomföra efter diskussion
med tillsynsmyndigheten, föreslås ingen föreskrift som reglerar tvätt av
privatfordon. Då det finns verksamheter inom föreslaget vattenskyddsområde där ett
stort antal arbetsfordon används och möjligen tvättas, bedöms en föreskrift som
reglerar tvätt av arbetsfordon öka skyddet för vattentäkten i Degeberga.
Riskanalysen utökas för att förtydliga och inkludera detta resonemang.



Länsstyrelsen påpekar behovet av eventuella försiktighets- och skyddsåtgärder i
samband med exempelvis marknader i området.
Två större marknaden i Degeberga sker i den sekundära skyddszonen. Parkering och
uppställning av bilar bör ske i närheten av marknadsplatsen, alltså i den sekundära
skyddszonen. Då jordarterna i detta område består av sand och har hög
genomsläpplighet kan försiktighets- och skyddsåtgärder vara berättigade. Som vi
nämner i riskanalysen gör vi bedömningen att det är svårt att helt eliminera riskerna
med uppställda bilar. Eftersom skyddsföreskrifterna riktar sig till fastighetsägare
och särskilda rättighetsinnehavare skulle eventuella föreskrifter om privata fordon
på besök i området inte omfattas av skyddsföreskrifterna. För att ändå förstärka
skyddet för vattentäkten föreslås i den sekundära skyddszonen ett krav på
saneringsberedskap i samband med uppställning av fordon i samband med
marknadsarrangemang.
3 § Bekämpningsmedel. Länsstyrelsen påpekar behovet av samråd med
Skogsstyrelsen angående reglering av skogsplantor behandlade med
bekämpningsmedel.
Vi anser att plantering av skogsplantor som är behandlade med bekämpningsmedel
omfattas av begreppet hantering i skyddsföreskriften. Materialet skickades till
Skogsstyrelsen för samråd 2021-02-03 med sista svarstid den 10 mars 2021.
Skogsstyrelsen inkom med svar den 8 mars 2021, vilket kommenteras längre ner i
samrådsredogörelsen.
Länsstyrelsen efterfrågar en motivering till skillnaderna i restriktionsnivå för
yrkesmässig och icke-yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel.
Föreskriften om bekämpningsmedel är baserad på politiska beslut som togs 2013 i
Kristianstads kommun. Skillnaderna i reglering mellan yrkesmässig och ickeyrkesmässig hantering av bekämpningsmedel är relaterade till skillnader i hantering
av bekämpningsmedel. Vid yrkesmässig hantering görs en bedömning om vad som är
nödvändig användning av bekämpningsmedel och hanteringen görs ofta av personal
med utbildning inom användandet av bekämpningsmedel.
Länsstyrelsen påpekar behovet av att ange en tidsgräns för att underrätta
kommunens nämnd vid punktbehandling, istället för att använda order snarast.
Detta kan underlätta vid tillsynen.
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Vi håller med om Länsstyrelsen bedömning och följer därför deras rekommendation
och ändrar föreskriften till att kommunens nämnd ska underrättas nästkommande
arbetsdag.
4 § Växtnäring. Länsstyrelsen anser att behovet av reglering av växtnäring behöver
förtydligas eftersom det idag inte finns någon åkermark inom den primära
skyddszonen.
Eftersom skyddsföreskrifterna även bör hantera möjlig framtida risker så är vår
bedömning att vi inte kan garantera att det i framtiden inte kommer att finnas behov
av användning av växtnäring i den primära skyddszonen i Degeberga, särskilt
eftersom det inom skyddszonen finns öppen mark.
Länsstyrelsen önskar även ett förtydligande om spridning förekommer i
närområdet eftersom ett skyddsavstånd till vattentäkten anges. De påpekar också
en del svårigheter om ett skyddsavstånd ska finnas.
I vattentäktens närområde bör inte någon spridning av växtnäring ske. Med detta i
åtanke, tillsammans med Länsstyrelsens påpekande om att den exakta positionen av
vattentäkten bör anges för att möjliggöra efterföljandet av denna föreskrift, så tas
föreskriften som anger att spridning av växtnäring inte får ske närmare än 15 meter
bort. Med övriga föreskrifter om växtnäring bör ett tillfredsställande skydd för
vattentäkten ändå kunna uppnås med tanke på dagens förutsättningar.
En motivering till undantaget av tillfällig lagring i fält i den sekundära skyddszonen
saknas.
Bedömningen om hur mycket näringsämnen som läcker från en stuka är svår att
göra. Undersökningar i fält pekar på att en stor del av kvävet kan gå förlorat vi
lagring i stuka men också att det inte nödvändigtvis är ett stort läckage till
markprofilen som sker3. Därför undantas kortvarig lagring i stuka i fält (max 3
veckor) i den sekundära skyddszonen. Riskanalysen utökas för att inkludera detta
resonemang.
Länsstyrelsen efterfrågar hur riskerna ser ut kopplade till spridning av
avloppsslam. Detta bör framgå tydligt i riskanalysen.
Avloppsslam kan innehålla exempelvis patogener, näringsämnen och metaller. Vid
lagring av avloppsslam kan läckage av dessa ämnen ske. Riskanalysen utökas för att
inkludera detta resonemang.



3

Länsstyrelsen efterfrågar om det finns befintliga gödselanläggningar i den primära
skyddszonen eftersom dessa regleras i föreskrifterna.
Inga befintliga gödselanläggningar har identifierats inom den primära skyddszonen.
Gödselanläggningar registreras inte någonstans och detta motiverar
anmälningsplikt vid förändringar av eventuella befintliga gödselanläggningar
eftersom eventuella okända anläggningar då kommer till kommunens kännedom.
5 § Upplag av timmer. Rubriken behöver ses över för att omfatta de upplag som
anges i föreskriften.
Rubriken på föreskriften ändras till 5 § Upplag av timmer, GROT, bark, flis och spån.

Greppa näringen, www.greppa.nu, ”Vad händer med näringen vid stukalagring?”, 2008-04-08.
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Länsstyrelsen påpekar även här svårigheterna med att ange ett avstånd till täkten
i en föreskrift.
Eftersom den exakta positionen av en vattentäkt inte bör anges, tas formulering om
ett minsta avstånd till täkten bort. Med övriga föreskrifter om upplag av timmer,
GROT, bark, flis och spån bör ett tillfredsställande skydd för vattentäkten ändå
uppnås.







Länsstyrelsen påpekar att ”respektive tillståndsplikt” ska strykas gällande lagring
av virke eftersom det inte finns tillståndsplikt angivet i föreskrifterna som gäller
för den sekundära skyddszonen.
Vi stryker ”respektive tillståndsplikt” under sekundär skyddszon.
6 § Avledning av avlopps- och dagvatten. Länsstyrelsen påpekar att det ställs
krav på aktiva åtgärder i föreskriften. De påpekar också att det i 16 § i förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd redan reglerar att
avloppsledningar ska vara slutna, och att de allmänna hänsynsreglerna reglerar
anger att bästa möjliga teknik ska användas.
Vi håller med om Länsstyrelsens bedömning och tar därför bort den del av
föreskriften som reglerar de befintliga avloppsledningarna. Detta inkluderas istället
i upplysningarna.
Länsstyrelsen påpekar att det kan vara en bra idé att specificera vilket dagvatten
det är som åsyftas. De påtalar också osäkerheterna med att reglera något som
kopplas till begreppet ”risk för förorening”.
Vi håller med om Länsstyrelsens bedömning och ändrar föreskrifterna som reglerar
dagvatten till att gälla dagvatten från parkeringsplatser och större vägar.
7 § Hantering av avfall och snö. Länsstyrelsen påpekar att begreppet direkt på
mark bör förtydligas.
Länsstyrelsen pekar ut ett exempel på att formulering kan vara otydlig, t.ex. vad
gäller om avfallet läggs på en presenning. Vår intention är att upplag av avfall även
på presenning är förbjudet. Detta förtydligas i skyddsföreskrifterna genom att
förvaring av avfall som kan medföra förorening av grundvattnet förbjuds.
8 § 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 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.
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Länsstyrelsen påpekar att hanteringen av övriga för grundvattnet skadliga ämnen
är begränsat till att omfatta miljöfarliga verksamheter eftersom föreskriften finns
under rubriken 8 § Miljöfarliga verksamheter.
Eftersom behovet att reglera övriga kemiska produkter finns och inte endast är
kopplat till miljöfarliga verksamheter lyfts denna föreskrift ut och en ny rubrik § 13
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.
9 § Täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten. Länsstyrelsen påpekar att en
ändring av den befintliga täkten i den sekundära skyddszonen, kan anses vara en
ny verksamhet och därför bli förbjuden med nuvarande lydelse.
Vår intention är att ytterligare täkter inte ska etableras i de primära och sekundära
skyddszonerna eftersom fler täkter innebär ökade risker för vattentäkten. Den
befintliga täkten hanteras med de säkerhetsåtgärder och villkor som finns i dess
tillstånd, vilket gäller även framtida tillstånd. Därför justeras föreskriften för att
förtydliga att nyetablering avser etablering av täkt i områden som inte tidigare
tagits i anspråk för täktverksamhet.
Länsstyrelsen påpekar att vi bör överväga ett undantag från tillståndsplikten
enligt det andra stycket för dessa moment när de utgör en del av verksamhet som
har tillstånd enligt 9 kap. eller 11 kap. miljöbalken.
Vi justerar föreskriften så att ett undantag från tillståndsplikten görs för de
verksamheter där dessa moment utgör en del av verksamhet som har tillstånd enligt
9 eller 11 kap. miljöbalken. 11 kap. miljöbalken reglerar vattenverksamhet, bland
annat tillstånd för vattenuttag. Inom det föreslagna vattenskyddsområdet har inga
andra tillstånd för vattenuttag eller vattenverksamheter identifierats, än den
kommunala vattentäkten. För att föreskriften inte ska utgöra hinder för drift,
underhåll och utveckling av huvudmannens grundvattentäkt inom
vattenskyddsområdet förtydligas detta i en föreskrift under en ny rubrik, 14 §
Allmänna bestämmelser.
10 § Energianläggningar och vattentäkter. Länsstyrelsen påpekar att föreskriften
kan förtydligas genom att förbud anges först.
Vi justerar föreskriften så att förbud anges först.
Länsstyrelsen påpekar att riskanalysen framhäver enskilda vattenbrunnar medan
föreskriften omfattar alla vattentäkter.
Det är inte endast enskilda vattenbrunnar som utgör en risk, även brunnar för
kommunal dricksvattenproducering, trädgårdsbevattning och jordbruksbevattning.
Riskerna med den kommunala dricksvattenproduktionen diskuteras i avsnitt 5.1.1. i
det tekniska underlaget. För att förtydliga riskerna med de kommunala uttagen
kommenteras detta i riskanalysen under punkt 15. Ny föreskrift 14 § Allmänna
bestämmelser förtydligar dock att föreskrifterna inte ska hindra drift, underhåll och
utveckling av huvudmannens grundvattentäkt inom vattenskyddsområdet.
Länsstyrelsen påpekar att frågor vad som gäller brunnar för bevattning kan uppstå
då vi i föreskrifterna skriver vattenförsörjning.
Länsstyrelsen har rätt i att det kan uppstå frågor om detta. Vi justerar därför
föreskriften att omfatta brunnar för vattenförsörjning och vattenuttag. Med denna
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definition i föreskriften omfattas även vattenuttag för bevattning och eventuella
industriändamål.
Länsstyrelsen påpekar att vi bör överväga att använda uttrycken berg/jord istället
för borrad/grävd brunn för att undvika oklarheter.
Vi håller med Länsstyrelsen och justerar föreskriften till att hantera brunnar i berg
och jord istället för borrade och grävda brunnar.









Länsstyrelsen påpekar att krav på aktiva åtgärder ställs vad gäller brunnar och
energianläggningar som inte längre är i bruk. De föreslår att brunnar och
energianläggningar som ska tas ur bruk ska anmälas så att kommunen kan
föreskriva om försiktighetsmått i samband med anmälan.
Vi justerar föreskriften genom att ta bort kraven på aktiva åtgärder och endast
behålla anmälningsplikten för de brunnar och energianläggningar som ska tas ur
bruk.
11 § Transport av farligt gods. Länsstyrelsen påpekar att föreslagen föreskrift
endast omfattar skyddsåtgärder, vilket inte ska ingå i skyddsföreskrifter. De
föreslår att föreskriften omformuleras eller tas bort.
Eftersom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har föreskrifter om
transport av farligt gods tar vi bort föreskriften. Vi lägger till information om
förskrifter gällande farligt gods under de allmänna upplysningarna.
12 § Väghållning. Länsstyrelsen saknar motivering för att reglera tillverkning i
riskanalysen.
Tillverkning av asfalt faller under miljöfarlig verksamhet och regleras därför under
§ 8 miljöfarlig verksamhet. Föreskrifterna gällande miljöfarlig verksamhet
förtydligas. Riskerna vid tillverkning av asfalt och oljegrus är främst hanteringen av
oljeprodukter.
Ikraftträdande. Länsstyrelsen påpekar att det kan vara lämpligt att
skyddsföreskrifterna träder i kraft ett angivet datum, bland annat för att hinna
informera alla sakägare innan föreskrifterna träder i kraft.
Vi tar till oss detta förslag och kommer att föreslå ett specifikt datum för
beslutsmyndigheten när beslutet ska tas.
Övrigt. Länsstyrelsen påpekar att vissa hänvisningar till förordningar måste
uppdateras. Detta gäller hänvisningar till avfallsförordningen (2001:1063 och
2011:927 som sedan juni 2020 ersattes av 2020:614) och förordningen om
brandfarliga och explosiva varor (1988:1145).
Vi uppdaterar hänvisningarna enligt Länsstyrelsens anvisningar.
Länsstyrelsen påpekar att siffror och paragrafer i skyddsföreskrifterna kan byta
plats.
Vi justerar förslaget.
Länsstyrelsen påpekar att det under stycket om ”Tillstånd, anmälningar och
tillsyn” inte står något om tillsyn.
Vi lägger till information om vem som hanterar tillsynen för vattenskyddsområdet.
Länsstyrelsen påpekar att det gamla vattenskyddsområdet måste upphävas i
samband med att ett nytt beslut fattas. Det är Länsstyrelsen som fattar beslut om
att upphäva vattenskyddsområden. För att undvika oklarheter bör beslutet om
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fastställandet av det reviderade skyddsområdet och beslutet om upphävandet av
det gamla området sammanfalla.
När beslutet ska fattas i kommunen, kommer det att tas med i det beslutet att
kommunen ska skicka en begäran till Länsstyrelsen om att upphäva det befintliga
vattenskyddsområdet. Förslagsvis kommer upphävandet då att ske samma dag som
förskrifterna träder i kraft.
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.
Länsstyrelsen vill slutligen påpeka att kommunens process för att inrätta
vattenskyddsområden bör ses över så att ägare och innehavare av särskild rätt till
mark föreläggs att yttra sig över förslaget i enlighet med 24 § förordning
(1998:1252) om områdesskydd.
Vi tar till oss detta. I december 2020 kungjordes samrådet i ortstidning och PoIT och
en inbjudan till ett öppet samrådsmöte publicerades på den hemsida som
kungörelsen hänvisade till. För att förtydliga enligt Länsstyrelsen kommentar
kommer även ett separat föreläggande om att yttra sig över föreslaget
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter att skickas ut till samtliga
fastighetsägare inom det föreslagna vattenskyddsområdet. Eftersom särskilda
rättighetsinnehavare (hyresgäster, arrendatorer, etc.) inte finns i något samlat
register kommer särskilda rättighetsinnehavare att föreläggas med en
kungörelsedelgivning i Kristianstadsbladet och PoIT.

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
SGU anser att det är positivt att Kristianstads kommun ser över vattenskyddsområdet i
Degeberga.
SGU påpekar att Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ska komma med en ny vägledning
för arbetet med vattenskyddsområden, i början av 2021. Denna vägledning har ett
större fokus på risker. SGU påpekar också att det ska finnas en övergångsperiod under
vilken vattenskyddsområden som har tagits fram med den tidigare handboken om
vattenskyddsområden (Naturvårdsverket handbok 2010:5) som vägledning, ska kunna
fastställas för att inte arbetet med att skydda vattentäkter ska försenas.
Den nya vägledningen från HaV kom i februari 2021. Vi har läst igenom denna vägledning
och gjort bedömningen att underlaget för reviderandet av vattenskyddsområdet i
Degeberga stämmer bra med det som presenteras i HaVs nya vägledning. Vi håller med
SGU, att arbeta om allt underlag för att nu anpassas efter en ny vägledning bidrar endast
till att arbetet försenas, förutsatt att förslaget och underlaget uppfyller de
rekommendationer som den nya vägledningen föreslår. Vår bedömning är att vårt
underlag, de undersökningar och beräkningar vi gjort samt den riskanalys vi gjort
motsvarar de rekommendationer som finns i den nya vägledningen, även om upplägget i
vissa fall är något annorlunda.
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SGU bedömer att den hänsyn som tagits till de geologiska förutsättningarna och den
riskbild som finns är balanserad och bidrar till ett fullgott skydd av vattentäkten. SGU
har även översiktligt granskat skyddsföreskrifterna och bedömer att dessa är rimligt
avvägda. Slutligen anser SGU att förslaget till vattenförskyddsområde för Degeberga
vattentäkt kan fastställas.

Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla
Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla ser positivt på det reviderade förslaget
och skyddsföreskrifterna. De påpekar att tillgången till rent vatten ska vara en
prioriterad fråga och att åtgärder ska sättas in för detta ändamål.
Vi håller med föreningen; det är av stor vikt att skydda de vattenresurser som finns. Att
inrätta vattenskyddsområde är en viktig del i arbetet med att skydda en vattentäkt där
målet är att tillgodose behovet av rent och hälsosamt dricksvatten.
Föreningen påpekar att grundvattenbildningen påbörjas högre upp i avrinningsområdet
och att en utökning av den tertiära skyddszonen till att omfatta hela Segesholmsåns
avrinningsområde kan bidra till att vattentäkten får ett förstärkt skydd. Detta kan
innebära att målkonflikter och inskränkningar som påverkar boende, näringsidkare m.fl.
ur ekonomisk synvinkel kan uppstå. Föreningen påpekar att dessa effekter må vara
underordnade målet ”Rent vatten”. Föreningen påpekar också att Segesholmsåns status
ska vara god enligt Vattendirektivet. I nuvarande läge är den ekologiska och kemiska
statusen måttlig respektive uppnår ej god.
Som utgångspunkt är det rimligt att hela avrinningsområdet kan ingå i den tertiära
skyddszonen, såvida inte vattentäkten ändå kan bedömas vara skyddad. Lokala
förutsättningar kan bidra till en bedömning att hela tillrinningsområdet för en vattentäkt
inte behöver omfattas av skyddsområdet. I fallet med Degeberga är vår bedömning att de
lokala hydrogeologiska förutsättningarna innebär att den begränsning vi gjort för den
tertiära skyddszonen är rimlig. Den sandavlagring som vattentäkten är nedförd i smalnar
av i höjd med den södra gränsen för vattenskyddsområdet. Söder om denna gräns består
jordlagren av morän där flödeshastigheten är mycket mindre än i sandavlagringen.
Bedömningen att grundvattenbildningen i tillrinningsområdet är fyra gånger större i
området med sand och grus än i området med morän bidrar till vår bedömning att skyddet
av grundvattentäkten uppnås utan att hela Segesholmsåns avrinningsområde fastställs
som vattenskyddsområde.

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har inget att erinra och tillstyrker föreslagna skyddsföreskrifter och
föreslaget vattenskyddsområde.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Avvaktar yttrande.

Kommunstyrelsen
Avvaktar eventuellt yttrande.
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Trafikverket
Trafikverket påpekar att vägarna 1616 och 1617, båda under statligt väghållarskap,
berörs av vattenskyddsområdet.
Trafikverket vill framföra vikten av tydlighet i föreskrifterna gällande normal drift och
underhåll av vägarna i vattenskyddsområdet. De anser att normal drift och underhåll av
dessa vägar ska kunna ske utan särskilda restriktioner. Detta innebär att kontinuerligt
hålla vägarna i användbart skick och avhjälpa brister som äventyrar trafiksäkerheten
och vägarnas bärighet och beständighet. Driftåtgärder inkluderar snöröjning och
halkbekämpning och underhållsåtgärder inkluderar t.ex. mindre beläggningsarbeten,
dikesrensning, byten av vägtrummor, skötsel av vägmärken samt underhåll av t.ex.
vägräcken, belysning, vägmarkering, viltstängsel, bullerskydd, sidoanläggningar,
kantstolpar och sidoområden.


1 § Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor. Trafikverket påpekar att
det inte framgår av föreskriften om asfalt/bitumen omfattas av begreppet. De
anser att föreskriften bör förtydligas så att det ska framgå att det inte krävs
tillstånd eller anmälan för att utföra beläggningsarbeten med asfalt/bitumen.
Vår avsikt med föreskriften är inte att det ska vara förbjudet med
beläggningsarbeten inom vattenskyddsområdet. Vi förstår att föreskriften kan
uppfattas som otydlig då asfalt/bitumen är en petroleumprodukt. Riskerna för
förorening av grundvattnet i samband med beläggning av en väg i
vattenskyddsområdet bedöms som låg. Eventuella spill ska samlas upp för att
minska risken ytterligare. Därför förtydligar vi i föreskrifterna att asfalt/bitumen
inte omfattas av föreskriften. Upplag av asfalt/bitumen omfattas dock av 12 §
Väghållning där dessa upplag förbjuds.



3 § Bekämpningsmedel. Trafikverket lyfter problemet med invasiva arter och
efterfrågar ett förtydligande om invasiva arter också kan betraktas som
”skadegörare”. Användningen av bekämpningsmedel är inte tillåten inom
väghållning inom Trafikverkets verksamhet men vid speciella tillfällen kan det bli
aktuellt för att bekämpa t.ex. jätteloka och flyghavre. När detta behov uppstår
kontaktas den kommunala nämnden för miljöfrågor.
Vi håller med om att invasiva växter kan betraktas som skadegörare och förstår att
bekämpning av dessa kan behövas. Då punktbehandling undantas från förbudet i
den sekundära och den tertiära skyddszonen är det föreskriften i den primära
skyddszonen som avses då punktsanering undantas men inte punktbehandling. På
grund av set stora skyddsbehovet för vattentäkten ser vi behovet av ett totalförbud
mot användandet av bekämpningsmedel inom den primära skyddszonen som en
förutsättning för att skydda vattentäkten. Om problem med invasiva arter
uppkommer får detta därför hanteras som en dispens, vilket dock ska medges
mycket restriktivt och inte användas som en form av tillståndsansökan. I
definitionerna i de föreslagna skyddsföreskrifterna definieras punktsanering och
punktbehandling. Eftersom syftet med vattenskyddsområdet är att skydda en
dricksvattentäkt är det rimligt att användning av bekämpningsmedel inom
vattenskyddsområdet begränsas, särskilt med de geologiska förutsättningarna för
Degeberga vattentäkt i beaktning. Därför anser vi att de krav angående metodval
som definieras under punktbehandling är rimliga. Enligt ytterligare kontakt med
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Trafikverket så har de förtydligat att på vägsidan får inte Trafikverket använda
några kemiska bekämpningsmedel förutom mot Björnloka.


6 § Avledning av avlopps- och dagvatten. Trafikverket anser att
skyddsföreskriften inte ska gälla befintliga vägar inom vattenskyddsområdet och
att det därför inte ska råda ett förbud kopplat till trafikverkets vägar inom
vattenskyddsområdet med avseende på att släppa ut eller infiltrera dagvatten
från vägar och parkeringsplatser.
Skyddsföreskriften tar sin utgångspunkt i att dricksvattentäkten i Degeberga ska
skyddas mot potentiella föroreningar. Det dagvatten som kommer från vägar kan
innehålla flertalet ämnen som kan förorena grundvattnet. För område som till stor
del består av genomsläppliga jordarter bedöms risken för förorening om dagvatten
från större vägar infiltreras eller släpps ut i vattenskyddsområdet som måttlig. Den
låga trafikbelastningen samt förekommande dagvattenbrunnar längs med väg
1616 bidrar till att risken för förorening från vägdagvatten i Degeberga bedöms
som låg. Länsstyrelsens förslag att föreskriften ska gälla dagvatten från
parkeringsplatser och större vägar innebär att de befintliga mindre lokala vägarna
inte omfattas av förbudet. Vi vill dock påpeka att arbetet med att skydda
vattentäkter genom exempelvis täta diken inom vattenskyddsområden är mycket
viktigt, då det kan minska riskerna både med förorenat dagvatten och för
förorening av grundvattnet vid olyckor. Detta resonemang stöds av Trafikverkets
egen publikation 2012:179 (Trafikverket regler för vägars och gators utformning)
där det anges att "Yt- eller grundvattenförekomst, eller grundvatten och
ytvattenområde som kan vara viktiga för framtida vattenförsörjning, ska vid behov
skyddas mot infiltration av dagvatten och utsläpp i samband med olyckor. Detta
gäller även för vattenförekomster med utpekade naturvärden."



7 § Hantering av avfall och snö. Trafikverket tolkar skyddsföreskrifterna som att
de inte hindrar normal plogning längs med vägen och därvid uppkomna
snövallar.
Trafikverket tolkar föreskrifterna korrekt.



9 § Täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten. Trafikverket anser att det
som Trafikverket behöver göra för sin väghållning inom vägområdet ska
undantas från kravet på tillstånd.
Skyddsföreskrifterna tar sin utgångspunkt i grundvattnets behov av skydd.
Tillståndsplikten är då ett viktigt verktyg och innebär att krav kan på säkerhet för
att skydda dricksvattentäkten kan ställas i samband med tillstånd. Större
schaktarbeten inom vattenskyddsområdet för Degeberga vattentäkt kan öka
riskerna för vattentäkten markant om inte tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtas.
Detta beror på de geologiska förutsättningarna i området. Grundinställningen är
att tillstånd ska ges men med krav på säkerhetsåtgärder vid behov. Därför kan vi
inte undanta de åtgärder som Trafikverket kan behöva genomföra inom
vattenskyddsområdet från skyddsföreskriften.



11 § Transport av farligt gods. Trafikverket påpekar att det inte råder något
förbud mot transport av farligt gods inom vattenskyddsområdet men att
erforderliga skyddsåtgärder ska vidtas. De anser att Trafikverket ska undantas
från detta krav.
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Eftersom det troligen är mycket små mängder farligt gods som transporteras i
vattenskyddsområdet och krav på aktiva åtgärder inte ska finnas med i
skyddsföreskrifterna för ett vattenskyddsområde, tar vi bort denna föreskrift.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har föreskrifter om transport av
farligt gods och vi lägger till information om förskrifter gällande farligt gods under
de allmänna upplysningarna. Krav på aktiva skyddsåtgärder bör inte finnas med i
skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde men då detta är ett känsligt område
där eventuella föroreningar från en olycka kan leda till förorening av en allmän
vattentäkt, bör Trafikverket verka för att minimera riskerna för förorening av
grundvattnet vid trafikolyckor. Tekniska förvaltningen planerar att sätta upp skyltar
vid ett antal vägar vid gränserna till vattenskyddsområdet. Detta bidrar till att
sprida informationen om att vattenskyddsområdet finns och att räddningstjänsten
ska kontaktas vid en trafikolycka.


12 § Väghållning. Trafikverket beskriver hur deras vägar inom
vattenskyddsområdet saltas. När det är risk för ishalka kan det bedömas som
nödvändigt att sprida salt för att vägen ska vara säker. Trafikverket anser att
spridning av vägsalt ska undantas från tillståndskravet då detta utförs i akuta
situationer vid ishalka. Olyckor kan utgöra en större risk för vattenskyddsområdet.
Skyddsföreskrifterna tar sin utgångspunkt i grundvattnets behov av skydd.
Tillståndsplikt är då ett viktigt verktyg och innebär att särskilda krav på säkerhet
kan ställas i samband med tillstånd. Tillstånd för återkommande åtgärder, t.ex.
saltning, kan med fördel sökas för flera år i taget. Vi förstår Trafikverkets behov av
halkbekämpning vid förekommande ishalka och lägger till att halkbekämpning med
salt vid prognosticerad eller förekommande ishalka undantas från tillståndskravet
under förutsättning att kommunens nämnd för miljöfrågor underrättas nästföljande
arbetsdag om varje sådan åtgärd, och att åtgärderna sker på ett fackmannamässigt
sätt.

Havs- och vattenmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten meddelar att de har tagit del av samrådsmaterialet om
Degeberga vattenskyddsområde. De avstår från att yttra sig i ärendet.

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen informerar om riskerna i samband med skogsbruk i närheten till en
vattentäkt. De påpekar att det vid alla skogsåtgärder finns en risk att vattenkvaliteten
påverkas och tar upp bland annat riskerna vid avverkning då avrinningen från ett
skogsområde, näringsomsättning och andra kemiska processer ökar till följd av
förändrade förutsättningar i området. De negativa riskerna minsks genom väl tilltagna
skyddszoner mot sjöar, vattendrag och källflöden. Körskador, diken och skogsvägar kan
också påverka vattenkvaliteten och vattnets rörelse genom landskapet. Skogsstyrelsen
tar också upp eventuell påverkan från avlägg av GROT och timmer samt att spill och
läckage av petroleumprodukter från bränsle och fordonstankar kan förekomma.
Skogsstyrelsen påpekar också att deras tillsyn inte kan reglera användandet av kemiskt
behandlade plantor då de normalt inte får in den typen av uppgifter eller kan kräva in
det. De hänvisar till sin hemsida där det finns information om att det ibland ska anmälas
till kommunen om behandling ska ske men också att det finns behandlingar som inte
behöver anmälas. En lista med behandlingar med växtskyddsmedel som förekommer
inom skogsbruket finns också på Skogsstyrelsens hemsida.
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Skogsstyrelsen vill också påpeka vikten av att det beslutade vattenskyddsområdets GISskikt blir en del av det nationella GIS-skiktet med vattenskyddsområden.
Vi noterar ett antal risker som Skogsstyrelsen påpekar relaterade till skogsbruk som vi inte
tar upp i vår riskanalys. Majoriteten av riskerna är relaterade till ytvatten enligt
Skogsstyrelsens yttrande. Det sker ofta ett utbyte mellan grund- och ytvatten men vi ser
riskerna med lakning från timmerupplag, spill och läckage av petroleumprodukter och
användandet av bekämpningsmedel som de största riskerna för grundvattentäkten. Dessa
risker hanteras i de föreslagna skyddsföreskrifterna. Vi anser att användningen av
skogsplantor behandlade med kemiskt bekämpningsmedel omfattas av begreppet
hantering i skyddsföreskrifterna och förtydligar detta under definitionen av begreppet
hantering. Enligt Skogsstyrelsens hemsida håller de kemiska skyddsbehandlingarna av
plantor på att fasas ut inom skogsbruket.
Vi ser också fördelar med att vattenskyddsområdet i Degeberga finns med i nationella
databaser för att möjliggöra att hänsyn tas till vattenskyddsområdet.

ABK
Ett telefonsamtal med Mikael Fäldth, AB Kristianstadsbyggen, genomfördes 2021-02-25.
Mikael upplyste oss om att det enda bekämpningsmedel de använder är ättiksyra, och det
används sällan. De söker idag tillstånd för att använda ättiksyra vart tredje år. ABKs
fastigheter är backiga och där finns ett äldreboende. Därför uppstår behovet av salt vid
halkbekämpning och sand är inte tillräckligt på grund av fastighetens förutsättningar. De har
inga planer på ytterligare energianläggningar. Föreskrifterna innebär att ABK även kommer
att behöva söka tillstånd för saltningen.
Ättiksyra är ett av de bekämpningsmedel som finns med över listan på undantag från
förbudet. Därför innebär föreskrifterna om bekämpningsmedel inte något hinder för ABK.
Saltningen kommer att omfattas av tillståndskravet och ABK upplystes om möjligheterna att
söka tillstånd för flera år i taget.

Samrådsmöte med Degeberga Bil & Maskin AB, Mekonomen Degeberga
Se bilaga A – Mötesanteckningar från samrådsmöten med verksamheter.
Degeberga Bil & Maskin AB, Mekonomen Degeberga har inkommit med ett yttrande som tar
upp verkstadens certifieringar, SS-EN ISO 14001 samt Godkänd Bilverkstad. De redogör
även för sin hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga samt för hanteringen av
farligt avfall. Både ny oljeavskiljare och spilloljetank installerades under 2020. Bil & Maskin
beskriver även hur de planerar att säkerställa att inget spill från verksamhetens hjullastare når
mark. Det finns även en grävmaskin i verksamheten samt en extra dieseltank till denna.
Verksamheten önskar ett förtydligande om även saltning som dammbindningsmedel omfattas
av föreskriften om saltning.
Vid samrådsmötet framkom bland annat att verksamheten hanterar stora mängder
petroleumprodukter. Den så kallade cisternlagstiftningen (NFS 2017:5 Naturvårdsverket

xv

föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor
och spilloljor) gäller redan inom det befintliga vattenskyddsområdet och reglerar mängder
över 250 liter. Denna lagstiftning är under omarbetning och förutsättningarna för hantering
av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde kan komma
att förändras. Den kommande lagstiftningen kommer att skärpa kraven inom
vattenskyddsområden och reglera 150 liter istället för 250 liter, därför justerar vi föreskriften
1 § Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor till att reglerar 150 liter inom den
sekundära skyddszonen för att stämma överens med kommande lagstiftning. De geologiska
förutsättningarna vid vattentäkten är sådana att vid läckage eller större spill är risken stor
för förorening av vattentäkten. Därför anser vi att behovet att reglera även mindre mängder
petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor är stort. För att hantera befintlig och
nytillkommande hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor justeras
skyddsföreskriften 1 § Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor. Förbud mot
nytillkommande hantering eliminerar framtida risker för vattentäkten. För att hantera
befintliga risker i form av hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor
utökas föreskriften till att omfatta ett tillståndskrav för befintlig hantering. Tillstånd kan
villkoras med krav på långtgående säkerhetsåtgärder.
För att förtydliga att även saltning som dammbindningsåtgärd innefattas av tillståndskravet
justeras 11 §.
Vi vill förtydliga att bedömningen om åtgärderna för att säkerställa att inget läckage når
marken är tillräckliga bör göras av kommunens miljönämnd genom tillsyn.

Samrådsmöte med Degeberga Grus & Schakt AB
Se bilaga A – Mötesanteckningar från samrådsmöten med verksamheter.
Degeberga Grus & Schakt AB har kompletterat mötesanteckningarna från samrådsmötet, se
verksamhetens kommentarer under respektive punkt i bilaga A. Verksamheten tar bland annat
upp Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering
av oljor och brandfarliga vätskor. Med hänsyn till dessa föreskrifter finns ett behov att
övergångsperioden för vattenskyddsföreskrifterna stämmer överens och därför bör den vara 3
år. Verksamheten arbetar med lösningar för en säker uppställning av arbetsfordon. De önskar
att denna process genomförs i samråd med kommunen. Verksamheten har ett upplag av ris
som ligger på gränsen till den tertiära skyddszonen och på grund av hur hanteringen av riset
sker idag så är risken för urlakning till grundvattnet ytterst liten. Verksamheten vill att
kommunen tittar på möjligheterna med en alternativ upplagsplats på kommunal mark utanför
den sekundära skyddszonen. Verksamhetens hantering av avfall och snö påverkas inte av de
föreslagna föreskrifterna. Verksamhetens täkt har i dagsläget inget tillstånd men Degeberga
Grus & Schakt önskar att denna täkt inte ska räknas som nyetablering vid ansökan om
framtida tillstånd. Verksamheten påpekar också att kortvarig lagring av farligt avfall kan
förekomma men att det sker i undantagsfall och då i fordon som placeras på hårdgjord yta
med uppsamling. De planerar alltid för att undvika denna typ av lagring. Deras förvaring av
salt sker i säckar under tak. Degeberga Grus & Schakt AB vill ta fram skyddsåtgärder i
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samråd med kommunen och påpekar också att det i nuläget är svårt att kommentera om
framtida kompensation för vidtagna åtgärder.
För att förtydliga vad som gäller i den sekundära skyddszonen där verksamheten befinner sig
samt för att undvika dubbelreglering, tas den föreslagna föreskriften om i den sekundära
skyddszonen bort. Därför kommer endast Naturvårdsverkets föreskrifter om hantering av
petroleumprodukter inom vattenskyddsområdet att gälla (NFS 2017:5 Naturvårdsverket
föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor
och spilloljor).
Vi ser positivt på att en diskussion om framtida lösningar för att hantera uppställning samt
tvätt av fordon påbörjas innan åtgärderna genomförs. Diskussionen bör gå via kommunens
nämnd för miljöfrågor och den miljöinspektör som hanterar tillsyn av industrier i kommunen.
Med rätt åtgärder kommer risken för förorening av vattentäkten att minimeras.
Föreskriften om upplag av bland annat GROT och flis syftar till att eliminera förekomsten av
stora upplag över längre tid där risken för urlakning är stor. Deras upplag av ris som
ständigt byts ut har betydligt mindre risk för urlakning men omfattas trots det av föreskriften
som den är formulerad. Verksamhetsutövaren har fått kontaktuppgifter till Kristianstads
kommuns mark- och exploateringskontor där de kan vända sig med frågor om
ersättningsprocessen. En översiktlig utredning visar att kommunen inte har mark utanför den
sekundära skyddszonen i direkt närhet till täkten.
Vår intention med 9 § om bland annat täktverksamhet är att ytterligare täkter inte ska tillåtas
inom den primära och sekundära skyddszonen eftersom fler täkter innebär större risker för
vattentäkten. Den befintliga täkten får hanteras med de villkor som täkttillståndet omfattar
vilket bör minska risken för förorening av grundvattnet. Dock ska även ett nytt tillstånd för en
befintlig täkt prövas som en helt ny verksamhet vilket innebär att föreskriften kan tolkas som
att även en befintlig täkt utan tillstånd idag omfattas av förbudet då den prövas som en ny
verksamhet. Detta är inte vår intention och därför justeras föreskriften för att förtydliga att
nyetablering avser etablering av täkt i områden som inte tidigare tagits i anspråk för
täktverksamhet. Vi har haft diskussioner med Länsstyrelsen om frågan om nya tillstånd för
naturgrustäkter och med befintlig lagstiftning är en tillståndsprocess mycket svår och
komplicerad redan utan ett vattenskyddsområde. Det är en begränsad mängd material att
bryta kvar i den befintliga täkten.
Under mötet dök frågan om salt för dammbindning också räknades in under tillståndskravet.
Eftersom det är spridningen av salt som utgör risk för vattentäkten gäller det även spridning
av salt för dammbindning. För att förtydliga att även saltning som dammbindningsåtgärd
innefattas av tillståndskravet justeras 11 §. Vi förtydligar även att det är upplag som sker så
att lakvatten från upplaget kan förorena grundvattnet förbjuds. Verksamhetens upplag av salt
i säckar under tak bör inte medföra någon risk för grundvattnet.
Vi ser positivt på att framtida åtgärder samråds med kommunen för att säkerställa skyddet för
den kommunala grundvattentäkten. Kristianstads kommun har en ersättningspolicy som
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gäller vid ersättning i samband med vattenskyddsområden. Frågan om ersättning hanteras
efter att vattenskyddsområdet och tillhörande skyddsföreskrifter är fastställda eftersom
ersättningen utgår från de inskränkningar som skyddsföreskrifterna utgör.

Samrådsmöte med Degeberga Lackering
Se bilaga A – Mötesanteckningar från samrådsmöten med verksamheter.
Degeberga Lackering hänvisar till protokollet från mötet som genomfördes den 12 februari
2021. Verksamhetsutövaren påpekar också att för en fungerande verksamhet krävs att 5 000
liter petroleumprodukter och brandfarlig vara ska kunna lagras. Detta kan dock förvaras i ett
invallat område.
Vid mötet framkom bland annat att verksamheten hanterar stora mängder färg som omfattas
av begreppet brandfarlig vätska. Den så kallade cisternlagstiftningen (NFS 2017:5
Naturvårdsverket föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och spilloljor) gäller redan inom det befintliga vattenskyddsområdet och
reglerar i dagsläget mängder över 250 liter. Denna lagstiftning är under omarbetning och
förutsättningarna för hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor inom
vattenskyddsområde kan komma att förändras. Den kommande lagstiftningen kommer att
skärpa kraven inom vattenskyddsområden och reglera 150 liter istället för 250 liter, därför
justerar vi föreskriften 1 § Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor till att
reglerar 150 liter inom den sekundära skyddszonen för att stämma överens med kommande
lagstiftning. De geologiska förutsättningarna vid vattentäkten är sådana att vid läckage eller
större spill är risken stor för förorening av vattentäkten. Därför anser vi att behovet att
reglera även mindre mängder petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor är stort.
För att hantera befintlig och nytillkommande hantering av petroleumprodukter och andra
brandfarliga vätskor justeras skyddsföreskriften 1 § Petroleumprodukter och andra
brandfarliga vätskor. Förbud mot nytillkommande hantering eliminerar framtida risker för
vattentäkten. För att hantera befintliga risker i form av hantering av petroleumprodukter och
andra brandfarliga vätskor utökas föreskriften till att omfatta ett tillståndskrav för befintlig
hantering. Tillstånd kan villkoras med krav på långtgående säkerhetsåtgärder.
Mängderna lösningsmedel kan begränsas så de understiger 50 liter genom planering vilket
minskar risken för förorening av större mängder lösningsmedel. Vi se positivt på att
mängderna kan minskas och därmed minska riskerna för förorening av vattentäkten.
Föreskriften om miljöfarlig verksamhet utökas för att omfatta anmälningsplikt för alla
miljöfarliga verksamheter, även de miljöfarliga verksamheter som inte omfattas av
tillståndsplikt enligt miljöbalken. Detta innebär att kommunens miljönämnd kan göra
bedömningar om alla miljöfarliga verksamheter som kan ha en negativ påverkan på
vattentäkten.

Mötesanteckningar – Öppet samrådsmöte
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Mötesanteckningar från det digitala samrådsmötet för revidering av
Degebergas vattenskyddsområde 15 dec 2020 klockan 17.30
Deltagare
Anna Bryllert, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Emma Anderberg, tekniska förvaltningen
Gabriella Lundmark, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Lars Svensson, tekniska förvaltningen
Marie Thiman, kommunledningskontoret
Mona Eliasson, tekniska förvaltningen
Ronny Eklund, markägare
Plats och inbjudan
Mötet var öppet för allmänheten och genomfördes över Skype med en länk publicerad
på kristianstad.se/vattenskydd. Inbjudan publicerades på hemsidan och samrådet
kungjordes i Post- och inrikes tidningar (30 november 2020) samt i Kristianstadsbladet
(28 november och 5 december 2020).
Minnesanteckningar
Lars öppnade mötet och hälsade välkomna. En kort presentationsrunda av deltagarna
vid mötet genomfördes. Lars förklarade sedan varför tekniska förvaltningen jobbar mot
att fastställa vattenskyddsområden i kommunen, bland annat på grund av krav från
länsstyrelsen men också på grund av ekonomiska och politiska skäl.
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: hur ser kommunen på tidsförhållandena, vad innebär kort och långt
tidsperspektiv för kommunen?
Det korta tidsperspektivet hanterar t.ex. akuta olyckor och spill i området. Det långa
tidsperspektivet är ett flergenerationsperspektiv, att vattentäkten ska skyddas för flera
generationer framåt, det rör sig om många år.
Fråga: Degeberga har ett åldrande ledningsnät med eftersatt underhåll. Det tekniska
systemet kan väl också vara en risk för vattentäkten?
Tekniska förvaltningen arbetar med underhåll på ledningsnätet och har titta på bland
annat ledningsnätet i Degeberga, det är mestadels från 60- och 80-talet. Stora delar av nätet
är filmat och det finns en del brister, oftast i samband med anslutningar till serviser och
fettavlagringar. På spillvattennätet är dock skicket generellt hyfsat. Tekniska förvaltningen
arbetar med att identifiera och prioritera ledningsförnyelse i kommunen, den inventeringen
ska vara klar 2023. VA-avdelningen är fullt medvetna om att underhåll behövs generellt på
ledningsnätet men Degeberga är inte prioriterat idag på grund av att skicket är hyfsat bra.
I förslaget på skyddsföreskrifter för Degeberga vattenskyddsområde finns en föreskrift (§6)
som reglerar avledning av spillvatten och bland annat säger att avloppsledningar ska vara
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täta eller annars läggas om eller renoveras, samt att bästa möjliga teknik ska användas med
hänsyn till skyddet av grundvattnet. (Gällde dåvarande förslag, föreskriften har sedan dess
ormabetats.)
Fråga: hur ser tidsplanen ut för revideringen av Degeberga vattenskyddsområde?
Efter genomfört samråd ska tekniska förvaltningen revidera förslaget och underlaget om
det under samrådet kommit in synpunkter som föranleder detta. Sedan ska tekniska
nämnden ta beslut om att förslaget ska skickas till kommunstyrelsen som i sin tur ska ta
beslut om förslaget ska skickas till kommunfullmäktige för beslut om att fastställa det nya
vattenskyddsområdet för Degeberga. I Kristianstads kommun är det kommunen som
beslutar om vattenskyddsområden i de flesta fall. Om ett vattenskyddsområde berör även
andra kommuner är det länsstyrelsen som ska fastställa det vattenskyddsområdet. Någon
uppskattning på hur lång tid det tar innan Degeberga har ett reviderat vattenskyddsområde
kan tekniska förvaltningen i nuläget inte ge.
Fråga: kommer tillsynen för reviderade vattenskyddsområden beslutade av Kristianstads
kommun hamna hos miljö- och hälsoskyddskontoret?
Ja, eftersom kommunen själv fastställer vattenskyddsområdet är det kommunens miljöoch hälsoskyddskontor som ska genomföra tillsynen. Det är Kristianstads kommun som har
tagit detta beslut.
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?
• 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
xx

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 hälsoskyddskontor
• Tillståndet kan bli villkorat med åtgärder för att öka skyddet för vattentäkten
• Anmälningsplikt: anmälan i god tid till miljö- och hälsoskyddskontoret, minst 6
veckor innan åtgärd
Kostar det pengar att anmäla och söka tillstånd?
• Ja
• Kommunen har en fastställd taxa för miljö- och hälsoskyddskontorets 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”
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
Mötet avslutades cirka 18.05.
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Sammanställning
Tidigt samråd
I det tidiga samrådet inkom synpunkter som kommunen bemött i denna samrådsredogörelse
samt en synpunkt som lett till reviderandet av en figur i tekniska underlaget och till att den så
kallade vattentäktszonen togs bort från förslaget.

Fastighetsägare och särskilda rättighetsinnehavare
Inga inkomna synpunkter hittills. Stycket uppdateras efter samrådet.

Myndighetssamråd
Synpunkter inkomna från myndigheter har lett till förändringar av skyddsföreskrifterna.
Främst har detta lett till att föreskrifterna har blivit tydligare och att oklarheter retts ut.
förekommande dubbelregleringar har åtgärdats genom att de föreslagna skyddsföreskrifterna
har justerats för att inte omfatta samma reglering som annan befintlig lagstiftning.

Samrådsmöten
Under det genomförda öppna samrådsmötet inkom inga synpunkter som föranledde
förändringar i föreslaget vattenskyddsområde eller de tillhörande skyddsföreskrifterna.
De samrådsmöten som genomförts verksamheter i det föreslagna vattenskyddsområdet har
lyft frågor som inneburit att skyddsföreskrifterna har behövt förtydligas. Mycket kunskaper
om hur exempelvis petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor har inkommit vilket
har föranlett att vissa justeringar av skyddsföreskrifterna har kunnat göras.
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Bilaga A – Mötesanteckningar från
samrådsmöten med verksamheter
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2021-02-03

C4 Teknik
VA-avdelningen
Emma Anderberg
TN 2020/281

044-13 24 74
emma.anderberg@kristianstad.se

PM Mötesanteckningar
Samrådsmöte Degeberga vattenskyddsområde
Närvarande:
Anna Bryllert (miljö- och hälsoskyddsavdelningen)
Bengt Svensson (Bil & Maskin Degeberga AB, Mekonomen)
Emma Anderberg (VA-avdelningen)
Inger Svensson (Bil & Maskin Degeberga AB, Mekonomen)
Suzanne Hayling (miljö- och hälsoskyddsavdelningen)
Plats:
Digitalt, via Skype
Tid:
2021-02-03, 10.00-11.00
Noteringar:
Mötet inleddes med en kort presentationsrunda av deltagarna.
Emma redogjorde kort för syftet med revideringen av Degebergas vattenskyddsområde samt för förutsättningar för kommunens vattentäkt och
kommunens arbete med vattenskyddsområden.
Skyddsföreskrifterna diskuterades med fokus på möjlig påverkan på Degeberga Bil & Maskins verksamhet.
1 § Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor
Verksamheten hanterar mer än 50 liter brandfarliga ämnen (spillolja och
spolarvätska). Även motorolja hanteras men den klassas inte som brandfarlig. Osäkert om motoroljan är miljöfarlig. Ny tank för spilloljan installerades för mindre än ett år sedan, den är dubbelmantlad. Tanken rymmer
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troligen lite mer än 1.5 m3. Tillförsel till spilloljetanken sker oftast inifrån, via stålrör. Tratt för påfyllnad utomhus finns och den används
ibland. Motoroljan förvaras i cirka 10 mindre behållare varav vissa står
invallade, total mängd cirka 1500 liter. Motoroljan hanteras inomhus där
det finns ett avlopp kopplat till oljeavskiljare och tillgång till oljeabsorberande duk eller medel. Oljeavskiljaren är ny och är kopplad till kommunalt spillvatten. Förslaget på föreskrift idag är förbud mot hantering av
mer än 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga ämnen. I
denna typ av verksamhet är 50 liter petroleumprodukter en mycket liten
mängd.
2 § Arbetsfordon
Det finns hjullastare samt ibland även en hjulburen grävmaskin uppställda på fastigheten. Ingen förvaring eller påfyllnad av bränsle sker på
fastigheten. Fordonen står på grusad yta. Ett spilltråg under fordonen kan
användas när de står uppställda för att hantera eventuella läckage. Oljeabsorberande medel finns tillgängligt inomhus om behovet uppstår. När
tvätt sker så sker den inomhus.
7 § Hantering av avfall och snö
Verksamheten har miljöskåp för avfall. Farligt avfall förekommer i verksamheten, vilket enligt de föreslagna föreskrifterna kommer att kräva anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor. Det är endast snö från den
egna fastigheten som deponeras inom fastigheten på grund av att snöröjning endast sker inom fastigheten.
11 § Transport av farligt gods
Har inte någon påverkan på verksamheten.
12 § Väghållning
Gårdsplanen saltas för att binda damm. Detta arbete utförs av en entreprenör, inget upplag av salt finns på fastigheten. Skyddsföreskrifterna i
förslaget är utformade så att salt som dammbindningsmedel inte tydligt
ingår, detta kommer att förtydligas. Fastighetsägaren är ansvarig för att
tillstånd/anmälan skickas in. För att minska arbetet med tillståndsansökan
kan tillstånd sökas för flera år i taget.
Övrigt
Inga bekämpningsmedel eller växtnäring används på fastigheten.
Avlopp och dagvatten är kommunalt.
Fastigheten värms upp, via en värmekulvert, av oljepanna på fastigheten
bredvid. Denna oljepanna används för uppvärmning av en bostad.
Skriftligt yttrande
Bil & Maskin Degeberga AB ska inkomma med ett skriftligt yttrande
senast den 10 mars 2021.
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C4 Teknik
VA-avdelningen
Emma Anderberg
TN 2020/281

044-13 24 74
emma.anderberg@kristianstad.se

PM Mötesanteckningar
Samrådsmöte Degeberga vattenskyddsområde
Närvarande:
Anna Bryllert (miljö- och hälsoskyddsavdelningen)
Emma Anderberg (VA-avdelningen)
Johan Svensson (Degeberga Lackering)
Suzanne Hayling (miljö- och hälsoskyddsavdelningen)
Plats:
Rådhus Skåne, rum 108 samt Skype
Tid:
2021-02-12 10.00-12.00
Noteringar:
Mötet inleddes med en kort presentationsrunda av deltagarna.
Emma redogjorde kort för syftet med revideringen av Degebergas vattenskyddsområde samt för förutsättningar för kommunens vattentäkt och
kommunens arbete med vattenskyddsområden.
Skyddsföreskrifterna diskuterades med fokus på möjlig påverkan på Degeberga Lackerings verksamhet. Verksamheten har varit igång mer än 20
år och sker på Degeberga 94:5. Johan har köpt delar av Degeberga 94:7
(av Kristianstads kommun) som ska bli en del av fastigheten Degeberga
94:5.
1 § Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor
Verksamheten hanterar inte petroleumprodukter men använder både färg
och lösningsmedel. Det finns inget lackskåp som värms upp med diesel,
det värms av fastighetens elpanna.
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Det är fullt möjligt att hålla mängden lösningsmedel under 50 liter i verksamheten. Tidigare användes 200-litersfat med lösningsmedel men nu
köps lösningsmedel in i 20-liters dunkar och Johan kan planera för att begränsa antalet dunkar under ett och samma tillfälle till två.
Verksamheten hanterar färg och cirka 1000 liter behövs för att verksamheten ska fungerar. Johan vill helst inte heller vara begränsad till 1000 liter. Alla säkerhetsdatablad finns för färgen som används. Om färgen har
en flampunkt lägre än 100°C är färgen en brandfarlig vätska och omfattas
då alltså av förbudet i den föreslagna föreskriften. I dagsläget förvaras
färgen i verkstaden som är gjuten med höga trösklar och avlopp saknas.
Risken för spill och läckage är liten och saneringsberedskap med absorberingsmaterial finns. Färgen förvaras i sina behållare, oftast 10-litershinkar men även 20-litershinkar förekommer. På den nyinköpta marken på
Degeberga 94:7 (idag betesmark, tidigare sågverk) finns planer för ett
helgjutet rum i betong utan avlopp, med invallning och brandsäker dörr
för färgförvaring. Färgen är trögflytande vilket möjliggör snabb uppsamling och minskar risken för spridning till grundvattnet.
Verksamheten utför trälackering. Färgen blandas med lösningsmedel för
att möjliggöra sprutlackering. Sprutorna rengörs i ett slutet diskmaskinssystem för sprutor. Rengöringsmedlet destilleras och återanvänds. De
små mängder avfall som bildas har tidigare gått i brännbart men det är
farligt avfall och ska transporteras till godkänd mottagare. För egen transport av farligt avfall krävs anmälan till Länsstyrelsen om mängden farligt
avfall understiger 100 liter eller kg, annars krävs tillstånd. Det finns en etjänst för detta och Suzanne skickar en länk till denna. Eftersom det är
trälackering som verksamheten utför kan färgresterna spädas ut i grunden
så det blir inga färgrester kvar.
Thinnerdestillering är anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Anmälan
ska vara gjord till Länsstyrelsen men miljö- och hälsoskyddsavdelningen
har inga uppgifter om att detta förekommer i verksamheten. Cirka 100 liter körs i thinnerdestillationen varje år. Suzanne ska återkomma efter att
ha kollat upp om miljö- och hälsoskyddsavdelningen behöver få in fler
uppgifter.
2 § Arbetsfordon
Verksamheten har en lastmaskin som idag står på grusplan. Det finns absorberingsmaterial för att samla upp eventuella spill och läckage.
Om verksamheten/företaget ska ha en tvättplatta för att tvätta fordon ska
bästa möjliga teknik användas enligt miljöbalken. Oljeavskiljare och
koppling till kommunalt avlopp är vanligt men alternativa lösningar kan
finnas. Det finns en svensk standard för krav på oljeavskiljare där även
dimensionering ingår. Det kan vara bra att ha lite säkerhetsmarginal till
tvättplattan och en planering för framtiden när den dimensioneras. En bra
lösning är att plattan har tak och väggar för att inte regnvatten ska fylla
upp oljeavskiljaren.
Det finns ingen biltvätt i Degeberga.
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7 § Hantering av avfall och snö
Verksamheten ger inte upphov till stora mängder avfall. Små mängder
brännbart förekommer. Mestadels är det färgburkar som går som metallskrot. Eftersom alla färgrester kan spädas ut i grunden får färgburkarna
sedan stå och torka. När de är torra är de metallskrot och körs sedan till
återvinningen. Detta enligt information från Renhållningen i Kristianstad.
Rester från destilleringen blir farligt avfall, se anteckningar under 1 §.
Verksamheten utför ingen snöröjning åt någon annan.
8 § Övrig miljöfarlig verksamhet
Hanteringen av ämnen som kan förorena grundvattnet är det vanskliga,
inte själva verksamheten. Föreskriften idag föreslår förbud mot ny miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av grundvattnet. Detta
kan sänka värdet på Johans mark, även den han nyligen köpt av kommunen. Föreskriften omfattar idag alla miljöfarliga verksamheter som kan
innebära en risk för förorening av grundvattnet, även de som inte är anmälningspliktiga enligt miljöbalken.
Föreskriften måste förtydligas avseende pågående verksamhet som utvidgas. En ändring är tillåten men får inte göra att risken för förorening av
grundvatten ökar.
Ett förslag som dök upp under mötet: att föreskriften formuleras om till
att inkludera att det blir anmälningsplikt för alla miljöfarliga verksamheter. Då fångas alla verksamheterna upp och miljö- och hälsoskyddsavdelningen kan göra bedömningar.
11 § Transport av farligt gods
Föreskriften kommer att tas bort i sin nuvarande form.
Johan har fått information om anmälning till Länsstyrelsen om han själv
ska köra sitt farliga avfall.
Övrigt
Inga bekämpningsmedel används.
Ingen saltning förekommer på fastigheten.
Det finns ingen tanke på energianläggning som nyttjar energi från berg,
jord eller grundvatten.
ABKs område inom den primära skyddszonen saltas och eventuellt förekommer användandet av bekämpningsmedel också. Vi tar till oss detta
och kommer att kontakta ABK för att de ska yttra sig i frågan.
Suzanne kommer att ändra så att verksamheten är aktiv i deras system.
Det kommer att ske tillsyn.
Skriftligt yttrande

4(4)
Degeberga Lackering vill ha möjlighet att komplettera dessa mötesanteckningar. Dessa mötesanteckningar kommer att inkluderas i samrådsredogörelsen och Degeberga Lackerings kompletteringar kommer att bifogas som en bilaga till mötesanteckningarna.
Sista dag för komplettering är den 10 mars 2021.

Bilaga 6 – Inkomna synpunkter samråd

TN 2020/281

Inkomna synpunkter
Tidigt samråd
-

Privatperson
Kommunledningskontoret
AB Widtsköfle

Myndighetssamråd (uppdateras efter samråd)
-

Länsstyrelsen Skåne
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla
Räddningstjänsten
Trafikverket
Havs- och Vattenmyndigheten
Skogsstyrelsen

Övriga inkomna synpunkter (uppdateras efter samråd)

Magdalena Espenrud
Från:

Skickat:
Till:

Amne:

Kristianstads kommun < kommun@kristianstad.se>
den 16 mars 2020 15:07

VA-avdelningen
SV: Meddelande inskickat via 'Formulär samråd vattenskyddsomräde Degeberga'
[2020MC25762]

Tekniska förvaltningen

2n2n -03- 1 5
Från: svara-inte@kristianstad.se
Skickat: den 15 mars 2020 20:43
Skickat: Kristianstadskommun <kommun@kristianstad.se>
<bämne:<> Meddelande inskickat via "Formulär samråd vattenskyddsområde Degeberga"
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Kristianstads
kommun
Kommunledningskontoret
Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling
Marie Thiman
044-135168
marie.thiman@)kristianstad.se
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2020-03-13

Anr2020/216 4.3.2

Tekniska förvaltningen
VA-avdelningen
291 80 Kristianstad

KRISTIANST.B.DS

2Q2n -03
Änr

Degeberga vattenskyddsområde
Kommunledningskontoret har tagit del av det tidiga förslaget till föreskrifter för Degeberga vattenskyddsområde

i Kristianstads

K3iull\iUixl

Tekrliska förvaltningen

kommun.

Kommunledningskontoret konstaterar att kommunen äger ganska stor
andel mark som är belägen inom den Primära zonen.
l den primära zonen finns mark som i den fördjupade översiktsplanen är
utlagt som exploateringsområde i översiktsplan 2013. Utöver utpekade
exploateringsområde finns mark som skulle kunna bli attraktiva villatom

ter

Kommunledningskontoret kommer i dagsläget inte att yttra sig utan avvak
tar till det formella samrådet.

Hälsningar

Merete Tillman

Bitr Kommundirektör
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Widtsköfle AB driver idag ett ansvarsfullt certifiel'at enligt FSC samt PEFFC skogsbruk bl a på
Degeberga 90:4 Bröna. l certifieringen ingår även hantering av vanenskyddsområden.
l samrådsförslaget för Degeberga vattenskyddsomräde kommer en stor del av ovanstående
skogsfastighet ägd av AB Widtsköfle befinna sig inomplanerat utökat vattenskyddsområdeoch
kommer därmed att driftsmässigt

påverkas .

Oftast är det inga problemtidsmässigt . 6 mån , med upplagav grovt timmer , massaved . graf
mm

Samråd/tillstånd att förlänga denna tidsperiod bör vara för markägaren kostnadsneutralt

dvs 0 kr

Sammasak gäller då mängdenvirke/graf diskuteras vilkenmängdkräver tillstånd och även doha
samråd/tillståndbör vara kostnadsneutraltför markägarendvs O kr. Tillstånd/samrådskall
hanteras i rimlig tid för att minimerapåverkan hos markägaren.

Med vänlig hälsning

AB WIDTSKÖFLE

CarbGeor#Sga"wärn

VD

Telefon:

+46(0)44 35 30 28

E-post:

cgs@widtskoflggb:$g

Bankgiro: 657-7068

Bank:

banka Bank 1395-0143173

Widtsköfle
Vittskövlevägen 100

SE 29L9i Vi'ilSKÖVLE

Hemsida: www.widtskofleab.com

Fax: +46(0)44 35 30 75

Postgiro:

7 45 96-8

ks@widtskofleab.se
F-skatt: SE 1655601301542

YTTRANDE
2021-01-29

Kontaktperson

Vattenenheten
Anette Mellström
010-2241598
vattenskydd.skane@lansstyrelsen.se
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Dnr 513-44854-2020

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

Yttrande över reviderat vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Degeberga vattentäkt,
Kristianstads kommun
Ert ärendenummer: TN2020/281

Ärendet
Länsstyrelsen har den 27 november 2020 från Kristianstads kommun mottagit ett
förslag till reviderat vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Degeberga
vattentäkt för eventuella synpunkter.

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen är mycket positiv till att Kristianstads kommun arbetar med att
revidera kommunens vattenskyddsområden och att vattentäkten i Degeberga får ett
uppdaterat skyddsområde och skyddsföreskrifter.
Länsstyrelsen har främst granskat skyddsföreskrifterna och dess utformning
tillsammans med riskanalysen och motiveringar. Det tekniska underlaget är tydligt
och genomarbetat och Länsstyrelsen har endast ett fåtal synpunkter att framföra
gällande underlaget, enligt följande:
 Med avseende på Havs- och vattenmyndighetens förslag till ny vägledning
som var ute på remiss 2019 kan råvattenanalyser lyftas fram ytterligare, samt
vilken hänsyn som har tagits till risker vid avgränsning av skyddsområdet i
förhållande till de förutbestämda uppehållstiderna.
 Segesholmsåns eventuella påverkan på vattentäkten, exempelvis vid
översvämningar, bör inkluderas i underlaget – även i samband med avsnittet
om klimatförändringar.

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
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 Det framgår inte vilka motstående intressen som har beaktats i avsnitt 4.3.
Inga motstående intressen anges inom tillrinningsområdet, däremot räknas
några upp i avsnitt 4.1 och i samrådsredogörelsen lyfts eventuella
exploateringsplaner fram.
Vidare anser Länsstyrelsen att det är bra att andra åtgärder än skyddsföreskrifter
noteras i underlaget. Skyddsföreskrifterna är generellt tydliga samt kompletterar och
preciserar gällande lagstiftning för att syftet med vattenskyddsområdet ska
tillgodoses. Här nedan lämnas specifika synpunkter kopplade till
skyddsföreskrifterna.
§ 1 Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor

Enligt nuvarande formulering behöver tillstånd sökas för den befintliga hantering
som sker i cisterner inom primär skyddszon (även för bostadsfastigheter), med
motivering att tillståndsmyndigheten då kan ställa krav på relevanta skyddsåtgärder
som exempelvis sekundärt skydd. Krav på sekundärt skydd gäller dock redan inom
vattenskyddsområden enligt NFS 2017:5 (observera också i samband med angivna
övergångsbestämmelser).
Upplysning: informationsskyldigheten till tillsynsmyndigheten avser installation av
cistern. Krav på sekundärt skydd gäller inom vattenskyddsområde, enligt 4 kap. i
NFS 2017:5.
§ 2 Arbetsfordon

Reglering av yrkesmässig användning av fordon genom saneringsberedskap är en
långtgående föreskrift som även ställer krav på eventuella trafikanter som visats i
området en begränsad tid (inklusive bussar, sopbil, postbil etc). Detta innebär också
krav på aktiva åtgärder, vilket inte bör/ska regleras genom skyddsföreskrifter.
Tvätt av privatfordon anses utgöra en lägre risk än tvätt av arbetsfordon inom primär
skyddszon. Det saknas ett vidare resonemang kring skillnaderna i riskbedömning
mellan dessa och om det finns en kumulativ risk vid tvätt av privatfordon att ta
hänsyn till.
Övrigt: i det tekniska underlaget framgår det att parkering av en större mängd
fordon tillfälligt kan komma att ske inom vattenskyddsområdet, exempelvis vid
marknader. Eventuella försiktighets- eller skyddsåtgärder, som inte regleras i
skyddsföreskrifterna, kan då behöva vidtas.
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§ 3 Bekämpningsmedel

Då området till stor del utgörs av skogsmark kan reglering av plantor behandlade
med bekämpningsmedel behöva övervägas. Samråd i frågan bör ske med
Skogsstyrelsen.
Val av restriktionsnivå för den yrkesmässiga respektive icke-yrkesmässiga
hanteringen av bekämpningsmedel behöver motiveras. Särskilt inom sekundär
skyddszon där regleringen skiljer sig åt.
Det kan möjligtvis underlätta vid tillsynen om en tidsgräns sätts för att underrätta
kommunens nämnd vid punktbehandling istället för att ange att det ska ske snarast,
exempelvis nästföljande arbetsdag, eller inom två dagar eller liknande.
§ 4 Växtnäring

Behovet av reglering av växtnäringsämnen behöver tydliggöras, speciellt inom den
primära skyddszonen, eftersom det inte har hittats någon åkermark inom denna
skyddszon. Ett förtydligande är även önskvärt beträffande om spridning förekommer
i närområdet, eller antas kunna förekomma, då ett skyddsavstånd till vattentäkten
anges. Se också över behovet av att ange ett avstånd till vattentäkten då den exakta
positionen behöver spridas, samt att vattentäkt behöver definieras (avses avstånd till
varje brunn, till en vattentäktszon eller liknande?). I sekundär skyddszon undantas
tillfällig lagring från förbudet, men motivering till undantaget saknas. Hur ser
riskerna ut kopplade till spridning av avloppsslam? I motiveringstexten i beslutet bör
resonemang och överväganden framgå.
Inom primär skyddszon föreslås anmälningskrav för ändring av befintliga
gödselanläggningar – det framgår dock inte i underlaget att det finns sådana
anläggningar som föranleder reglering.
§ 5 Upplag av timmer

Rubriken behöver ses över för att omfatta upplag av flis, spån m.m. som anges i
föreskriften.
Se kommentar vid § 4 ovan angående behovet av att ange ett avstånd till
vattentäkten.
I sekundär skyddszon ska ”respektive tillståndsplikt” strykas gällande lagring av virke
då detta inte finns angivet.
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§ 6 Avledning av avlopps- och dagvatten

Det ställs krav på aktiva åtgärder för befintliga avloppsanläggningar vilket inte
bör/ska ske i skyddsföreskrifter. Dubbelreglering och upplysning av vad som redan
gäller ska också undvikas. Att avloppsledningar ska vara slutna är reglerat i 16 §
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och att bästa
möjliga teknik ska användas framgår av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken.
Frågan kan hanteras inom ramen för tillsyn av avloppsanläggningar.
Angående dagvatten så är det bra att specificera vad som åsyftas, exempelvis
dagvatten från parkeringsplatser eller större vägar. Se vidare under § 8 för de
osäkerheter som är kopplade till användning av begreppet ”risk för förorening”.
§ 7 Hantering av avfall och snö

Begreppet direkt på mark behöver förtydligas. Oklarheter kan uppstå vad som gäller
om avfall läggs upp exempelvis på en presenning.
§ 8 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.
Finns det behov av att reglera övriga kemiska produkter? Hanteringen som beskrivs i
andra stycket är begränsat till att omfatta miljöfarlig verksamhet med avseende på
rubriken.
§ 9 Täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten

Det finns en befintlig materialtäkt inom sekundär skyddszon. En ändring av en
befintlig täkt kan anses vara en ny verksamhet, vilken då blir förbjuden med
nuvarande lydelse.
Det bör övervägas ett undantag från tillståndsplikten enligt andra stycket för
verksamheter där dessa moment utgör en del av en verksamhet (bergtäkt,
vattentäkt, etc) med tillstånd enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken.
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§ 10 Energianläggningar och vattentäkter

Det är mer lättöverskådligt om förbud anges först.
I riskanalysen framhävs enskilda vattenbrunnar medan föreskriften omfattar alla
vattentäkter, även kommunala.
Frågetecken kan uppstå vad som gäller avseende brunnar för bevattning då brunnar
för vattenförsörjning regleras istället för brunnar för vattenuttag. Vattenförsörjning
behöver definieras då detta kan öppna upp för olika tolkningar.
Som Länsstyrelsen uppfattar riskanalysen så är akviferen den avgörande parametern
för restriktionsnivån. Ni bör därför överväga att ange ny brunn i berg/jord istället
för borrad/grävd brunn för att inte några oklarheter ska uppstå kring detta,
exempelvis vad som gäller för en rörspetsbrunn.
Reglering av brunnar och energianläggningar som redan är tagna ur bruk ställer krav
på aktiva åtgärder vilket inte bör/ska förekomma i skyddsföreskrifter. Ett alternativ
kan vara att brunnar och energianläggningar som tas ur bruk ska anmälas.
Kommunen kan genom detta föreskriva om försiktighetsmått.
§ 11 Transport av farlig gods

Föreskrifter om inskränkningar kan utformas som förbud, tillstånds- eller
anmälningsplikt. Föreslagen föreskrift omfattar endast skyddsåtgärder – föreskriften
bör därför tas bort eller omformuleras utifrån föreliggande behov. Tunga
transporter generellt, och inte bara de som fraktar farligt gods, utgör en fara för
vattentäkten. Enbart bränslemängden i en tung transport kan vid en olycka utgöra en
fara för vattentäkten. Fysiska åtgärder längs vägsträckorna kan vara en effektivare
åtgärd för riskreducering.
§ 12 Väghållning

Motivering för att reglera tillverkning saknas i riskanalysen.
Ikraftträdande

Beslutsmyndigheten kan besluta att skyddsföreskrifterna träder i kraft ett angivet
datum och skyddsföreskrifterna ska då enligt 7 kap. 22 § miljöbalken gälla från
denna tidpunkt även om beslutet överklagas. Detta kan vara lämpligt för att alla
sakägare ska hinna informeras om beslutet.
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Övrigt

Hänvisningarna till avfallsförordning (2001:1063, 2011:927) behöver uppdateras.
Sedan juni 2020 gäller avfallsförordning (2020:614). Detsamma gäller för
förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.
Mindre upplysningar: Siffror och paragrafer i skyddsföreskrifterna kan byta plats (§ 1
till 1 §). Inget om tillsyn anges under rubriken ”Tillstånd, anmälningar och tillsyn”.
Det gamla vattenskyddsområdet måste upphävas i samband med att ett nytt beslut
fattas. Kommunen behöver skicka in en begäran att Länsstyrelsen upphäver
skyddsområdet och skyddsföreskrifterna. Besluten bör sammanfalla i tid för att inte
frågeställningar ska uppkomma om vilka föreskrifter som gäller.
Upplysningsvis behöver kommunen skicka beslutet, 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.
Slutligen vill Länsstyrelsen framföra att processbeskrivningen behöver ses över så att
ägare och innehavare av särskild rätt till mark föreläggs att yttra sig över förslaget i
enlighet med 24 § förordning (1998:1252) om områdesskydd.

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

Handläggare
Mattias Gustafsson

Förslag reviderat vattenskyddsområde Degeberga,
Kristianstads kommun
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 27 november 2020 tagit emot ovanstående ärende för
yttrande. Med anledning av detta vill SGU framföra följande:
SGU anser att det är positivt att Kristianstads kommun avser att se över och revidera
vattenskyddsområdet för Degeberga vattentäkt. Det befintliga vattenskyddsområdet är sedan 1979 och
är i behov av revidering. Vattentäkten i Degeberga har sedan 1998 tillstånd från Vattendomstolen i
Växjö, tillståndet verkar spegla behovet väl.
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) håller på att ta fram en ny vägledning för framtagande av
vattenskyddsområden som beräknas vara färdig under början av 2021. Den nya vägledningen är mer
fokuserad på risker som kan påverka vattentäkten negativt än tidigare handböcker.
Vattenskyddsområden och förslag till vattenskyddsområden som är framtagna med den tidigare
vägledningen från 2010 ska i en övergångsperiod kunna fastställas för att inte arbetet med skydd av
viktiga vattenresurser försenas.
SGU har granskat underlaget till förslaget för vattenskyddsområde och dess indelning i zoner. SGU
bedömer att den hänsyn som tagits till de geologiska förutsättningarna och den riskbild som finns inom
föreslaget vattenskyddsområde är balanserade och bidrar till ett fullgott skydd av grundvattenresursen.
SGU har även översiktligt granskat skyddsföreskrifterna och bedömer att dessa är rimligt avvägda
utifrån de risker och de skyddsbehov som finns för vattentäkten.
SGU anser att förslaget till vattenskyddsområde för Degeberga vattentäkt, Kristianstads kommun kan
fastställas.
Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Mats Wallin
I den slutliga handläggningen av ärendet har även statsgeolog Mattias Gustafsson (föredragande)
deltagit.

Mats Wallin
Mattias Gustafsson

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

Emma Anderberg
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

VA-avdelningen
den 27 januari 2021 09:52
Emma Anderberg
VB: Synpunkter på vattenskyddsområde i Åhus

VA-avdelningen
Tekniska Förvaltningen
Telefon: 044-13 50 00
Kristianstads kommun
Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Postadress: 291 80 Kristianstad
E-post: VA@kristianstad.se
www.kristianstad.se

Från: ahus_vattenskyddsomrade@kristianstad.se <ahus_vattenskyddsomrade@kristianstad.se>
Skickat: den 27 januari 2021 09:42
Till: VA-avdelningen <va@kristianstad.se>
Ämne: Synpunkter på vattenskyddsområde i Åhus

Namn vattenskyddsområde : Anders Johansson
fastighetsbeteckning, vattenskyddsområde Åhus : Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla
Kontaktuppgifter : anders.tr.johansson@gmail.com
Synpunkter, vattenskyddsområde Degeberga : Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla har tagit del av
handlingar rörande “Reviderat vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Degeberga vattentäkt,
Kristianstad kommun”. Föreningen ser positivt på det reviderade förslaget och skyddsföreskrifterna.
Tillgången till rent vatten ska vara en prioriterad frågeställning och åtgärder sättas in för detta ändamål.
Grundvattenbildningen påbörjas högre upp i avrinningsområdet och avledningar följer naturliga geologiska
formationer ner till Degeberga. Om den tertiära skyddszonen utökas och omfattar hela Segesholmsåns
avrinningsområde finns möjligheter att vattentäkten får ett förstärkt skydd. Sannolikt kommer målkonflikter,
inskränkningar i verksamheter att uppstå, som påverkar boende,näringsidkare m.fl. ur ekonomisk synvinkel.
Det kan röra sig om investeringar för enskilda avlopp, cisternhantering, gödselupplag, skogliga aktiviteter
mm. Det må vara underordnat målet “Rent vatten”. Enligt Vattendirektivet ska målet för Segesholmsån vara
God.I nuvarande läge är den ekologiska och kemiska statusen “måttlig” resp. “uppnår ej god”.
Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla Anders Johansson 21 01 27
Samtycke personuppgifter : Ja
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Emma Anderberg
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Anders Pålsson
den 26 januari 2021 17:52
Emma Anderberg
SV: Samråd vattenskyddsområde Degeberga

Hej Emma,
Räddningstjänsten har inget att erinra och tillstyrker föreslagna skyddsföreskrifter och vattenskyddsområden.
Behöver du ha detta besked på något annat sätt än via detta mail ?
Mvh Anders
Anders Pålsson | Brandingenjör
Operativa avd
Räddningstjänsten
Kristianstads kommun
Besöksadress: Arenavägen 1
Postadress: 291 54 Kristianstad
Telefon: 044-135002 | Mobil: 0733-135002
E-post: Anders.Palsson@kristianstad.se
www.kristianstad.se

Från: Förvaltningsbrevlåda Räddningstjänsten <raddningstjansten@kristianstad.se>
Skickat: den 27 november 2020 08:23
Till: Anders Pålsson <Anders.Palsson@kristianstad.se>
Ämne: VB: Samråd vattenskyddsområde Degeberga

Zaid Rosengren | Assistent
Räddning Ledning avd.
Räddningstjänsten
Kristianstads kommun
Besöksadress: Arenavägen 1
Postadress: 291 54 Kristianstad
Telefon: 044-135010 |
E-post: Zaid.Rosengren@kristianstad.se
www.kristianstad.se

Från: Emma Anderberg <emma.anderberg@kristianstad.se>
Skickat: den 27 november 2020 07:37
Till: Förvaltningsbrevlåda Räddningstjänsten <raddningstjansten@kristianstad.se>
Ämne: Samråd vattenskyddsområde Degeberga
Hej!
Här kommer information om det samråd Kristianstads kommun genomför angående reviderandet av Degeberga
vattenskyddsområde. Detta mail och bifogat brev är en del av det myndighetssamråd som ingår i vår arbetsgång.
Länk till förslaget och underlaget finns i bifogat brev.
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Vänliga hälsningar
Emma
Emma Anderberg | Ingenjör
VA
Tekniska förvaltningen
Kristianstads kommun
Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Postadress: 29180 Kristianstad
Mobil: 044 132474 | emma.anderberg@kristianstad.se
www.kristianstad.se
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Emma Anderberg
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Förvaltningsbrevlåda Tekniskaförvaltningen
den 5 februari 2021 10:54
Emma Anderberg
VB: Yttrande från Trafikverket: Degeberga vattentäkt, Kristianstads kommun

Hej
TN 2020/281
Med vänlig hälsning
Charlotte Holmgren | Nämndsekreterare
Staben
Tekniska förvaltningen
Kristianstads kommun
Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Postadress: 291 80 Kristianstad
Telefon: 044-135425
E-post: charlotte.holmgren@kristianstad.se
www.kristianstad.se

Från: andreas.a.roth@trafikverket.se <andreas.a.roth@trafikverket.se>
Skickat: den 5 februari 2021 10:46
Till: Förvaltningsbrevlåda Tekniskaförvaltningen <tekniskaforvaltningen@kristianstad.se>
Ämne: Yttrande från Trafikverket: Degeberga vattentäkt, Kristianstads kommun
Trafikverkets ärendenummer: TRV 2020/131064
Er referens: 2020/216 4.3.2

Remiss gällande förslag till reviderat vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
Degeberga vattentäkt, Kristianstads kommun
Trafikverket har mottagit ovan rubricerat ärende för yttrande. Enligt underlaget berörs väg 1616 och 1617 av
vattenskyddsområdet, båda under statligt väghållarskap.
Trafikverket vill framföra vikten av tydlighet i föreskrifter för normal drift och underhåll av vägarna i föreskrifterna
för Degeberga vattenskyddsområde. Trafikverket anser att normal drift och underhåll av våra statliga vägar ska
kunna ske utan särskilda restriktioner. Inom föreslaget vattenskyddsområde går väg 1616 och 1617 som kommer att
beröras av primär, sekundär och tertiär skyddszon.
Med normal drift och underhåll menas att kontinuerligt hålla vägarna i användbart skick för trafiken och att avhjälpa
brister som äventyrar trafiksäkerhet och vägars bärighet och beständighet. Driftåtgärder är kortsiktiga, och
innefattar exempelvis snöröjning och halkbekämpning. Med underhållsåtgärder menas långsiktiga åtgärder som
syftar till att upprätthålla och återställa vägarnas tillstånd som till exempel mindre beläggningsarbeten,
dikesrensning, byten av vägtrummor, skötsel av vägmärken, och när det förekommer, även underhåll av tex
vägräcken, belysning, vägmarkering, viltstängsel, bullerskydd, sidoanläggningar, kantstolpar och sidoområden.
§1 Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor
Inom primär zon är det förbjudet att hantera mer än 50 liter kemiska produkter vid ett tillfälle.
Inom sekundär zon krävs tillstånd att hantera mer än 250 liter kemiska produkter vid ett tillfälle.
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Det framgår inte av föreskriften om asfalt/bitumen omfattas av begreppet petroleumprodukter. Därmed blir det
otydligt om förbudet gäller ifall beläggningsarbeten är förbjudet eller kräver tillstånd.
Trafikverket anser att föreskriften bör förtydligas så att det framgår att det inte krävs tillstånd eller anmälan för att
utföra beläggningsarbeten som inkluderar asfalt/ bitumen.
§3 Bekämpningsmedel
Inom primär zon är all yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel förbjuden.
Inom sekundär zon är det tillståndsplikt för yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel.
I förbud i primär skyddszon undantas hastigt påkallad punktsanering och i tillståndsplikt i sekundär skyddszon
undantas hastigt påkallad punktsanering eller punktbehandling.
I definitioner för föreskrifterna beskrivs betydelsen av begreppen ”punktbehandling” och ”punktsanering”. Detta är
inte helt tydligt, exempelvis när det gäller begreppet punktsanering, där vissa invasiva växter också kan betraktas
som ”skadegörare”, men i begreppsförklaringen står det endast ”skadedjur”. Dessa begrepp bör förtydligas bättre
för väghållning i de fall det rör sig om bekämpning av invasiva arter när detta är nödvändigt, med avseende på
nedanstående förklaring.
Användning av bekämpningsmedel inom väghållningen är ej tillåten inom Trafikverkets verksamhet med undantag
av speciella tillfällen då det kan vara aktuellt att bekämpa jätteloka och flyghavre med bekämpningsmedel. Generellt
kontaktas vid dessa tillfällen den kommunala nämnden för miljöfrågor.
Kemiska bekämpningsmedel används, som nämnts ovan, normalt inte i den statliga väghållningen med undantag av
bekämpning av t ex jätteloka och flyghavre. Denna hantering genomförs endast under sådana förhållanden att
annan lösning inte bedöms vara möjlig. Såvitt kan bedömas bör de föreslagna föreskrifterna i detta avseende inte
medföra sådana inskränkningar att de inte kan accepteras. Ökande problem med invasiva arter kan komma att ge
förändrad hantering av kemiska bekämpningsmedel, men detta arbete kommer att utvecklas i samarbete och dialog
med Länsstyrelser, kommuner och andra berörda parter. Om det skulle bli aktuellt att kemiskt bekämpa invasiva
arter längs väg, som berörs av förbud mot hantering av kemiska bekämpningsmedel utomhus, förutsätter
Trafikverket att bekämpning av invasiva arter bedöms som särskilda skäl för att undantag från förbud eller
tillståndsplikt ska medges.
§6 Avledning av avlopps- och dagvatten
I denna del beskrivs förbud mot att släppa ut/infiltrera dagvatten som riskerar att förorena vattentäkten till både
primär och sekundär skyddszon.
I upplysning i ruta i samma kapitel beskrivs vidare vad som menas och med hänvisning till lagrum. Där beskrivs även
antagen dagvattenpolicy antagen av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2010. Det anger: Med dagvatten,
som riskerar att förorena vattentäkten, menas inte vatten från tak etc., utan dagvatten från förorenade ytor, som
exempelvis större vägar och parkeringsplatser.
Trafikverket anser att det måste förtydligas så att det framgår att detta inte gäller befintliga vägar inom
vattenskyddsområdet och att det inte råder ett förbud kopplat till trafikverkets vägar inom vattenskyddsområdet
med avseende på att släppa ut/infiltrera dagvatten från vägar och parkeringsplatser.
§7 Hantering av avfall och snö
Inom primär skyddszon är deponering av snö från områden utanför skyddszonen förbjudet.
Inom Sekundär skyddszon är deponering av från områden utanför skyddszonen förbjudet, men undantag för snö
från vattenskyddsområdets primära skyddszon
Trafikverket tolkar att dessa krav inte medför hinder för normal plogning längs vägen och därvid uppkomna
snövallar.
§9 Täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten
Inom primär och sekundär skyddszon gäller att Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning
eller borrningar och liknande undersökningsarbeten kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.
Trafikverket anser att föreskriften bör förtydligas så att det som står beskrivet som större schaktarbeten och som
Trafikverket behöver göra för sin väghållning inom vägområdet, d.v.s. normala drift och underhållsarbeten, också
tydligt undantas från kravet på tillstånd.
§11 Transport av farligt gods
Inom primär och sekundär skyddszon gäller att vid omläggning eller anläggning av väg som används för transport av
farligt gods inom skyddszonen ska erforderliga skyddsåtgärder vidtas så att grundvattenföroreningar undviks.
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Det råder, enligt förslag på skyddsföreskrifter, inget förbud mot transport av farligt gods. Dessutom anses det i
medföljande riskanalys, att det idag sker mycket lite transport av farligt gods på vägar i vattenskyddsområdet och
kommer fortsätta vara så fortsättningsvis. Men det anges att erforderliga skyddsåtgärder ska vidtas vid omläggning
och anläggning av väg.
Trafikverket anser att föreskriften bör förtydligas så att det som står beskrivet som omläggning och anläggning av
väg och som Trafikverket behöver göra för sin väghållning inom vägområdet, d.v.s. normala drift och
underhållsarbeten, också tydligt undantas från kravet på erforderliga skyddsåtgärder.
Trafikverket efterfrågar även att begreppen omläggning och anläggning ersätts med väsentlig ombyggnad av väg och
nybyggnad av väg enligt Trafikverkets begrepp för de åtgärder som det förutsätts att författarna till föreskrifterna
syftar till.
§12 Väghållning
Inom primär och sekundär skyddszon gäller att spridning av vägsalt kräver tillstånd av kommunens nämnd för
miljöfrågor. Saltinblandad sand (max 2 % salt) undantas från kravet på tillstånd.
Väg 1616 är klassad som standardklass 4 och halkbekämpning består i saltning som förebyggande åtgärd. Väg 1617
halkbekämpas endast med saltninblandad sand. I undantagsfall, då det på grund av särskilda väderförhållanden är
risk för ishalka, kan det bedömas vara nödvändigt att sprida salt för att säkerställa att vägen är framkomlig på ett
säkert sätt.
Trafikverket anser att det bör förtydligas att spridning av vägsalt inte kräver specifikt tillstånd, då detta utförs i akuta
situationer vid ishalka. Detta kan i akuta situationer vara en nödvändig åtgärd för att säkerställa trafiksäkerheten
och undvika att det sker olyckor som i sin tur kan utgöra större risk för vattenskyddsområdet.
Med vänlig hälsning

Andreas Roth
Samhällsplanerare bygglov
Planering Region Syd
andreas.a.roth@trafikverket.se
Direkt: 010-123 03 24
Trafikverket
Box 366
201 23 Malmö
Besöksadress: Gibraltargatan 7
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se
Samtliga remisser till Trafikverket ska skickas till trafikverket@trafikverket.se eller:

Trafikverket
Ärendemottagningen
Box 810
781 28 Borlänge
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Emma Anderberg
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

huda.alzabieh@havochvatten.se
den 16 februari 2021 10:43
Förvaltningsbrevlåda Tekniskaförvaltningen
Havs dnr 00387-2021 Samråd enligt miljöbalken om ett reviderat
vattenskyddsområde i Degeberga på fastigheten Degeberga 26:41,Kristianstads
kommun.

Hej,
Havs- och vattenmyndigheten har tagit del av samrådsunderlaget i rubricerat ärende.
Myndigheten avstår från att lämna synpunkter på underlaget. Det innebär inte att myndigheten tagit ställning i
sakfrågan eller till handlingarna i ärendet.
Vänliga hälsningar
Huda Alzabieh
Assistent
Avdelning för vattenförvaltning
Havs- och vattenmyndigheten
0703762995
www.havochvatten.se
Havs- och vattenmyndigheten behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och
myndighetens dataskyddspolicy, läs mer på www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dinapersonuppgifter<https://www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter>
SwAM processes your personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) and our
Data Protection Policy, see www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dinapersonuppgifter<https://www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter>
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Datum

SKS Diarienr

2021-03-08

2021/519

Skogsstyrelsen
Swantje Oostra
Box 6, 243 21 Höör
swantje.oostra@skogsstyrelsen.se
Tfn 0431-294 87
Fax 0431-213 86

tekniskaforvaltningen@kristianstad.se

Yttrande avseende samråd angående ett reviderat
vattenskyddsområde i Degeberga, Kristianstads kommun.
Vi har beretts möjlighet att yttra oss i rubricerat ärende.
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.

-

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.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postadress

Besöksadress

Telefon

Organisationsnr

E-post

Huvudkontor
Skogsstyrelsen
551 83 Jönköping

Vallgatan 8
Jönköping

036-35 93 00

202100-5612

Fax

Momsreg.nr

skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
www.skogsstyrelsen.se

036-16 61 70

SE202100561201

Skogsstyrelsen

Yttrande

2021-03-08

-

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.

-

Angående behovet av reglering av plantor, eventuellt behandlade med
bekämpningsmedel, kan inte vi med vår tillsyn reglera användandet av
kemiskt behandlade plantor. Vi får normalt inte in uppgifter om när
någon ska plantera kemiskt behandlade plantor eller kan kräva att få in
uppgifter om det. Av Skogsstyrelsens hemsida
https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/miljobalken-iskogen/anvandning-av-vaxtskyddsmedel/ framgår, att växtskyddsmedel

i skogen i vissa fall ska anmälas till kommunen men att det också finns
vissa behandlingar som inte behöver anmälas. Där finns också de
behandlingar med växtskyddsmedel listade, som förekommer i
skogsbruket.
Slutligen vill Skogsstyrelsen betona vikten av att GIS-skiktet med
vattenskyddsområdenas avgränsning blir en del av det nationella GIS-skiktet
med vattenskyddsområden. Förutom att det underlättar Skogsstyrelsens 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
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